Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,- Sk
XIV. ročník

Ideme ïalej
Po dlhšej odmlke prichádza
Strečniansky hlásnik opä k svojim
čitate¾om.
Počas svojej štrnásročnej existencie
vychádzal pravidelne, a teda viac ako
štvormesačná odmlka bola pre viacerých
nepochopite¾ná.
Preto by som chcel k tejto skutočnosti
uvies krátke vysvetlenie.
Strečniansky hlásnik, ako noviny
obecného úradu, vychádzal vïaka
¾uïom, ktorí stáli pri jeho zrode a taktiež
niektorým, ktorí sa k nám medzičasom
pridali.
Osobou, ktorej meno nefiguruje často
pod príspevkom, ale bez ktorej by naše
noviny nemali grafickú formu od
začiatku, je Dušan Ďurčo. Ako ich
spolutvorca môžem poveda, že to nie je
iba jeho profesná zdatnos, ktorá dáva
novinám výzor, ale predovšetkým
srdečný vzah k rodnej obci, vïaka čomu
sa na neho možno obráti v každom čase.
Druhým, ktorý napĺňal rubriky štatistík
či komunálnych alebo športových,
prispieval komentármi k futbalu vo
všetkých vekových kategóriách, či nás
informoval o historických reáliách zo
svojho bohatého archívu, bol kronikár
obce Pavol Ďurčo st.
Od určitého času sme si zvykli na
rubriku Oko srdca, redigovanú Otkou
Moravčíkovou, ktorú tematicky
určovala, napĺňala príspevkami žiakov
základnej školy a uvádzala svojim
jedinečným literárnym štýlom.
Články ku kresanským sviatkom,
výročiam či biblickým udalostiam boli
priestorom Hanky Melišovej.
Ja som sa vyjadroval k aktuálnym
Pokračovanie na str. 3
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Uznesenie
z druhého zasadnutia obecného
zastupite¾stva v Strečne, konaného dňa
8. februára 2007
Obecné zastupite¾stvo
A. konštatuje
- uznesenie z 1. zasadnutie bod 1., 3.,
4., 5.,6. splnené
- bod 2. plnenie čiastočné
B.zriaïuje
- komisiu na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie funkcionárov obce
z vymedzenia jej úloh
C. volí
- členov komisií , a to:
a) Komisia pre správu obecného
majetku a financií
Štefánia Honková, Jana Šoltýsová,
Žofia Rajniaková
b) Komisia výstavby a územného
plánovania
Ing. Pálfy, Jana Šoltýsová
c) Komisia kultúry
¼ubomíra Kučerová, Mgr. Dušan
Ďurčo, Ing. Eva Balcárová, Katarína
Repáňová, Peter Daňovský
d) Komisia pre prácu s mládežou,
rozvoj športu a vzdelávania
Jaroslav Hanuljak, Dušan Tavač,
Kvetoslav Pokorný, Matej Oberta, Peter
Dugovič st.
e) Komisia po¾nohospodárstva,
vodného hospodárstva, obchodu a CR
Ing. Pavol Albrecht, Ing. Eva
Klocáňová, Božena Beháňová

f) Komisia pre ochranu verejného
poriadku
Ing. Pavol Oberta, Ján Tinka, JUDr.
Viliam Turský, Mgr. Juraj Ondák
g) Komisia sociálnych vecí
Anna Tarabová, Mgr. Petra Kubičková,
Mgr. Ondrej Kormančík, Gustáv Muráň
h) Komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcie funkcionára
obce
Anna Mojtová, Pavol Bukovinský,
Libor Klocáň
D. poveruje
- zastupovaním OZ v Rade školy
poslancov: Pavol Bukovinský, Anna
Mojtová, Pavol Zrelica
- prerokova s DEXIA bankou Slo/
vensko úver na rekonštrukciu MK
E. schva¾uje
- záverečný účet obce Strečno za rok
2006
- záverečný účet Obecného podniku
služieb, príspevková organizácia,
Strečno za rok 2006
- záverečný účet Miestneho kultúrneho
strediska Strečno za rok 2006
- hodinovú sadzbu vo výške 300,00 Sk
za prenájom hracej plochy telocvične
- spolufinancovanie projektu výškou
12.420,00 Sk, čo predstavuje 30% pri
úspešnosti podaného projektu v rámci
výzvy 2.1. Knižnice a knižná činnos pre
obecnú knižnicu
- žiados miestneho spolku Červeného
Pokračovanie na str. 2

• • • • • • • • • Žijú medzi nami • • • • • • • • •

Obec Strečno má 2640 obyvate¾ov.
Žijú tú obyvatelia, ktorí sa tešia
každému, čo len malému zhotovenému
dielu, čistej ulici .. , ale aj takí, ktorým
všetko vadí, ničoho si nevážia.
Niektorí sú dospelí, ve¾a je však
mladých, skôr detí, žiakov základnej
školy.
Znepríjemňujeme si navzájom život jedna čas kanalizácie je už
skolaudovaná a kolaudácia druhej
práve prebieha. Nájdu sa medzi nami
takí, ktorí cez noc, ba niektorí už aj cez
deň prečerpajú svoje žumpy do
nespustenej kanalizácie, vylejú kvas

z pálenia ovocia do kanalizačnej
šachty, však čo, „ja mám problém
vyriešený a vy to riešte“.
Kedysi nás znepokojovali prevrátené
koše na uliciach od nespratnej mládeže,
tie sa pozametali, pozbierali, a bolo. .
Dnes sú to rozbité okná v neobývaných
budovách, krádeže, popísané
informačné tabule, most, schody na
hrad, pamätník , zástavky a bokom
nezostali ani dvere a fasáda
vynoveného poštového úradu, ako aj
ešte nedokončená fasáda predajne
COOP Jednota.
Pokračovanie na str. 2
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Dokončenie zo str. 1
kríža o zakúpenie vstupeniek do bazéna
ŽSR SIP Strečno a občerstvenie pre
darcov krvi dňa 14.2.2007
- finančný príspevok vo výške 4000,00
Sk na činnos Základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Strečne pre rok 2007
- výšku úveru 4. mil. Sk na
rekonštrukciu MK Záhradná I, 28.
októbra
- zahrnú do plánu investičných akcií
obce plynofikáciu Ul. lesná
- otváracie hodiny pre prevádzku Mário
Bar
F. berie na vedomie
- sažnos obyvate¾ov ulice Za
záhradami na prevádzku občerstvenia
prevádzkovate¾a Branislava Obertu.
G - ukladá
a) oslovi banky DEXIA, VÚB, UNIbanka, Poštová banka, TATRABANKA
o umiestnenie bankomatu v obci
zodpovedný: Klocáň Alfonz, termín: 3.
zasadnutie OZ
b) prejedna s dekanom farnosti termín
hodov na 13.5.2007
zodpovedný: Klocáň Alfonz, termín: 3.
zasadnutie OZ
c) do 15. 2. 2007 odovzda plán činnosti
komisie pre rok 2007
zodpovední: predsedovia, ktorí
neodovzdali plán, termín: 15.2.2007
d) zabetónova skruž na Ul. 1. mája pri
RD Mojský
zodpovedný: Tavačová Jana, termín:
3.zasadnutie OZ
e) zabezpeči rozbor vody prameňov —
pri chate Janeka a v Jamách
zodpovedný: Tavačová, termín: 3.

Žijú medzi nami
Dokončenie zo str. 1
Kde je úcta sprejerov k veciam
verejným, či osobným. Kde sa chcú až
zastavi, budú si svoje znaky strieka
na odev, či na svoje čelá.???
Pod¾a písma je známe, že v našej obci
sú dve skupiny sprejerov. Jedna
skupina grif svojho písma ovláda,
druhá napodobňuje tých, ktorí to vedia.
Preto sa obraciame na všetkých, ktorí
vedia, kto sú TÍ sprejeri, nech to
oznámia na obecný úrad. Obraciame
sa hlavne na rodičov. Viete, čo vo
svojom vo¾nom čase robia Vaše deti?
Ako míňajú vreckové, ktoré od Vás
niektorí dostávajú. Pri niektorých
rozboroch náterov sme zistili, že cena
farby sa pohybuje až do sumy 470,- Sk.

zasadnutie OZ
f) prerokova so SAD Žilina spoj 6,20
Strečno-Žilina, aby nepremával cez
Celulózku, spoje pre DONG HEE —
premáva po zástavku Jednota
zodpovedný: Tavačová, termín:
3.zasadnutie OZ
Uznesenie
z tretieho zasadnutia obecného
zastupite¾stva v Strečne, konaného dňa
5. marca 2007
Obecné zastupite¾stvo
A. konštatuje
- uznesenie z 2. zasadnutia sa plní.
B. berie na vedomie
- list adresovaný p. Anne Mojtovej od
občana Ladislava Galadika.
C. schva¾uje
- návrh rozpočtu obce Strečno pre rok
2007
a jeho
zverejnenie
na
pripomienkovanie občanom obce.
D.. ukladá
1. Prerokova s vedením školy zber
papiera
zodpovedná: Tavačová, termín: marec
2007
2. Zabezpeči akciu „Čistenie obce“
v dňoch 29. — 30.- 31. 3. 2007
zodpovedná: Tavačová, termín: do
29.3. 2007
3. Vyčisti odpočívadlo pri lanopáse
zodpovední: poslanci, termín:
31.3.2007
4. Prezrie studňu v lokalite Zlatné
zodpovední. Muráň, Klocáň A, termín:
03/2007
5. Zverejni v Strečnianskom hlásniku
číslo 1/2007 číslo na KOMPU
zodpovedná: Tavačová, termín:
výtlačok 1/2007
6.Údržba ciest - Záhradná II, Lipová,
prija na 4 hodiny pracovníka, ktorý sa
bude stara o vyspravovanie MK

zodpovedná: Tavačová, termín: 03-04/
2007
7. Vyhlási výberové konanie na post
riadite¾a MKS
zodpovední: Tavačová, Klocáň, termín:
3/2007
8. Prerokova parkovanie kamióna na
Ul. kamenná .
zodpovedný: A. Klocáň, termín: 03/
2007
9. Prezrie výkop oce¾ového potrubia
v lokalite Kamenné.
zodpovední: Muráň, Klocáň A., termín:
03/2007
Uznesenie
zo štvrtého zasadnutia obecného
zastupite¾stva v Strečne, konaného dňa
22. marca 2007
Obecné zastupite¾stvo
A. konštatuje
- Na zasadnutí je prítomných osem
poslancov, jedna je ospravedlnená,
starosta obce, kontrolór obce, traja
občania
B. berie na vedomie
- Diskusné príspevky prítomných
občanov — pripomienka k rozpočtu,
vyspravenie MK,
- informácie o hasičskom zbore,
založenie turistického oddielu.
C. schva¾uje
- Rozpočet obce Strečno pre rok 2007
D.. ukladá
1.Zabezpeči spätné osadenie
dopravnej značky „Daj prednos v jazde“
na Ulici mládeže pri zástavke BUS
zodpovedný: Klocáň Alfonz, termín:
marec 2007
2. Pripomienkova RD, ktoré vypúšajú
vodu zo strechy na miestne komunikácie.
zodpovedný: Klocáň Milan, termín: do
29.3. 2007
Zapísal: Tavačová Jana

Kritériá prijatia dieaa do materskej školy 2007 / 2008
Riadite¾ka materskej školy rozhoduje o prijatí resp. neprijatí dieaa do materskej
školy. Pri rozhodovaní vychádza zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve č. 569 / 2003 Z.z. a z ustanovenia § 7 vyhlášky ministerstva školstva
a vedy SR č.353 / 1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení zmien
a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 81 / 1997 Z.z.
1. Do materskej školy sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili pä rokov veku dieaa.
2. Do materskej školy sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.
3. Do materskej školy sa prijímajú deti zamestnaných rodičov vo veku od 2
rokov.
4. Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili dva roky veku.
Prihlášky do predškolského zariadenia na nasledujúci školský rok sa podávajú
v marci kalendárneho roka. Prihláška musí by potvrdená od lekára. Písomné
rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieaa do materskej školy oznámi riadite¾ka
rodičom do 30 apríla 2007.
Rajniaková Žofia, riadite¾ka MŠ
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Ideme ïalej
Dokončenie zo str. 1
obecným udalostiam a venoval sa téme,
ktorú považujem za perspektívu obce —
k cestovnému ruchu. Aktuality z obce
a správy z obecného zastupite¾stva
zverejňovala čitate¾om Janka Tavačová.
V tomto výpočte nemožno opomenú
jazykovú korektúru po celý čas
vykonávanú Zdenkou Albrechtovou,
prepisovanie a kompletovanie článkov
Julkou Ďurčovou a tiež prácu Pavla
Ďurču ml., ktorý stál tiež pri zrode
Hlásnika, ale jeho pracovné povinnosti
ho zanedlho od tejto práce odpútali.
Ďalších priamo nezaangažovaných na
tvorbe a vydávaní - nepravidelných
prispievate¾ov neuvádzam, ale chcel by
som im vyjadri úprimnú vïaku.
Retrospektívu tvorcov obecných novín
uvádzam preto, lebo práve úmysel
prvých troch ukonči prácu, bol
dôvodom súčasného stavu. Tiež
výsledok komunálnych volieb,
následkom ktorého ani jeden z tvorcov
novín neprešiel prvýkrát do obecného
parlamentu, prerušil kontinuitu
informácií z prvej ruky.
Strečniansky hlásnik však má svoj
význam a z toho dôvodu jednou
z prvých úloh nového zastupite¾stva
bolo zabezpeči jeho opätovné
vydávanie.

Podarilo sa presvedči Dušana Ďurču
a tiež získa prís¾ub Otky Moravčíkovej
na príspevky v rámci jej časových
možností.
Pavol Ďurčo st. svoje rozhodnutie
nezmenil a ja by som mu chcel v mene
všetkých spolupracovníkov, vydavate¾a
a myslím i v mene všetkých spoluobčanov poïakova za všetko, čo pre
noviny vykonal a popria ešte ve¾a
možností vyjadrova sa k našej práci
a prípadne ju ovplyvňova.
Redakčný kolektív sa týmto musel
rozrás o ïalších spolupracovníkov
a prispievate¾ov, a to sa verím predsedovi
kultúrnej komisie Jozefovi Bičanovi
v spolupráci so zástupkyňou starostu
Jankou Tavačovou podarilo. Predstavujú
sa nám už v tomto čísle a ich príspevky
by mali tvori gro obsahu aj
v nasledujúcom období.
Tak ideme ïalej. A dúfam, že oficiálne
noviny Strečna budú naïalej informova
o jeho progrese a budú prispieva
k aktívnemu vzahu občanov k svojej
obci. Aby doterajšie jednoznačné
pozitíva a fakty rozvoja, v ktorých by sa
malo pokračova, boli vnímané ako
skutočný prínos na rozdiel od
populistických
a deštrukčných
programov. Aby ich konkrétny
a neanonymný obsah bol vnímaný
hodnovernejšie ako pohodený leták.
Ing. Pavol Albrecht

Pozor na oheň
Príchodom jari prichádza oteplenie
a čas na jarné upratovanie.
Pri prácach v záhrade či na poli
spa¾ujeme všetko nepotrebné, čo ostalo
od minulej úrody.
A tu prichádza pri neopatrnosti
každoročne k obrovským škodám pri
výskyte požiarov v našej obci. Sme
svedkami nieko¾kých požiarov trávnych
porastov už či z neopatrnosti alebo
nevedomosti.
Preto vyzývame všetkých občanov,
mládež , žiakov, aby vždy rozumne
uvažovali pri spa¾ovaní alebo zakladaní
ohňa v prírode, aby nedošlo k rozšíreniu
ohňa a neohrozili prírodu.
Veï či už sa dočítame v tlači alebo
vidíme v televízii, ko¾ko škody narobia
požiare v prírode na majetku domov
alebo hospodárskych budovách.
Je skutočne na nás všetkých, aby sme
rozumným rozhodnutím predchádzali
zbytočným škodám.
Naïalej platí zákaz vypa¾ovania trávy,
lebo sa tým robia ve¾ké škody pri ničení
hniezd rôzneho vtáctva či malých zvierat,
ktoré zahynú pri zásahu požiarom.
Dbajme vždy, aby sme zabránili škodám
ako v prírode, tak aj v domácnostiach
v našej obci.
Dobrovo¾ný HASIČSKÝ ZBOR
v Strečne

Význam a symbolika Ve¾konočnej sviece
Ve¾konočná liturgia je plná znakov,
gest, úkonov a obradov. Ich účelom je
sprístupni pravdu o Kristovom
zmŕtvychvstaní všetkým ¾uïom.
Ve¾konočná vigília sa začína prastarým
obradom, slávnosou svetla, kde je
zapálený a posvätený oheň symbolom
Božieho svetla.. Začína sa zapa¾ovaním
vidite¾ného znamenia radosti zo
zmŕtvychvstalého Krista ve¾konočnej
sviece — paškálu, ktorý symbolizuje
Krista ako Svetlo sveta.
Paškál je stredobodom ve¾konočnej
slávnosti. Po slovách: „Kristus svetlo
sveta — Bohu vïaka“ sú od neho
zapálené ïalšie sviece. Ježišovo svetlo
zapa¾uje pre vieru vo večný život ¾udí.
Čím je svetlo väčšie, tým viac ustupuje
temnota. Bez svetla nie je život.
„Ja som svetlo sveta. Kto mňa
nasleduje, nebude chodi vo tmách, ale
bude ma svetlo života.“ /Jn 8,12/.
Svetlo okrem života symbolizuje aj
rados. Kde je svetlo, tam je aj rados
zo života, túžba po dobre. Krista a jeho

obetu prirovnávame k svieci, ktorej
plameň symbolizuje jeho božskú
prirodzenos. Ve¾konočná svieca ïalej
predstavuje našu obetu chvály.
Ve¾konočný chválospev Exultet, ktorý
veriaci spievajú so zapálenými sviecami
v rukách, je prejav vïaky veriacich za
spásu, chválou svetla, ktoré Boh
¾udstvu daroval. Je vyvrcholením
liturgie svetla. Jeho starý text čerpá
z Augustínových a Ambrózových
myšlienok.
V chválospeve spievame: „Prijmi,
presvätý Otče, našu večernú obetu
chvály.“ V tejto obete obetujeme Bohu
naše dary: sebazaprenia, obnoveného
ducha, predsavzatia. Je to obeta nášho
života. V svieci sa darujeme Bohu.
Dávame sa do jeho služieb a služieb
blížnym. Chválime Boha, oslavujeme
a zvelebujeme ho. Tento symbol našej
obety objasňuje aj obraz pracovitých
včiel, ktorý používa text ve¾konočného
chválospevu. Včely ako vzor
usilovnosti, pracovitosti a obetavosti

predstavujú všetkých pokrstených.
Matka včiel predstavuje matku Cirkev,
ktorá skrze kňazov predkladá Bohu
ve¾konočnú sviecu — obetu, ktorú
pripravili pracovité včely — veriaci.
Na paškále nájdeme aj ïalšie symboly
Ve¾kej noci. Je na ňom vyobrazený znak
našej spásy — kríž. Predstavuje Kristovu
obetovanú ¾udskú prirodzenos. Tvar
kríža vytvára pä kadidlových zŕn, ktoré
symbolizujú pä Kristových rán:
prebodnuté ruky, rameno a bok.
Písmená alfa a omega, prvé a posledné
písmeno gréckej abecedy, naznačujú, že
Ježiš je počiatok i koniec, pán času
a večnosti. Do sviece je vpísaný
aktuálny letopočet, ktorý hovorí, nech
je tento rok zasvätený Kristovi.
V dnešnom svete, v ktorom veci
chápeme ve¾mi často materialisticky,
ve¾konočná svieca hovorí o realite,
ktorá sa vymyká z materiálneho sveta:
„Kristus skutočne vstal z mŕtvych!“
Aleluja!
AM
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OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko
Voda je jedným zo symbolov života a
zdravia. Pre nás je tečúca voda
z vodovodného kohútika samozrejmosou. Často ňou plytváme a
,,s radosou“ ju znečisujeme.
S príchodom jari si akosi viac
uvedomujeme jej dôležitos a potrebu.
Žiaci ZŠ využili možnos napísa niečo
o nej.
Život s vodou
Voda je tu odjakživa
a vyzerá ako živá.
Bez nej by sme nežili,
niektorí ¾udia by sa pre ňu pobili.
Voda v potoku je číra,
viem to od kámoša Mira.
Vodu musia všetci pi,
aby mohli zdraví by.
Z kaluže sa voda pi nedá,
keï ju Zuzka vypila,
bola ve¾mi bledá.
Vodu majú radi všetci,
politici a i vedci.
Peter Taraba, 7.B

1/2007
Báseň 2006
Úspech na vlastnej koži zažil aj žiak
Erik Šipčiak zo 6. B, ktorý sa
v celoslovenskej literárnej súaži
Báseň 2006 umiestnil na 2. mieste
s básňou Medveï cestovate¾. Spolu
s ním bola ocenená aj vyučujúca
slovenského jazyka Mgr. Erika
Trnovcová za aktívny a motivujúci
prístup k literárnej tvorbe.
Medveï cestovate¾
Išiel medveï do sveta
šírila sa klebeta,
Obliekol si nohavice
a na ruky rukavice.
Na hlavu si čiapku dal,
šál si na krk namotal ,
až sa celý červenal.
Červený šiel do sveta
šírila sa klebeta.
Stretol on tam medvedicu,
ktorá mala baranicu.
Mala ju až z Ruska,
poslala jej ju
Vasilisa Zuzka.
Spolu išli do sveta
šírila sa klebeta.
Nevrátili sa už nikdy,
určite sa stretli s grizlim.
Erik Šipčiak, 6.B

Materská škola v Strečne

Položili sme deom záludnú, ale známu
otázku, ktorá sa hodí práve v tomto
predve¾konočnom čase.
Čo bolo skôr: Vajce alebo sliepka?
Dozvedeli sme sa toto:
Vajce
- Lebo sa tá sliepka musela z niečoho
narodi...
- Ale potom nebola sliepka prvá......
Sliepka
- Ona dala vajce
- Najprv bola sliepka, lebo by sa
kuriatko nemalo ako narodi .
- Sliepka. Lebo musí znies vajce.
Nakoniec sme sa zhodli na tom, že to
My deti nevyriešime. A rozhodli sme sa
vajíčka aspoň vyzdobi a poteši Vás.
Želáme Vám veselé a radostné
ve¾konočné sviatky.
Deti a učite¾ky
MŠ v Strečne

Voda

Rovná, číra, pekná plocha
spadne kvapka
hneï sa myká.
Tam, kde kvapka dopadla,
vytvára sa armáda.
V malom krúžku malé vlnky,
poštek¾ujú žubrienky.
Či už žblnká,
a či stojí ,
hneï každého upokojí.
Z čistej vody vždy sa stvára,
sladký čajík, dobrá káva.
V dvoch dlaniach,
keï držíš vodu,
vždy si nájde cestu svoju.
Preleje sa skrze prsty,
keï má tadia¾ vo¾né cesty.
Preto číru vodičku,
rýchlo da na tváričku!
Osvieži ti každú vrásku,
pomôže aj zrnku klásku.
Jeden malý dúšok stačí,
aby život nebol kratší.
Preto vodu vždy ma treba,
váži si ju ako chleba.
Janka Mintáchová, 7.B

Bez vody
Bez vody by nebol život,
¾udia by nemali pitný prívod.
V potoku môže voda tiec,
po rebríku však nevie liez.
Minerálna môže by,
zásobuje každý byt.
V živote je ve¾a vecí,
čo potrebuješ ty, aj všetci.
Začína vždy potokom,
až sa spojí s prítokom.
Z rieky zase vznikne more,
ktoré vidím na obzore.
Možno sa aj stalo už,
že utopil sa v ňom muž.
Možno preto, že je slané,
nám však slaná voda nepristane.
Pijeme len sladkovodný mok,
kvapky, dúšky a od smädu celý potok.
Barbora Zrelicová, 7. B

Výzva pre občanov a nadšencov
¾udového umenia.
Prosíme všetkých, ktorí majú doma
staré dobové fotografie po starých a
prastarých rodičoch, obrázky,
poh¾adnice so zachovalou podobou
strečnianskeho kroja, alebo ako-tak
zachovalé časti krojov Strečna, a sú
ochotní nám ich zapožiča, aby sa nám
ozvali. Budeme radi. Môže to by kroj
ženský, mužský, dievčenský,
chlapčenský, detský, Alebo časti
kroja: sukne, zástery, lajblíky, košele.
Strečniansky kroj sa nám bohužia¾
nedochoval tak ako by sme chceli, ale
oživili by sme aspoň jeho časti. Radi
by sme zhotovili nášmu Detskému
¾udovému súboru v obci kroj, ktorý
by bol regionálny a originálny. Kroj,
ktorý
by
Vás
a
nás
reprezentoval.Ďakujeme.
Kontakt: ¼ubica Kučerová
Materská škola Strečno
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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE STREČNO K 31.12.2006
PRÍJMY:
Transféry zo štátneho rozpočtu ....... 8,735.625,70
Daň z príjmov ................................. 13,132.780,00
Daň z pozemkov ................................. 367.445,50
Daň zo stavieb .................................... 614.733,50
Daň za psa ............................................ 62.777,00
Daň za zábavne hracie prístroje .......... 14.604,36
Daň za predajné automaty ...................... 1.000,00
Daň za ubyt. v rekr. zariadeniach ..... 238.790,00
Daň za užívanie verej. priestranstva ..... 9.510,00
Daň za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu ........................... 918.399,50
Príjmy z prenajatých pozemkov ......... 721.500,00
Príjmy z prenajatých budov ................ 555.090,40
Prenájom bytov ................................... 392.496,00
Správne poplatky ................................ 562.497,00
Pokuty a penále .................................... 30.200,00
Poplatky -káblová televízia ................ 442.718,40
- zo vstupného — parkovné .................... 26.282,00
- knižnica ................................................ 5.560,00
- miestny rozhlas .................................. 15.200,00
- opatrovate¾ský ...................................... 6.515,00
- dom smútku .......................................... 1.600,00
- vodné ............................................. 1,307.968,20
- prenájom inventáru .............................. 8.702,00
-predaj popolníc .................................... 10.800,00
- kopírovanie .............................................. 854,00
-predaj obecných novín .......................... 8.448,00
- nové káblové prípojky ........................ 17.893,00
ostatné poplatky a platba ........................ 1.306,00
príjem za druhotné suroviny ................... 6.275,00
známka pre psa .......................................... 165,00
cintorínsky poplatok .............................. 23.280,00
príjem z knižničnej činnosti ...................... 746,00
el. energia 12 b.j. ...................................... 703,00

Pred sezónou

Tohtoročná zima nás všetkých prekvapila
a atypické počasie pokračuje. Aj keï tiež
nezvyčajne sme pred rokom mali sneh ešte
všade, teraz je tu jar v plnej kráse až s takmer
letnými teplotami.
Ráz počasia sa začína premieta aj do nášho
chovania a reagujeme zodpovedajúco. Ťahá nás
to von, do prírody, na bicykel a čo nevidie
i na vodu. Vidíme to už aj na rastúcom počte
návštevníkov i keï ešte neotvoreného hradu,
cyklistov na hrádzach a turistov.
Takže sa nám posúva sezóna k včasnejším
dátumom a treba sa pozrie, ako sme na ňu
pripravení. Obec sa čistí od odpadkov,
priedomia a fasády máme tiež rok od roku
upravenejšie a krajšie. Na turistov sme si
zvykli a vieme s nimi komunikova. Takže
dojem, keï k tomu prirátame naše krásy
a zaujímavosti, by mal by jednoznačne dobrý.
No to by toto všetko nesmeli narušova
niektorí (z nás?), ktorými sú popísané asi
všetky orientačné a smerové tabule, steny a iné
plochy. Turista asi nestratí úplne orientáciu,
ale dobrý dojem. A ak by sa dalo ešte čosi
zachráni, dozvie sa, že informačná kancelária
bola vykradnutá a momentálne je nefunkčná.
Možno, že sprejerstvo je určitý druh umenia,
ak sa realizuje na plochách na to vymedzených,
ale v prípade, ak ničí majetok, tak je trestnou
činnosou. U vlamačov a zlodejov alternatíva
neexistuje. Nebuïme k týmto veciam a javom
¾ahostajní a chráňme si nielen osobný, ale aj
spoločný majetok, aby sme sa ním mohli pýši
pred každou návštevou.
/pa/

spotreba el. energie ................................... 800,00
poplatok za upratovanie ............................. 400,00
zápisné CEZPOLNÝ BEH .................... 1.560,00
príjem z predaja hnute¾. majetku ....... 126.203,00
úroky ..................................................... 18.947,52
odvod z OPS prísp. org. ukončenie činnosti,
finančné prostriedky ........................... 740.792,10
príjmy z náhrad poistného .................... 15.818,00
el.energia — preplatky ......................... 121.877,00
vratky .................................................... 13.580,20
refundácia mzdy ..................................... 1.500,00
príspevky od darcov ................................ 1.000,00
recyklačný fond ...................................... 1.270,00
Europské fondy, št. rozp. SR, VUC 7,083.028,19
Prevod prostr. z peňaž. fondov ........ 4,137.485,23
Celkom: ................................ 40,506.725,80
Z tohopreposlané:
Materskáškola: .......................................... 3,260.000,00
Základnáškola ........................................... 8,242.030,00
Výdaje:
Vo¾by do NR SR ................................ 51.515,50
Vo¾by do samosprávy ......................... 21.651,00
Matričná činnos ................................. 103.446,70
Vodné hospodárstvo:
- vodné ................................................ 964.174,50
-prevádzkové stroje a prístroje .......... 26.351,50
- materiál ............................................ 50.419,00
- údržba strojov .................................... 26.528,00
- služby ................................................. 60.482,00
- posudky ................................................. 4.254,00
Ochrana životného prostredia:
- verejná zeleň ................................... 32.258,00
- nakladanie s odpadmi .................... 1,149.646,00
- odpadové vody — kanalizácia ........... 24.793,50
- kotolňa so spa¾ovaním biomasy ....... 17.451,50
- materiál, služby ............................... 145.928,00
Údržba MK ........................................ 180.758,80
Bývanie a občianska vybavenos:
-12 b.j. el. energia ................................. 1.636,50
-poistenie ............................................ 15.932,00
- údržba .............................................. 10.332,80
Požiarna ochrna:
- poplatky ............................................ 1.775,00
- energia ............................................. 47.766,00
- prístroje, náradie, materiál .............. 37.252,50
- pohonné hmoty, mazivá ................... 2.748,50
- služby ................................................. 1.533,00
Nájomné:
- pozemok Ostredok ........................... 8.351,00
- pozemok COOP Jednota .................. 45.551,00
- el. energia ........................................ 4.918,50
Cestovný ruch:
- mzdy, odvody ................................... 53.883,00
- el. energia ............................................ 2.591,50
- mapa ..................................................... 4.760,00
Športové služby:
- príspevok FK ................................... 357.303,00
- športová hala el. energia .................... 17.841,00
- fitnes el. energia .................................. 3.406,50
- príspevok Tenisový klub .................... 15.043,00
- športové podujatia (beh) .................... 18.825,00
Cintorínske služby:
- dom smútku el. energia ...................... 43.410,00
- dom smútku materiál ............................... 890,00
.Verejné osvetlenie:
- el. energia ........................................ 217.697,50
- materiál ............................................ 25.118,50
- údržba .............................................. 38.869,00
- služby ............................................... 20.750,00
Príspevok spoločnej úradovni školstvo . 21.760,00
Príspevok spoločnej úradovni staveb. ..... 5.752,00
Príspevok Modrá planéta ................... 13.000,00

Členský príspevok Združeniu Terchovská dolina
................................................................ 2.637,00
Členský príspevok Združeniu Beskydy ... 3.955,50
Školské poukazy ..................................... 1.987,00
Sociálna starostlivos:
- opatrovate¾ky — mzdy, odvody ........... 87.158,00
- príspevok JDS MO Strečno /Klub dôchodcov) .
................................................................ 3.000,00
- sociálne príspevky .............................. 10.000,00
Verejno-prospešné služby:
- mzdy, odvody, poistné, stravné ........ 182.135,00
- náradie ............................................. 18.500,00
- pracovné odevy ................................ 16.524,00
Kultúrne služby.
- káblová televízia .............................. 651.767,60
- miestny rozhlas ................................ 45.694,00
- knižnica — mzdy, odvody, ................ 115.602,00
el. energia ....................................... 30.249,00
plyn .................................................. 45.581,00
stroje, prístroje ................................. 26.074,00
materiál, služby .................................... 3.826,00
nákup kníh ............................................ 5.684,00
-Miestne kultúrne stredisko ................ 126.100,00
-Jubileá ................................................... 2.835,50
- kultúrny dom — mzdy, odvody .......... 371.902,00
dopravné ............................................... 6.845,50
elektrická energia ............................. 181.501,50
plyn ................................................... 305.605,00
materiál ............................................ 39.729,50
všeobecné služby ................................ 9.582,50
prístroje, náradie ................................ 5.075,00
Pamiatková starostlivos:
- el. energia .......................................... 5.881,50
- materiál ............................................ 8.388,00
Vnútorná správa:
- mzdy, odvody, poistné, stravné ..... 2,161.207,03
- obecný kontrolór .............................. 59.381,00
- poslanci ............................................ 85.799,00
- cestovné ................................................... 914,00
- energie ............................................. 2.419,60
- poštovné .............................................. 20.556,40
- telefón .............................................. 100.314,10
- výpočtová technika ........................... 61.761,00
- interierové vybavenie ...................... 5.327,70
- stroje, prístroje, zariadenia ............. 26.346,40
- materiál ............................................ 66.346,80
- čistiace prostriedky .......................... 1.103,00
- knihy, noviny, časopisy .................... 53.800,00
- softwer a licencie ............................ 2.495,00
- reprezentačné .................................. 31.971,50
- pohonné hmoty, oleje ....................... 77.938,14
- opravy a údržba ............................... 40.930,50
- poistenie vozidla .............................. 23.611,00
- dialničná známka, popl. .................... 5.053,00
- školenia, kurzy, semináre ................ 9.785,00
- propagácia, reklama, inzercia ......... 11.900,00
- služby ............................................... 68.284,83
- údržba telekomunikačnej techniky ... 4.932,30
- bankové poplatky .............................. 26.268,51
- úroky ................................................ 344.552,30
- známky, kolky .................................. 1.150,00
Investície:
- Rekonštrukcia ul. 1. mája ............. 7,165.960,00
- Telocičňa ...................................... 6,148.651,99
- Prečerp. stanica ul. Za záhradami .. 474.168,20
- kotolňa pre spa¾ovanie biomasy .... 2,923.543,50
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice .. 266.073,00
- regulácia kúrenia KD ..................... 409.386,27
- účas na majetku s.r.o. .................... 210.000,00
- splátka úveru ................................... 850.000,00
- splátka ŠFRB — 12 b.j. .................... 297.444,00
CELKOM: ........................... 28,251.549,97
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Rozpočet obce Strečno pre rok 2007
Príjmy bežného rozpočtu
Daň z príjmu FO ............................ 13 132 000,00
Daň z nehnute¾nosti za pozemky ........ 334 000,00
Daň z nehnute¾nosti za stavby ............ 749 000,00
Transfer na vedenie matrík ................ 109 000,00
Transfer na miestne komunikácie .......... 4 000,00
Transfer na úsek ochrany prírody a krajiny,
vodné hospodárstvo ............................... 10 000,00
Vodné od občanov a organizácií ..... 1 507 000,00
Poplatok za TDO ............................... 918 000,00
Predaj odpadových nádob ..................... 12 000,00
Poplatok za káblovú TV,
nové prípojky ...................................... 443 000,00
Miestna knižnica - zápisné .................... 4 000,00
Relácia v miestnom rozhlase ................ 16 000,00
Služby domu smútku ............................... 2 000,00
Cintorínske poplatky ............................. 20 000,00
Poplatok za psa ..................................... 51 000,00
Poplatok z ubytovacej kapacity .......... 238 000,00
Poplatok za užívanie verejného
priestranstva FO, PO ............................ 12 000,00
Správne poplatky ................................ 370 000,00
Parkovné ............................................... 20 000,00
Predaj obecných novín ............................ 9 000,00
Prenájom budov a zariadení ............... 471 000,00
Prenájom pozemkov ........................... 644 000,00
Za druhotné suroviny ............................ 16 000,00
Transfer na aktivačnú činnos (VPP) 144 000,00
Poplatok za predajné automaty ............... 1 000,00
Úroky z vkladov ..................................... 7 000,00
Prenájom bytov ................................... 418 000,00
Príjmy z opatrovate¾skej služby ............. 1 000,00
Prevod nevyčerpaných finan.prostriedkov
z roku 2006 ......................................... 964 000,00
Transfer na výkon ZŠ- mzdy
a prevádzka ...................................... 8 529 000,00
Refundácia nákladov plynofikácie
ul. Lesná .............................................. 30 000,00
Príjmy bežného rozpočtu ................ 29 185 000,00
Finančné operácie ........................... 4 000 000,00
Spolu príjmy ........................ 33 185 000,00
Výdavky bežného rozpočtu
Zásobovanie vodou .......................... 1 554 000,00
Vodné ............................................... 1 400 000,00
Údržba vodovodu dod. spôsobom ........ 120 000,00
Odmeny za práce mimo
pracovného pomeru ............................... 34 000,00
Komunikácie ....................................... 235 000,00
Údržba ciest ........................................ 200 000,00
Odmeny za práce mimo
pracovného pomeru ............................... 35 000,00
Verejné osvetlenie .............................. 290 000,00
Elektrická energia .............................. 220 000,00
Údržba verejného osvetlenia,
náhradné diely ...................................... 70 000,00
Nakladanie s odpadmi .................... 1 132 000,00
Palivo .................................................... 20 000,00
Odvoz odpadov ................................ 1 062 000,00
Údržba skládok odpadu dod. spôsobom 30 000,00
Odmeny za práce mimo
pracovného pomeru ............................... 20 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby 48 000,00
Údržba domu smútku a cintorína ............ 5 000,00
Elektrická energia ................................ 43 000,00
Ochrana prírody a krajiny ................. 90 000,00
Údržba verejnej zelene dod. spôsobom 30 000,00
Pohonné hmoty ...................................... 20 000,00
Odmeny za práce mimo
pracovného pomeru ............................... 40 000,00
Ochrana pred požiarmi ...................... 66 000,00
Elektrická energia ................................ 48 000,00

Palivo ...................................................... 3 000,00
Drobný materiál ................................... 15 000,00
Sociálne ............................................... 108 000,00
Jednorazové príspevky .......................... 24 000,00
ZŤP - príspevok na činnos .................... 4 000,00
Opatrovate¾ská služba - zabezp.
administr. správ. agenda ...................... 38 000,00
Mzdové náklady ................................... 31 000,00
Poistné do VZP ...................................... 3 000,00
Nemocenské poistenie ............................ 1 000,00
Starobné poistenie .................................. 4 000,00
Invalidné poistenie .................................. 1 000,00
Poistenie do rezervného fondu ............... 1 000,00
Poistenie v nezamestnanosti,
úrazové poistenie .................................... 1 000,00
Rekreačné a športové služby ............ 555 000,00
Údržba športových zariadení ................ 30 000,00
Beh oslobodenia .................................... 15 000,00
Príspevok na činnos FK .................... 350 000,00
Príspevok na činnos lyžiar. oddielu ..... 20 000,00
Príspevok na činnos tenisového klubu . 20 000,00
El. energia ............................................ 70 000,00
Odmeny za práce mimo prac. pomeru . 50 000,00
Ostatné kultúrne služby vrátane KD1 646 000,00
Údržba KD, materiál ........................... 50 000,00
Plyn, tepelná energia .......................... 320 000,00
Elektrická energia .............................. 190 000,00
Drobný materiál ................................... 70 000,00
Mzdové náklady ................................. 266 000,00
Poistné do VZP .................................... 27 000,00
Nemocenské poistenie ............................ 4 000,00
Starobné poistenie ................................ 37 000,00
Invalidné poistenie .................................. 8 000,00
Úrazové poistenie ................................... 2 000,00
Poistenie do rezervného fondu ............. 13 000,00
Poistenie v nezamestnanosti ................... 3 000,00
Stravovanie ........................................... 20 000,00
Všeobecné služby ................................. 35 000,00
Dohody o vykonaní práce ..................... 48 000,00
Zariadenie kuchyne v prístavbe KD .. 100 000,00
Príspevok pre činnos dychovej hudby .... 7 000,00
Jubileá (významné výročia) ................... 7 000,00
Príspevok klubu dôchodcov na jubileá .... 3 000,00
Odmeny za prácu - kronikár .................. 4 000,00
Redakčná rada obecných novín ............ 18 000,00
Údržba miestneho rozhlasu,
náhradné diely ...................................... 30 000,00
Tlač obecných novín ............................. 31 000,00
Príspevok Miestnemu kulturnemu
stredisku .............................................. 300 000,00
Odmeny darcom krvi .............................. 3 000,00
Všeobecné služby - Hody,
tanečný súbor ........................................ 50 000,00
Matričná činnos ................................ 109 000,00
Mzdy, odvody, materiál ..................... 109 000,00
Knižnica .............................................. 235 000,00
Elektrická energia ................................ 32 000,00
Plyn ....................................................... 46 000,00
Knihy, časopisy, kanc. potreby ............. 20 000,00
Údržba (čistiace a hyg. potreby) ........... 2 500,00
Mzdy ..................................................... 80 000,00
Poistné do ZP .......................................... 8 000,00
Nemocenské poistenie ............................ 1 000,00
Starobné poistenie ................................ 11 000,00
Invalidné poistenie .................................. 2 000,00
Úrazové poistenie ...................................... 500,00
Poistenie do rezervného fondu ............... 2 000,00
Poistenie v nezamestnanosti ................... 1 000,00
Telekomunikačná technika ................... 29 000,00
Pamiatková starostlivos ...................... 15 000,00
Elektrická energia .................................. 6 000,00

Údržba .................................................... 6 000,00
Kvety, vence ........................................... 3 000,00
Prevádzka MŠ, ŠJ a školský klub,
mzdy a odvody ................................. 3 771 000,00
Mzdy a odvody ZŠ, prevádzka ...... 8 529 000,00
Vysielacie a vydavate¾ské služby ...... 410 000,00
Poplatky SSTK ................................... 190 000,00
Materiál .............................................. 100 000,00
Všeobecné služby ............................... 120 000,00
Výstavba ................................................. 20 000,00
Služby za spoločný úrad ....................... 20 000,00
Obecný kontrolór ................................. 64 000,00
Mzda ..................................................... 48 000,00
Zdravotné poistenie ................................ 5 000,00
Starobné poistenie .................................. 7 000,00
Úrazové poistenie ...................................... 500,00
Poistenie v nezamestnanosti ...................... 500,00
Poistenie do rezervného fondu ............... 3 000,00
Vnútorná správa .............................. 4 084 000,00
Prenájom pozemku JEDNOTA ............ 46 000,00
Telefón, fax, internet ......................... 130 000,00
Poštovné ................................................ 40 000,00
Všeobecný materiál ............................ 150 000,00
Tlačivá, knihy, časopisy, noviny .......... 60 000,00
Školenia, semináre ............................... 10 000,00
Poistenie vozidiel - zákonné,
dia¾ničná známka ................................. 19 000,00
Palivo - benzín ..................................... 90 000,00
Opravy osobných motorových vozidiel . 37 000,00
Propagácia a reklama ........................... 20 000,00
Reprezentačné ...................................... 60 000,00
Cestovné ................................................. 3 000,00
Údržba výpočtovej techniky, software . 30 000,00
Poplatky banke, úroky ......................... 371 000,00
Poistenie majetku ................................. 30 000,00
Úrazové poistenie ................................... 3 000,00
Povinný odvod do SF ............................ 21 000,00
Právne služby, expertízy, posudky ....... 15 000,00
Mzdové náklady .............................. 2 102 000,00
Poistné do ZP ........................................ 21 000,00
Nemocenské poistenie .......................... 30 000,00
Starobné poistenie .............................. 300 000,00
Invalidné poistenie ................................ 63 000,00
Úrazové poistenie ................................. 17 000,00
Poistenie do rezervného fondu ........... 100 000,00
Poistenie v nezamestnanosti ................. 21 000,00
Príspevok do DDP ................................ 60 000,00
Odmeny poslancom OZ ........................ 85 000,00
Príspevok na stravu 55% ...................... 80 000,00
Príspevok združeniam - ZMOS,
BESKYDY, TERCHOVÁ .................. 20 000,00
Dohody za práce mimo prac.pomeru ... 50 000,00
Cestovný ruch ....................................... 70 000,00
Odmeny za práce mimo prac. pomeru . 20 000,00
Materiál ................................................ 50 000,00
Aktivačná činnos (VPP) .................... 164 000,00
Mzdy, odvody ..................................... 116 000,00
Materiál ................................................ 20 000,00
Stravovanie ........................................... 28 000,00
Výdavky bežného rozpočtu spolu ... 23 195 000,00
Výdavky kapitálového rozpočtu ..... 8 493 000,00
Nákup požiarnickej techniky .............. 300 000,00
Požiarna zbrojnica .............................. 500 000,00
Telocvičňa ....................................... 2 000 000,00
Miestne komunikácie ....................... 5 663 000,00
Projektová dokumentácia ul. Lesná ..... 30 000,00
Finančné operácie ........................... 1 497 000,00
Splátka úveru ŠFRB ........................... 297 000,00
Splátka úveru I.municipálny ............... 600 000,00
Splátka úveru na kotolňu .................... 600 000,00
VÝDAJE CELKOM: .......... 33 185 000,00
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Zo života ZŠ
Dôležitá je prevencia
V januári sa uskutočnila v 3.-5.
ročníkoch zaujímavá beseda o ústnej
hygiene so študentkou medicíny
K.Šupovou. Žiaci mali možnos
zdokonali si pod jej vedením svoju
techniku čistenia chrupu.
Monitor 9- absolvovali ho všetci naši
deviataci. Tomuto Monitoru predchádzal
skúšobný monitor Komparo, ktorý žiaci
absolvovali ešte v novembri. Výsledky
Monitoru 9, ktoré sú už známe od 2.4.
2007 milo prekvapili nielen žiakov, ale
aj pedagógov.
Matematická pytagoriáda- zúčastnili
sa jej zdatní žiaci našej školy, do
okresného kola postúpili Janko Repák
zo 6. A, Katka Hodasová z 5. roč., Palko
Taraba z 8. A triedy.
Škola ochrany prírody- počas jarných
mesiacov nás čaká spolupráca so Školou
ochrany prírody vo Varíne, ktorá pre
žiakov pripravuje mnoho aktivít
zameraných na spoznávanie a ochranu
prírody.
Týždeň boja proti rasizmu ( 21.3.
2007- 25.3. 2007)- Žiaci 9. A M.
Zaparaniková, E.Brezovská, J.Oberta,
M.Samcová, T. Ilovská a A.Galadíková
si pripravili zaujímavú prednášku
o rasizme. Spomínaní žiaci navštevovali
jednotlivé triedy a viedli diskusiu
o danej téme. Každej triede darovali
plagát znázorňujúci toleranciu. Deti
takto mali možnos dozvedie sa čo je to
rasizmus, čo ¾uïom ubližuje a pod.
Floorball- patrí medzi netradičné
športové hry a ve¾mi dobre sa ujal aj
v našej škole. Pod vedením Mgr.
R.Hrošovej si žiaci rozvíjajú svoju
rýchlos, obratnos a vytrvalos. Je
vhodný pre chlapcov aj dievčatá. Teší
sa ve¾kej ob¾ube, pretože je praktický
a realizovate¾ný aj na menších
plochách.
Jarné okná- naši druháci z 2. B spolu
s p. uč. Mgr. J. Milanovou zhotovili
a vyzdobili okná našej školy jarnými
motívmi, ktoré vytvárajú príjemnú
atmosféru, zhotovenú detskou rukou.
Svojou šikovnosou prispela aj 4. B
s p.uč. Mgr. Z.Knoškovou, ktorých práca
zdobí okná 1. poschodia.
Súaže
Naši žiaci sa pod odborným vedením
učite¾ov často pripravujú na rôzne
vedomostné, literárne a výtvarné súaže.
Literárne súaže:
Rozprávkové vretienko- vo februári sa
uskutočnilo školské kolo, ktorého

víazka Zuzka Brezániová zo 6.
A postúpila do okresného kola v Žiline.
Hviezdoslavov Kubín- každoročne
v mesiaci marec sa uskutočňuje školské
kolo HK, tento rok za I.stupeň do
okresného kola postúpila Júlia Melová
z 3. B.
Čítame s Osmijankom- žiaci 4. A a ich
triedna učite¾ka Mgr. Marta Lakatošová
sa aktívne zapojili do práce s literatúrou
slovenských autorov. Dopomáha im
k tomu pracovný zošit, v ktorom sa
dozvedajú zaujímavosti o živote
a tvorbe našich spisovate¾ov. Zapojili sa
aj do súaže s Osmijankom, kde všetky
svoje výmyselnícke odpovede, obrázky,
básničky a rozprávky posúdi a ohodnotí
porota na MDD.
Literárny Trenčín- enviromentálna
téma je v súčasnosti ve¾mi aktuálna, a tak
je aj témou tejto súaže. Žiaci majú
možnos vymyslie rozprávky, básne,
úvahy k témam zaoberajúcim sa
životným prostredím.
Najkrajší list- Slovenská pošta aj tento
rok vyhlásila súaž o najkrajší list
s názvom : Som zviera žijúce vo vo¾nej
prírode, ktorého domov je ohrozovaný
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zmenami životného prostredia a chcem
vyjadri svoj názor , pocity a nálady.
Výtvarné súaže
Kostelničákov ornament- žiaci svojou
zručnosou a fantáziou tvoria návrhy na
ornamenty
Detský výtvarný Trenčín- súaž
zaoberajúca sa enviromentálnou témou,
do ktorej sa zapájajú žiaci I. a II. stupňa
Iné
Slávik- spevácka súaž s ve¾mi pekným
priebehom. Víazmi v I. kateg. sa stali 1.
miesto- Kristínka Štadániová z 3.B, 2.
miesto- Ivko Kadaši z 2. B, 3. miestoKatka Obertová z 1.A; v II. kateg. 1.
miesto- Martinka Klocáňová zo 6. A, 2.
miesto- Nelka Samcová zo 6.A, 3. miesto
Palko Kadaši z 5. roč.; V III kateg. 1- , 2.
miesto Tatiana Ilovská z 9. A, 3. miesto
Katarína Mešková z 9. A.
Enviromentálna súaž
Ku príležitosti Dňa Zeme 22.4. sme na
našej škole vyhlásili enviromentálnu
súaž Eko-nápad. Do súaže žiaci
prispievajú výrobkom, ktorý je
zhotovený z odpadového materiálu.
Žiaci I. stupňa zhotovovali Eko-hračku
a žiaci II.stupňa Eko-nápad.
E.Trnovcová

Európa v škole
Úspešnou tak ako minulý školský rok sa pre nás opä stala literárna súaž Európa
v škole s témou Každý iný — všetci rovní, v ktorej získala 2. miesto Lenka Uhrínová zo
7. B s prácou Chlapec z Afriky, pod vedením Mgr. Eriky Trnovcovej.
Chlapec z Afriky
Ďaleko v Afrike žil chlapec menom Kalim. Narodil sa v chudobnej rodine. Rodičia
mu zomreli, keï mal tri roky. Zostal sám s mladšou sestrou. Do šiestich rokov ho
vychovávali susedia, u ktorých musel tvrdo pracova.
Do dediny prišiel mladý manželský pár. Prišli si adoptova diea. Z mnohých detí
sa im zapáčil Kalim. Odišiel bez sestry. Nemohol nič robi, pretože bol diea.
Nedokázal sa bráni. Bol ve¾mi smutný, pretože nevedel, čo si počne jeho sestra. Vo
ve¾kom dome, ktorý bol prázdny, mal svoju izbu. Vôbec sa mu nepáčila. Ani hračky,
ktoré mal, ho nezaujímali. Stále myslel na sestru. Prišiel prvý školský deň. Noví
rodičia ho odprevadili pred školu. Do triedy išiel sám. Všetky deti boli biele, len on
bol čierny. Keï vošiel do triedy plnej detí, všetci sa začali smia. Pani učite¾ka ho
privítala a posadila ho ku dievčau, čo sedelo samo v lavici blízko okna. Bola to
Henrieta, ktorú vysmiali pre jej ryšavé vlasy. Hneï sa skamarátili. Každé ráno sa to
opakovalo, boli stále vysmievaní. Spočiatku nerozumeli prečo, až jedného dňa nejaký
chlapec na Kalima vykríkol:,, Čierna briketa!“ Kalim sklopil oči a sadol si ku Henriete.
,, Nič si z toho nerob,“ povedala, ,, ja som dnes Hrdzavá Heta!“ Ve¾mi to Kalima
bolelo. Nemohol však nič robi, lebo bol sám a ich bolo to¾ko. Na hodine dejepisu sa
učili o národoch a krajinách. Každý mal porozpráva niečo o sebe. Rovnaké príbehy
začali spolužiakov nudi. Prišiel rad na Kalima.
Vyrozprával im smutný príbeh o sebe.
Rozprával tak pútavo, že počúvali
s otvorenými očami a ústami. Sama učite¾ka
nechcela veri, čím Kalim prešiel. Keï
spomenul svoju sestru, po líci mu skĺzla
slza. Chví¾u sa nemo pozeral do okna
a predstavoval si chvíle s ňou. Niektorí
spolužiaci sa hanbili za to, akí sú.
Uvedomili si svoje chyby.
Lenka Uhrínová, 7.B
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Z knižnice
Obecná knižnica Strečno vyhlasuje
tému 4. ročníka literárnej súaže mladých
autorov:

„TVÁR NAŠEJ OBCE“

Súaž je určená pre žiakov ZŠ
a stredných škôl do 20 rokov.
Je vypísaná pre tri vekové kategórie —
žiakov do 4. triedy, 5.- 9. ročníkov
základných škôl, pre študentov
stredných škôl zo Strečna i Nezbudskej
Lúčky. Svoje práce v rozsahu max. troch
strán môžu autori prinies do obecnej
knižnice do 30. apríla 2007.
Obecná knižnica Strečno vyhlasuje tiež
fotografickú súaž na tému :

„TVÁR NAŠEJ OBCE“

Do súaže sa môžu zapoji i dospelí.
Budú vypísané tri vekové kategórie —
žiaci ZŠ do 4. triedy, 5-9 ročníkov ZŠ,
pre študentov stredných škôl
a dospelých .
Minimálny rozmer fotografie 9x13 cm.
Termín odovzdania do obecnej knižnice
je 31.8. 2007.
Naša obec ako jedna z mála obcí je
známa svojou bohatou históriou
s unikátnymi pamiatkami ,krásnou
prírodou,
zaujímavými
¾uïmi,
udalosami... ktoré verím, že budú pre vás
inšpiráciou pri vašich prácach.
Najlepšie
práce
z literárnej
i fotografickej súaže budú odmenené
peknými cenami.
E.B.
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KALENDÁRIUM KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH
PODUJATÍ V OBCI STEČNO APRÍL — MÁJ 2007
8.4. 2007
8.4. 2007
14.4 2007
22.4.2007
28.4.2007
29.4.2007
29.4.2007
29.4.2008
30.4.2007
1.5.2007
5.5.20076.5.2007

11.5.2007
12.5. 2007
13.5.2007

Výberové konanie
Obec Strečno vyhlasuje výberové
konanie na post: Riadite¾ MKS
Strečno
Požiadavky:
- stredoškolské vzdelanie, komunikatívnos, záujem o rozvoj kultúry
v obci, jazykové znalosti vítane
Termín do 30.4.2007
Žiadosti s označením “ Výberové
konanie“ zasla na adresu: Obec
Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno

Slovenský Červený kríž poriadal už 12.
ročník akcie Valentínska kvapka krvi.
Miestny spolok Červeného kríža v
Strečne v spolupráci s Obecným úradom
sa zapojil do tejto akcie. Odberu sa
zúčastnilo 34 darcov krvi, z toho 17 žien,
medzi ktorými boli i prvodarkyne.
Darcovia krvi sú ¾udia s ve¾kým srdcom
plného lásky, lebo darujú to
najvzácnejšie - svoju krv a tak pomáhajú
zachraňova ¾udské životy. Za to im patrí
ve¾ká vïaka.
Samcová Veronika

19.5.2007
27.5.2007
31.5. 2007

ihrisko FK — dorast
Strečno - Stráňavy ........................ 13,00 hod
„A“
Strečno — Raková ......................... 15,30 hod
VE¼KONOČNÁ DISKOTÉKA - sála KD Strečno
ihrisko FK - SŽ a MŽ Strečno — Bytčica .................... 10,00 a 12,00
ihrisko FK - dorast
Stečno - Z.Poruba ....................... 13,30 hod
ihrisko FK - „A“
Strečno - D.Hričov ....................... 16,00 hod
Slávnostné otvorenie kaplnky na NKP Hrad Strečno s príležitosti
363. výročia úmrtia Žofie Bosniakovej - od 9,00 do 17,00 hod.
Pietny akt kladenia vencov na miestnom cintoríne
a Pamätníku francúzskych partizánov na Zvonici
(odchod účastníkov od KD o 9,30 hod.)
23. ročník CEZPO¼NÝ BEH
ihrisko FK — dorast
Strečno — L. Sliače ...................... 13,30 hod.
„A“
Strečno — Skalité .......................... 16,00 hod
Stavanie mája
Otvorenie sezóny NKP Hrad Strečnood .............. 9,00 do 17,00 hod
(kultúrny program : Divadlo DÚHA — výjavy zo života Františka ...
a Žofie, Gitarové duo, Sokoliari)
ihrisko FK - žiaci
Strečno — L. Lúčka .......... 10,00 a 12,00 hod
výstup na Javorinu — krajské oslavy oslobodenia,
pietny akt kladenia vencov .............................................. 12,00 hod.
(pre účastníkov výstupu LO Javorina pripravuje tradičný guláš
na Ostredku)
Akadémia ZŠ — DEŇ MATIEK sála KD
„Hody 2007“
Vystúpenie hudobnej skupiny ARZEN, sála KD ............. 18,00 hod
Hodová svätá omša, kostol zasvätený sv. Žofii ............... 10,30 hod
Výstava ručných prác v pamätnej izbe obce Strečno
¼udové remeslá v parku oproti KD
Vystúpenie detského folklórneho súboru zo Strečna,
¼udovej skupiny Javorníček,
Dychovej hudby Strečnianka a Fatranka z Varína, Lentilky
Sála KD ..................................................... 14,00 hod
dvor pri KD ................................................ 15,00 hod
Ihrisko FK — dorast
Strečno — Predmier ...................... 14,00 hod.
„A“
Strečno - Predmier ...................... 16,30 hod.
ihrisko FK
žiaci Strečno — Štiavnik .................. 10,00 a 12,00
Noc na hrade Strečno(VSTUP ZDARMA!) ......... 20,00 — 24,00 hod
ihrisko FK - dorast Strečno — Lisková ........................ 14,30 hod
„A“
Strečno — KNM ............................ 17,00 hod
Beh do hradných schodov ......................................................... 13,00
(registrácia pretekárov na parkovisku pod schodmi)
Vá¾anie mája
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ŠTATISTIKA OBCE STREČNO
ZA ROK 2006

Malí záchrancovia!
Zvoní! Prvák Mako si zbalil aktovku,
sadol na bicykel a poïho rovno domov
hra sa. Bicykluje sa po správnej strane
vozovky. Veï je už riadny školák.
Cestou premýš¾a, čo dobré mamina
pripravila na obed, ktorí kamaráti
budú k dispozícii na futbal.
Zrazu však...! Tma! Boles! Plač!
Nezodpovedný rýchly mladý vodič
narazil do nič netušiaceho chlapca.
Brzdy zaškrípali a Matej sa ocitol pod
kolesami auta. Vodič vyšiel z vozidla a
podišiel k Makovi. Hýbe sa! “Chlapče,
je ti niečo?”- zaznela otázka. Odpoveï
však bola nejasná, ustráchaná: “Asi nič,
ujo.” Vodičovi to stačilo. Niečo si
zanadával, nasadol do auta a odfrčal
preč. Mao nechápavo zostal leža.
Nevedel, čo sa s ním deje. Na mieste
nehody bolo viac ¾udí. No len tri DETI
podišli ku zranenému chlapcovi a
podali mu záchrannú ruku. Boli to naši
školáci, ktorých poznáme len ako
beárov, čo robia stále neplechu:
Martin Škripek, Peter Vojvoda a Lucia
Cesneková. Len títo traja nestratili
duchaprítomnos. Videli, že Mako má
niečo s nohou. Bol doudieraný, bál sa,
čo mu povie mama na pokazený
bicykel. Naši odvážlivci zobrali Maa
medzi seba podopierajúc ho zaviedli
domov do Nezbudskej Lúčky.
Zachovali sa ako zodpovední mladí
¾udia. Ako naozajstní kamaráti,
ktorých potrebujeme, keï sme v núdzi.
Človek by to o nich ani nepovedal?! V
takýchto chví¾ach zisujeme, že v
každom nezbednom školákovi je aj to
DOBRÉ. A o TO nám dospelákom
predsa ide. Musíme ma na pamäti, že
to dobré v našich deoch je, len to treba
chcie vidie. Skúsme sa teda
pozornejšie zadíva.
Mako po rekonvalescencii opä jazdí
na svojom bicykli. Nehoda však
zanechala svoje stopy. Strach!
Zanechala však a niečo pozitívne.
Vedomos, že na deti zo Strečna sa dá v
ažkých chví¾ach spo¾ahnú. Aspoň na
Martinka Škripka, Pea Vojvodu,
Lucku Cesnekovú určite. Ďakujeme.
/pet/

Rozpis vývozu komunálneho
odpadu
zvoz každý 2. (nepárny) týždeň v stredu
12. 4. - štvrtok namiesto stredy
25. 4., 9. 5. , 23. 5., 6. 6., 20. 6.
Vytriedený komunálny odpad
19. 4., 17.5., 21. 6.

Počet obyvate¾ov v obci k 31.12. 2006 bol 2.642.

Prírastky a úbytky obyvate¾ov počas roka:
Narodení:
14 detí
z toho 8 chlapcov 6 dievčat
Úmrtie:
24 osôb
z toho 14 mužov
10 žien
Prisahovaní: 45 osôb
z toho 19 mužov
26 žien
Odsahovaní: 33 osôb
z toho 15 mužov
18 žien
V školskom roku 2006/2007 navštevuje základnú školu 324 žiakov, z toho 154
chlapcov, 170 dievčat, ktorí sa učia v 17 triedach.
Materskú školu navštevuje 76 detí, ktorí sa učia v 3 triedach.

Narodili sa:
1.
07.02. Matúš Dvorský
2.
03.03. Timea Ovečková
3.
29.03 Adriána Vostárková
4.
31.03. Milan Klocáň
5.
16.04. Tamara Prieložná
6.
04.05 Filip Vereš
7.
10.06 Filip Šupej
8.
28.07. Eliška Kováčová
9.
31.07 Dávid Oberta
10.
30.08. Janka Kučerová
11.
22.09. Marek Klocáň
12.
09.12. Aneta Trnovcová
13.
20.12. Tomáš Beháň
14.
22.12. Miroslav Hrašna
Je to o 17 detí menej ako v roku 2005
(31 detí)

Uzavreli manželstvo
Ján Kučera - Erika Hanuljaková
Ján Trnovec - Lenka Sokolovská
Michal Oberta - Alena Dvorská
Róbert Tavač - Ivana Zemanová
Juraj Skoršepa - Lenka Močolová
František Krajč - Katarína
Stráňavčínová
Rastislav Ripel - Katarína Papánová
Miroslav Melo - Martina
Drevenáková
Jaroslav Oberta - Žofia Kadašiová
Pavol Dubovský - Andreja Škrípková
Peter Kubička - Jana Tabačková

Najstarší občania
K 31.12.2006 bola najstaršou občiankou obce pani Eva Albrechtová, narodená
19.12.1912, ktorá nás dňa 16.3.2007 opustila vo veku 94 rokov.
Žofia Chudíková .......................... nar. 22.04.1914 .................................. 92 rokov
Jozefína Melová ........................... nar. 05.08.1914 .................................. 92 rokov
Margita Pivková .......................... nar. 15.07.1916 .................................. 90 rokov

Umreli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

19.01. .......... Jozef Klimo .................................................................. 96
24.02. .......... Pavel Beháň ................................................................. 63
03.04 ........... Kamil Tavač ................................................................ 86
11.04 ........... Margita Beháňová ....................................................... 76
12.04. .......... Berta Škripková ........................................................... 77
14.04. .......... Filip Škripek ................................................................ 73
16.04 ........... Peter Stráňavčín ........................................................... 66
01.05. .......... Ján Oberta .................................................................... 67
21.05. .......... Anna Oravcová ............................................................ 76
04.06. .......... Helena Remková ......................................................... 83
22.07. .......... Karolína Andelová ...................................................... 94
10.08. .......... Mária Kánová .............................................................. 76
12.08. .......... Bernardina Sapietová .................................................. 56
13.08. .......... Ladislav Dugovič ........................................................ 50
27.08. .......... Štefan Rendár .............................................................. 77
27.08. .......... Jozef Stráňavčín .......................................................... 70
16.10. .......... Ivan Taraba .................................................................. 27
17.10. .......... Vladimír Tojčík ........................................................... 43
18.10. .......... Mária Trnovcová ......................................................... 87
31.10. .......... Jozefína Klocáňová ..................................................... 88
01.11. .......... Adam Klocáň ............................................................... 68
01.11. .......... Ondrej Beháň ............................................................... 95
08.12. .......... Mária Ilovská ............................................................... 97
26.12. .......... Viliam Andel ............................................................... 48

rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
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Rozpis futbalových zápasov
jar 2007
V. liga — skupina A
14. kolo 25. 3. 2007 o 15,00 odložený .... Strečno — Varín
15. kolo 1. 3. 2007 o 15,30 sobota ........ Bánová „B“ — Strečno
16. kolo 8. 4. 2007 o 15,30 .................... Strečno — Raková
17. kolo 15. 4. 2007 o 15,30 .................... Rado¾a — Strečno
18. kolo 22. 4. 2007 o 16,00 .................... Strečno — D.Hričov
19. kolo 29. 4. 2007 o 16,00 .................... Strečno — Skalité
20. kolo 6. 5. 2007 o 16,30 .................... Rosina — Strečno
21. kolo 13. 5. 2007 o 16,30 .................... Strečno — Predmier
22. kolo 20. 5. 2007 o 17,00 .................... Teplička n/V — Strečno
23. kolo 27. 5. 2007 o 17,00 .................... Strečno — K.N.Mesto „B“
24. kolo 3. 6. 2007 o 17,00 .................... Kotr.Lúčka — Strečno
25. kolo 10. 6. 2007 o 17,00 .................... Strečno — Žilina—Závodie
26. kolo 17. 6. 2007 o 17,00 .................... Podvysoká — Strečno
IV. liga dorast — skupina SEVER
14. kolo 25. 3. 2007 o 12,30 odložený .... Strečno - Černová
15. kolo 1. 4. 2007 o 13,00 .................... Krásno n.Kys.- Strečno
16. kolo 8. 4. 2007 o 13,00 .................... Strečno - Stráňavy
17. kolo 14. 4. 2007 o 15,30 sobota ......... Zuberec - Strečno
18. kolo 22. 4. 2007 o 13,30 .................... Strečno - Z.Poruba
19. kolo 29. 4. 2007 o 13,30 .................... Strečno — L.Sliače
20. kolo 5. 5. 2007 o 14,00 sobota ........ L.Hrádok - Strečno
21. kolo 13. 5. 2007 o 14,00 .................... Strečno - Predmier
22. kolo 20. 5. 2007 o 14,30 .................... Štiavnik - Strečno
23. kolo 27. 5. 2007 o 14,30 .................... Strečno - Lisková
24. kolo 2. 6. 2007 o 17,00 sobota ........ Košany n.T.- Strečno
25. kolo 10. 6. 2007 o 14,30 .................... Strečno - Belá
26. kolo 16. 6. 2007 o 14,00 sobota ......... Rajec - Strečno
I. liga SŽ a MŽ
12. kolo 7. 4. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Predmier - Strečno
13. kolo 14. 4. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Strečno - Bytčica
14. kolo 21. 4. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Višňové - Strečno
15. kolo 28. 4. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Stráňavy - Strečno
16. kolo 5. 5. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Strečno - Liet. Lúčka
17. kolo 12. 5. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Varín - Strečno
18. kolo 19. 5. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Strečno - Štiavnik
19. kolo 26. 5. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Terchová - Strečno
20. kolo 2. 6. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Strečno - Kam. Poruba
21. kolo 9. 6. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Zbyňov - Strečno
22. kolo 16. 6. 2007 o 10,00 a 12,00 ....... Strečno - T. n.Váhom

2% z Vašej dane
Tak ako minulý rok aj tento rok daňovník po zaplatení dane z príjmu
fyzických alebo právnických osôb môže do 30. apríla venova 2% zo
zaplatenej dane neziskovej organizácii alebo zaregistrovanej
organizácii.
Ak ste sa ešte nerozhodli a chcete podpori rozvoj mládežníckeho
futbalu v Strečne, môžete tieto 2 % darova FUTBALOVÉMU KLUBU
STREČNO, IČO: 69400606, právna forma — nezisková organizácia.
Tlačivo si môžete vyzdvihnú u členov výboru FK a trénerov mužstiev.
Všetkým, ktorí sa nám rozhodnú darova 2%, ïakujeme.

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 7. apríla 2007
v náklade 320 kusov. Za obsahovú čas materiálov zodpovedá
redakčná rada v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼. Kučerová,
A. Melišová, E. Trnovcová, P.Kubičková, E.Balcárová
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XXIII. ročník
CEZPO¼NÉHO BEHU
OSLOBODENIA
OBCE STREČNO
A. Všeobecné ustanovenia:
Usporiadate¾
Obec Strečno
Termín
29. apríl 2007
Miesto pretekov
obec Strečno: Ul. mládeže, Ul. M.Ilovského,
Ul. SNP, po¾ná cesta pod Kojšovú, odbočka
na Pažite, dole Jarčiskom, Ul. Kováčska,
Ul. Sokolská
Riadite¾ pretekov
Alfonz Klocáň - starosta obce
Hlavný rozhodca
Bukovinský Pavol
Prihlášky
Obecný úrad Strečno, Ulica Sokolská 487,
PSČ 013 24
Kancelária pretekov bude otvorená od 10,00 hod
v budove kultúrneho domu
Šatne
v priestoroch Základnej školy Strečno
Zdravotnícka služba usporiadate¾ pretekov zabezpečí
zdravotnícke hliadky z MO SČK na dvoch
vyznačených stanovištiach na trase
pretekov a v priestore cie¾a
B. Technické ustanovenia
Pravidlá
preteká sa pod¾a pravidiel platných
pre atletiku
Kategórie pretekov žiaci a žiačky (r.1993 a mladší)
ženy
juniori (r. 1989 - 1992)
muži do 40 rokov (r. 1968 - 1988)
muži do 50 rokov (r. 1967 - 1957)
muži nad 50 rokov (r. 1956 a starší)
Prezentácia
v deň štartu od 10,00 hod v KD, pretekár
obdrží štartovné číslo po zaplatení
30,- Sk štartovného
Charakter trate
bezprašné miestne komunikácie,
prašné po¾né cesty, lesný chodník
Časový program
13,00 hod.- nástup pretekárov
13,05 hod.- slávnostné otvorenie pretekov
13,10 hod.- štart
Rozsah pretekov
jednotná tra v dĺžke 5 km
Občerstvenie
na trati bude podaný čaj a v cieli
občerstvenie
Vyhlásenie výsledkov uskutoční sa 30 minút po dobehnutí
posledného pretekára
Ceny
prví traja pretekári z každej kategórie
obdržia diplom a finančnú odmenu.
Z každej kategórie bude odmenený
najrýchlejší pretekár z obce Strečno
Protesty
možno poda do 10 minút po dobehnutí
posledného pretekára do cie¾a
s vkladom 100.- Sk

Prvá pltnícka a raftingová spol. s r.o., Strečno

Príjme väčší počet pltníkov
Finančne zaujímavá a sezónna pracovná
príležitos pre študentov, zmenárov,
nezamestnaných a pod.
Predpoklady: vek nad 18 rokov, dobrý zdravotný
stav, komunikatívnos
Znalos AJ, NJ vítaná
Info: tel.: 0907 196 999
Email: prvapltnicka@strecno.sk

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,- Sk
XIV. ročník

Sebauvedomovanie
Príchod prázdnin a tým aj vrchol letnej
sezóny cíti v našich uliciach už teraz.
Kto si všíma život v obci zvláš
v posledných
rokoch,
určite
zaregistroval
zvýšený
počet
návštevníkov.
Hrad Strečno sa snaží o pestros ponuky
a kalendárium jeho akcií je okrem
samotnej národnej kultúrnej pamiatky
lákadlom pre každého, kto sa chce
stretnú s históriou alebo ukáza krásu,
pestros a kultúru svojej krajiny
cudzokrajnej návšteve.
Plte sa tiež už plavia po Váhu a možno
poveda že práve kombinácia hrad — plte
je čoraz väčším lákadlom.
V tomto čase predovšetkým pre školské
výlety. Tie teda práve teraz objavujú
Strečno a v krátkom čase sa v čoraz
väčšej
miere
začnú
prelína
s organizovanými zájazdmi kancelárií
ponúkajúcich program pre vrchol sezóny.
Sme to práve my, ktorí s našimi hosami
najčastejšie prichádzame do priameho
kontaktu. Nielen tí, ktorí sú priamo
účastní na činnosti zariadení či
subjektov ponúkajúcich služby
turistom, ale aj tí, ktorí sme aktérmi
náhodných stretnutí. Od oboch hos
očakáva profesionálne zvládnutie či
priate¾ský prístup.
Na základe skúseností možno
zodpovedne poveda, že dojem turistu
z našej návštevy je pozitívny. Možno sa
vyskytujú drobné nedostatky, ale tie sú
iba
marginálnym
podielom
prevažujúceho dobrého pocitu z nás a z
toho čo naša obec a blízke okolie
ponúka.
Je to zrejme v nás, v našej hrdosti na
Pokračovanie na str. 2
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REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIÍ
30. mája 2007 začal Obecný podnik
služieb Strečno s.r.o. s rekonštrukciou
miestnych komunikácií v obci Strečno.
Na predmetnú stavbu obec Strečno —
spoločný obecný úrad v Žiline, úsek
územného konania a stavebného
poriadku vydal pod¾a § 120 zákona č.
50/1976 Zb o územnom plánovaní
a stavebnom
poriadku
v znení
neskorších predpisov stavebné
povolenie číslo C-18 400/2004/Mo-SP.
Rekonštrukcia sa realizuje pod¾a
projektovej dokumentácie, ktorú
vypracoval Ing. Anton Schächter.
ETAPY REALIZÁCIE VÝSTAVBY:
I. etapa - ulice: Záhradná , 28. októbra
po Ulicu mládeže
II. etapa - ulice: Sokolská od Ulice
nábrežnej po Ul. 28. októbra, Ul. 28.
októbra od Sokolskej po križovatku Ul.
záhradná
III. etapa - Ul.28.otóbra od križovatky
Ul. mládeže po Ul. 1. mája
STAVEBNO — TECHNICKÉ
RIEŠENIE STAVBY
I. etapa: Ulica záhradná od križovatky

Sokolskej po Ulicu 28. októbra v dĺžke
340,56 m, Ulica 28. októbra od
Záhradnej po Ulicu mládeže v dĺžke
120,35 m
V rámci týchto stavebných objektov je
navrhnutá
výstavba
dopravnokomunikačného priestoru dvoch na seba
naväzujúcich miestnych prístupových
komunikácií s funkčnou triedou „C3“,
ktorá spočíva v zriadení:
- novej únosnej vozovky v celej dĺžke
úpravy komunikácií
- nového odvodnenia komunikácií
- nového odvodnenia komunikácií
Pokračovanie na str. 2

Slovenský Červený kríž
Územný spolok Strečno
Vás pozýva
na odber krvi
Dňa 22. VI. 2007 v čase od: 7,00 hod.
do: 11,00 hod
Kde: Kultúrny dom
Prineste si so sebou:
- občiansky preukaz
- kartu poistenca

Prečítajte si :
Rekonštrukcia ciest ------------- 1.str
Hody v Strečne ------------------ 3.str
Zo života ZŠ --------------------- 4.str
Beseda v knižnici --------------- 5.str
Eko okienko ---------------------- 7.str
Vo¾by urbariátu ------------------- 8.str
Dedinská liga --------------------- 9.str
Výsledky behu ----------------- 10.str

Aj v tomto roku vystúpili deti z MŠ pri otvorení Váhu so svojim folklórnym
pltníckym pásmom pod vedením ¼. Kučerovej
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REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI STREČNO
Dokončenie zo str. 1
- nového dopravného značenia
VÝŠKOVÉ RIEŠENIE
Ulica záhradná — priebeh cestnej
nivelety je navrhnutý tak, aby boli
optimálne výškovo napojené všetky
vjazdy na parcely po oboch stranách
cesty. So zachovaním aspoň
minimálneho pozdĺžneho sklonu
s = 0,40 %. Niveleta sa plynulo pripája
na začiatku a konci úpravy na pri¾ahlé
cestné úseky.
Priečny sklon vozovky je navrhnutý
ako jednostranný s=2%, prevažne so
spádom ku ¾avostrannému obrubníku
s výnimkou smerového oblúka, kde je
klopenie spádované k pravostrannému
obrubníku. Pre prechod do opačného
klopenia vozovky je navrhnutá
vzostupnica v dĺžke Lv=15,00 m
situovaná za smerovým oblúkom.
Priečny rez sa bude klopi okolo osi
komunikácie.
Ulica 28. októbra — niveleta sa plynulo
pripája na začiatku a konci úpravy na
pri¾ahlé cestné úseky. Pozdĺžny sklon je
navrhnutý v rozsahu 0,17-2,077 %.
Lomy nivelety sa zaoblia parabolickými
zakružovacími oblúkmi s polomermi
R=1000 m a R= 400 m.
Priečny sklon vozovky je na navrhnutý
ako jednostranný s=2%, so spádom ku
¾avostrannému obrubníku. Chodník je
navrhnutý v priečnom sklone s=2%
Dňa 2. mája 2007 sme sa rozlúčili
s pánom Františkom Piovarčim.
Narodil sa 29. januára 1923 ako 13.
diea v rodine. Počas Slovenského
národného povstania bol vojakom
základnej
vojenskej
služby
v slovenskej armáde a s posádkou sa
zúčastnil odboja.
Ako kandidát za jednotu „SOKOL“
bol dňa 16.5.1954 zvolený za predsedu
Miestneho národného výboru
v Strečne.
Predsedoval v období, ktoré je
všeobecne považované za ve¾mi
komplikované a ažké.
Počas jeho funkčného obdobia
v rokoch 1954 až 1959 boli v obci
vybudované tieto stavby:
- výstavba kultúrneho domu, na tú
dobu jedného z najväčších na
Slovensku.
- dostavba a otvorenie Pamätníka
francúzskych partizánov na Zvonici
- výstavba lávky cez rieku Váh

ŠÍRKOVÉ USPORIADANIE
Ulica záhradná
Šírkové usporiadanie zodpovedá
návrhovej kategórií MO 6,50/30 so
šírkou medzi obrubníkmi 5,50 m so
skladbou prvkov:
Jazdný pruh
š. 2,75 m
Parkovací pruh
š. 2,25 m
Vodiaci prúžok
pravostranný
š. 0,25 m
Vodiaci prúžok
(medzi pruhmi)
š. 0,25 m
Ulica 28. októbra
Šírkové usporiadanie zodpovedá
kategórií MO 5/30 so šírkou medzi
obrubníkmi 4,000 m so skladbou prvkov:
Jazdný pruh
š. 3,50 m
Odvodňovací prúžok
pri ¾av. obrub.
š. 0,50 m
U oboch ulíc je navrhnutý jednostranný
chodník — v Ul. záhradnej v šírke 1,00 m
a v ul. 28. októbra v šírke 1,50 m.
KONŠTRUKCIA VOZOVKY
Navrhnutá je konštrukcia vozovky pre
triedu dopravného zaaženia VI. Ve¾mi
¾ahké zaaženie so skladbou vrstiev:
Asfaltový betón jemnozrnný, ABJ III,
hr. 40 mm
Postrek spojovací asfaltom, PS,A 0,70
kg/m2
Oba¾ované kamenivo jemnozrnné, OKJ
II, hr. 40 mm
Štrkodrva fr. 0-32 - hr. 150 mm
Štrkodrva fr. 0-63 - hr. 150 mm
- výstavba ubytovacích priestorov pre
vojenský strážny oddiel v Strečne
s výstavbou štvorbytovky
- preložka štátnej cesty 1/18 mimo
obec
- ihrisko pre deti na Majeri
Bol aktívnym funkcionárom
futbalového klubu Strečno, ale celým
srdcom hráčom futbalu, ktorý hral od
útleho veku ako pravé krídlo až do roku
1954. Fanúšikom futbalu a športu
zostal až do poslednej minúty svojho
života.
Od roku 1946 do roku 1994
vykonával funkciu kronikára. 49 rokov
zapisoval do kroniky dôležité udalosti
zo života obce, aby sa zachovali pre
ïalšie generácie.
Práca pre verejný záujem je ohromne
náročná a ve¾akrát nepochopená a aj
z tohto dôvodu patrí pánovi Františkovi
Piovarčiovi úprimné poïakovanie
za všetkých občanov Strečna, ktorých
svojou prácou obohatil.
Čes jeho pamiatke.

Táto konštrukcia sa zriadi v celej dĺžke
úpravy oboch ulíc, vrátane napojujúcich
križovatiek.
KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
Je navrhnutá v celkovej hrúbke 210 mm
s dláždeným krytom z betónových
tvaroviek typu Univerzál .
Náklady na I. etapu predstavujú čiastku
3,994.133,00 Sk.
J.Tavačová

Rozpis vývozov
Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň (streda/nepárny
týždeň)
6.6. 2007
20.6. 2007
4.7. 2007
18.7. 2007
Vytriedený komunálny odpad
štvrtok, jedenkrát v mesiaci
21.6. 2007 - 19.7. 2007

Peter Čaplický
v našej knižnici
15.mája prijal pozvanie rodák
z Dobšinej žijúci v Žiline. Spisovate¾,
cestovate¾, horolezec v jednej osobe. Už
pätnás rokov pracuje v Číne. Čína mu
bola inšpiráciou i pri napísaní čínskych
rozprávok
Príbehy z čajových lístkov, s ktorými
sa naše deti môžu zoznámi v knižnici.
Počas svojho života nadobudol ve¾a
skúseností a zážitkov, s ktorými sa
podelil s našimi štvrtákmi. Prednášku
o Číne spestril krásnymi diapozitívmi.
Deti boli zvedavé, a tak sa aj dozvedeli
ve¾a nového o tejto pre nás neznámej
krajine. Pán Čaplický sa už dvadsa
rokov venuje horolezectvu .Ma zdolané
naše pohoria ako i pohoria sveta ako
Alpy, Kaukaz či Himaláje. Minulý rok
prvá horolezecká sedemčlenná expedícia
samostatného Slovenska pod vedením
p.Čaplického zdolala 8013 metov
vysokú horu v Himalájach Šiša Pangmu.
K jeho zá¾ubám patrí fotografovanie
.Nádherné diapozitívy boli toho
svedectvom. Horolezecká výbava bola
pre deti tiež zaujímavá. Mačky, skoby,
špeciálne topánky na lozenie po ¾ade..
S tým všetkým sa mali deti možnos
zoznámi.
Na záver pamätný podpis ,dokonca
i s čínskym rukopisom .Prís¾ub ïalšej
návštevy v našej knižnici, kde sa ve¾mi
dobre cítil, bol výbornou bodkou. -eb-
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Svätá Žofia — patrónka nášho kostola
V sedemnástom storočí žila na našom
hrade obdivuhodná žena. Žena so
š¾achetným srdcom a úprimným zmyslom
pre
spravodlivos,
ochrankyňa
chudobných a trpiacich — Žofia
Bošňáková. ¼udia, ktorí ju poznali, si ju
ve¾mi vážili, milovali ju a boli na ňu hrdí.
Určite aj ona a jej príkladný život boli
dôvodom, prečo koncom osemnásteho
storočia, keï vznikla v Strečne farnos
a ¾udia postavili drevený kostolík, určili
za patrónku strečnianskeho kostola
práve svätú Žofiu.
Žofia, čiže Sofia, znamená múdros.
Sväté písmo hovorí o Božej múdrosti ako
o osobe, ktorá sprevádza Stvorite¾a
v jeho diele. Táto múdros je
predstavovaná aj ako personifikovaná
múdros a zvoláva ¾udí ochotných
zúčastni sa hostiny, ktorú Boh pripravil
¾uïom. Je len na nich, či sa naučia, čo je
dobré a čo vedie ku spáse. Predstavy
Božej múdrosti sú také živé a tak ïaleko
idú v zosobňovaní tejto vlastnosti Boha,
že autori gnosticizmu — náboženského

Sebauvedomovanie
Dokončenie zo str. 1
svoje rodisko a aj dôsledok stále väčšej
publicity nášho miestneho bohatstva.
Je za tým snaha materskej školy, školy,
obecného úradu, Považského múzea ako
aj všetkých, ktorí v branži cestovný ruch
podnikajú. Aby sme sa nielen
zvidite¾ňovali, ale aby sme si v čoraz
väčšej miere uvedomovali hodnoty
a vedeli ich prezentova na dostatočnej
kvalitatívnej úrovni. Lebo to nie je iba
vedie kde je hrad, ako sa dosta
k pomníku či do hory. To je aj schopnos
informova v širšom kontexte, pozna
históriu, folklór či miestopis.
Jednoznačne sa na tomto poli urobilo
v poslednom období ve¾mi ve¾a a hrdos
našich detí na Strečno, ktorá na nás
vyžaruje z tvorby o svojej obci,
z ktorých niektoré uvádzame i v tomto
čísle, niekedy až nadšenie turistov z
fundovaných znalostí našich krás,
podaných sprievodcami či na hrade alebo
na pltiach sú faktami o tom, že sme
pokročili.
Myslím si, že stále je čo zlepšova, ale
pozitívny príklad určite bude motorom
ïalšieho progresu. Progresu v schopnosti
predstavi svoj kraj ale aj by naň hrdý.
A s tým súvisí nielen spokojnos nášho
hosa ale aj ochota a náš aktívny záujem
podie¾a sa na jeho ïalšom rozvoji.
/pa/

hnutia koexistujúceho s raným
kresanstvom, využívajúc množstvo
biblických dejov, opísali vo svojich
mytologických povestiach o spasení
postavu Sofie, ktorá sa zúčastnila
stvorenia sveta. Z jej smútku za Bohom,
od ktorého sa vzdialila, sa mala zrodi
duša sveta. Ranokresanská cirkev sa
vždy rázne dištancovala od gnostickej
mytológie a chápala Božiu múdros
správne.
O svätej Žofii nachádzame správy
v diele zvanom Itinerari zo 7.storočia.
Pod¾a nich telo mučenice Žofie sa
nachádza v Ríme na Via Latina
v bazilike sv.Gordiána a Epimacha. Jej
pozostatky boli za pápeža Sergia II. /844847/ prenesené do kostola sv. Martina ai
Monti v Ríme.
Životopis Svätej Žofie Rímskej je silne
legendárny. Bola vdova po zámožnom
Milánčanovi. Mala tri dcéry pomenované
Pistis-Fides /viera/, Elpis-Spes /nádej/
a Agape-Caritas /láska/. Keï spolu
putovali z Milána do Ríma, jej dcéry
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zahynuli mučeníckou smrou. V roku
125 boli popravené pre svoju vieru.
Matka ich pochovala a sama tiež túžila
po mučeníckej smrti. Táto túžba sa jej
vyplnila. Kult svätej Žofie a jej dcér bol
rozšírený najmä v stredoveku. Vtedy
dávali veriaci v núdzi na takzvané
„Žofiine omše“. Dnes je svätá Žofia
patrónkou núdznych a vdov.
Dcéry svätej Žofie mali ve¾mi
významné mená: Viera, Nádej a Láska.
Sú to Tri Božské cnosti, bez ktorých
život človeka stráca zmysel. Tieto Tri
Božské cnosti sa vyobrazujú v gotickom
umení ako mladé dievčatá so svojou
matkou. Charakteristickým znakom pre
Vieru je pridržiavaná ruka na hrudi.
Nádej rozpoznáme pod¾a rúk spätých
v modlitbe. Láska drží v ruke nádobu
s plameňom. Až neskôr sa tieto cnosti
spodobovali v symboloch kríža, kotvy
a srdca.
Čo bolo pre Žofiu a jej tri dcéry v živote
najdôležitejšie je, že vedeli, že na svete
nie sú sami a vždy sa s dôverou obrátili
na Boha a najmä jeho múdros.
AM

Hody 2007

Úspešne, ak si nebudeme všíma malé
chybičky máme za sebou obecné hody.
Kultúrna komisia sa snažila pripravi
hody inak ako sme doteraz boli
zvyknutí. Snahou bolo, aby sa na
hodoch zabavili všetci občania obce od
najmenších až po tých najstarších. Snáï
sa nám to podarilo.
Touto cestou sa chceme poïakova
všetkým ktorí účinkovali v programe,
pracovali v prípravnom a organizačnom výbore. Ďakujeme členkám
klubu dôchodcov za dobré koláčiky.
Určite všetkých nadchlo vystúpenie

Detského folklórneho súboru zo Strečna.
Dychová hudba, Javorníček a skupina
SUNNY určite ulahodila staršej
generácii.
Najväčším prekvapením bolo určite
vystúpenie skupiny Arzen, ktorá
vystúpila v KD v sobotu pred hodami.
V budúcnosti budeme radi ak sa do
programu hodov zapoja všetky zložky,
ktoré sú v obci Strečno. Hasiči,
športovci, dôchodci, umelci, deti vieme,
že vás máme v obci. Ak sme niekoho
nespomenuli neurazte sa a sami sa
prihláste že máte záujem spolupracova.
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
DEŇ MATIEK — 13.máj
Každoročne si tento májový deň
pripomíname sviatok matiek. Myslíte, že
stačí len jeden deň v roku? Svojou
prácou, ktorú môžeme nazva drinou,
nikoho nezaažujú a stíhajú všetko.
Verím, že každú mamu potešia jej deti
a ich pekné správanie, ich úspechy
a pomoc. Mamy, verte, že všetky deti sa
snažia, už je na vás, ako ich snahu
oceníte.

M- múdros
A- autorita
T- tolerancia
K- krása
A- anjel

Dali by nám aj modré z neba,
mamy, babky nám nie je toho ve¾a treba,
stačí nám kúsok chleba, čo domom vonia,
stačí útecha, keï slzy po líci zvonia,
stačí len jedno jediné-

M.Klocáňová 6.A

V APRÍLI A MÁJI SME NEZAHÁ¼ALI...
...naši učitelia a žiaci sa spoločne
realizovali v mnohých súažiach
a aktivitách aj v mesiaci apríl a máj.
Zožali mnoho úspechov. Neobišli sme
ani každoročné tradície.
••••••••••••••••
V súčasnosti, keï je navôkol modernej
hudby dostatok, sa naši žiaci mali
možnos stretnú s klasickou tvorbou
a to zo spevohrou Bastien a Bastienka.
••••••••••••••••
13. apríla ochotne naši žiaci pomohli
ve¾kému projektu Liga proti rakovine,
symbolickým predajom narcisov.
••••••••••••••••
22. apríl Deň Zeme- na našej škole sa
uskutočnilo vyhodnotenie celoškolskej
súaže Ekonápad. V I. kategórii (1.-4.
roč.) sa umiestnili na 1. mieste 2. B, na 2.
mieste 1. A, na 3. mieste 4. A. V II.
kategórii ( 5.-9. roč.) získala 1. miesto 6.
A, 2. miesto 8. B a 3 miesto 6. B. Víazne
triedy zasadili svoj strom, o ktorý sa
príkladne starajú. Odmenou pre všetky
umiestnené triedy je strávenie jedného
dňa v prírode spolu so svojimi triednymi
učite¾mi.

Mamám

Cykloturisti z Trenčína- v májových
dňoch nás opä navštívili naši priatelia
z Trenčína, ktorí chodia pravidelne
obdivova krásy nášho regiónu
a spoznáva nové miesta. Tento rok
spoznali aj nových ¾udí z našej dediny.
••••••••••••••••
Školská akadémia
Tento rok sme sa nechali inšpirova
Dňom matiek a triedni učitelia s demi
pripravili krásny program pre naše mamy
a pre nás všetkých. Nechýbali básne,
tance, divadlo ani šou. Na konci
odmenou pre všetkých účinkujúcich bol
potlesk a usmiate tváre rodičov.
••••••••••••••••
Zber papiera
Sme radi, že občania našej dediny
ochotne poskytli našim deom papier do
zberu. Musíme oceni snahu detí
a pochváli ich , lebo verte, prinies za
triedu 2 tony papieru, to je obdivuhodný
výkon! Tento rok sa to podarilo 6.A ,
ktorá s ve¾kým náskokom vyhrala.
Celkovo deti vyzbierali 9750 kg papiera,
ktoré prešli cez ruky ochotných rodičov
p.N.Dikošovej,
p.K.Obertovej,

vaša láska, ktorá sa nikdy neminie.

Vaše deti
p.D.Tarabovej a p.S.Trnovca. Ve¾mi
pomohli aj deti ZŠ , zvláš Palko a Danka
Tarabovci.
Súaže
Úspešní riešitelia Matematického
klokana 2007
Riško Samec 2.A, Erik Hauer 2.B,
Kristínka Brezániová 3.B, Frederika
Stráňavčinová 3.B, Kristínka Kubičková
4.A, Bernadetka Obertová 4.A, Simonka
Repáková 4.A, Palko Taraba 8.A,
Martinka Samcová 9.A.
••••••••••••••••
Naši žiaci sa pod vedením vyučujúcich
výtvarnej výchovy a vyučujúcich na
I.stupni zapojili do výtvarnej súaže
Žilina moje mesto a Deň hasičov.
••••••••••••••••
Úspech dosiahol aj náš žiak Lukáš
Bohačiak, ktorý sa umiestnil na 3.
mieste v medzinárodnej výtvarnej súaži
v Komorní Lhotce.
••••••••••••••••
Střítež- Rozvíjej sa poupátkohudobná súaž v spievaní piesní, kde
vystupujú víazi jednotlivých škôl.
Tento rok sme pozvaní ako hostia,
v minulom roku získala 3. miesto
Kristínka Valicová vo svojej kategórii.
Súčasou podujatia je výroba
keramických darčekov, kde bola
vyhodnotená medzi najlepšími aj
Kristínka Kubičková.
••••••••••••••••
Žiaci 8.-9. ročníka spolu s Mgr.
V.Kolesárovou a Mgr. J.Kubišovou
tvoria literárne práce do súaže Cena
Dominika Tatarku na tému Úsmev je
najkratšia cesta k ¾uïom.
••••••••••••••••
Dejepisná súaž Poznaj svoje mestohistorické jadro Žiliny, budovy, pamätné
tabule a orientácia v meste Žilina je
výzvou pre Janka Repáka 6. A, Zuzku
Brezániovú 6. A pod vedením Mgr. Petry
Sliviakovej.
E.Trnovcova
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Beseda s vyhodnotením
literárnej súaže
Na pozvanie obecnej knižnice prišiel
18.mája do našej obce náš bývalý pán
farár Milan Kováč, čestný občan, ako ho
nazval i pán starosta pri jeho privítaní.
Je to už pä rokov, čo z našej farnosti
odišiel, no nám sa zdá, že tu stále patrí a
jeho pocit je ten istý. A to je dobre.
Na besede sa zúčastnili deti v hojnom
počte, tiež prišli i dospelí ,ktorí sa chceli
s ním stretnú. Deti boli v otázkach
spontánne a odvážne, ako to k ich veku
patrí.
Zaujímali sa i o jeho súkromný život,
aké má veselé príhody zo svojho
pôsobenia ako farára, či sa v živote
stretáva s utrpením, či mu nechýba
vlastná rodina. Pán farár na všetky otázky
odpovedal pokojne, aj sa pri nich
ve¾akrát pobavil. Zaujímali sa
samozrejme i o jeho tvorbu literárnych
diel. Odkia¾ získava inšpirácie ,aké má
skúsenosti pri vydávaní svojich prác?
Niektoré jeho myšlienky deti chceli
vysvetli, bolo to naozaj zaujímavé
a poučné nielen pre ne. Kto by nechcel,
aby ho stretla ,,Múza“ , tak ako pána
Kováča. Mňa zaujala jeho odpoveï na
otázku: ,,Ktorú vlastnos si najviac

cení?“
Jeho
odpoveï bola:
,,Úprimnos.“ Je
jednoduché
poveda človeku
to, čo chce poču,
to čo mu lichotí.
Horšie je poveda
slová
kritiky
a k tomu
je
úprimnos
dôležitá. I naše
deti, ani o tom
nevedeli, túto vlastnos vo svojich
prácach použili. ,,Tvár našej obce“ -téma
literárnej súaže. Aká je naša obec, čo si
naše deti všimli, čo ich najviac zaujalo?
Treba vyzdvihnú pomoc pri tvorení
svojich prác zo strany školy, zvláš pani
učite¾ku Milanovú, pani učite¾ku
Ondákovú a pani učite¾ku Trnovcovú,
ktorá mi pomohla i s prípravou besedy.
Poïakovanie patrí i Rade rodičov pri
základnej škole, ktorá zabezpečila
poriadnu hostinu, ako sa patrí po dobre
vykonanej práci.
Do súaže sa zapojilo 35 detí. Práce
hodnotila štvorčlenná komisia, predseda

Piatkové dopoludnie 27. apríla patrilo tradičnému žiackému Behu oslobodenia
Strečna. Žiaci súažili v štyroch kategóriách, súaž koordinovali Mgr. R.Hrošová
a Mgr. R.Franek.
I. kategória 1. miesto- K.Sapietová 1.B, R.Samec 2.A, 2. miesto- A.Obertová 2.A,
T.Škripek 2.A, 3. miesto S.Bukovinská 1.A, M.Jánošík 1.A.
II.kategória 1. miesto- F.Stráňavčinová 3.B, M.Lonc 3.A, 2. miesto- D.Klocáňová
4.B, L.Stanco 3.A, 3. miesto- B. Stráňavčinová 3.B, A.Magoč 4. A.
III.kategória 1. miesto- M.Klocaňová 6.A, P.Bestvina 6.B, 2. miesto- A. Bačová
6.A, J.Ďuriš 6.B, 3. miesto D.Obertová 5. roč., M.Zajac 5. roč..
IV.kategória 1. miesto. A.Galadíková 9.A, R Hanuljak 9.A, 2. miesto- I.Ďanovská
9.A, V.Oberta 9.B, 3. miesto- P.Kopásková 8.A, T. Žigmund 9.B.
Touto cestou naša škola ïakuje sponzorovi p. Mariánovi Beháňovi, ktorý aj
tento rok venoval víazom krásne medaily.

komisie bol pán farár Milan Kováč, ïalší
členovia komisie Jozef Bičan, Erika
Trnovcová, Eva Balcárová, ktorí
spoločne zhodnotili práce detí.
Vyhodnotení a ocenení boli v dvoch
kategóriách, osobitne poézia a próza.
Deti 1.-4. ročník ZŠ poézia:
1.miesto:Erik Hauer 2.B. trieda
2.miesto:Marika Samcová 2.A. trieda
3.miesto:Natália Trnovcová 2.B.trieda
Deti 1.-4.ročník ZŠ próza:
1.miesto:Braňo Samec 2.B.trieda
2.miesto:Bernadeta Obertová 4.A.trieda
3.miesto:Petra Hradňanská 4.B. trieda
Deti 5.-9.ročník ZŠ poézia:
1.miesto:Marek Sapieta. Jana
Mintáchová 7.B.trieda
2.miesto:Marcela Škrobáková 6.A.
trieda
3.miesto:Dávid Drevenák, Maroš
Zrelica 7.A.trieda
Deti 5.-9.ročník ZŠ próza:
1.miesto:Natália Kubičková 6.A.trieda
2.miesto:Linda Balcárová 7.A. trieda
3.miesto:Simona Zrelicová 8.B.trieda
Ocenená bola tak, ako všetky deti, ktoré
sa zapojili do súaže i Veronika
Šrenkelová, ktorá sa ako jediná
z kategórie stredná škola súaže
zúčastnila.
Osobitne bola vyhodnotená najlepšia
čitate¾ka knižnice Anička Bačová ,ktorá
len v tomto roku absolvovala 45 návštev
a hlavne zaplnila preukaz používate¾ov,
ktorý sa používa v knižnici. Získala
hodnotnú encyklopédiu a vecný dar.
Deti boli spokojné, verím ,že ich
ocenenie bude inšpirujúce v zapájaní sa
do ïalších súaži organizovaných
obecnou knižnicou. Najbližšie bude
v septembri vyhodnotená fotografická
súaž na túto istú tému, do ktorej sa ešte
môžete zapoji.
V priebehu roka budeme postupne
uverejňova súažné príspevky.
-eb-
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Príspevky literárnej súaže - Tvár našej obce
Jar v Strečne

Moja sladká dedinka

Kolo Strečna letí vták,
pozerá sa na ten hrad.
H¾a tá krása, vtáča kričí,
jar nám vošla do tej ríši.
Na kopci už pomník kričí,
poïme sa hra, nech to fičí.
Váh nám žblnká každý deň,
Nezabudnem na ten deň.
Erik Hauer 2.B

V mojej rodnej dedinke
spí sa mi ako v perinke.
Ako v perinke, ako v medovníčku,
len škoda, že si nemôžem da trošičku.
Medovníček sladký, ale moja dedinka
bližšia mi je.
Lesy ,lúky rada mám,
na turistiku rada chodievam.
Na vysokej skale sa hrad vypína,
tam kde Jánošík bohatých ozbíjal.
Pomník na Zvonci stojí,
tam sú pochovaní hrdinovia chrabrí.
Pltníci sa po vode plavia
a v ¾udových krojoch ukazujú,
aké pamiatky sa tu uchovávajú.
Z mojej rodnej dedinky možno odídem ,
ale nikdy na ňu nezabudnem,
len v dobrom spomína budem.
Len čo na Strečno pekné pomyslím
srdce sa mi rozbúši .
Aj keï budem staručká,
budem sedie na stoličke celkom
samučká.
Pomyslím si, že kedysi som tu žila a bola
mladučká.
Na Strečno pekné spomienky mám,
do smrti budem ich uchováva.
Marcela Škrobáková 6.A

O mojej domovine
Strečno to je dedina,
v ktorej býva moja rodina.
Deti sú v nej veselé,
unavené večer líhajú do postele.
Celý deň sa rady hrajú,
po uliciach vystrájajú.
V našej Strečno dedine,
bývame na rovine.
Na vysokej skale stojí hrad,
každý školák chodieva tam rád.
Pri Váhu sa ve¾a deti hráva,
ušliapaná je tam jarná tráva.
Cesty sú tu k¾ukaté,
v jednom dvore majú kozy strakaté.
Rada bývam v tejto dedine,
pretože som pri svojej rodine.
Natálka Trnovcová 2.B

Váh
Cez Strečno preteká rieka Váh. Môj
starký v nej chytá ryby. Niektorí ¾udia
tam hádžu smeti, ale to sa mi nepáči.
Rybky môžu uhynú. V lete sa po Váhu
plavia plte. Kompou sa prevážajú autá.
Je z nej krásny výh¾ad na hrad. Ale deti
pozor!
Váh je nebezpečný !
Braňo Samec 2.B

Dedinka v údolí
Bývam na vidieku- v jednej dedinke, ktorá sa nazýva Strečno. Je to krásna dedina,
no ešte krajšie je na nej jej okolie a príroda, ktorá ju obklopuje. Sú tu dlhé lúky, no
ešte dlhšie lesy, kde na stromoch pod nimi v kroch žijú zvieratá, ktoré sú také krásne
a plaché, keï nás len zazrú. Každé ráno, keï sa zobudím, počujem krásny štebot
vtáčikov, šum lístia v korune stromu, čo už dlhé roky rastie v našej záhrade ved¾a
rozkvitnutých jahôd, ktoré už aj tak požrali nejaké vtáčiky .Cez strešné okno svieti
na moju tvár ranné slnko a vraví mi ,aby som vstala z postele, obliekla sa a išla sa
prejs na nové miesto lesa Strečna, nadýchala sa čerstvého vzduchu a cestou naspä
by som mala rados z našich hôr i mojej drahej dedinky Strečno. Moju dedinku by
som nevymenila za žiadnu inú dedinu ,či hlučné mesto, kde stále behajú autá,
autobusy, samý prach, hluk a blikanie semaforov.
Ja mám rada ticho, pokoj a zvuk prírody, určite aj iní obyvatelia Strečna. S mojimi
rodičmi chodievam ve¾mi rada do prírody, či cez zimu ,či leto stále je tam krásne ako
dnes. Rada sa popýšim znova a znova, viac a viac na našich lesoch i lúkách ,kde sa
dnes pásli bažanty a v lesoch srny a jelene. Nad oblohou lietajú dravce a h¾adajú si
potravu vo vysokej tráve, kde behajú myši, škrečky a zajace. Túto prírodu i túto
dedinku mám strašne moc a moc rada.
Natália Kubičková 6.A.

Strečno
Kolo Strečna voda hučí,
ja mám krásne modré oči.
Popod hrad je cesta známa,
vždy je na nej ve¾ká dráma.
A na vršku Zvonicapomník padlých týči sa.
Z druhej strany Váhu vlaky premávajú.
Kompa cez Váh preváža
návštevníkov Považia.
Pltníci sú chlapci zdatní,
ak nemáš strach, na pl sadni.
Je to moja domovina,
Nevyrovná sa jej iná.
Marika Samcová 2.A.

Strečno
Strečno to je super obec,
Pri hrade je menší kopec
Je to krásna pamiatka
na tom kopci stavaná.
Príroda je rozmanitá,
krásou rastlín to rozkvitá.
Zvierat je tu síce málo,
ale zase pre rados
zábavy je tu strašne dos.
Sú tu skvelí ¾udia,
deti sa s nimi nenudia.
Práce je tu ve¾mi ve¾a,
ich tvorba je strašne skvelá.
Toto bolo zatia¾ všetko,
nabudúce možno viac,
pôjde to tu príliš prudko
ako výlet na mesiac
Dávid Drevenák, Maroš Zrelica 7.A

V Strečne
Okolo Strečna dlhá rieka Váh
z nášho domova nadoh¾ad.
Nad Váhom sa hrad týči,
cítim sa v ňom ako v skrýši.
O kúsok ïalej biely pomník,
francúzskych partizánov pamätník.
Pod pomníkom zelená Zvonica,
nájde sa v nej kravská stolica .
Myslíte, že vulgárny som, to nie,
verím, že naše lúky potrebujú hnojenie.
Voda tečie, voda šumí,
v tom potoku na priedomí.
Blízko lesa ,ve¾kej hory,
žijú zaujímavé tvory.
Sú tu ¾udia z dediny,
z mäsa a kosti,
na svete však nie jediní.
Čo ich však niekedy zlostí,
sú ulicové ratolestí.
Marek Sapieta, Jana Mintáchová 7 B.
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GLOBÁLNE OTEP¼OVANIE
Zima 2006/2007. Možno sa zapíše do
našej histórie ako prvá zima, ktorá
nebola. Priemerné teploty na severnej
pologuli sú pod¾a viacerých zdrojov
o 1,1 °C stupňov vyššie voči
dlhodobému priemeru v 20. storočí.
Faktor teplej zimy — globálne
otep¾ovanie.
Globálnym otep¾ovaním vedci
nazývajú
proces
všeobecného
otep¾ovania zemskej atmosféry.
Globálne otep¾ovanie sa rozlišuje na
prirodzené a na to, zapríčinené človekom
Drvivá väčšina vedcov dnes súhlasí
s názorom, že za globálne otep¾ovanie
je zodpovedný človek a jeho aktivity.
Skleníkové plyny vznikajúce pri
spa¾ovaní fosílnych palív /benzín, nafta,
plyn, uhlie/ ako CO 2 a metán /23x
účinnejší, ako CO 2 / plus častice
v atmosfére /popolnaté, organické
zlúčeniny, vznikajúce pri spa¾ovaní, 2x
účinnejšie ako CO2/ absorbujú energiu
slnečných lúčov, ktoré by sa inak
odrazili od Zeme naspä do vesmíru,
a premieňajú ju na teplo vyžarované do
atmosféry. Ďalším faktorom je
odlesňovanie pôdy. Lesy sú totiž
schopné odbúrava CO2 z atmosféry pri
fotosyntéze a absorbova teplo.
Pod¾a rôznych meraní stúpla od roku
1800 priemerná globálna ročná teplota
o približne 0,4 až 0,8°C. Globálne
otep¾ovanie sa však momentálne deje
o 0,2 °C za desaročie, pričom 10
najteplejších rokov v histórií bolo
zaznamenaných v posledných 12
rokoch.
Pokračujúce globálne otep¾ovanie má
dopad na život v oceánoch, migráciu
živočíšnych i rastlinných druhov, zmenu
regionálnych klím, záplavy, suchá,
zvýšenie počtu a sily búrok, roztopenie
¾adovcov a polárneho ¾adu a zvýšenie
morskej hladiny, šírenie ¾udských
chorôb, zníženie po¾nohospodárskej
produkcie...
Najväčší podiel na produkcii
skleníkových plynov majú elektrárne na
fosílne palivá s 21,3 %, potom priemysel
s 16,8%, doprava s 14%, ved¾ajšie
produkty po¾nohospodárskej výroby
s 12,5%, ažba a distribúcia fosílnych
palív s 11,3%, vykurovanie budov
10,3%,
zaberanie
pôdy
na
po¾nohospodárstvo 10%, spa¾ovanie
odpadu 3,4%.
Globálne otep¾ovanie má na svedomí
spúšanie ïalších klíme škodlivých
javov, procesov, ktoré ïalej zosilňujú
globálne otep¾ovanie. Sú to napr.:
- sladká voda uvo¾nená z topiacich sa

¾adovcov má vplyv na morské prúdenie
prenášajúce teplo okolo planéty,
najväčšou hrozbou je spomalenie
najväčších oceánskych prúdov...,
- rozsiahle lesné požiare vznikajúce
kvôli suchu, pri ktorých môže vznika
množstvo CO2,
- topenie večne zamrznutej vody na
Sibíri, z ktorej sa následne uvo¾ňuje
metán /23x účinnejší skleníkový plyn
ako CO2/,
- obnažená oceánska hladina po úbytku
polárneho ¾adu ove¾a viac transformuje
slnečné lúče na teplo než polárny ¾ad,
ktorý ho odráža...,
- tmavé popolnaté častice donášané
vetrami na ¾adovce absorbujú ove¾a viac
tepla ako panenský sneh a ¾ad,
napomáhajú im v topení...,
- úbytok vegetácie kvôli suchu
negatívne vplýva na recykláciu CO2.
Od začiatku storočia boli na Slovensku
pozorované tieto javy: rast priemernej
ročnej teploty asi o 1 o C, pokles
množstva ročných zrážok - asi o 15% na
juhu a 5% na severe, pokles vlhkosti
vzduchu najmä na juhozápade, úbytok
snehovej pokrývky takmer na celom
území Slovenska. Pod¾a jednotlivých
scenárov zmeny klímy sa v budúcnosti
očakávajú nasledovné zmeny: do roku
2075 nárast priemerných ročných teplôt
o 2 - 4 oC s tým, že väčší rast sa očakáva
v zime (3 - 7 oC) ako v lete (1 - 4 oC).
Pokles priemerného ročného odtoku o
25%. Očakáva sa tiež zníženie zásob
podzemných vôd. Očakáva sa tiež
výrazné zníženie produkcie biomasy až o 38% oproti súčasnému stavu.
V oblasti po¾nohospodárstva sa na
Slovensku očakávajú predovšetkým
zníženie vlhkosti pôdy, častejšie
extrémy počasia (obdobia sucha a silné
lejaky), ktoré budú ma za následok
ničenie úrody, zmenia sa tiež zimné
podmienky - ubudne snehu a zvýši sa
teplota, čiže podmienky budú menej
nepriate¾ské voči škodcom a burinám…
Najdôležitejším krokom vedúcim k
zlepšeniu súčasnej situácie je redukcia
emisií skleníkových plynov. Všetci
môžu priloži ruku k dielu - vlády,
jednotlivci, podnikatelia, priemyselníci.
Vlády krajín sveta môžu prija množstvo
iniciatív a opatrení vedúcich k redukcii
emisií skleníkových plynov, ktoré budú
napríklad
zahrňova:
zvýšenie
efektívnosti využívania energie,
podnecovanie využívania obnovite¾ných energetických zdrojov a
podobne. Jednotlivci môžu zníži
spotrebu fosílnych palív a zároveň tým

ušetri značné finančné prostriedky
nasledovnými spôsobmi: obmedzením
používania osobných automobilov alebo
používaním automobilov s efektívnejším
spa¾ovaním a produkujúcich menej
znečisujúcich látok, používaním
domácich spotrebičov efektívne
využívajúcich elektrickú energiu,
celkovou
redukciou
množstva
používanej elektrickej energie. ¼udia
musia pochopi, že životné prostredie je
prostredím, v ktorom žijú, pracujú, ale i
oddychujú. Je pre nás a pre naše deti, ich
deti a pre mnoho mnoho generácií
dopredu. Nebuïme sebeckí, chráňme si
to, čo má pre nás ve¾kú, niekedy však
neuznanú cenu.
Ivana Rajniaková

Strečno
Aj keï je len dedina, zato je dos známa,
aby tu chodili turisti. Táto dedina je
domovom všetkých, čo sa tu narodili
a prežili tu svoj život. Každý jeden z nás,
čo tu žije, má svoj názor, svoje
spomienky, dobré, či zlé a každý vie, čo
preňho znamená. Pre mňa znamená ve¾a
hlavne preto, že som tu prežila väčšiu
čas detstva, ktoré tu bolo pekné .Ja si ju
vážim aj preto ,že má zaujímavú kultúru
a históriu, ktorá tu je ve¾mi záhadná
i zaujímavá. Pod¾a mňa každá pamiatka
tu i tam je pekná nielen vzh¾adom, ale aj
históriou. Každá pamiatka pre obec či
mesto znamená ve¾a. Moje ob¾úbené
miesto je hrad. Je to pamiatka, v ktorej
sa odohral smutný príbeh známej Žofie
Bošnákovej. Celý svoj život zasvätila
dobru a pomoci iným. Jej muž bol známy
panovník Fraňo Vešelíni.
Okrem hradu tu máme aj ïalšie krásne
pamiatky ako napr. Kostol sv. Žofie,
v ktorom je známy organ z 18. storočia.
Medzi ïalšie pamiatky patrí aj Pamätník
francúzskych partizánov. Je to krásne
miesto, odkia¾ máme krásny výh¾ad na
celú dedinu a okolie. Tento pamätník pre
nás znamená ve¾mi ve¾a. Pamätník je
miestom odpočinku 55 obetavých
partizánov. No predovšetkým sa tu dá
preži nádherný zážitok na pltiach.
Najnebezpečnejší úsek Margita a Besná
ešte dnes vzbudzuje rešpekt. Svoje
pomenovanie majú pod¾a povesti
o láske, žiarlivosti a nenávisti. Toto je
všetko, čo sa mi na tejto dedine páči.
Dúfam, že to tak zostane a že turisti tu
budú chodieva čo najviac. Určite každý
z nás sa podelí o to najkrajšie z našej
rodnej dediny.
Simona Zrelicová 8.B
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KALENDÁRIUM KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH
PODUJATÍ V OBCI STEČNO JÚN - JÚL 2007

3. jún 2007 MDD — Dejiny naživo Hrad Strečno
od 9,00 do 17,00 hod.
Zápis volebnej komisie z volieb do
deti a rodičov počas podujatia vtiahne organizátor do čias
výboru Urbariátu, Lesného družstva
stredoveku, baroka, slovanského a uhorského obdobia.
a Spolku Ostredok Strečno.
Nebudú chýba dobové kostýmy a ukážky dobových zbraní.
Volebná komisia pracovala v zložení:
8. jún. 2007 DISKOTÉKA
KD Strečno,
Muráňová Viera, Šusteková Marta,
usporiadate¾ FK Strečno - dorast
Kadašiová Anna
10. jún 2007 ihrisko FK Strečno
dorast Strečno — Belá
14,30 hod
Na riadnom Valnom zhromaždení
„A“ Strečno — Žilina Závodie 17,00 hod
zvolanom dňa 25.3. 2007, za účelom
16. jún 2007 ihrisko FK - SŽ a MŽ Strečno — Teplička N/V
10,00 a 12,00
vykonania volieb do nového výboru sa
17.jún 2007 Strecno hladá superstár KD Strecno
16,00 hod.
nezískal dostatočný počet platných
23. jún 2007 LEGENDY FEST
areál pri KD
hlasov, potrebných na zvolenie nového
v prípade nepriaznivého počasia v sále KD, vystúpenie hudobných
výboru.
skupín pôsobiacich v obci Strečno od roku 1937 ako
Z toho dôvodu sa uskutočnilo
Dychová hudba, skupiny: Junior, Orión, Bentón, Alfa, Delírium,
dodatočné hlasovanie. Po sčítaní
Purpur, Marlén, Sunny, Cantica Juventica, Seven girls a ïalšie.
všetkých platných hlasov volebná
24. jún 2007 DEDINSKÁ LIGA 15. ročník
areál FK Strečno
komisia predkladá nasledovný výsledok:
každý týždeň sobota alebo nede¾a
Celkový počet hlasov v evidencii
24.jún 2007 Jánsky ohen
Chlmec
19,00 hod.
jednotlivých spoločenstiev:
28. júl 2007 Záhadná noc na hrade Hrad Strečno
Bývalý urbariát
1291,33
Nočná prehliadka a jej tajomná atmosféra
Lesné družstvo
220,51
Zmena programu vyhradená
LS Ostredok
273
Celkový počet zúčastnených na hlasovaní:
Bývalý urbariát
821,44 hlasov,
t.j. 63,61%
Lesné družstvo
143,72 hlasov,
t.j. 65,1%
LS Ostredok
158 hlasov,
t.j. 57,87%
UMENIE NA HRADE XIII.
Volebná komisia skonštatovala, že na vo¾bách sa zúčastnila nadpolovičná
„Geológia hradného brala“
väčšina hlasov. Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov:
13.4. — 27.6.2007
Predseda
Bývalý
Lesné
LS
Poznámka
výstava
prezentuje geologickú
urbariát
družstvo
Ostredok
minulos
hradného
brala v Strečne vo
Ing. Kadaši Rastislav 602,46
102,26
121.00
vzdal sa funkcie
vzahu k okolitým krajinným celkom.
Jurika Marián
412,01
73,97
79,00
Projekt formou výpravných infopanelov
Výbor
Bývalý
Lesné
LS
Poznámka
s ukážkami horninového materiálu
urbariát
družstvo
Ostredok
mapuje pôvod, vek, zloženie či reliéfnu
Bitalová Marta
664,47
105,25
134,00
vzdala sa funkcie
tvárnos geologických súvrství
Sokolovský Eduard
438,94
87,14
101,00
budujúcich najbližšie okolie hradu
Oberta Mikuláš
440,29
77,35
87,00
Strečno.
Ing. Trnovec Michal
801,26
141,40
152,00
******************
Dozorná rada
Bývalý
Lesné
LS
Poznámka
urbariát
družstvo
Ostredok
UMENIE NA HRADE XIV.
Melo Ivan
668,51
122,55
144,00
„TVORBA JE DAR“
Bukovinský Pavol
774,94
139,17
151,00
29.6. — 1. 8.2007
Muráňová Viera
801,63
134,25
142,00
neprofesionálni výtvarníci pod
Nový výbor bude pracova v tomto
vedením Stana Lajdu ROS Žilina
zložení:
******************
Predseda: Jurika Marián
Stále expozície:
Výbor:
Dejiny hradu Strečno
Eduard Sokolovský, hospodár
******************
Ing. Trnovec Michal, pokladník
Otvorené:
Oberta Mikuláš, člen výboru
Jún 2007
Dozorná rada:
pondelok-nede¾a
Bukovinský Pavol, predseda
od 9,00 do 17,00 hod.
Melo Ivan, člen
posledný vstup o 16,00 hod.
Muráňová Viera, člen
Júl 2007
Odstupujúcemu výboru ïakujeme za
pondelok-nede¾a
vykonanú prácu a novému výboru
prajeme ve¾a pracovných úspechov
od 9,00 do 18,00 hod.
Volebná komisia
posledný vstup o 17,00 hod.

Výstavy na hrade
Strečno
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DEDINSKÁ LIGA
Usporiadate¾ 15. ročníka dedinskej ligy oznamuje všetkým mužstvám, že sa môžu
nahlási do 16. júna 2007 u vedúceho mužstva Medveïov.
Schôdza a zároveň vylosovanie sa uskutoční 17. júna 20007 (v nede¾u)
v pohostinstve Cyril Hanuljak o 19,00 hod. Štartovné na hráča je 230,00 Sk
I. kolo začína 24. júna 2007, t.j. o týždeň po vylosovaní.

PRÍPRAVA NA LETNÉ TURNAJE
Internacionáli Medvedi odohrali tri
prípravné zápasy pred už tradičným
turnajom v Čechách, na ktorý 2. júna
MEDVEDI cestujú už po šiestykrát.
Minulý rok a tento rok reprezentujú obec
až dve mužstvá, čo je približne 30
hráčov.
Odohrané zápasy:
Apríl 2007 : Rajec — Strečno 2:1
Gól: Jozef Samec
Máj 2007: Kamenná Poruba — Strečno
Góly: Ján Trnovec 2, Jozef Samec,
Jaroslav Melo, Lietava — Strečno 3:4
Góly: Milan Beháň 2, Jaroslav Melo,

Jozef Samec
Rozpis zápasov:
02.6. 2007 Turnaj starostu obce Horní
Tošanovice ČR
17.6. 2007 prípravný zápas s Makovom
07.7. 2007 Turnaj v Ochodnici
20.7. 2007 Turnaj v Nezbudskej Lúčke
(alebo Lietave)
21.8. 2007 Turnaj v Strečne
prípravné zápasy v Mojši, Nezbudskej
Lúčke, Bánovej, Krásne n/Kysucou
MEDVEDI — starší páni pozývajú
fanúšikov futbalu na všetky ich
podujatia.

Skupina ARZÉN na Strečnianskych hodoch.

Protokoly o skuške vody
Obec Strečno dala na základe žiadosti občanov, vzpracova odborné posudky na
kvalitu vody v lokalitách Marková a Jamy. V tabu¾kách si môžete porovna skutočné
výsledky s požiadavkami normy. Skušky urobilo Hydroanalytické laboratórium
SEVAKu.
Prameň MARKOVÁ

11. ročník behu do
hradných schodov sa
konal 24.5.2007
Kategória dievčatá rok narodenia 1995
a mladšie
1. A. Šmehylová
MŠK KNM
2. K. Lisková
MŠK KNM
3. B. Samcová
ZŠ Strečno
Kategória chlapci rok narodenia 1995
a mladší
1. J. Duriš
ZŠ Strečno
2. J. Štadáni
ZŠ Strečno
3. T. Kuric
Gym. Varšavská Ža
Kategória dievčatá rok narodenia 1992
-1994
1. V. Ocková
JSK Žilina
2. M. Krajnerová CZŠ Zaymusová Ža
3. J. Lisková
MŠK KNM
Kategória chlapci rok narodenia 1992 1994
1. V. Oberta
Strečno
2. R. Hanuljak
Strečno
3. J. Turek
ZŠ Dolný Hricov
Kategória dievčatá rok narodenia 1989
- 1991
1. L. Gašpariková ZŠ V. Javorku
2. A. Galadíková Strečno
3. M Trnovcová
Dolný Hričov
Kategória chlapci rok narodenia 1989 1991
1. M. Zeman
Gym. Varšavská Ža
2. F. Lipka
Gym. Varšavská Ža
3. J. Kišša
ZSŠ Martin
3. P. Melo
Strečno
Popoludní si mali zmera sily dospelí na
trati vedúcej až na hradné nádvorie. V
čase, ked mala ich sútaž odštartovat sa
Strečnom prehnala silná búrka a riadite¾
pretekov sútaž dospelých pre nevhodný
terén zrušil.
Prameň JAMY
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XXIII. ročník
CEZPO¼NÉHO BEHU OSLOBODENIA
OBCE STREČNO
Žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Peter Tichý ................... Slovtrial KNM ................. 22,31
Lukáš Bukovinský ....... Strečno ............................. 25,36
Martin Podmanický ...... Stará Bystrica ................... 25,58
Oliver Šupej .................. Strečno ............................. 26,50
Michal Hanuljak .......... Strečno ............................. 27,34
Miloš Lonc ................... Strečno ............................. 27,40
Vladímír Bukovinský ... Strečno ............................. 27,41
Erik Štancel .................. Strečno ............................. 28,37
Peter Taraba .................. Strečno ............................. 28,42
Tomáš Škripek .............. Strečno ............................. 28,54
Lukáš Šadbol ................ Stará Bystrica ................... 29,08
Andrej Tichý ................ Strečno ............................. 29,55
Ján Štadáni ................... Strečno ............................. 30,59
Róbert Šmida ................ Strečno ............................. 31,35
Erik Žilinčár ................. Strečno ............................. 31,37
Richard Samec .............. Strečno ............................. 31,45
Lukáš Stanco ................ Strečno ............................. 32,39
Michal Škripek ............. Strečno ............................. 32,45
Peter Samec .................. Strečno ............................. 33,17
Jakub Beháň ................. Strečno ............................. 34,35
Tomáš Zaura ................ Strečno ............................. 35,45

1
2
3
4
5
6
7

Anna Honková ............. Strečno ............................. 32,47
Petra Kopásková ........... Strečno ............................. 34,35
Katarína Cigániková .... Strečno ............................. 36,11
Pavlína Beháňová ........ Strečno ............................. 37,28
Kristína Tichá ............... Strečno ............................. 38,11
Iveta Čurajová .............. Stará Bystrica ................... 38,41
Michaela Ďurišová ....... Strečno ............................. 45,25

1
2
3
4
5
6
7

Michal Belko ............... Slovtrial KNM ................. 21,51
Jozef Bugáň .................. Slovtrial KNM ................. 22,31
Gabriel Balošák ............ Stará Bystrica ................... 23,38
Matej Oberta ................. Strečno ............................. 24,41
Štefan Rajniak .............. Strečno ............................. 24,43
Marek Švaňa ................. Slovtrial KNM ................. 26,33
Martin Samec ............... Strečno ............................. 28,19

Žiačky

Juniori

Juniorky
1
2
3

Lucia Jančušová ........... Žilina ................................ 30,12
Katarína Kopásková ..... Strečno ............................. 32,46
Katarína Samcová ......... Strečno ............................. 34,05

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Martina Merková ......... Grafobal AŠK Skalica ...... 22,09
Anna Balošáková ......... Stará Bystrica ................... 23,57
Eva Budinská ............... Poluvsie ............................ 25,30
Vladimíra Balošáková .. Stará Bystrica ................... 28,30
Mária Belková .............. Strečno ............................. 28,47
Anna Cígrová ............... Turany .............................. 29,26
Petra Vicenová ............. Bratislava ......................... 31,22
Radana Hromníková .... Bratislava ......................... 33,26
¼ubica Kolláriková ...... Bratislava ......................... 35,17

Ženy

Muži do 40 rokov
1
2

Jan Wydra ..................... Po¾sko ............................... 18,03
Vladímír Grečnár .......... Žilina ................................ 18,33

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Martin Jančuš ............... LCC Wien ........................ 18,44
Miroslav Neslušan ........ MŠK KNM ....................... 18,50
Radovan Čiernik .......... KBL Martin ...................... 19,46
Peter Tichý ................... ŠKP Čadca ....................... 19,53
Roman Palubjak .......... Strečno ............................. 22,30
Ing. Martin Marko ........ Hájske ............................... 23,53
Michal Melo ................. Strečno ............................. 26,14
Martin Bednár ml. ........ KMB Žilina ...................... 26,44
Peter Bednár ................. KMB Žilina ...................... 26,44
Marek Bukovinský ...... Strečno ............................. 27,06
Miroslav Sklenka ......... Hybe ................................. 27,41
Martin Kováčik ............ Hájske ............................... 27,45
¼uboš Novák ............... Strečno ............................. 28,23
Matúš Búra ................... Hájske ............................... 28,55
Martin Feko ................. Turany .............................. 34,08
Marián Beháň ............... Strečno ............................. 37,28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Róbert Rolko ................ AŠKP Žilina ..................... 18,11
Milan Celerin ............... TAT Martin ...................... 19,19
Janusz Wojcik .............. Po¾sko ............................... 20,20
¼ubomír Madaj ............ BK Ráztočno ................... 20,45
Ing. Miloš Vojtek ......... CYS Žilina ....................... 21,37
Bartolomej Galovič ...... Rajec ................................ 21,42
Anton Kuba .................. Rudinka ............................ 21,49
Peter Lazar .................... AK Žilina ......................... 22,06
Róbert Berky ................ AMK Nové Zámky .......... 22,25
Marián Jančuš ............... Slávia ŽU Žilina .............. 22,52
Andrej Duleba .............. Púchov ............................. 23,35
Miroslav Janota ............ Tatran Turany .................. 24,24
Augustín Sládek ........... Stráňavy ........................... 24,27
Peter Novák .................. Lokom. SBSS Vrútky ....... 24,42
Jozef Tavač ................... Strečno ............................. 25,22
Martin Bednár .............. KMB Žilina ...................... 26,44
Pavol Rendár ................ Strečno ............................. 27,08
Štefan Palubjak ............ Strečno ............................. 28,06
Vladímír Bukovinský ... Strečno ............................. 29,08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zygmunt Lyznicki ....... Po¾sko ............................... 20,49
Miroslav Sobek ............ Púchov ............................. 21,08
Jozef Kruták .................. AK Žilina ......................... 21,13
Stanislav Sviták ............ AK Žilina ......................... 21,24
¼ubomír Líška .............. AK Žilina ......................... 22,19
Miroslav Stroka ............ AK Žilina ......................... 24,32
Jozef Czetmayer ........... Matador Púchov .............. 27,06
Jozef Liskaj .................. Turany .............................. 28,06
Pavol Gašperec ............. Žilina ................................ 28,17
Dezider Ferenci ............ BSSLOK Vrútky .............. 36,33
Jozef Belko .................. Strečno ............................. 36,47
Pavol Diňa .................... Strečno ............................. 41,51

Muži do 50 rokov

Muži nad 50 rokov

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 7. júna 2007 v náklade
350 kusov. Za obsahovú čas materiálov zodpovedá redakčná rada
v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼. Kučerová, A. Melišová, E.
Trnovcová, P.Kubičková, E.Balcárová

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,- Sk
XIV. ročník

Vážení občania,
v krátkosti by som chcel reagovaŅ na
vydanie nových novín v našej obci pod
názvom „Ohlasy“. Ako starosta obce
mám rád vecnú kritiku, ktorá pomôže
riešiŅ problémy každého občana, ak je
pri kritike navrhnuté riešenie. Na
anonymné články a listy by som nemusel
ani reagovaŅ, veï za takéto nactiutŕhania
boli v minulosti v starom režime ¾udia
väznení a perzekuovaní. Tým pisate¾om
odkazujem, ak si stoja za svojimi
článkami, prečo sa nepodpíšu? Hanbia
sa za ne? Alebo sú za tým nenaplnené
politické ambície v komunálnych
vo¾bách? Vo¾by boli demokratické,
v niektorých obciach, resp. mestách
rozhodol aj jeden hlas. Takto rozhodli
občania našej obce. Ja im za to môžem
len poïakovaŅ a s¾úbiŅ, že ako
v minulosti tak aj teraz sa budem snažiŅ,
aby naša obec napredovala a bola
vybavená čo najlepšími službami.
Možno aj toto napredovanie niekomu
vadí, lebo sa ničím nepričinil.
Na základnej škole nás učili, že
opakovanie je matka múdrosti.
Tak v krátkosti zhrniem, aký bol stav
v obci v roku 1990.
Naša obec mala 2300 obyvate¾ov, bola
splynofikovaná, vybavená základnou
školou bez telocvične a jedálne a žiaci
sa stravovali v miestnom hostinci.
Obidve materské školy sa vykurovali
tuhým palivom. V materskej škole na Ul.
SNP neboli dobré podmienky, hlavne
v zime tam bolo chladno a vlhko.
Kultúrny dom a obecný úrad boli tiež
vykurované tuhým palivom. Navyše v
kultúrnom dome chýbala kuchyňa
a jedáleň. Všetky služby si obec musela
Pokračovanie na str. 2

Prečítajte si :
Zasadnutie OcZ ----------------- 1.str
Starosta informuje --------------- 2.str
Knižnica --------------------------- 3.str
Slovensko a SNP --------------- 4.str
Prístup k informáciam ---------- 7.str
Škola ------------------------------- 8.str
Futbal ------------------------------ 9.str
Rozlosovanie futbalu --------- 10.str
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Dňa 17.7.2007 sa konalo 5. zasadnutie obecného zastupite¾stva v obci
Strečno.
Obecné zastupite¾stvo
A./ KONŠTATUJE
- na zasadnutí sú prítomní všetci
poslanci OZ, starosta obce, kontrolór
obce a 8 občanov obce Strečno
- uznesenie zo 4. zasadnutia sa plní
B./ BERIE NA VEDOMIE
- správu o hospodárení Obecného
podniku služieb Strečno s.r.o. za rok
2006 a hospodárenie za obdobie 01-05/
2007
- správy predsedov komisií o činnosti
komisií za prvý polrok 2007
- návrh na aktualizáciu údajov pre CO
- zápisnicu z výberového konania na
funkciu riadite¾ky materskej školy
- žiadosti občanov riešené v došlej
pošte a ich riešenia
- pripomienky poslancov a hostí
C./ SCHVA¼UJE
- Janu Šoltýsovú, pracovníčku OcÚ
Strečno ako osobu oprávnenú
sprístupňovaŅ informácie na základe
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
D./ MENUJE
- Žofiu Rajniakovú, Strečno Kamenná
603 do funkcie riadite¾ky Materskej
školy Strečno
- Členov krízového štábu.
Podpredseda. : Janka Tavačová
Členovia:
Milan Rendár, Ing.
Eva Janeková
Eva Pokorná
Pavol Bukovinský ml.
Libor Klocáň
Anna Mojtová
Vladimír Bukovinský
- Členov evakuačnej komisie:
Pavol Bukovinský ml
Jozef Bičan
Libor Klocáň
GustávMuráň
-osoby oprávnené k doručovaniu
zásielok zabezpečovaných prostredníctvom obce:
Eva Janeková, Dana Kopásková, Mária
Cingelová, Vlastimil Slováček

E./ RIEŠILO
- došlú poštu
F./ UKLADÁ
a.) opraviŅ verejné osvetlenie , vyčistiŅ
studňu , vyrezaŅ dreviny popri ceste
v lokalite Zlatné
zodpovedná: Jana Tavačová
termín: do 15.8.2007
b.) zabezpečiŅ osadenie označenie
„Osada Zlatné“ a dopravnú značku
dovolenej rýchlosti 20km/hod.
zodpovedná: Jana Tavačová
termín: 30.78.2007
c.) preveriŅ opodstatnenosŅ žiadosti
o sociálnu výpomoc p. Gajdošovej a p.
Benedigovej
zodpovedná: Anna Mojtová
termín: 6.zasadnutia OZ
d.) prečistiŅ potok — stojatá voda
zodpovedný . Alfonz Klocáň
termín: 8/07
e.) zabezpečiŅ vykosenie svahov popri
vstupnej ceste do obce. Nako¾ko ide
o súkromné pozemky, vstúpiŅ do
jednania s vlastníkmi predmetných
pozemkov a vyzvaŅ ich k udržiavaniu
týchto pozemkov
zodpovední: Alfonz Klocáň, Libor
Klocáň
termín: 8/07
f.) rozšíriŅ mostík cez potok na
cintoríne od Ulice SNP (od Kučerov)
o jeden panel.
zodpovedná: Jana Tavačová
termín: 8/07
g.) pripraviŅ návrh na preschválenie
poplatku za prenájom priestorov KD
zodpovedná: Ing. Dana Barčíková
termín: 6. zasadnutie OZ
h.) vstúpiŅ do jednania s vedením
Urbariátu Strečno oh¾adne umiestňovania rybárskych prístreškov na
pozemkoch popri rieke Váh, nako¾ko
ich
vzh¾ad
neprispieva
k spríjemňovaniu životného prostredia.
zodpovedný: Libor Klocáň
termín. 6. zasadnutie OZ
Zapísal: Jana Tavačová
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Otvorený list
Pán Ladislav Galádik starší,
nezvyknem reagovaŅ na anonymy, ale
keïže články v časopise Ohlasy 1/2007
sú totožné s článkami, ktoré sú na
webovej stránke, ktorej správca ste Vy,
nedá mi nereagovaŅ.
Pán Galádik, udivuje ma , aký ste
všeznalec, poznáte všetky problematiky,
viete ich hneï vyriešiŅ a podpíšete sa aj
pod článok, písaný v ženskom rode.
Neviem, kto je to „my“, koho
zastupujete. Vystupujete ako zakladate¾
KresŅansko- demokratického hnutia
a KresŅansko- demokratického klubu.
Práve VY, ktorý ste „ohrdli“ KresŅanskodemokratickým hnutím a päŅ hodín pred
ukončením podávania kandidátnych
listín ste svoju kandidatúru za túto
stranu zrušili a zapisovate¾ka musela za
Vašej prítomnosti zoskartovaŅ listiny
s Vaším podpisom. Chceli ste sa presadiŅ
ako nezávislý poslanec, ale škoda, že ste
si nedočítali celé znenie zákona a Vaša
kandidátka musela byŅ pre neúplnosŅ

Vážení občania...
Dokončenie zo str. 1
objednávaŅ u cudzích dodávate¾ov a na
úrade nebol ani služobný bicykel.
Zásluhou posledného vedenia MNV
boli zrealizované nové cesty/ Ul. školská,
Za záhradami, Záhradná, Franc.
Partizánov/, kde boli vytvorené nové
stavebné
pozemky.
Miestne
komunikácie čiastočne asfaltové a
penetračné, ktoré boli bez inžinierskych
sietí, vodovodu a kanalizácie. Sedem
rokov sa do starej dediny asi 100
rodinným domom dovážala pitná voda
cisternou, lebo studne boli zamorené
dusičnanmi. Ostatné rodinné domy
a budovy boli zásobované pitnou vodou
zo studní a odkanalizované do žúmp
a septikov. Bolo len otázkou času, kedy
sa pitná voda z rodinných domov
znehodnotí hustotou osídlenia.
Ve¾kou kritikou občanov bol príjem
televízneho signálu až 2 programov.
Na športovanie sme mali futbalové
ihrisko ako nerovnú ohradenú lúku
s vyčnievajúcimi skalami.
V kultúre to bolo obdobné. Naša
dychová hudba nemala pomaly na čom
hraŅ pre nevyhovujúce nástroje. Divadlo
po odchode pána Oravca nemal kto viesŅ,
aj keï vybavenie na tú dobu bolo ve¾mi
dobré. ČesŅ kultúry zachraňovala
miestna knižnica a prevádzka kina, ktorá
premietala na zastaraných a poruchových
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(chýbalo vám 100 podpisov) vyradená.
Škoda, možno by ste boli v obecnom
zastupite¾stve.
Vrátim sa k Vašim článkom.
Vo Vašich článkoch ma obviňujete, že
manipulujem poslancov, o všetkom
rozhodujem ja a starosta. Poslancom
vyčítate, že prichádzajú na zasadnutia
nepripravení, mne vyčítate, že chodím
pripravená. Na jednej strane Vám leží
na srdci vyžitie mládeže, na druhej nám
vyčítate výstavbu telocvične. Pod¾a Vás
komisie pracujú len formálne a ¾udia
neprejavujú záujem o dianie v obci.. Vy
to všetko zmeníte, lebo Vy dokonca viete
aj to, čo si myslím ja a kde si nechávam
aké vrátka..
Pán Galádik, žijem v tejto obci už 44
rokov. Moji rodičia ma vždy učili ctiŅ si
túto obec, zapájaŅ sa do jej rozvoja, vážiŅ
si ¾udí, ktorí v nej žijú. Vždy som bola
pyšná na úspech každého z nich, keï sa
mu niečo podarilo, čím reprezentoval
seba, ale aj obec.
V našej obci žije 2640 obyvate¾ov
rôznych vekových skupín. Mnoho z nich
premietačkách.
Za zamestnaním naši občania cestovali
do Žiliny a Martina, v obci bolo málo
príležitostí na zamestnanie./ cca 100
prac.miest/. V súčasnosti je vytvorených
v obci cca 400 pracovných miest.
Takéto východiskové podmienky
preberalo novozvolené zastupite¾stvo
v roku 1990.
Prešlo 17 rokov, je to ve¾a či málo?
Ko¾ko sa toho v obci zmenilo? Za
predchádzajúce štyri volebné obdobia
starosta
a poslanci obecného
zastupite¾stva spolu s pracovníkmi
obecného úradu a pracovníkmi OPS sa
pričinili, že mimo rozpočtu pribudlo do
našej obce cca 66 mil. Sk, čo predstavuje
na rok 3,9 mil. Sk.
Vy, anonymní autori príspevkov, ¾udí,
čo obetovali svoj vo¾ný čas a venovali
ho nezištne pre obec, nazývate
pasívnymi a štatistami. Zverejnite, čím
ste sa pričinili pre obec vy. Mnohých
čitate¾ov by to zaujímalo a hlavne tých
občanov vami označených za pasívnych
a štatistov, prečo ste boli
takí
nevidite¾ní. Nie je umenie rozhnevaŅ si
rodinu alebo populisticky rozdeliŅ
dedinu, ale umenie je rodinu si udržaŅ
a dedinu zjednotiŅ.
V minulosti či v bližšej alebo dávnejšej
sme my, Slováci aj Strečňania, vždy na
to doplatili.
Alfonz Klocáň,
starosta obce

obetuje svoj vo¾ný čas pre to, aby táto
obec žila. Či už ide o dôchodcov,
futbalistov, lyžiarov, tenistov, medveïov,
telesne postihnutých, Červený kríž,
hasičov,
po¾ovníkov,
rybárov,
sympatizantov a členov SNS, SDKÚ,
klubov, učite¾ov a učiteliek ZŠ, MŠ,
žiakov z týchto škôl, organizovaných či
neorganizovaných,
spoločnosti
pôsobiacich v obci, ¾udí, čo zachovávajú
¾udové tradície, členov dychovej hudby,
modernej , historickej, cirkevných
združení., kronikári...
Preto nemáte právo ich urážaŅ, že sú
„sprostí“, že sa nemo prizerajú, že nič
nerobia.
Kritizujete všetko a všetkých,
porovnávate obce, v ktorých ste nikdy
nežili, nepoznáte ich problémy, citujete
prejavy starostov iných obcí, ale tomu
Vášmu, ktorému za mnoho veci môžete
byŅ vïačný , dokonca i za to, že môžete
bývaŅ v tejto obci, neviete prísŅ ani na
meno.
Nápadov , ako zlepšiŅ život v našej obci
má každý z nás, na všetko sú však
potrebné finančné prostriedky, tieto
nepadajú z neba. Každú korunu treba
získaŅ, vychodiŅ, niekedy skoro až
vyprosiŅ. H¾adaŅ cestu, a to aj
podávaním projektov na čerpanie
európskych fondov.
Pán Galádik, iba zo slov nebude naša
obec čistejšia, modernejšia, bezpečná,
ale z činov. Hoci ma vo svojich článkoch
očierňujete, som ochotná sa hocikedy
postaviŅ proti Vám na misku váh, kto pre
rozvoj obce Strečno urobil viac za to
obdobie, čo v tejto obci žijete. Je to dosŅ
dlhé obdobie - od septembra 1995 do
dnes.
Nebránim sa žiadnej kritike, ktorá je
vecná, ja sa viem brániŅ aj voči vášmu
osočovaniu. Chcem vás len upozorniŅ, že
niekto iný nebude voči vám taký
tolerantný a môže sa vám staŅ, že vás
zažaluje za ohováranie alebo šírenie
poplašných správ.
Pán Galádik, ak vám na tejto obci
naozaj záleží, prejdite od slov k činom.
Jana Tavačová

Rozpis vývozov
Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň
1. 8. 2007 - 15. 8. 2007
29. 8. 2007
12. 9. 2007 - 26. 9. 2007
Vytriedený komunálny odpad
zvoz štvrtok
16. 8. 2007 - 20. 9. 2007
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Sviatok Nanebovzatia Panny Márie
15.augusta
slávime
sviatok
Nanebovzatia
Panny
Márie.
SkutočnosŅ o Nanebovzatí Panny Márie
sa spomína už medzi prvými kresŅanmi.
Dogmatické vyhlásenie, že Panna
Mária bola s dušou i telom vzatá do
neba prišlo až takmer po 2000 rokoch.
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie
je najväčším z mariánskych sviatkov.
Je hlboko prežívaný a slávený ¾udom.
Teologický význam tohto sviatku
pramení z Božej lásky. Boh poslal
svojho syna, aby všetci ¾udia boli
zachránení a aby mohli byŅ jednou
rodinou v blaženej večnosti. Mária je
naplnením tohto prís¾ubu.
O živote
Panny
Márie
po
Nanebovstúpení Pána toho ve¾a
nevieme. Apokryfné evanjelium zo
4.storočia opisuje posledné roky jej
života. Pod¾a apoštolskej tradície sa
Panna Mária živo zúčastňovala na
živote prvej kresŅanskej komunity
v Jeruzaleme.
Na
želanie
zomierajúceho Krista sa o ňu staral
apoštol Ján. Ježišovo želanie na kríži,
keï odovzdal Pannu Máriu Jánovi za
matku a Jána svojej matke za syna, má
univerzálny význam pre celé dejiny
Cirkvi. Mária sa stala našou matkou
a my, v Jánovi, jej synmi. Pod¾a
mnohých cirkevných otcov, keïže Ján
prijal úlohu staraŅ sa o Máriu, je
miestom konca Máriinej životnej púte
Efez, mesto v Malej Ázii, v Turecku.
Preto je Efez miestom živej mariánskej
úcty. Už na prelome 4. a 5. storočia
stála v Efeze nádherná mariánska
bazilika. Práve v Efeze sa v roku 431
konal ekumenický snem, na ktorom
bola slávnostne potvrdená pravda
viery, že Mária je Bohorodička. Tu
spadajú korene sviatku Nanebovzatia
Panny Márie. Slávil sa najväčší
mariánsky sviatok. Byzantský cisár
Maurícius /6.stor./ ho stanovil na
15.augusta a vyhlásil ho za štátny
sviatok. V Ríme ustanovil tento sviatok
pápež Sergius I. /687-701/. Volal sa
sviatok Narodenia Panny Márie pre
nebo. Až rímske sakramentáre
Gelasianum
a Gregorianum
pochádzajúce zo 6.-8. storočia ho
nazývajú Assumptio Beatae Mariae
Virginis — Nanebovzatie blahoslavenej
Panny Márie. Počas tejto slávnosti sa
konala slávnostná sviečková procesia
ulicami Ríma v predvečer sviatku,
ktorá sa slávnostne končila v starobylej
bazilike Santa Maria Maggiore. Od

raného stredoveku bolo slávenie tohto
sviatku spojené s vïakyvzdávaním za
úrodu.
K tomu, aby nejaká pravda bola
definovaná ako Božia pravda, musí
Učite¾ský úrad Cirkvi — Magistérium,
študovaŅ
potrebné
biblické
predpoklady, dôkazy, tradície. Musí
pracovaŅ s ve¾kým množstvom
metodologických postupov. ZvlášŅ
potrebná je zhoda na „sensus fidei.“
Pravda o Nanebovzatí Panny Márie
bola a je prežívaná v srdciach všetkých
veriacich. Nepretržitá tradícia viery,
liturgická tradícia a súhlasný postoj
biskupov umožnili pápežovi Piovi
XII.vyhlásiŅ dogmu o Nanebovzatí
Panny Márie. Urobil tak 1.novembra
1950 apoštolskou konštitúciou
Munificentissimus Deus /Najštedrejší
Boh/. Dogmou pápež vyhlásil:
„Nepoškvrnená Bohorodička, vždy
Panenská Bohorodička Mária, bola po
zavŕšení pozemského života s telom
a dušou vzatá do nebeskej slávy.“
Zmyslom Nanebovzatia Panny
Márie je pre nás nádej. Istota, že sme
milovaní Bohom. Človek je tu preto,
aby priviedol svet k Bohu skrze Ježiša
Krista a jeho preliatej krvi. Mária je
vzor prijatia milosti bez narušenia
priate¾stva s Bohom. Robme tak, ako
ona: stretajme sa s Bohom, plňme jeho
vô¾u, skláňajme sa k človeku
a pomáhajme mu. Napokon spievajme
Bohu ïakovné piesne a predkladajme
modlitby. Povedané slovami svätého
Ambróza: „Nech je v každom z nás duša
Márie, aby sme zvelebovali Boha
a nech je v každom z nás jej duch, aby
sme plesali v Bohu.“
AM

Oznam obecnej
knižnice
Termín odovzdávania príspevkov do
fotografickej súŅaže na tému ,,Tvár
našej obce“ sa predlžuje do
5.oktobra.Do tohto termínu môžete
svoje fotografie z nášho krásneho
okolia odovzdaŅ na fotografickom
papieri v obálke označenej menom
a vekom. Do súŅaže, ktorá bude
hodnotená odbornou porotou, sa
môžu zúčastniŅ i dospelí občania našej
obce. Vyhodnotené práce budú
ocenené hodnotnými cenami.
-eb-
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Božena Lenčová u nás
Spisovate¾ka, bábkoherečka prijala
pozvanie od vedúcej knižnice. Deti zo
základnej školy, a to prváci pani
učite¾ky Hrabovskej a tretiaci s pani
učite¾kou Šulovou a pánom učite¾om
Franekom mali možnosŅ spoznaŅ túto
sympatickú pani.
Počas svojho života pôsobila ako
bábkoherečka a popri tom vïaka svojmu
talentu, ktorý sa u nej prejavoval už
počas detstva, o čom svedčia jej
dosiahnuté výsledky na školských
literárnych súŅažiach, napísala až sedem
kníh pre deti. S týmito knihami sa majú
možnosŅ zoznámiŅ detiv našej knižnici.
Tak ako väčšina žien z našej obce vo
veku sedemdesiat rokov i ona vynikala
ve¾kou duševnou silou. Táto sila je
základom pracovitosti a obetavosti,
ktorú ženy v tomto krásnom veku
preukazujú ,či pri manželských
,materských i pracovných povinnostiach.
Deti boli na besede zvedavé v svojich
otázkach na rozprávkove bytosti ,s
ktorými sa stretli pri čítani jej kníh.
Prváci svojimi krásnymi obrázkami
motivovovanými z knihy ,,Príhody
tigríka Prúžika a leopardíka Škvrnku“
vyzdobili nástenku v knižnici a boli
ve¾mi radi ,keï získali na svoje umelecké
diela vlastnoručný podpis od samotnej
autorky. Beseda sa niesla v duchu
autorkiných skúsenosti a zážitkov ,ktoré
pani spisovate¾ka nadobudla počas
svojej úspešnej kariéry, či ako
bábkoherečka, alebo spisovate¾ka.
Zaujímavé bolo i rozprávanie o jej
skúsenostiach ,ktoré získala pri
televíznom spracovaní večerníčkov, ale
i odvysielaní rozhlasových hier. To, že
vyštudovala ako pedagogička,l
nezaprela. Deti pozorne počúvali a keï
vytiahla z tašky tigrika Prúžika a zahrala
im divadielko, boli nadšené.
Pani Lenčová sa cítila v Strečne dobre.
Deti takéto stretnutia obohacujú a verím,
že v mnohých našich deŅoch drieme
spisovate¾ský talent ,ktorý treba
podporovaŅ a objavovaŅ. Pani Lenčová
privíta od každého mladého autora svoje
diela, ktoré môže posúdiŅ a poradiŅ ,ako
ïalej s nimi pracovaŅ. Ak má niekto
záujem o takúto spoluprácu, môže
kontaktovaŅ vedúcu v knižnici.
Verím, že pani Lenčová do Strečna
príde ,aby i ïalšie deti mohli spoznaŅ túto
osobnosŅ .Máme prís¾ub, no je
podmienený prečítaním aspoň štyroch jej
kníh .Jej knihy sú zaujímavé, nevidím
v tom problém.
-eb-
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Túto vetu, ktorú vyslovili viackrát
mnohí francúzski bojovníci zo SNP, si
pripomíname znovu s nimi pri 63.výročí
Povstania, osobitne na bojových
miestach, kde pôsobili do príchodu
frontu v dvoch oddieloch francúzskych
dobrovo¾níkov. Oddiel, ktorý začal
bojom pri Strečne, bol v Brigáde M. R.
Štefánika, pre nich známeho
francúzskeho generála, slovenského
národného hrdinu. Francúzsky
a slovenský národ na základe spoločných
tradícií z rokov dvoch svetových vojen
i života v mieri udržujú dlhodobý
kontakt spojený
priate¾stvom,
vzájomnými sympatiami podloženými
historickým vývojom. Mladí Francúzi
,ktorí boli nasadení najprv v Rakúsku
a potom boli prevezení do Dubnice nad
Váhom, svorne vyhlásili —prešli sme
z pekla do raja.
V tomto článku si priblížime opäŅ
vzájomné tradičné styky s priblížením
niektorých historických udalostí,
spojenie bojové, ale i z rozvoja kultúry
a umenia, ekonomiky ,športu a ïalších
foriem našej symbiózy. Tieto aktivity sa
prenášajú po generáciách i do
budúcnosti. V ïalších riadkoch si
pripomenieme súčinnosŅ, ktorú
predstavujú pre nás podnes francúzski
účastníci SNP, ich rodiny ,tiež pozostalí
a ïalší i družobní priatelia. Mnohí z nich
poznali Slovákov žijúcich vo
Francúzsku v dobe predvojnovej, kde
pracovalo 80 tisíc našich občanov,
medzi nimi i viacerí naši politici, umelci
so symbolickou postavou učenca
,diplomata, neskoršie generála
M.R.Štefanika. Obdobne im boli známe
mená: T.G.Masaryk- jeho otec z Kopčian
,J.A.Komenský
z Moravského
Slovenska. Im sú známe z návštev bojové
miesta a cintoríny, kde žili a padli
Slováci z čsl. légii. V meste Tanarive je
dokonca spomienka
na Mórica
Beňovského s menom jednej ulice. Naši
francúzski priatelia vedia ,že k ohlasom
Francúzskej revolúcie patrilo i Prvé
slovenské národné povstaniev rokoch
meruôsmych.V decembrovom posolstve
de Gaulla z Moskvy z roku 1944 boli
i tieto riadky:,,..Bojujúc ïaleko od
svojej Matky vlasti, francúzska jednotka
vzbudila obdiv zo strany bojových
druhov Rusov a Slovákov, svojím
bojovým zápalom, svojou odvahou
a morálkou založenou na hlbokej cti.“
Pritom nechýbalo i povýšenie Georges
de Lannuriena so spätnou platnosŅou do
hodnosti kapitána.
Pre francúzskych povstalcov vyvstali
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niekedy i zaujímavé situácie.Boli to
chvíle, keï sa pred Nemcami vydávali
za Slovákov, aby sa vyhli trestným
postihom. Ako Slovák bol pod záštitou
MUDr. L. Nábělka v Banskej Bystrici
v kláštornej nemocnici s utajením
evidovaný ranený R.Vié. Nakoniec ušiel
do Tajova k slovenským partizánom.
Ako slovenskí vojaci v uniformách boli
po ich druhom zajatí transportovaní do
táborov do Nemecka G.Dallois, C. Didier
a ïalší. Svoje francúzske doklady museli
zničiŅ. Tak si počínali i v komárňanskej
pevnosti a pod krycími menami
s dokladmi na úteku z Maïarska do
Povstania.
Vo svojich príhovoroch a v písomných

Slovensko je
ich druhou vlasŅou
pplk. vv. Ing. D. Bařina
spomienkach podávali vždy svedectvo
o ústretovosti Slovákov, o ochotnom
poskytnutí úkrytov, noc¾ahov a stravy,i
lekárskej pomoci, ktorá viacerým
zachránila život. O tom svedčia citáty od
Georgesa de Lannurien, J. Geysselyho,
G. Didier a iných.Často sa im prihovárali
Slováci i v rodnom jazyku, dokonca na
lazoch bývalí robotníci z Francúzska.
V ich oddieli de Lannuriena francúzsky
hovorila čata slovenských vojakov a tiež
niektoré ošetrovate¾ky. Opačne, poznali
sme niektorých francúzskych odbojárov
hovoriacich slovensky. Bývalý bojovník
Piere Tournu, univerzitný profesor
,absolvoval kurz slovenčiny, po
slovensky sa snažila prihováraŅ
a konverzovaŅ i pre širšiu verejnosŅ
francúzska odbojárka Jacgueline
Geyssely. Slovenskými občanmi sa
formou prijatia titulu Čestného
občianstva stali niektorí bojovníci
a členovia ,,amikalu“v Strečne, Čiernom
Balogu, Detve, Medzilaborciach
a v iných obciach .Ústretoví voči
Francúzom boli i naši politici a takisto
ústretoví boli vo Francúzsku k našim
politikom, akými boli M.Hodža, Š.
Osuský, J. Slávik a ïalší.
História v súvislosti kontaktov
Francúzov a Slovákov, v rámci
československého štátu sa výrazne
prejavila v obidvoch svetových vojnách
: boj československých legií pod
velením gen. M. R. Štefánika a 1. čsl .
divízie , kde bolo 44% Slovákov pod
velením gen. R. Viesta .V nej bojoval i J.
Gabčík . Francúzska jednotka pod
záštitou vojenskej misie gen. Maurice

Pellé pomáhala na Slovensku po januári
1919 v oslobobení od Maïarov. Nemci
v boji proti Francúzsku v spomínaných
bojoch nasadzovali tradične silné
jednotky ,,Schill“. Jednotky wehrmachtu
s tým istým menom boli nasadené proti
SNP. Tam boli i tí istí velitelia typu Hans
Kettgen, ktorí bojovali vo Francúzsku .
História sa niekedy opakuje. Tak tomu
bolo i pri nasadení tureckej jednotky SS
pod velením Haruna al Rašida na
Slovensku v 16. storočí . Po bojoch proti
Varšavskému a Slovenskému národnému
povstaniu sa vo februári 1945 stiahla do
Talianska. SNP sa nieslo v duchu odkazu
Prvého slovenského národného
povstania štúrovského z roku 1848-49.
Francúzskym partizánom boli vysvetlené
pomenovania oddielov L. Štúra,
Hurbana, tiež pancierového vlaku
Hurban, bojovej družiny Janka Krá¾a
a ïalšie . Výklad o tom si vypočuli na
zámku Budatín a Devín pri oslavách
SNP.
SolidárnosŅ vo vzŅahu k antifašistom
bola medzi Francúzmi všeobecná . V ich
jednotke boli i bojovníci pôvodu
slovenského, českého, srbského,
po¾ského, snažili sa spojiŅ i s Titom na
Balkáne, boli v neustálom spojení
s Rusmi a inými. Pri útekoch z Maïarska
zachránili nieko¾ko židovských rodín,
potomci ich po rokoch s povïačnosŅou
navštívili. V Antoli pri bojoch oslobobili
40 Rómov z pivnice pálenice, kde boli
internovaní Nemcami. Na Slovensku i po
vojne pri pravidelných návštevách
delegátov vrátane zástupcov ich
ambasády získavajú ïalšie poznatky
o Slovensku pri ich až desaŅdňových
pobytoch spojených s cestovaním
v našej krajine. Tak si počínali i pred
Povstaním v dobe vo¾na Francúzi
nasadení v Dubnici , v zbrojovke .
Poznali slovenské hory i hymnické Tatry
osobitne po18. 11. 1945, keï boli
rozdelení do viacerých skupín na
pochode k frontu.
Desiatky dokumentov zo strany
Francúzov v ich jazyku a tiež
slovenskom o ich bojovej činnosti sú
trvalou pamiatkou, takisto ako pomníky,
pamätné dosky, exponáty v múzeách na
Slovensku
i vo
Francúzsku
a v archívoch- to sú zdroje odkazu pre
ïalšie generácie vo FR i SR. K tejto
faktografickej, prozaickej i poetickej
tvorbe patrí 18 francúzskych titulov,
kníh, brožúr, 12 prameňov slovenských
naviac i zborníkov, regionálnych
monografií, štúdií. Populárnou sa stala
výtvarná výstava akad. sochára Š.
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Pelikána ,,Na večnú slávu synom
Francúzska “, ktorá má putovný charakter
na Slovensku, vo FR a ČR. Doplnkom je
5 dokumentárnych filmov, známkotvorba s tematikou ich účasti v bojoch.
Francúzski autori R. Picard, A.
Ringenbach, básnik P. M. Donnadieu
a ïalší spolu s našimi — B. Chňoupek ,
D. Halaj, ¼. Monco¾, J. Stanislav, J.
Jablonický a ïalší sú čitate¾om dobre
známi. V rodnom kraji Georges Barazer
de Lannurien, v Bretónsku, bol zriadený
slovenský konzulát. K odbojárskym
aktivitám v Slovenskej armáde od r.
1941 patrila i ilegálna skupina
dôstojníkov ,,Victoire“. Francúzski
bojovníci na Slovensku sa v auguste
pripravovali na SNP, sledovali súčasne
správy o Parížskom povstaní, ktoré od
19.8.1944 do 25.8. urýchlilo kapituláciu
nemeckých vojsk po obsadení Paríža
anglo-americkými
jednotkami
v súčinnosti s francúzskou armádou gen.
de Gaulla. RadosŅ z oslobodenia Paríža
prežívali francúzski dobrovo¾níci
v Sklabini.
Francúzski hostia na oslavách SNP
navštevujú prednostne miesta bojov, ale
i také miesta, ktoré vzbudzujú ich
záujem. Uvádzame niektoré z nich :
Banská Bystrica, ktorá patrí k trom
významným mestám, v minulosti
banským, i oni ju nazývajú
srdcom povstania. Tu sa i oni na
armádnom
velite¾stve
zúčastňovali prípravných porád
k Povstaniu. V povstaleckých
časopisoch a rozhlase boli
zverejnené
i články
vo
francúzštine, tu boli dané správy
o účasti Francúzov v SNP.
V zime sa tu v kláštore —
nemocnici po zranení liečil pod
záštitou MUDr. Nábělka
Raymond
Vié.
Smutné
spomienky majú na väznicu,
kde bolo koncom októbra
väznených
vyše
2000
antifašistov, medzi nimi
i Francúzov, ktorí skončili
v Kremničke a Nemeckej.
V Múzeu SNP si prezerajú
zbrane a uniformy, v ktorých
bojovali. Tu sa na centrálnych
oslavách
stretávajú
so
spolubojovníkmi
zo SNP
rôznych národností. Banská
Štiavnica so Sitnom. To meno
mal i tamojší partizánsky
oddiel. I tam sa ocitla skupina
s R. Camberlyn, A. Peyras.
Posvätný, symbolický sloven-

ský vrch si prirovnávali s galskou
svätyňou Puy de Dôme. O Sitne a Detve
si v Krupine pred sochou krupinského
rodáka A. Sládkoviča vypočuli jeho
verše o Sitne, o Teutónoch. K rozvoju
baníctva na prvej vysokej škole banskej
prispeli i francúzski profesori.
Strečno - obec pri Váhu od roku 1321
prežívala svoju históriu poznačenú
i bojovými situáciami v súvislosti
s dvoma okolitými hradmi a dôležitosŅou
Strečnianskej tiesňavy. Historici ju
právom nazvali ,,slovenské Termopyly“
pre terénnu identitu i udatnosŅ prejavenú
v povstaleckej obrane za účasti
francúzskych bojovníkov. Strečno
v knihe René Picarda i u ïalších
francúzskych autorov patrí k obsiahlym
pasážam ich diel. Strečno s Pamätníkom
francúzskych bojovníkov SNP, s Malou
Fatrou, kde prebiehali partizánske
a oslobodzujúce boje, neskoršie i boje
s banderovcami, sa stalo symbolickým
miestom Slovenska. Pre svoje okolité
prírodné a romantické pltníctvo je
nazývané ,,klenotom Považia“ . Na
strečnianskom hrade boli i husiti. Ich
tradíciu poznali bližšie osobitne
Francúzi zo Žižkovej brigády v oddieli
por. Carteleau. V Strečne bývajú
ubytované delegácie francúzskych hostí
k oslavám SNP, i študentov, ktorí radi
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prichádzajú na Slovensko . Bratislava —
tam smerovali kontakty francúzskych
utečencov, Georgesa de Lannurien k Dr.
I. Pietorovi a vlastencom zo Šrobárovej
skupiny. Cez ňu sa dostávali francúzski
zajatci do Balaton Boglar a odtia¾ do
povstaleckého kraja. Bratislava im
pripomína i Napoleona, tam pri Dunaji
je rozložitý Napoleonov dub z doby
Bratislavského mieru po bitke pri
Slavkove.
V meste
je
socha
napoleonského vojaka, tu zostal i jeden
z nich, aby u nás zaviedol výrobu
šumivého vína. Francúzske jednotky pod
záštitou gen. M. Pellé pomohli čsl.
legionárom vytlačiŅ maïarské jednotky
z Bratislavy v roku 1919. Návšteva
francúzskych delegátov na oslavy SNP
pri ich prvej zastávke v Bratislave býva
spojená niekedy i s Bradlom, Devínom
alebo s Gabčíkovom. Martin — význam
tohto mesta pre Slovensko, s Národným
cintorínom, Maticou slovenskou, plne
pochopili v dobe presunu na Strečno,
v spojení s martinskou posádkou
a s martinskými tlmočníkmi, profesormi
V. Jeršovom, L. Dzurányim, tiež v boji
pri Vrútkach a v Priekope. Milo ich
prekvapili martinskí herci Frontového
divadla s francúzskymi šansónmi. ,,Lily
Marlén“ v paródii na fašistov. Zvolen —
v budove gymnázia bola nemocnica, kde
sa liečili francúzski bojovníci.
Pripomínajú si dôstojný pohreb
Ņažko
raneného
A.
Jarmuzewského. Symbolický
i pre nich je Zvolenský zámok
s brigádou Za slobodu Slovanov,
pancierové vlaky. V novembri
jednotka J. Geyssely vyko¾ajila
nepriate¾ský vlak, vykonala
viaceré diverzie na železnici
v blízkosti Zvolena. Zvolenu
v liečení Francúzov napomáhal
Sliač.
Trenčín — známy svojim
hradom, kde z doby vpádu
Rimanov na Slovensko vylúštil
nápis o „Laugaritio“ na stene
pevnosti francúzsky historik H.
G. Pflaum. Podobné poznatky
o Slovensku podali spisovatelia
a vedci René Descaetes a Ernst
Denis s ïalšimi. Viacerým
francúzskym zajatcom na úteku
z táborov tu pomáhali i Francúzi
z textilky, ktorá tu bola od r.1906
ako firma Tiberghien fils/
Tiberghien synovia/ so synmi
Paul a Jean. Tu i v dobe vojny žili
Francúzi, riaditelia, majstri,
Pokračovanie na str. 6
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Slovensko je
ich druhou vlasŅou
Dokončenie zo str. 5
úradníci z Fosseux, Robaix, Halluin
a z ïalších miest. Oni pomohli pri úteku
z Oflagu J. Geysselymu a A. Popetovi. Vo
chví¾ach, keï na námestí v Trenčíne išlo
J.Geysselymu o život pri zatykaní
Nemcami, mu pomohol policajný
komisár, Slovák Jakubóczi, ktorý
zahynul v koncentračnom tábore .
Trnava — obdobne v tomto historickom
meste pomohli utečencom Georgesovi de
Lannurien a M. Bourelovi de la Ronciere
niektorí policajti s vyvodením trestného
charakteru za ich pomoc nepriate¾om
Ríše. Výdatne im pomohla rodina
riadite¾a cukrovaru Ing. Zajíca. Dcéra
¼uda, znalá francúzštiny i nemčiny ich
sprevádzala po skupinách z Maïarska do
Povstania. Ve¾ká časŅ vojakov
z trnavskej posádky odišla do SNP.
Takto by sme mohli priblížiŅ mnohé
ïalšie
lokality
v súvislosti
s francúzskymi bojovníkmi, Sklabiňu,
Detvu, Krupinu, Janovu Lehotu,
Dubnicu, Čičmany, Revúcu, Žilinu
a ïalšie. V pamäti im utkveli okrem
uvedených i iné hrady a zámky z doby
bojov i z povojnových návštev. Ich
znalosŅ si porovnávajú na Slovenskom
betleheme
v Rajeckej
Lesnej.
Obdivovali Kunerad, Bojnice, Antol,
Sklabinský Podzámok, Divín, Bytču,
Víg¾aš, Oravu, Blatnický zámok,
Štiavnické zámky a iné. Postupne sa
zoznamovali
so
slovenskými
osobnosŅami z umenia, literatúry
z verejného života. Okrem uvedených,
v súvislosti s našou vzájomnosŅou, k nim
patria : Samo Chalupka s veršami „Mor
ho!“, A. KmeŅ zo Senohradu, A. Sarvaš
s veršami na pomníku na Zvonici,
historikovia D . Halaj a J. Stanislav,
frankofil prof. ¼. Monco¾, náš prezident
I. Gašparovič a iní. Dobre známa je im
i tradícia jánošíkovská. Niektorí bojovali
v Brigáde Jánošik v oddieli Vpred.
S povedomím, že naše národné farby sú
identické, že k sebe zachovávame hlbokú
úctu ...v Paríži je „Avenue Prešov“, ktorá
sa pripája k ïalším pamiatkam na
Slovensku. Naïalej nás spája túžba po
mieri, s týmto povedomím je žiaduce
docieliŅ, aby ïalšie generácie našich
národov zachovali idey, za ktoré
bojovali a prelievali krv Francúzi
a Slováci na obranu svojej vlasti.
A práve preto francúzski dobrovo¾níci zo
SNP hovoria o Slovensku ako o svojej
druhej vlasti.
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ZodpovednosŅ
Ako zrejme viacerí, aj ja som našiel
v domovej bránke neoficiálne noviny
Ohlasy.
Ako tvorcu obecných novín ma to
zaujalo. Bol som prirodzene zvedavý,
koho a čo k tomu viedlo.
Nemalo by byŅ náplňou tohto čísla
venovaŅ sa tomuto vydaniu, ale je
potrebné na niektoré veci vyjadriŅ názor,
pretože Ohlasy vraj majú ambíciu
ovplyvňovaŅ verejnú mienku.
Články boli všeobecne kritické,
vyjadrujúce sa predovšetkým k súčasnej
práci starostu, zástupkyne, poslancov a
kontrolóra. Čitate¾ však nemal možnosŅ
zistiŅ ich autorov. Pod¾a rodu sa dalo
vydedukovaŅ, či je to muž alebo žena,
ale určiŅ priamo, kto nás informuje,
nebolo možné.
Na konci uvedené „Vydáva Galadík“,
neznalý mohol uvažovaŅ , či sa jedná
o meno, pseudonym či prezývku.
I keï Ohlasy vytvorili zároveň svoju
internetovú stránku, kde sa dalo
dozvedieŅ, že sa jedná o Ladislava
Galadíka, aká časŅ čitate¾ov ju otvorila?
Ďalšou diskutabilnou vecou je
otvorenie diskusného fóra. Áno, žijeme
v časoch, kde sa mnohí vyjadrujú
k denným udalostiam a v rebríčku
čitate¾nosti sa bulvár drží na špici, ale je
tento spôsob väčšinou anonymných
reakcií vhodný pre naše pomery, kde
každý každého pozná? Uvedomuje si
Ladislav Galadík možné následky?
Z času na čas si pozriem diskusie na
rôznych internetových stránkach. Sú to
v prevažnej
väčšine
invektívy
frustrovaných jedincov, či znôška
vulgarizmov bez záujmu o riešenie tej —
ktorej otázky či problému. Je to asi
možné v prostredí, kde sa potrebuje autor
„uvo¾niŅ“ bez rizika z dôsledkov. Čo
ak sa však takýmto smerom začne vyvíjaŅ
diskusia
u nás?
Nestane
sa
kontraproduktívnou? A kto bude niesŅ
prípadne i trestno-právne dôsledky?
Ak
vydavate¾ovi Ohlasov ode
o progres obce, mali by články
zoh¾adňovaŅ fakty nevytrhnuté z
kontextu.
Život Strečna to nie je iba táto chví¾a,
to je i to, čo jej predchádzalo a čo bude
nasledovaŅ. Je to znalosŅ súvislostí,
potrieb a možností.
Vraj sme chceli zmenu a že ušla iba
o šesŅ hlasov. Ja beriem iba zmenu
k lepšiemu, nie nech je hocijaká, len
nech je ináč.
Verím, že znovuzvolení zástupcovia
obce budú pokračovaŅ v nastúpenej
ceste. I v opačnom prípade však verím,

že by bola snaha o rovnaký trend.
Problémom
by
bola
znalosŅ
problematiky a schopnosŅ súčasný trend
udržaŅ .
Myslím si, že staronové vedenie
podcenilo
predvolebnú
kampaň
a spo¾ahnutie sa iba na to, že ¾udia vedia,
čo sa deje, vidia, ako sa buduje a aké
máme možnosti a plány, bolo mylné.
V opačnom prípade, pri verejnej
konfrontácii volebných programov, by
bol určite rozdiel a aj výsledky volieb
by boli také, že by sa vôbec nezdalo, že
o nezmenách rozhodlo nepatrné
percento voličov.
Možnože Ohlasy chcú tento stav
zmeniŅ. Vyžaduje to však reálne
posúdenie schopností a uvedomenie si
faktu, že náš občan vzh¾adom na
doterajšie výsledky je zvyknutý na
úroveň, aj keï si to možno neuvedomuje,
nadštandardného komunálneho rozvoja.
A jeho očakávania a nároky sú a budú
iba vyššie.
Poznám problémy a pomery Strečna
ako rodák i ako dlhoročný poslanec.
Preto pri snahe o progres považujem
pozitívny vzŅah k veciam verejnými
medzi občanmi navzájom za prvoradé
pre riešenie komunálnych záležitostí.
Sloboda prejavu by preto mala byŅ aj
o zodpovednosti a jej prejavy by nemali
byŅ bez záujmu o jej možné dôsledky.
Pavol Albrecht

Oznam
Obecný úrad Strečno oznamuje
občanom a podnikate¾om, že pripravuje
vydanie propagačných materiálov,
v ktorých chce prezentovaŅ i inzerciu
miestnych služieb. Predpokladaný
termín vydania je október 2007.
Záujemcovia o túto ponuku sa môžu
hlásiŅ na obecnom úrade v období od 13.
— 31.8. 2007

OZNÁMENIE
Obec Strečno oznamuje občanom, že na
obecnom úrade je počas úradných hodín
k nahliadnutiu
„ZÁMER Cesta 1/18 Strečno —
Dubná Skala”
Pripomienky k predloženému zámeru
treba predložiŅ písomne do 21.8.2007 na
OcÚ Strečno. Do tohto termínu môžu do
návrhu nahliadnuŅ aj záujemcovia
z okolitých obci.

Inzerát
Darujem skleník za demontáž
a odvoz. Info: 0915 432 713

3/2007

7. strana

Zachováme si krásy a SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIAM
3. Na žiadosŅ obec písomne potvrdí
pod¾a § 2 ods. 1 zákona
hrdosŅ na ne natrvalo, NRObecSRStrečno
žiadosti
a oznámi
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom podanie
prístupe k informáciám a o zmene predpokladanú výšku úhrady za
či iba v spomienkach? a doplnení niektorých zákonov v znení sprístupnenie informácie.
Strečniansky prielom je odpradávna
jedinou dopravnou spojnicou.
Parametre súčasnej cesty však vôbec
nevyhovujú súčasným nárokom. Preto
je (či bola?) snaha riešiŅ situáciu
dia¾ničným tunelom. Jeho stav je však
momentálne zakonzervovaný v podobe
udržiavanej prieskumnej štôlne,
pravdepodobne
ako
dôsledok
nedostatku financií. Preto sa h¾adajú
„lacnejšie“ riešenia. A práve takým je
návrh štvorprúdovej rýchlostnej
komunikácie, ktorá by sa mala
vybudovaŅ rozšírením súčasného profilu
v strečnianskej úžine. Navrhované
riešenie nie je iba ideou, ale
skutočnosŅou, ktorá by sa mala
realizovaŅ už v budúcom roku.
Dotkne sa predovšetkým nášho
katastra, ale táto alternatíva voči
tunelu, ktorá jeho dokončenie umožní
oddialiŅ do neurčita, sa týka nielen nás.
Uvedomujú si to aj starostovia obcí
z regiónu Turiec, ktorí už zaslali petíciu
vláde a vyzývajú obce v žilinskom
okrese, aby tiež zaujali postoj, ktorý
nesúhlasí s touto možnosŅou.
Bez oh¾adu na tieto aktivity považujem
za samozrejmé zaujaŅ stanovisko nielen
ako bezprostredne dotknutá obec
v rámci legislatívneho procesu.
Druhou, akoby časovanou bombou, je
ešte stále žijúca možnosŅ vybudovania
vodného diela v tejto úžine. Dokonca
existujú tri alternatívy. Zrejme
nerozhoduje stanovisko ochrancov
prírody a krajiny, ani ostatných
renomovaných a relevantných inštitúcií
a subjektov, ktorí majú k týmto
myšlienkam jednoznačne negatívny
postoj. Najdôležitejším je záujem
technokratov a priemyselnej loby,
ktorým krása či historické dedičstvo
a ich nenávratná devastácia kvôli
ziskom môžu by Ņ ukradnuté.
Predpokladám, že vyjadrenie sa
k týmto až bytostne dôležitým otázkam
bude vyžadovaŅ aj postoj verejnosti.
Dúfam, že naše občianske uvedomenie
a hrdosŅ na rodisko a kraj nie sú iba
prázdnym gestom, ale ich praktický
prejav zachová naše krásy i potomkom.
/pa/

neskorších predpisov, je povinnou
osobou sprístupňujúcou informácie pre
fyzické a právnické osoby v rozsahu
jemu vymedzenej pôsobnosti.
Osobou oprávnenou sprístupňovaŅ
informácie na základe citovaného
zákona je Jana Šoltýsová, pracovníčka
Obecného úradu Strečno.
Sprístupnene informácií
Fyzická alebo právnická osoba môže
podaŅ žiadosŅ:
- písomne na adresu: Obec Strečno,
Sokolská 487, 013 24 Strečno
- osobne v kancelárii OcÚ Strečno
- faxom na číslo 041/5697960
- e-mailovej adrese. obec@strecno.sk
Žiadosti doručené priamo žiadate¾ovi
sú vybavované v úradných hodinách.
Obmedzenie prístupu k informáciám
1. Obec nesprístupní informácie
- označené za utajované skutočnosti
pod¾a osobitného zákona, ak sú
predmetom bankového tajomstva alebo
daňového tajomstva pod¾a osobitného
zákona, ku ktorým žiadate¾ nemá
oprávnený prístup s uvedením odkazu na
príslušný právny predpis (§ 8 zákona)
- sú predmetom ochrany osobnosti
a osobných údajov a dotknutá osoba
nedala písomný súhlas na ich zverejnenie
alebo ak to neustanovuje osobitý predpis
(§ 9 zákona)
Obec prístup k informáciám obmedzí
alebo informácie nesprístupní ak:
- boli úradu odovzdané osobou, ktorej
takúto povinnosŅ neukladá a ktorá na
výzvu úradu písomne oznámila, že so
sprístupnením informácií nesúhlasí
- sú zverejňované na základe
osobitného zákona
- zverejnenie by mohlo porušiŅ ochranu
duševného vlastníctva ustanovenú
osobitným predpisom s výnimkou, ak
osoba oprávnená pod¾a týchto
osobitných predpisov výzvu úradu na
sprístupnenie informácie udelí súhlas.
ŽiadosŅ o sprístupnenie informácií
1. Zo žiadosti musí byŅ zrejmé:
- meno, priezvisko, názov alebo
obchodné meno žiadate¾a
- adresa pobytu alebo sídla žiadate¾a,
resp. kam informáciu doručiŅ, číslo
telefónu, faxu, elektronická adresa
- špecifikácia požadovaných informácií
- navrhovaný spôsob sprístupnenia
požadovaných informácií
2. .ŽiadosŅ je podaná dňom, keï bola
oznámená obci.

Výzva na doplnenie
- v prípade, že žiadosŅ neobsahuje
predpísané náležitosti, príslušný
organizačný útvar bezodkladne vyzve
žiadate¾a, aby neúplnú žiadosŅ doplnil,
pričom poučí žiadate¾a, ako treba
doplnenie urobiŅ
- vo výzve na doplnenie chýbajúcich
náležitostí žiadosti sa určuje lehota
minimálne 7 dní. Ak napriek výzve obce
žiadate¾ žiadosŅ nedoplní a informáciu
nemožno pre tento nedostatok
sprístupniŅ, obec žiadosŅ odloží.
- Ak žiadate¾ do určenej lehoty odstráni
nedostatky žiadosti informácia sa
poskytne.
Lehoty na vybavenie a postúpenie
žiadosti
- poverený pracovník vybaví žiadosŅ
bez zbytočného odkladu, najneskôr do
ôsmich pracovných dní od jej podania
alebo odo dňa odstránenia nedostatkov
žiadosti.
- zo závažných dôvodov môže úrad
predĺžiŅ lehotu pod¾a ods. 1, najviac však
o osem pracovných dní, pričom
predĺženie lehoty úrad oznámi
žiadate¾ovi bezodkladne, najneskôr pred
uplynutím lehoty pod¾a ods. 1. .
V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli
k predĺženiu lehoty.
- závažné dôvody sú uvedené v § 17
ods. 2 zákona
- ak úrad nemá požadované informácie
k dispozícii a ak má vedomosti o tom,
kde možno požadovanú informáciu
získaŅ, postúpi žiadosŅ do piatich dní odo
dňa doručenia žiadosti povinnej osobe,
ktorá má požadované informácie
k dispozícii, inak žiadosŅ odmietne
rozhodnutím.
Úhrad nákladov
- úhradu určí organizačná zložka, ktorá
informáciu poskytuje, pod¾a príslušného
sadzobníka. Žiadate¾ovi oznámi
predpísanú sumu a spôsob jej zaplatenia.
- informácia sa poskytuje bezplatne
s výnimkou úhrady vo výške, ktorá
nesmie prekročiŅ výšku materiálnych
nákladov spojených so zhotovením
kópií, so zadovážením technických
nosičov a odoslaním informácie
žiadate¾ovi.
- úhrada sa vyžiada v hotovosti alebo
preukázaním
ústrižku
poštovej
poukážky o zaplatení. Prijatie úhrady
v hotovosti sa vykoná do pokladne.
-r-
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Rešpekt náš každodenný....
O nieko¾ko dní začne nový školský rok a naše deti opäŅ vkročia tam, kde to dôverne
poznajú, do školy. Samozrejme, že budú aj takí, ktorým bude treba pomôcŅ, pretože
to bude pre nich niečo nové, našim prvákom. Aj my sme boli ako oni, aj nám bola
škola ve¾mi ve¾ká a neznáma. Niektorí si z roka na rok viac uvedomujú svoje
postavenie, niektorým je to jedno, niektorí majú svoj správny cie¾. Ale, sú aj takí,
ktorí skúšajú nové a neprekonate¾né- správanie. Niekedy nám azda nepríde na myse¾,
čoho sú dnešné deti schopné. Verte, že sú! I napriek tomu, že sú to naše zlaté ratolesti,
ktoré nás vedia tešiŅ, dokážu akrobatické kúsky, a to zvlášŅ v škole. Nevhodné
správanie sa rieši poznámkou, ktorá oboznamuje rodičov, čo ich superman vykonal.
Samozrejme, kým príde domov, zo supermana sa stáva pokorené dieŅa, ktorému
ublížila učite¾ka, lebo ,,chcela“. Je už na rodičovi, ako sa k problému postaví.
Najvhodnejšie je vypočuŅ si obidve strany a uzatvoriŅ to. Dôvera je ve¾mi dôležitá.
Rodičia dôverujú svojim deŅom, ale dokážu to aj deti? Neotáča sa to niekedy (v
dnešnej dobe každý deň) proti nám dospelým? Dnešná doba (ktorá je výsledkom
¾udí) má zvláštnu moc, robí to pomaly, ale dôsledne. Necháva vyprchaŅ veci, ktoré
boli pre nás kedysi samozrejmosŅou. Kedysi bol pre nás rešpekt prirodzeným a dnes
sa stáva nadprirodzeným. Žiaci by povedali:,, NadprirodzenosŅ je znak rozprávky!“
V tej však všetko končí happyendom.
...tebe príbeh do rúk vkladám,
čo sním, to Ty už iste dobre vieš:
z kvetov, čo popri našom člne kvitli,
do pamäti si veniec uviješ;
Každý z nás sa už ocitol v krajine zázrakov,
tak ako Alica, malá literárna postava. Určite to
bola krajina plná fantázie, bol to váš sen. Aj
deti sú majstrami sna, nepotrebujú k tomu ve¾a,
iba zatvoriŅ oči.
Z krajiny zázračna na skok do prírody.
Naše deti sú ve¾mi tvorivé, čo dokazujú aj
práce venované prírode. Vo svojich
veršoch dokážu vytvoriŅ pekné myšlienky
a ich príbehy sú plné neskutočného, ale
predstavite¾ného.

Palma a kokosy
Jedného dňa stroskotanec našiel zrnko palmy.
Zasadil ho do trávičky
a bol z toho šŅastný.
Plynul, plynul dlhý čas,
kým sa palme ráčilo vyrásŅ.
Stroskotanec sa toho nedožil,
aj keï po tom ve¾mi túžil.
A palma na ostrove sama
no hotová dáma!
Ve¾mi smúti táto palma,
že ostala ve¾mi sama.
Ale jedného dňa ráno,
na hlave niečo Ņažilo ju silno.
Pri vlasoch je rástlo čosi,
boli to obrovské kokosy.
Aké meno vaše je?
chcela by som vedieŅ,
kto sa to rozhodol na mojej hlave sedieŅ.
Kedysi, povedal nám ktosi
volajte sa kokosy.
A my od toho dňa toto meno máme,
v šírom svete sme pod touto značkou známe.
Janka Mintáchová 7.B

Dňa 3. septembra 2007 o 8,00 hod.
sa uskutoční v kultúrnom dome
slávnostné otvorenie nového šk.r.
2007/2008

Údolie
Vo fatranskom údolí rastie ve¾ký strom.
Pod tým stromom stojí náš rodný dom.
Tá voda čo sa údolím valí,
zdá sa, že pri západe slnka aj popáli.
Ale to je iba klam,
nevstupuj do nej sám.
To blankytné nebo nad horami,
neh¾adaj ho pod nohami.
Pod ním nájdeš rodnú zem,
a preto tu ja bývaŅ chcem.
V lete je tu krásne teplo,
že by to i tebou seklo.
V zime je tu ve¾ký mráz,
čo zas teší všetkých nás.
A keï príde fujavica,
dobrá je i baranica.
Nemenila by som za nič,
inde by mi bolo nanič!
Lucka Pratáková 5. ročník

Krtko zbiera byliny
Milé deti, vy asi často rozmýš¾ate o tom kde
býva krtko. My sme jedného videli. Ale nebol to
hocijaký krtko. My sme ho pristihli pri tom, ako
zbieral bylinky s našou starou mamou. Ale všetci
predsa vieme, že krtko nevidí. No tento krtko bol
o čosi iný. Bol usilovný ako včelička. Naša stará
mama nám to dlho tajila, ale my sme to jej ve¾ké
tajomstvo odhalili. To tajomstvo bol malý krtko
PeŅko, ktorý zbieral bylinky. Zbieral bylinky preto,
lebo ho to bavilo a chcel vidieŅ šíri svet. A tak
jedného dňa poprosil našu starú mamu, aby mu
pomohla. Chcel byŅ ako jeho kamaráti, ktorí mu
neustále robili napriek a vysmievali sa mu. Smiali
sa mu, keï prehodil stoličku, rozbil šálku alebo
vylial vodu. Nebolo to však preto, že by bol
nešikovný. Jen jednoducho mal slabý zrak a ve¾mi
zle videl, najmä na svetle. I napriek tomu však
vedel urobiŅ ten najskvelejší čaj na svete. Aj mušky
so zemiačkami podrvenými na kašu všetkým chutili.
Ve¾mi často bol smutný a opustený. Nemal
žiadneho dobrého priate¾a, ktorému by sa
vyžaloval. A tak sám vysedával pod vysokou jed¾ou
a rozmýš¾al o svojom živote. Tu ho našla aj stará
mama. Prišlo jej krtka ¾úto a tak sa spolu vybrali
h¾adaŅ tú správnu bylinku. A čo myslíte, čo našli?
No predsa bylinku Očiarku. Natrhali ju za rannej
rosy. Stará mama mu z toho varila každý deň dobrý
čajík. Jedného dňa mu odrazu začali pomáhaŅ aj
včielky, ktoré mu dávali sladký medík. Tým si
sladil čajík. Po dlhšej dobe krtko radostne prišiel
za babkou, že sa deje čosi zvláštne. Čo myslíte, čo
to bolo. Už neprevracal stoličky, nerozbíjal hrnčeky
a ani už nevylieval vodu. Tráva bola zelenšia, nebo
modrejšie a slnko žiarivejšie. A ešte sa mu zdalo,
že aj kvety viacej voňajú, vtáci krajšie spievajú
a celý svet je krajší a veselší. Starej mame sa to
zdalo neuverite¾né a tak sa s ním vybrala do mesta
k lekárovi. Cestovali autobusom, čo bolo pre neho
niečo nové a neuverite¾né. V meste, keï vystúpili,
krtko sa strašne bál, čo je to za hluk. Stará mama
ho upokojovala, že to nič nie je. To idú deti do
školy, rodičia do práce a iný sa len tak túlajú po
meste. Pán doktor ho vyšetril. Pre pána doktora to
bolo tiež niečo nové. Takého pacienta ešte nemal.
Predpísal mu okuliare, ale také zvláštne. Volali sa
slnečné. A viete deti prečo? No predsa preto, lebo
krtko dlho dobre nevidel a žiarivé slniečko mu
nemusí robiŅ dobre. A nazad cestovali vlakom, čo
bolo pre krtka niečo úplne nové. A to ešte predtým
dostal zmrzlinu za odvahu. Keï vlak ešte išiel, tak
včeličky Rojka, Bojka a Sojka predbehli vlak
a oznamovali obyvate¾om lesa, že sa krtko PeŅko
vracia z mesta.
Všetci boli na neho zvedaví a keï vystúpil
z vlaku, vítali ho a obdivovali jeho nové okuliare.
Krtko natrhal na lúke pestré kvety a hádajte deti,
komu ich dal? Starej mame. Od toho dňa mal kopu
kamarátov, už nikdy nebol sám. Krtko Petrík bol
zo dňa na deň šŅastnejší a veselší. A tak sme sa od
našej starej mamy naučili, že pomáhaŅ druhým je
lepšie ako sa im vysmievaŅ.
Kristínka Tarabová, 5. ročník
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Vyhodnotenie futbalových súŅaží za ročník 2006/2007
Výkon družstiev futbalového klubu v obci
Strečno za uplynulý ročník možno hodnotiŅ
ako podpriemerný, a to najmä v kolektíve
dospelých, ktorý štartoval v V. lige skupiny
A. Lepšie to nebolo ani v družstvách starších
a mladších žiakov, i keï v jarnej časti došlo
k miernemu zlepšeniu. Naproti tomu družstvo
dorastu si už nieko¾ko rokov udržuje štandard
výkonnosti, o čom hovorí aj jeho umiestnenie
v konečných tabu¾kách posledných rokov vo
IV. lige skupine Sever.
Dospelí:
V posledných rokoch nastal v tomto
kolektíve podstatný pokles výkonnosti. Keï
sme v ročníku 1994/95 boli víŅazom II. triedy
okresu Žilina, postúpili sme do krajskej súŅaže
— V. ligy skupiny A (predtým I.B trieda).
Dosahované výsledky družstva dospelých v V.
lige boli vynikajúce. Mnohokrát sme boli na
dosah postupu do IV. ligy. Chýbal nám iba
krôčik, niekedy iba jedno víŅazstvo, resp. viac
šŅastia. Od roku 1996 až do roku 2003 (7
futbalových ročníkov) bolo umiestnenie od 2.
do 6.- miesta, ale najviac to bolo 4. a 5. miesto.
Futbalovým ročníkom 2003/2004 nastal
značný pokles, keï sme po skončení ročníka
obsadili 9. miesto. Ďalšie dva ročníky sa stali
pre naše družstvo dospelých pohromou. Od
vypadnutia z V. ligy nás zachránili
reorganizácie futbalových súŅaží v rámci
Slovenska. V roku 2006 vypadol FO Trnové
ako posledný v tabu¾ke a v roku 2007 to bolo
taktiež v rámci reorganizácie, kedy sa družstvo
K. N. Mesta B pre jarnú časŅ súŅaže odhlásilo
a po skončení sa považovalo ako vypadávajúci
účastník súŅaže.
Za uplynulý ročník v majstrovských
zápasoch sa vystriedalo 23 hráčov. Z tohto
počtu najviac zápasov odohrali nasledovní

Krajina lásky
Jeden večer som si ¾ahla,
nemohla som zaspaŅ a h¾a
konečne som zaspala,
do krajiny lásky som sa dostala.
Netušila som, kde to som
prečítala som si tabu¾u s nápisom:
Krajina lásky, to je náš svet,
bude sa ti páčiŅ ako jarný kvet.
Vitajte tu a buïte šŅastní!
Život v tejto krajine je krásny.
Ve¾mi som sa čudovala,
kde som sa tu vlastne vzala.
Chcela som sa vrátiŅ späŅ,
no v tej chvíli ma niekto zastavil hneï.
Bol to Amor s ve¾kým šípom,
ved¾a neho chlapec, ktorý bol pri tom.
Pozeráme na seba
a niečo drnčí v našich ušiach,
budík.
Koniec sna,
koniec krajiny zázračna.
(Monika Michálková, 7.A)

hráči: Andrej Kopásek, Peter Sokolovský, Ján
Kadaši, Michal Radočani, Martin Obešla,
František Taraba, Miloš Lonc, Ladislav Melo,
Ivan Melo, Róbert Kán, Dušan Trhančík,
Róbert Sokolovský. Medzi ostatnými hráčmi
boli aj takí, ktorí odohrali nieko¾ko zápasov
v jesennej časti a na jar sa už neobjavili na
ihrisku, alebo odohrali nieko¾ko zápasov
v jarnej časti, ale v jesennej nehrali. Nieko¾ko
zápasov museli odohraŅ „starí vyslúžilci“ ako
Rastislav Muráň, Peter Oberta a Miloš Lonc.
Gólovú bilanciu za ročník mal náš kolektív
najhoršou, keï naši hráči dali iba 14 gólov, čo
je najhorší podiel na zápas — 0,58 góla. V jarnej
časti dal 5 gólov iba hráč Miloš Lonc. A čo
ostatní hráči? V súŅaži slušnosti sme mali 4
hráčov vylúčených (iba v jeseni), v jarnej časti
sme hrali bez vylúčeného hráča. Hráči obdržali
45 žltých kariet, z toho bol 10-krát napomínaný
kapitán mužstva. Proti súperom sme kopali dva
pokutové kopy, z ktorých bol len jeden
premenený, naproti tomu súperi kopali 4
pokutové kopy, ale ani jeden nebol premenený.
Dorast:
Kolektív dorastu si za uplynulý futbalový
ročník v súŅaži IV. ligy skupina Sever počínal
ve¾mi úspešne, čo trvá už nieko¾ko uplynulých
ročníkov. Tento raz skončili na 5. mieste
s bilanciou 49 bodov (prvý Krásno mal 54
bodov). Nastrie¾ali sme 68 gólov a dostali sme
38 gólov.
Keï sa po jesennej časti hodnotila účasŅ
hráčov v zápasoch ako slabá — hrávalo iba 13
— 15 hráčov, v jarnej časti došlo k podstatnej
zmene. V zápasoch sa vystriedalo až 20 hráčov.
Najviac zápasov odohrali hráči, ktorí
nastupovali aj v jesennej časti, ako: Patrik
Kulhan, Miroslav Tučník, Tomáš Žigmund,
Martin Dovičák, Lukáš Tavač, Rastislav
Beháň, Martin Melo, Michal Radočani, Boris
Kučera, Lukáš Bolibruch, Michal Obešla.
V jarnej časti pribudli ïalší: Jozef Galadík,
Lukáš Praták, Patrik Žemel, Jozef Tavač,
Roman Hanuliak, Štefan Rajniak a ïalší hráči,
ktorí odohrali menší počet zápasov.
V počte nastrie¾aných gólov bola v jarnej
časti slabšia bilancia, kedy dali hráči 28 gólov
(v jeseni to bolo 40 gólov). Najlepším strelcom
bol Lukáš Tavač s 11 gólmi a Rastislav Beháň
s 15 gólmi. V súŅaži slušnosti bol vylúčený
jeden hráč a dostali sme 37 žltých kariet.
Žiaci:
Žiacke družstvá hrajúce v I. triede okresu
Žilina dosiahli v jarnej časti súŅaže mierne
zlepšenie v dosahovaných výsledkoch na
ihriskách. Bolo to vidieŅ v tom, že sa zlepšila
stre¾ba, najmä u starších žiakov, čo je zrejmé
z konečnej tabu¾ky, keï za celý ročník dali 40
gólov (v jeseni to bolo 10). Najlepším strelcom
v tomto kolektíve bol Štefan Kadaši s 15 gólmi
(v zápase v Zbyňove dal 5 gólov) a Roman
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Hanuljak s 10 gólmi. Kolektív starších žiakov
dostal 11 žltých kariet a jednu červenú.
U družstva mladších žiakov došlo k zlepšeniu
výkonnosti najmä s umiestnením postavenia
v tabu¾ke. Pokia¾ v jesennej časti boli na 10.
mieste, v konečnej tabu¾ke skončili na 8.
mieste. Taktiež v jarnej časti prispeli s väčším
počtom nastrie¾aných gólov (o 14 viac).
V majstrovských zápasoch sa vystriedalo 21
hráčov. Základnú zostavu družstva tvorili hráči:
Michal Sokolovský, Michal Magoč, Roman
Ondák, Libor Ondák, Peter Taraba, František
Stráňavčin, Martin Rendár, Marek Mojský, Ján
Štadáni (bol aj najlepší strelec gólov), Martin
Tavač, Filip Bohačiak, Jaroslav Hanuliak,
Jozef Židek a ïalších 7 hráčov, ktorí odohrali
menej ako 5 zápasov. Počas celej súŅaže sme
hrali bez žltých kariet.
-r-

VÝZVA !
Vyzývame
opätovne
všetkých
majite¾ov osobných a nákladných
vozidiel z Ulíc záhradná I a 28. októbra
v úseku od Ulice Sokolská po Ulicu
mládeže, aby motorové vozidla
neparkovali na rekonštruovaných
komunikáciách. Obmedzuje nás to
v postupe prác.
Jana Tavačová, OPS Strečno s.r.o

Máme v obci talenty,
o ktorých možno
nevieme
V mesiaci október sa v priestoroch
obecnej knižnice predstaví svojimi
výtvarnými prácami mladá autorka
Katarína Hanuljaková.Kto ju nepozná,
bude maŅ možnosŅ túto sympatickú
dievčinu s bujarými vlasami spoznaŅ aj
cez jej tvorbu. Narodila sa v roku 1988
v Martine .Základnú školu navštevovala
v našej obci. Už na základnej škole vo
výtvarnej súŅaži,, Hrad Strečno“ získala
1.miesto.VzŅah ku ma¾ovaniu mala už od
mala. Jej rozhodnutie ísŅ študovaŅ na
strednú umeleckú školu :školu
úžitkového výtvarníctva ,nebolo
náhodné. Školu úspešne ukončila.
Ma¾ovaŅ neprestala, venuje sa mu
naïalej a získala i významné ocenenia
napriek mladému veku.
V Českej republike na festivale
kreslenia ,,Krajina kolem nás“ tiež
získala 1.miesto.Na celoslovenskej
súŅaži v predvádzaní šperkov ,,Zlatá
Fatima „ïalšie ocenenie.
O výtvarné práce tejto mladej autorky
je záujem medzi ¾uïmi. Verím, že s jej
obrazmi sa budeme ešte dlho stretávaŅ
a v ma¾ovaní sa jej bude dariŅ.
-eb-
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Rozlosovanie
2007/2008 — jeseň

Nový ročník klope na dvere
Veru tak. Po krátkej letnej prestávke a
po nevydarenom minulom ročníku sme
sa umiestnili vari najhoršie za posledné
roky a len vïaka KNM “B” ,ktoré sa
odhlásilo zo súŅaže , sme sa zachránili v
V.lige. Vieme presne teoreticky
zhodnotiŅ ,kde sú príčiny tohoto stavu ,
avšak prax je celkom iná. Či už v
hráčskom alebo funkcionárskom
kolektíve sú ve¾ké rezervy. OpäŅ však
musím pochváliŅ naše mládežnícke
družstvá. Dorast zas ukázal svoju silu , i
tu však nastal problém, lebo do Á-čka
odišli
viacerí hráči /Tavač,
Galadík,Tučník,Dovičák,Radočáni/
.Preto tréner Hanuliak má za úlohu
doplniŅ káder zo starších žiakov.V
príprave naznačovali , že by mohli byŅ
prínosom do našej futbalovej
budúcnosti, len treba ešte viac pracovaŅ
na sebe a zúčastňovaŅ sa tréningového
procesu.Takže už prvý zápas vo Varíne
naznačí, či je tomu tak. Tréner Peter
Tavač robí všetko preto, aby to tak bolo.
Lenže viackrát pracovné vyŅaženie
hráčov ,či je to doma alebo v zahraničí ,
to nedovo¾uje. Preto tréningová ale i
zápasová účasŅ je niekedy poslabšia. Čo
sa týka odchodu hráčov, predĺžili sme
hosŅovanie J.Trhančíka v Rosine. Okrem
už spomenutých dorastencov chceme
posilniŅ káder o Mariána Murárika z

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo
dňa 3. augusta 2007 v náklade 350 kusov.
Za obsahovú časŅ materiálov zodpovedá
redakčná rada v zložení: P. Albrecht, D.
Ďurčo, ¼. Kučerová, A. Melišová, E.
Trnovcová, P.Kubičková, E.Balcárová

Varína , M.Šipláka a P.Beháňa zo Žiliny.
Zo Stráňav sa vracia z hosŅovania M.
Beháň. Tieto posily by mali slúžiŅ k
stabilizácii kádra dospelých. Odohrali
sme viac prípravných zápasov a
zúčastnili sa na turnaji v Krásne nad
Kysucou , kde sme obsadili tretie miesto.
Počas letnej prestávky sa nám konečne
podarilo vydrnovaŅ naše päŅky, ktoré
boli v zlom stave. Vïaka patrí všetkým,
ktorí sa na tejto Ņažkej brigáde zúčastnili
,nako¾ko sme pracovali až do tmy. Tiež
ïakujem všetkým za intenzívne
polievanie našej távnatej plochy počas
letných horúčav, vïaka čomu je ihrisko
v dobrom stave . Treba ešte kompletne
vykosiŅ areál , vyma¾ovaŅ šatne a tribúnu,
zavariŅ lavičky i bránu ,ktoré nám nejaký
dobráci polámali a upraviŅ okolie tak,
aby sme na prvý domáci zápas boli
dobre pripravení.
Počas letnej prestávky boli aj
iniciatívy na doplnenie, resp. výmenu
členov výboru FK. Aj keï bolo
oslovených viacero občanov obce , na
dohodnuté pracovné stretnutie neprišiel
nikto . ¼ahšie sa rozprávajú rôzne
krčmové fámy a správy, ako by to malo
fungovaŅ a ako to a ono treba robiŅ , ako
prísŅ pomôcŅ a niečo konkrétne vykonaŅ.
Najlepšie to povedal P.Dugovič :”Práca
okolo futbalu je nevïačná práca”! Ale
predsa to niekto musí robiŅ ! Treba nám
doplniŅ vedúcich mužstiev, vyberanie
vstupného , usporiadate¾skú službu ...
Takže privítame každého , kto je
ochotný pomôcŅ nášmu futbalu . V závere
chcem ešte raz poïakovaŅ všetkým, čo
nám pomáhali aj pomáhajú . Tiež
ïakujem tým ,ktorí darovali 2% z daní
pre našu mládež.
Štefan Tavač

1. kolo - 5.8.2007
Varín — Strečno ................. dosp. ............. 16,30
Černová — Strečno ............. dor. .............. 14,00
2. kolo — 12.8.2007
Strečno — Predmier ........... dosp. ............. 16,30
Strečno — Predmier ............ dor. .............. 14,00
3. kolo — 19.8.2007
Raková — Strečno .............. dosp. ............. 16,00
Zuberec — Strečno ............. dor. .............. 13,30
4. kolo — 26.8.2007
Strečno — Rado¾a .............. dosp. ............. 16,00
Strečno — Z. Poruba ........... dor. .............. 13,30
5. kolo — 2.9.2007
Bánová B — Strečno .......... dosp. ............. 15,30
Lisková — Strečno .............. dor. .............. 13,00
6. kolo — 9.9.2007
Skalité — Strečno ............... dosp. ............. 15,30
L. Sliače — Strečno ............ dor. .............. 13,00
7. kolo — 16.9.2007
Strečno — Rudinská ........... dosp. ............. 15,00
Strečno — Štiavnik .............. dor. .............. 12,30
8. kolo — 23.9.2007
Belá — Strečno .................. dosp. ............. 15,00
Belá — Strečno ................... dor. .............. 12,30
9. kolo — 30.9.2007
Strečno — D. Hričov ......... dosp. ............. 15,00
Strečno — L. Hrádok .......... dor. .............. 12,30
10. kolo — 7.10.2007
Závodie — Strečno ............. dosp. ............. 14,30
Hôrky — Strečno ................. dor. .............. 12,00
11. kolo — 14.10.2007
Strečno — Korňa ................ dosp. ............. 14,30
Strečno — Tvrdošín ............. dor. .............. 12,00
12. kolo — 21.10.2007
Podvysoká — Strečno ......... dosp. ............. 14,00
Rajec — Strečno .................. dor. .............. 11,30
13. kolo — 28.10.2007
Strečno — Rudina ............... dosp. ............. 14,00
Strečno — Stráňavy ............. dor. .............. 11,30
Žiaci
hrá sa v sobotu o 10,00 hod. starší žiaci o 12,00
hod. mladší žiaci
1. kolo — 22.8.2007 (streda)
Strečno — Zbyňov ....................... 16,00 a 18,00
2. kolo — 25.8.2007 ..... Teplička — Strečno
3. kolo — 1.9.2007 ....... Strečno — L. Lúčka
4. kolo — 8.9.2007 ....... Predmier - Strečno
5. kolo — 15.9.2007 ..... Strečno — Stráňavy
6. kolo — 22.9.2007 ..... Strečno — Varín
7. kolo — 29.9.2007 ..... MŠK Žilina „C“ — Strečno
8. kolo — 6.10.2007 ..... Strečno — Terchová
9. kolo — 13.10.2007 ... Višňové — Strečno
10. kolo — 20.10.2007 . Strečno — K. Poruba
11.kolo — 27.10.2007 .. Štiavnik — Strečno
Výnimky hracích dní a časov:
Dospelí: Bánová B — sobota UHČ ihrisko Berany
Dorast: Raje, L. Hrádok — sobota o 14,00 hod.,
Černová, Zuberec, Z. Poruba, Lisková, L. Sliače
— všetky sobota UHČ dospelých

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,- Sk
XIV. ročník

STREČŇANIA
V ŽILINE
Dnešná doba umožňuje rodičom, aby
pre svoje dieŅa vybrali základnú školu,
ktorá vyhovuje ich potrebám. Túto
možnosŅ niektorí využili a svoje
školopovinné deti zapísali do škôl
v Žiline. Ide prevažne o 8 — ročné
gymnáziá, športové školy a v poslednej
dobe aj o školu pre mimoriadne
intelektovo nadané deti (MIND). Medzi
študentmi som urobila malú anketu
o tom, ako sa im študuje. Odpovede sa
v mnohom
nelíšili.
Spoločne
skonštatovali, že najhoršie bolo zvyknúŅ
si na dochádzanie. Školu by v žiadnom
prípade nemenili. Vyhovujú im metódy
aj formy, akými pracujú. Dôležité je pre
nich , že sa nikdy nenudia. Majú priestor
pre svoju prezentáciu. Našli tu nových
priate¾ov a s tými strečnianskymi sa
pohrajú aj popoludní.
Na osemročné gymnáziá sa žiaci,
štvrtáci, môžu dostaŅ po úspešnom
absolvovaní prijímacích skúšok zo
slovenského jazyka a matematiky.
V súčasnosti napr. na 8 — roč. gymnáziu
na Varšavskej 1 v Žiline študuje päŅ
našich detí a tento školský rok k nim
pribudnú ïalší štyria. Na podobnom type
gymnázia v Martine máme tiež jedného
úspešného zástupcu.
Iným typom školy je ZŠ sv. Gorazda
v Žiline, kde okrem klasických tried
zriadili triedy pre mimoriadne
intelektovo nadané deti. Aj tu má naša
obec svoje zastúpenie, a to hneï v troch
prípadoch. Tento rok k nim pribudnú
ïalší dvaja prváci zo Strečna. Adepti na
túto školu musia absolvovaŅ inteligenčné
Pokračovanie na str. XXX
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Dňa 3. 10. 2007 sa konalo 7. zasadnutie obecného zastupite¾stva v obci
Strečno.
Obecné zastupite¾stvo:
A./ KONŠTATUJE
- na zasadnutí je prítomných osem
poslancov, jeden ospravedlnený, starosta
obce, kontrolór obce, štyria hostia.
- uznesenie zo 6. zasadnutia sa plní
priebežne
B./ BERIE NA VEDOMIE
- prezentáciu zámeru vybudovania
Vodnej elektrárne Nezbudská Lúčka Starhrad na rieke Váh. Prezentáciu Ing.
Peter Hradský, konate¾ spoločnosti
HYDROHRAD corporation s.r.o. Žilina
a Ing. Ján Burian, zamerali hlavne na
informáciu o pripravovaní menovanej
stavby, umiestnenie stavby. Stavba je
pred
začatím
obstarávania
územnoplánovacej dokumentácie
a prípravy realizácie .
- informáciu riadite¾ky MŠ a ŠJ
Strečno o zameraní a stave detí
v materskej škole.
K 1.10.2007 navštevuje MŠ 77 detí.
V školskej jedálni sa stravuje 66 detí
MŠ
28 detí ZŠ 1-4 ročník
22 detí ZŠ 5-9 ročník
24 zamestnanci
8 cudzí zamestnanci
- správu o skolaudovaní obecnej
kanalizácie, ktorá sa konala 21.8. 2007.,
zároveň bola prepojená na kanalizáciu
Ulica kamenná. Obec Strečno je okrem
časti Ulice lesnej ( t.j. päŅ rodinných
domov a dve chaty), na ktorú sa
vykonáva realizačný projekt a stavba
bude zahrnutá do rozpočtu roku 2008,
časti Ulice hradnej (rodinné domy
Oberta R., Hanuljak P., Bednár P, Oberta
S),
a časŅ
Kováčskej
ulice,
odkanalizovaná. Do dnešného dňa je na
kanalizáciu v obci pripojených 205
rodinných domov.
- správu o kolaudácií telocvične, ktorá
bude odovzdaná do užívania 12. októbra
2007 o 11,00 hod.
- pripomienky poslancov a hostí
- priebeh prác na rekonštrukcii
Záhradnej ulice a Ulice 28. októbra,
ktoré sú pred dokončením a na základe

zmluvy o dielo bude položený asfaltový
povrch 15.-16.10.2007
- informáciu o konaní výberového
konania na obsadenie funkcie riadite¾a
školy v Strečne, ktoré sa bude konaŅ 11.
októbra 2007
C./ SCHVA¼UJE
- prevádzkový poriadok telocvične
v obci Strečno
- zmluvu o spoluužívaní KDS s obcou
Nezbudská Lúčka.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie
kvalitného prijímania programov
káblovej televízie pre obce Strečno
z hlavnej
stanice
káblového
distribučného systému, ktorého
vlastníkom je obec Nezbudská Lúčka.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to
5 rokov, s účinnosŅou od 1.2.2008.
odplata za spoluužívanie KDS bola
dohodnutá vo výške 7.000,00 Sk
mesačne v pravidelných splátkach vždy
do 10-teho dňa príslušného mesiaca. Ak
počas doby platnosti tejto zmluvy dôjde
k zmene SKK na EUR, užívate¾ KDS bude
odplaty uhrádzaŅ v EUR pod¾a platného
prepočítacieho kurzu stanoveného
príslušnými orgánmi SR v súlade so
všeobecne záväznými platnými
predpismi. Vlastník KDS vyhlasuje, že
KDS je v čase uzavretia zmluvy plne
spôsobilá na jej užívanie v súlade s jej
účelovým určením a zaväzuje sa ju
v takom stave udržiavaŅ počas celej
doby trvania zmluvy. Aktuálna skladba
programov v deň uzavretia tejto zmluvy:
STV1, STV2, ČT1, ČT2, PRIMA, JOJ,
FILM+, TA3, GALAXIA SPORT,
EUROSPORT (nemecký), VIASAT
EXPLORER, VISAT EXPLORER,
VIASAT HISTORY, MARKÍZA, TV
OČKO.
Užívate¾ berie na vedomie, že v prípade
nepriaznivých klimatických podmienok
(silný dážï, vietor, sneženie,) môže dôjsŅ
k dočasným výpadkom v prijímaní
jednotlivých programov a takéto
výpadky nie je možné považovaŅ za
porušenie zmluvy zo strany vlastníka
Pokračovanie na str. 2
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Medzinárodná
konferencia

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Dokončenie zo str. 1
KDS.
- prenájom pozemku pred zariadením
ŽSR SIP Strečno na vybudovanie
spevnených plôch na parkovanie.
Prenájom sa schválil na dobu 20 rokov.
- sociálnu výpomoc pre Petra Beháňa
vo výške 5.000,00 Sk
- príspevok vo výške 300,00 Sk na
jedného jubilujúceho člena JDS MO
Strečno. Tento rok v miestnej
organizácií oslávi okrúhle jubileum 16
členov.
D./ NESCHVA¼UJE
- žiadosŅ Moniky Obertovej
o opatrovate¾ský príspevok, nako¾ko
obec nemá zriadený inštitút pre
opatrovate¾ské služby. Zriadenie
opatrovate¾skej služby bude riešené
v roku 2008.
E./ UKLADÁ
a/ zaslaŅ poslancom zámer Vodná
elektráreň Nezbudská Lúčka — Starhrad
na rieke Váh, zvolaŅ zasadnutie do 14
dní po jeho obdržaní.
zodpovedný: Alfonz. Klocáň
Termín: 8. zasadnutie OZ
b/ zahrnúŅ do rozpočtu obce pre rok
2008 zvýšené náklady na prevádzku MŠ
a ŠJ Strečno.
zodpovedná: Ing. Dana Barčíková
Termín do 15.12.2007
c/ pripomienkovaŅ na Slovenskej
správe ciest zlý stav mosta na ceste I.
triedy smer Strečno-Žilina
zodpovedný: Alfonz. Klocáň

Termín: 10/07
d/ pripomienkovaŅ v SAD Žilina, aby
spoj 11,30 hod Strečno-Žilina premával
každý deň, nie len v piatok.
Zodpovedná: Jana Tavačová
Termín: 10/07
e/ pripraviŅ návrh ihriska a rozpočet na
zriadenie ihriska pre skejbord, aby jeho
realizácia mohla byŅ zahrnutá do
rozpočtu obce pre rok 2008.
Zodpovedný: Pavol Bukovinský
Termín: 8. zasadnutie OZ
f/ zabezpečiŅ asfaltovú drŅ na
vyspravenie Lipovej ulice
zodpovedný: Alfonz. Klocáň
Termín: 8. zasadnutie OZ
g/ prehodnotiŅ žiadosŅ p. Bačovej
o sociálnu výpomoc, pripraviŅ návrh na
VZN o poskytovaní sociálnych
výpomoci v roku 2008.
zodpovedná: Anna Mojtová
Termín: 8. zasadnutie OZ
h/ zabezpečiŅ pozvanie hostí a program
otvorenia telocvične
zodpovední: Klocáň, Tavačová
Termín: do 12.10.2007

Oznam
V dňoch 12.10.2007 — 9.11.2007
v priestoroch obecnej knižnice
vystavuje svoje obrazy rodáčka zo
Strečna, mladá autorka Katarína
Hanuljaková.
Srdečne Vás pozývame!

V dňoch 22. — 23. 11. 2007 bude v
Strečne medzinárodná konferencia
„Podpora medzinárodnej spolupráce
v regionálnom CR programom
Interreg III A SR — PL“.
Konferenciu organizuje OÚ Strečno ako
výstup projektu, ktorého súčasŅou je
predovšetkým vydanie viacerých druhov
propagačných
a informačných
materiálov a rozvoj cezhraničnej
spolupráce v cestovnom ruchu.
Je tiež súčasŅou balíka služieb, ktorý
bol
ponúknutý
predovšetkým
záujemcom z radov miestnych občanov
a podnikate¾ských subjektov.
Miestom konania bude konferenčná
sála SIP ŽSR v Strečne a snahou
organizátorov je zabezpečiŅ odborne
hodnotný a náplňou ucelený program,
ktorý by mal byŅ ïalším impulzom pre
rozvoj ponuky a spolupráce v
cestovnom ruchu na lokálnej,
regionálnej i medzinárodnej úrovni.
/pa/
Vyhodnotenie fotografickej súŅaže na
tému

TVÁR NAŠEJ OBCE
1.
Melánia Tarabová
2.
Natália Ondáková
3.
Matej Taraba
Žiaci ZŠ
-e.b-

Internetizácia obecnej knižnice
Obecná knižnica v Strečne má
nezastupite¾né miesto pri vzdelávaní
a rozvíjaní vedomosti obyvate¾ov
a najmä detí a mládeže, ktorí ju
navštevujú v hojnom počte.
V roku 2006 mala knižnica 273
čitate¾ov a dosiahla 8399 výpožičiek, čo
svedčí o bohatej návštevnosti.
Obecná
knižnica
každoročne
organizuje rôzne kultúrne akcie, vrátane
informatickej prípravy .
Prvoradým poslaním zriaïovate¾a,
ktorým je obec, je ponúknuŅ našim
používate¾om
kvalitné knižničné i informatívne
služby.
Obecná knižnica pracuje od roku
1961.Počas svojej existencie vystriedala
viacero umiestnení. Od roku 1983
funguje ako profesionálna knižnica
v priestoroch bývalého rodinného domu.
V roku 2001 investovala obec 253 tisíc

Sk na rekonštrukčné práce objektu
knižnice. Každoročne náklady na
prevádzku stúpajú ,spomeniem len rok
2005, keï obec zakúpila počítač
i knihovnícky program ,čo svedčí o tom,
že obec má záujem na zvýšení úrovne
knihovníckych služieb. Je tu možné
kopírovaŅ . Zakúpilo sa zabezpečovacie
zariadenie, ktoré stálo nemálo peňazí .
Obec vyčleňuje zo svojho rozpočtu
finančné prostriedky na zakúpenie cien
do súŅaži , ktoré sú organizované počas
roka.
Obec sa snaží o rozšírenie možnosti
skvalitnenia informačných služieb
v knižnici. Schválila finančnú čiastku 12
400 Sk, ktorá bola potrebná ako
spoluúčasŅ pri realizácii projektu
podaného na Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky na internetizáciu
knižnice .Taktiež súhlasila s päŅdesiat
percentnou spoluúčasŅou pri podaní

projektu na nákup kníh .Obidva projekty
nám schválili ,takže máme možnosŅ tešiŅ
sa z bohatej ponuky kníh pre deti ,ale aj
dospelých čitate¾ov. Verím ,že túto
možnosŅ využije viacej detí a dospelých
občanov.
Internet bude sprístupnený pre
verejnosŅ od októbra.
Sprístupnením k internetu, čo
v súčasnosti je samozrejmosŅou, získajú
používatelia knižnice možnosŅ dostaŅ sa
ku každej informácii .Zriaïovate¾ na
tento kalendárny rok dal pre deti ZŠ
možnosŅ využívaŅ internet zadarmo,
študenti a dospelí čitatelia poplatok 15
Sk/pol hodiny,(prednosŅ budú maŅ
vopred nahlásení používatelia) ,tlač
z internetu 2 SK /1 strana ,kopírovanie 1
strana A 4 formát 2 Sk.
Dalo by sa ešte ve¾a písaŅ, každý občan
si z týchto pár informácii vytvorí vlastný
obraz o snahe zriaïovate¾a.
-e.b-
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FATIMA
Fatimské zjavenia, od ktorých
uplynulo už deväŅdesiat rokov, patria
medzi nieko¾ko oficiálne uznaných
zjavení, ktoré katolícka cirkev označuje
ako pravé.
Fatima je mestečko v Portugalsku
s približne asi 10 000 obyvate¾mi. Leží
v okrese Santarém v strednom
Portugalsku, 123 km severne od
Lisabonu. Od 13. mája 1917 do októbra
1917 sa fatimským deŅom Lucii Santos
a jej bratrancovi Franciscovi
a sesternici Jacinte zjavovala Panna
Mária. 13.júla 1917 dostali deti od
Panny Márie proroctvo známe ako
Fatimské proroctvo. Pod¾a svedectiev
detí stála Panna Mária nad dubom
zaliata slnečnou žiarou. Predpovedala
koniec vojny a pomoc všetkým, ktorí sa
ku nej obrátia v modlitbách. Samotné
proroctvá sú rozdelené na tri časti. Prvé
proroctvo hovorí o spasení sveta. Aby
boli ¾udia spasení, Boh si želá, aby
zasvätili svoje srdcia Nepoškvrnenému
srdcu Panny Márie. V druhom proroctve
hovorí o skončení I. svetovej vojny
a predpovedá druhú, ešte hroznejšiu,
ktorá sa začne za pontifikátu Pia XI.
Predpovedá
vznik
a
zánik
komunistického tyranstva. Hovorí
o prenasledovaní kresŅanstva a utrpení
svätého otca.
Tretie proroctvo
hovoriace o existencii satanstva
a apostázie a volajúce po pokání,
zostalo dlho utajené. Bolo zverejnené až
v roku 2000. Tieto udalosti sa rýchlo
rozšírili a v októbri 1917 zhromaždenie
okolo 60000 ¾udí bolo svedkom
výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý
bol nazvaný „tanec slnka“.
Lucii, Franciscovi a Jacinte hrozili
mučením, ak nepovedia, že si všetko
vymysleli. Dokonca ich väznili. Deti však
trvali na tejto pravde. Do Fatimy
prichádzali davy veriacich. Cirkevná
vrchnosŅ si počínala s ve¾kou
opatrnosŅou. Fatimskí kňazi boli

Rozpis vývozov
Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň
10. 10. 2007 - 24. 10. 2007
7. 11. 2007 - 21. 11. 2007
5. 12. 2007 - 19. 12. 2007
Vytriedený komunálny odpad
zvoz štvrtok
18. 10. 2007 - 15. 11. 2007
20. 12. 2007

prenasledovaní svetskou vrchnosŅou. Po
trinástich rokoch od začiatku zjavení
bola Fatima cirkevne uznaná po
predchádzajúcom procese vyšetrovania.
Portugalsko
bolo
zasvätené
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
13.mája 1942 pápež cez vatikánsky
rozhlas zasväcuje svet Nepoškvrnenému
srdcu Panny Márie. Vyzval všetkých
biskupov, ale pridali sa k nemu len
portugalskí. Prvým pápežom, ktorý
navštívil Fatimu, bol Pavol VI. Navštívil
ju v roku 1967, na 50.výročie zjavení.
V roku 1984 obnovil zasvätenie sveta
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
Ján Pavol II. Pochopil ve¾kosŅ
a dôležitosŅ Panny Márie v dejinách
Cirkvi a odovzdal a zasvätil jej svoj
život. Prijal pápežské heslo: „Totus
Tuus!“ Celý tvoj!
Fatimu navštevuje denne množstvo
pútnikov. Zhromažïujú sa na Cova da
Iria, na ve¾kom priestranstve. Na jeho
vzdialenej časti vybudovali v roku 1928
gigantickú baziliku v neoklasicistickom
štýle pod¾a projektu Holanïana Van
Krieckena. Práce na stavbe trvali 25
rokov. Centrálna veža baziliky má 65
metrov. Námestie je dvakrát väčšie ako
vatikánske námestie Sv. Petra. Na mieste
prvého zjavenia postavili Capelu das
Aparicses — Kaplnku zjavení so sochou
Panny Márie.
AM

STREČŇANIA
V ŽILINE
Dokončenie zo str. 1
testy v pedagogicko-psychologickej
poradni. IQ 130 a viac im zaručuje
postup do druhého kola, kde prejdú ešte
psychologickými testami. Ak sa však na
tento typ školy žiaci dostanú, všetci
ostatní študenti im môžu závidieŅ.
Nemajú totiž žiadne úlohy, ani učebnice.
Všetko sa učia v škole. Pracujú
s encyklopédiami
a počítačom,
vytvárajú zaujímavé projekty pod¾a ich
záujmu. Majú neobyčajný predmet
OBOHATENIE,
v ktorom
sa
oboznamujú
so starovekými
civilizáciami, mytológiou, podmorským
svetom, dinosaurami a vesmírom.
Neznámkujú sa.
Je pravdou, že takto NAŠA škola
prichádza o deti, čo má za následok
spájanie tried. Na druhej strane by sme
však mali byŅ na tieto NAŠE deti pyšní,
pretože aj takýmto spôsobom našu školu
a obec reprezentujú
/pet/
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Majstri sveta!
Isto mnohí z vás zaregistrovali, že
existuje súŅaž, vlastne sú to majstrovstvá
sveta, vo varení a jedení halušiek. Aj
ve¾ký gurmán a milovník tohto rýdzo
slovenského pokrmu, Václav Kubička st.,
sa rozhodol splniŅ si svoj dlhoročný sen
a prihlásil sa do tohto zápolenia.
Zostavil
4-členné
družstvo
pozostávajúce z jeho najbližšej rodiny,
zaplatil štartovné a vrhol sa do prípravy.
SúŅažiaci tím nič neponechal na náhodu.
Podrobne si preštudovali pravidlá,
vyhotovili presný harmonogram práce
a vykonali skúšku varenia. Spravili ve¾mi
dobre, pretože nastrúhaŅ 2 kg zemiakov,
zamiešaŅ cesto, nahádzaŅ z lopárika
a uvariŅ presne 3 kg halušiek nie je len
tak. Po prevážení zistili, že takto
pripravili 5, 5 kg hotovej váry, čo bolo
do súŅaže prive¾a. Nastalo teda
prepočítavanie ingrediencií, aby
výsledný efekt bol čo najlepší. Zápolenie
sa uskutočnilo v malebnej dedinke
Turecká. SúŅažiacich družstiev bolo
takmer 40. Náš tím mal trochu obavy, ale
keï videli, že varenie absolvoval aj
známy reportér TV JOJ p. Kubány, pustili
sa s nadšením do hry. Bola tam úžasná
atmosféra. Spočiatku pri ich drevenej
ohrádke, ktorá bola vyhradená pre
súŅažiace družstvá, nikto nestál. No len
čo začali pripravovaŅ oheň a zohrievaŅ
kotlík s vodou, prizerajúcich pribúdalo.
Veï kto by sa neprišiel pokochaŅ do
krojov odetých STREČNIANSKYCH
HALUŠKÁROV. Spievali, ulievali
slivovicu a popritom stihli variŅ i jesŅ na
čas. Ich dokonale prepracovaný systém
a neskutočne veselá atmosféra okamžite
upútali usporiadate¾a podobnej akcie
v Košiciach. Ako jediní od neho dostali
pozvanie ukázaŅ majstrovstvo varenia
aj východniarom.
Z 36 prihlásených družstiev skončili
naši na peknom 12. mieste. Na prvýkrát
to predsa nie je najhoršie, nie?! Halušky
navarili za 12 minút a zjedli ich za 2
minúty.
Všetci si dali predsavzatie, že na
budúcich majstrovstvách musia byŅ
určite lepší. Ale nešlo im predsa
o víŅazstvo. Išlo im o splnenie sna pre
svojho otca a svokra. V tomto prvenstvo
určite dosiahli. Nemyslite si však, že
vareniu halušiek bolo pre tento rok dosŅ.
Práve naopak. Len čo sa ¾udia dozvedeli,
aké halušky vie Václav navariŅ, roztrhlo
sa vrece s akciami a haluškár musí variŅ
a variŅ.
/pet/
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Telocvične v obci Strečno
1. ÚČEL
Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s ust. § 15 zákona č.
126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ust. Nariadenia vlády č. 313/2006 Z.z. o podrobnostiach
o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich
prevádzkového poriadku.
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviŅ práva a povinnosti
fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa v zariadení, ako aj
povinnosŅ obce Strečno, ktorá zariadenie Telocvičňa vlastní
a prevádzkuje.
2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATE¼OVI
TELOCVIČNE
Názov zariadenia: Telocvičňa v obci Strečno
Prevádzkovate¾: Obec Strečno
IČO: 321648
Kontakt:
Obecný úrad Strečno
Sokolská 487, 013 24 Strečno
tel.č. 041/5697350
fax č. 041/5697960
e-mail: obec@strecno.sk
Telocvičňa v obci Strečno sa nachádza v kat. území Strečno na pozemku
parc. č. 494/1, Ulica školská č. 765/52.
3. PREVÁDZKA TELOCVIČNE
Telocvičňa je verejnosti prístupné zariadenie, účelovo určené na
realizáciu športových podujatí.
Telocvičňa sa poskytuje záujemcom odplatne na základe dohody
uzatvorenej so správcom.
Telocvičňa sa poskytuje pre potreby ZŠ SNP Strečno bezodplatne.
Telocvičňa sa poskytuje bezodplatne k tréningovému procesu
Futbalovému klubu Strečno a Stolnotenisovému oddielu Strečno.
V zariadení telocvične sa okrem hracej plochy nachádzajú šatne
a sprchy pre športovcov, WC pre športovcov a návštevníkov telocvične.
V budove sa nachádza bowlingová dráha s priestorom na posedenie
a občerstvenie pre návštevníkov a športovcov, sklad pre športové náradie
a náčinie.
Na využitie telocvične správca vypracúva časový harmonogram na
dlhšie obdobie vopred (spravidla 1 mesiac).
V dňoch pondelok až piatok je čas od 7,00 do 15,00 hod. vyhradený
pre potreby ZŠ SNP Strečno.
Pre verejnosŅ je telocvičňa prístupná
pondelok - piatok od 15,00 do 22,00 hod.
sobota - nede¾a od 8,00 do 22,00 hod.
Správca si vyhradzuje právo na preloženie, resp. odvolanie športovej
aktivity pre záujemcu z dôvodu usporiadania súŅažných resp.
turnajových stretnutí, ktoré usporadúva organizácia, ktorej
zriaïovate¾om je obec Strečno (ZŠ, FK stolný tenis...)
Zriaïovate¾ správy telocvične má právo na odvolanie športovej aktivity
pre záujemcu, pokia¾ sa uskutočňuje celospoločenské podujatie vo
verejnom záujme.
Správca si vyhradzuje právo na odvolanie športovej aktivity, resp. jej
prerušenie v prípade, že z objektívnych príčin nebude môcŅ zabezpečiŅ
bezpečnú prevádzku telocvične.
Záujemcovi, ktorého podujatie, resp. aktivita bola prerušená alebo
znemožnená, správca zabezpečí využitie telocvične v najbližšom
možnom termíne.
V prípade, že to nie je možné, vráti správca záujemcovi zaplatený
poplatok, resp. jeho alikvotnú časŅ.
Osoby organizujúce aktivity sú povinné:
- zabezpečiŅ, aby sa účastníci aktivity zdržovali výlučne v priestoroch
určených pre verejnosŅ (prístupové chodby, hracia plocha, šatne, sprchy)
- zabezpečiŅ základnú zdravotnícku starostlivosŅ na podujatí v plnom
rozsahu
- dozeraŅ, aby nedochádzalo k poškodzovaniu objektu a zariadenia
telocvične, dbaŅ na dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych
pokynov, ktoré sú umiestnené na vidite¾nom mieste v priestoroch

telocvične.
- prípadne úrazy vzniknuté počas aktivity zaevidovaŅ v knihe úrazov
a bezodkladne o nich informovaŅ správcu.
- dbaŅ na dodržiavanie zákazu fajčenia, podávanie a požívanie
alkoholických nápojov v priestoroch telocvične.
4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
Za všetky škody spôsobené počas vykonávania športovej aktivity
zodpovedá v plnom rozsahu organizátor podujatia.
Správca nezodpovedá za škodu na veciach vnesených resp. odložených
v priestoroch telocvične.
5. ZÁSOBOVANIE VODOU
Telocvičňa je napojená na obecný vodovod a je takto zásobovaná
pitnou vodou. Prevádzkovú kontrolu pitnej vody vykonáva
prevádzkovate¾ obecného vodovodu, ktorým je obec Strečno.
Dezinfekcia pitnej vody je súčasŅou úpravy pitnej vody.
Vodné a stočné hradí prevádzkovate¾.
Teplá úžitková voda je zohrievaná dvomi kombinovanými bojlermi
OKC 180, ktoré sú umiestnené v strojovni telocvične.
6. MANIPULÁCIA S ODPADMI
Tuhý komunálny odpad
Tuhý komunálny odpad sa v celej budove telocvične uskladňuje
v uzavretých, ¾ahko čistite¾ných plastových smetných košoch, ktoré sa
vynášajú do KUKA nádoby. Frekvencia odvozu tuhého komunálneho
odpadu je daná kalendárom zvozu komunálneho odpadu pre obec
Strečno, ktorý vykonáva T+T Žilina a.s.
Odpadová voda
Odpadová voda, tvorená splaškovou vodou z hygienických zariadení
je odvádzaná zo zariadenia kanalizačnou prípojkou do obecnej
kanalizácie a čističky odpadových vôd.
Nebezpečný odpad
Neónové žiarivky a výbojky ako nebezpečný odpad sa skladujú vo
vyhradenom sklade obecného úradu Strečno. Odvážané sú k tomu
oprávnenou organizáciou. Evidenciu tohto odpadu vykonáva osoba
zodpovedná za prevádzku telocvične.
7. MECHANICKÁ OČISTA VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH
PRIESTOROV
Cie¾om mechanickej očisty je zabezpečiŅ čistotu a poriadok v telocvični
tak, aby sa v nej dobre cítili všetci návštevníci.
Pri mechanickej očiste je nutné dodržaŅ hlavne zásady, ktorými sú
vykonanie dôkladného vyčistenia priestorov pri dodržaní zásad BOZP.
V telocvični sa vykonáva mechanická očista všetkých vnútorných
a vonkajších priestorov. Materiálové zabezpečenie tvoria metly, handry,
mopy, saponáty a iné čistiace prostriedky, ktoré sú uskladnené
v miestnosti pre upratovačku.
Údržba a ošetrovanie športového povrchu z PVC zn Gerflor Taraflex
sa vykonáva pod¾a návodu na údržbu dodaného firmou Vetex, s.r.o.
Bratislava, údržba podlahy Altro Safety a Riket sa udržiava pod¾a návodu
firmy Verix s.r.o. Bratislava.
O výkone mechanickej očisty sa nevedú záznamy.
Za vykonávanie mechanickej očisty zodpovedá správca telocvične.
Kontrolu výkonu mechanickej očisty vykonáva námatkovo starosta
obce Strečno
8. POVINNOSTI OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA PREVÁDZKU
TELOCVIČNE
DbaŅ na ochranu zdravia všetkých návštevníkov.
ZabezpečiŅ, aby sa v telocvični zdržiavalo najviac 186 osôb.
DodržiavaŅ ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
AbsolvovaŅ školenia prvej pomoci. DodržiavaŅ postup ako hlásiŅ
požiar, krádež, pracovné úkony po zatvorení prevádzky pre návštevníkov.
9. ÚČINNOSŤ
Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosŅ dňom 12.10.2007 a je
záväzný pre všetky právnické a fyzické osoby, vykonávajúce športové
aktivity v priestoroch telocvične.
Schválené OZ Strečno č. uzn..7/5/2007, dňa:3.10.2007
Alfonz K l o c á ň, starosta obce
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S hlbokým zármutkom sme prijali
správu, že čestný občan Strečna,
posledný žijúci bojovník z francúzskych
partizánov, ktorí boli nasadení do bojov
práve pri Strečne, pod¾ahol dlhej Ņažkej
chorobe vo svojom bydlisku 20. augusta
2007.
Mnohí z nás sme ho poznali ako stáleho
člena delegácií Amical, ktoré
prichádzali každoročne na výročia
Slovenského národného povstania.
Bol jedným z iniciátorov a ve¾kým
priaznivcom rodinných výmen medzi
Strečnom a partnerskou oblasŅou vo
Francúzsku, Splnila sa tým aj jemu túžba,
aby priate¾stvo, ktoré on a jeho druhovia
začali v Ņažkých vojnových časoch, malo
svojich pokračovate¾ov aj v mierovom
období.
Pamätáme si ho ako neobyčajne milého
pána s charizmou, ktorý svojou
prítomnosŅou na nás pôsobil až duchovne
pokojom, láskou a priate¾stvom.
Jeho kontakty priamo so Strečnom sa
datujú do roku 1993, keï prišiel k nám
i so svojou „dvojičkou“, pánom
Georgesom Dallois, s ktorým boli
spolubojovníci pri obsluhe ¾ahkého
gu¾ometu na hrade Strečno. Osud ich
spojil predtým v zajateckom tábore XVII
v Bruck am Leihta, kde sa nielen prvýkrát
stretli, ale zároveň zistili, že Claude
Didier je iba o deň starší.
Claude Didier sa narodil 14. novembra
1918 v Le Creusot.
Do základnej vojenskej
služby bol povolaný 1.
apríla 1939 k 172. pešiemu
pluku francúzskej armády.
V roku 1940 bol prevelený
k 70. pešiemu pluku do
pevnosti severne od
Štasburgu. Po vpáde
nemeckých vojsk do
Francúzska
nepriate¾
obk¾účil jeho rotu pri
dedinke Raincourt v Heute
— Saone, kde bol Didier
ranený črepinou míny a 17.
júna 1940 padol do
nemeckého zajatia. Odviezli
ho do zajateckého tábora
XVII B v Rakúsku a neskôr
ho premiestnili do tábora
XVII A v Bruck am Leihta.
V auguste 1942 sa pokúsil
o útek, no neuspel. Druhý
pokus o útek v októbri
1942, počas zberu cukrovej
repy neïaleko rakúsko —
maïarskej hranice, bol už
úspešný. S priestore Šoproň

ho zaistili maïarskí žandári. Nasledoval
pobyt v komárňanskej väznici, kde sa
stretol s ïalšími francúzskymi a ruskými
utečencami. Odtia¾ bol poslaný do
internačného tábora v Balaton — Bolgári.
Neskôr na základe zmluvy pracoval
v Budapešti. Tam sa dozvedel, že
francúzski dôstojníci organizujú prechod
na Slovensko, kde sa pripravovalo
národné povstanie. V polovici augusta
1944 spolu s ïalšími utečencami
prekročil maïarsko — slovenské hranice,

Za Claudom Didier
vlakom sa dostal do Turčianskeho Sv.
Martina a odtia¾ nákladným autom na
partizánsku základňu v Kantorskej
doline, kde sa už formovala jednotka
francúzskych dobrovo¾níkov pod
velením kpt. De Lannuriena. Zaradili ho
do 3. čaty A. Peyrasa. S ňou sa aj
s Dalloisom zúčastnil na prvých
bojových akciách francúzskej jednotky
vo Vrútkach a vzápätí na Ņažkých bojoch
proti
nemeckým
okupantom
v Strečnianskej tiesňave a pri obci
Priekopa v prvej septembrovej dekáde
roku 1944. Počas oddychu v kúpe¾och
Sliač začlenili Didiera do 2. čaty
nadpráporčíka Lafourcada. Podie¾al sa na
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výcviku mladých Francúzov, ktorí prišli
k jednotke z nútených prác v zbrojovke
v Dubnici nad Váhom. Po opätovnom
nasadení francúzskej jednotky na
povstalecký front sa zúčastnil bojov pri
Janovej Lehote, v oblasti Krupiny
a Senohradu.
Po ústupe jednotky do priestoru
Lieskovca Claude Didier sprevádzal
po¾nú kuchyňu. Tú však Francúzi museli
zanechaŅ v údolí a prejsŅ do hôr Nízkych
Tatier.
Didier
aj
s ïalšími
spolubojovníkmi zotrval so skupinou
kpt. de Lannuriena až do jej rozpustenia
18. novembra 1944. Potom v skupinke
blúdili v horách, až kým nenarazili na
lesnú chatu, v ktorej našli nadpráporčíka
Lafourcada
s nieko¾kými
spolubojovníkmi a so Židmi, ktorí sa
ukrývali pred nemeckými represiami. Na
svitaní nasledujúceho dňa však na chatu
zaútočili gardisti a jej dočasní
obyvatelia sa rozpŕchli do okolia.
Pôvodná skupinka piatich mladých
Francúzov z Dubnice, vrátane Didiera po
nočnom blúdení v hustej hmle padla do
nemeckých rúk a dostala sa do zajatia.
Po vypočúvaní a ïalších peripetiách ich
začlenili do transportu slovenských
zajatcov a odvliekli do tábora Stalag IV
B v nemeckom Műhlbergu. Koncom
apríla 1945 ich oslobodila ČA a do
Francúzka sa vrátili začiatkom mája.
Claude Didier po vojne byval v Paríži,
kde pôsobil v štátnej službe
ako policajný inšpektor.
Oženil sa a s manželkou
mali dcéru a syna. Na
dôchodok presŅahoval do
Tersanne pri meste Valence
Za zásluhy v bojoch pri
Strečne a pri nadviazaní
novodobých vzŅahov medzi
Strečnom a Francúzskom
bolo Claudovi Didier
udelené
najvyššie
vyznamenanie obce — Čestný
občan.
Jeho odchod z pozemského
sveta v nás, čo sme ho
poznali, však nikdy nezmaže
spomienky na človeka
neobyčajných ¾udských
vlastností.
ČesŅ jeho pamiatke.
V článku boli použité fakty
z knihy
Francúzi
v Slovenskom národnom
povstaní, Grafické štúdio
Petra Jurigu 2003
/pa/
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Všetci ste si všimli? Prišla jeseň. Obdobie, ktoré niekto zbožňuje alebo naopak,
vníma ho ako niečo pochmúrne.
K jeseni patria aj typické symboly. Sú to šarkany, jesenné listy, tekvice a strašidlá.
Nimi sa nechali inšpirovaŅ naši žiaci, posúïte sami, či sa im to podarilo.

Jesenný škriatok
(Lukáš Vantuch, 6.roč.)
Jedného dňa po lese kráčal jesenný
škriatok. Stretol deti, ktoré boli v lese na
prechádzke. Pozdravili sa mu a poprosili
ho, aby ešte neodovzdával žezlo
zimnému škriatkovi. ,, Vieš, my chceme
ešte zbieraŅ gaštany“, odpovedalo jedno
z detí. Škriatok sa rozhodol, že deŅom
vyhovie. Tie ho chodievali navštevovaŅ
do jeho domčeka, ktorý mal v peknom
pni duba. Toto však netrvalo dlho,
pretože zimný škriatok sa domáhal
svojho času. ,,Kto to kedy videl, aby bola
takáto mierna zima!“ zlostil sa zimný
škriatok. Preto musel jesenný škriatok
žezlo odovzdaŅ, tiež mal obavy, že príde
o svoju moc. Deti boli smutné, ale zvykli
si.

Zlaté listy

(Romanka Pratáková, Dáška
Samcová, 7.B)
Padali listy zo stromov na zem,
každý vie, že prišla jeseň.
Vietor ich rozfúka vysoko k nebu,
každý sa pozerá na takú parádu.
Je to niečo krásne
ako štyri riadky básne.
Listy znovu padnú na zem, pokryje ich
rosa,
prejde po nich jeseň bosá.
Na druhý deň slnko na ne oči prižmúri,
všetky zlaté listy jasne rozžiari.
Keï navždy zakryje ich sneh,
zlatých listov už niet.

Strašidlá
(Katka Hodasová, 6.roč.)
V jednom starom dome na konci mesta
žili duchovia. Neboli zlí, ale naopak.
V meste ich mal každý rád. Dokonca
dvaja malí duchovia chodili do miestnej
školy. Niektoré sa im vysmievali, ale to
boli len také deti, ktoré im závideli
nadprirodzené schopnosti. Najviac ich
štvalo, že ony museli chodiŅ a duchovia
mohli lietaŅ. Duchovia mali neobyčajnú
moc, kto chcel vedieŅ to čo oni, dokázali
im k tomu pomôcŅ. V meste žil aj zlý
šarkan, ktorý bol kamarát so závistlivými
deŅmi. Spolu kuli plán, ako týchto
duchov zničiŅ. Nakoniec to dopadlo
naopak. Dnes už šarkan nikoho nestraší
a je v meste pokoj.

Strašidlá
(Danielka Tichá, 6.roč.)
Medzi štyrmi stenami
a ôsmimi oknami,
jedny dvere, žiaden východ
už je polnoc, všade ticho.
No zrazu ozve sa čosi,
čo už dávno stvára desy.
Ešte väčšie ticho príde,
keï sa dozviem, že tu straší.
Zrazu buch, bác...
bem, kác.. , čo to?
V duchu poviem: Netopiere!
Vtáky? Krídla? Nie to vietor.
Vzdychnem.
Ovládol ma ešte väčší strach
Kričím , bežím, volám na poplach.

Bosorka Agáta
(Erika ZaŅurová,
Zuzka Samcová, 7.B)
Každé ráno striga Agáta,
si svoje peniažteky poráta.
Všetci vedia, že nie je hlúpa
iba trochu skúpa.
Keï má variŅ nápoj zázračný,
pomôže jej pri tom jas mesačný.
Dlhé noci nespáva,
cez deň čarovné nápoje predáva.
Preto je ona bohatá,
má všetky zuby zo zlata.
Nebolo jej dosŅ,
vyčarovala si nový nos.
Má ho ve¾ký ako tekvicu,
v strede má ve¾kú bradavicu.
To je čarodejnica Agáta,
ktorá si rada peniažteky poráta.

Svetlonos
(Erik Šipčiak)
Videl som svetlonosa z tekvice,
svietil do našej ulice.
Zatúžil som sa ho dotknúŅ,
keï som k nemu bežal,
stihol som sa potknúŅ.
Dopadol som rovným nosom,
ležal som pred svetlonosom.
A ten na mňa kuká,
čo som to za kluka!

Jesenné obdobie
(Diana Obertová, 6.roč.)
Jeseň je nádherná, farebná
a už sa teším, ako v listoch budem
zaborená.
Listy sú zafarbené do zeleno-červena,
budem sa pozeraŅ na tú krásu posadená.
Budem sa pozeraŅ , ako padajú
a jeden po druhom dole schádzajú.
Budem rada, keï budem môcŅ zobraŅ si
jeden lístok,
bude to pre mňa najväčší zážitok.

Šarkan
(Lucka Pratáková, 6.roč.)
Raz cez jeseň išli deti púšŅaŅ
šarkanov. Každý mal šarkana,
ale Jurko žiadny nemal. On
nemal peniaze na šarkana,
a tak ve¾mi túžil si ho púšŅaŅ
ako ostatné deti. Rozhodol sa,
že si ho vyrobí. Nepodarilo sa
mu to. I napriek tomu sa vybral
s deŅmi na kopec. Zdvihol sa
vietor a Jurko mal super šarkanabundu. Vietor pekne vial a bunda
sa vznášala. Lietala však prinízko
, ale to mu nevadilo. Dokonca mu
nevadilo ani to, že sa mu všetky deti
smiali. Bol šŅastný. Odvtedy ho všetci
volajú Jurko Bundička.

Ako sa medveï chystal na zimu
(Erik Žilinčár, 6.roč.)
Tento príbeh je o neposednom medveïovi, ktorý robil všetko možné, len sa
nechystal na zimu. Mama ho upozorňovala, ale on ju neposlúchol a zaklamal: ,, Ja
som už dávno prichystaný!“ Mama sa ho opýtala:,, A kde, keï som to nevidela?“
Medveï ju okabátil a presvedčil ju o tom, že tie zásoby má v tajnej skrýši. Odišiel sa
von hraŅ s ostatnými. Čas bežal a jeseň sa chýlila ku koncu. Začal poletovaŅ prvý
sneh. Ostatné medvede sa ukladali na zimný spánok. Keï medveï prišiel domov,
jeho rodičia už skoro spali. Bol ve¾mi smutný, že naňho zabudli. Jeho mama ho však
počkala, dala mu plný košík jedla. Keï sa najedol, uložil sa na zimný spánok
a spokojne zaspal.
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Inšpirácia pravekým umením

Malvínka Kučerová, 7.B

Pravekí ¾udia kreslili
ve¾mi jednoduché
¾udské postavy. Žiaci
sa tiež pokúšali
zjednodušiŅ ¾udskú
postavu, ktorá mala
ukázaŅ výjavy zo
súčasného života.
Zjednodušovali
postavy na znak,
tvorili návrhy na
dekoráciu keramiky
a pod.

Dominika Zajacová, 8.A

Michal Oberta, 8.A
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O LEVÍKOVI
Žil raz jeden LEV a jeho synček LEVÍK.
Mamičku nemali, lebo prišla o život
rukou zlých pytliakov. Otecko LEV učil
malého LEVÍKA všetkému, čo mu bude
treba do života. Učil ho loviŅ antilopy,
postaraŅ sa o prístrešok, naučil ho brániŅ
sa a byŅ ku všetkým dobrý. Netešili sa
však spolu dlho, lebo aj LEV zahynul.
LEVÍK ostal úplne sám. Blúdil svetom
utrápený a smutný. Nemal nikoho. Ako
tak putoval, prišiel až k jednému
leviemu mestu. Pristúpili k nemu dvaja
strážcovia a pozvali ho ïalej. Dali mu
najesŅ a starali sa o neho. Tu LEVÍK
zistil, že všade na svete sa nájdu dobré
levy, ktoré mu pomôžu v núdzi. Odvtedy
už nebol smutný a ani sám.
MaŅko Zajac
1. A — trieda pre nadané deti

Martina Klocáňová, 7.A

Šarkany a draky
Prichádza jeseň a s ňou aj
zmeny počasia a nálad.
Večery prichádzajú skôr, sú
dlhšie, Ņaživejšie. My,
dospelí, vieme tieto zmeny
primerane spracovaŅ. Sú aj
¾udia, ktorí práve preto
jeseň nemajú radi. Zmáha
ich depresia. Ob¾ubujú
skôr jarné slnečné obdobie.
Na deŅoch sa vplyvy
ročných období prejavujú
prirodzene a sú dosŅ
výrazné. Sama viem, že
v lete sú deti omnoho
živšie, ale na jeseň o m n o h o
citlivejšie. Ráno Ņažko vstávajú, sú
náchylnejšie na choroby. Jeseň nám
ponúka ve¾a možností, ako u detí
prirodzene prekonaŅ zlé psychické
rozpoloženie a nadobudnúŅ vnútornú
silu..
Pomôže aj pobyt na teplom jesennom
slniečku, ktoré nám rozdáva svoju
poslednú energiu.
Ale pomôže aj rozprávka. Dobrá
rozprávka je ako dobrý liek. Treba ju
užiŅ „v pravý čas a poriadne zažiŅ“. Ako
to robili naši predkovia? Na vnútorné
psychické posilnenie si vymysleli
všakovaké
jesenné
rozprávky

o drakoch
a šarkanoch.
Rozprávky, v ktorých musí
jednotlivec aj opakovane a
sám
zdolávaŅ
Ņažké
prekážky. Mládenec porazí
draka s troma i dvanástimi
hlavami. Niektoré aj
s ohňom v papuli a so
zázračnými pazúrmi. Ale len
stále „bdelý“ mládenec so
slnkom v duši ich dokáže
poraziŅ. Aj my by sme mali
byŅ v tomto období stále
bdelí, nemali by sme zaspaŅ.
A nosiŅ v sebe slnko- pozitívne
myslenie.
Ako sa to robí s deŅmi, aby nepod¾ahli
smútku a boli pripravené na boj s drakmi?
Hrávame sa hry na rýchlu reakciu a
postreh, tak ako rytieri a skúšame
neznáme. A ak sa objaví ve¾ká prekážka,
nevzdáme sa. Ideme ïalej a zdolávame
ju aj viackrát. A to pri hocakej činnosti.
Skúšame
chodiŅ
poslepiačky,
vyskakujeme čo najvyššie, triafame do
cie¾ov a nebojíme sa tmy večera.
Ak si s deŅmi pôjdete púšŅaŅ šarkana na
kopec, dajte im do rúk šnúru s lietajúcim
drakom, aby pocítilo jeho silu a
samé bojovalo so silami vetra. DieŅa
zažije krásny vnútorný zápas so

šarkanom, ale aj s vlastnými silami. Ak
šarkana zdolá, zvýši sa jeho
sebavedomie, rozvíja vytrvalosŅ,
sústredenosŅ, a odvaha.
Doprajte deŅom rozprávky plné drakov
a zdolávania prekážok. Pozrite do políc
s knižkami z vášho detstva. Iste sa niečo
nájde. Trénujete jeho zmysly a odvahu.
Podporujte jeho schopnosti, nech verí vo
vlastnú silu. Tá sa potom vynorí priamo
v živote a práve vtedy, keï ju bude
najviac potrebovaŅ. A nezabudnite, že aj
jesenné Michalské slnko má ešte ve¾a
sily. Ukryje ju do plodov hrozna a
jabĺčok, a spo¾ahlivo vsuší do semien.
Tie sú nádejou pre ïalší život.
Želám Vám krásnu slnečnú jeseň.
Želám si, aby nad naším Strečnom
lietalo ve¾a šarkanov, aby na ich konci
stáli samí odvážni slneční ¾udia, ktorí
v sebe nosia cnosŅ- odvahu.
¼ubica Kučerová MŠ
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Legendy fest 2007
V mesiaci jún sa konalo úspešné
podujatie v našej obci pod názvom:
„Legendy fest 2007“. Išlo o neformálne
stretnutie všetkých muzikantov Strečna,
a to nielen tých súčasných ale aj tých,
ktorí už v 70-tych a 80-tych rokoch
aktívne hrávali v rôznych hudobných
zoskupeniach.
Iniciatíva a snaha vyšla práve z týchto
¾udí. Toto úprimné stretnutie pripravili
muzikanti sami sebe, ale aj pre Vás. Preto,
aby sa po rokoch stretli, aby si
spolu zahrali a zaspomínali, aby sa
v piesňach preniesli do čias mladosti,
keï „ frčali“ živé hudby a zábavy. Spojili
sa ¾udia dobrej vôle a hudobného cítenia.
Hlavnú
úlohu
usporiadate¾a
a koordinátora prijal p.Vladimír Melo.
Snáï aj preto, že práve u neho sa títo ¾udia
stretávali častejšie, vyjadrovali skryté
túžby a sny o takomto podujatí. Jedným
z nich bol aj Janko Oberta ml. Slovo dalo
slovo, a v apríli sa začali prípravy.
Myšlienka sa šírila, začali sa zvolávaŅ
skupiny na spoločné skúšky. Oprašovali
texty a vzŅahy. Niektoré kapely sa na
výzvu ohlásili hneï, niektorí váhali.
Prihlasovali sa skupiny rôznych žánrov,
od dychovky, cez spevácky súbor
renesančných skladieb, ¾udovú hudbu,
rockové kapely, kapela tvrdšieho razenia
aj sólisti. Spolu 42 ¾udí. Každý
účinkujúci sa mohol zapojiŅ do príprav
programu, mohol navrhnúŅ a podaŅ svoje
predstavy o tomto dni. Už tu sa ukázalo,
že muzikanti sú veselá kopa. Aj napriek
bývalej „vážnej, ale zdravej
konkurencii“, ktorú medzi sebou
zažívali, dokázali sa zapáliŅ
a naštartovaŅ pre dobrú vec.
Chceli sa Dobre zabaviŅ a všetkých
Dobre pobaviŅ.
Priame prípravy sa začali v sobotu

Formát

Formát

23.júna dopoludnia,
keï sa do areálu OU
zvážala
a stavala
aparatúra. Tú dali
dokopy
všetci
muzikanti. Skúšali a
ozvučovali, čo je v
exteriéroch ve¾mi
náročné.
Scéna — náves
z kamióna, ktorý nám
zapožičal
Vlado
Taraba bola ve¾mi
efektná.
Kto sa nám na Legendy Feste
predstavil?
Dychová hudba Strečnianka, ktorá
festival otvorila, Cantica Juventica pod
vedením Otílie Moravčíkovej. Začínali
ako malý spevácky zbor mládežníkov,
ktorý sa na pár rokov rozpadol a dnes
jeho členovia, muži a matky opäŅ
spoločne pracujú .Vystupujú hlavne na
hrade Strečno a na komornejších
vystúpeniach.
Nechýbali dobové
kostýmy.
¼udová hudba zo Strečna vznikla iba
nedávno začiatkom roka. Vychádza
z ¾udových tradícií, podporuje Detský
¾udový súbor v Strečne. Zahrali
a zaspievali pár veselých žartovných
piesní, ale aj krásne ¾úbostné. Hlavní
členovia Ján a ¼ubica Kučerovci, Ferko
Dlugoš z Turian, Anka Grajciariková
a vypomohol aj kamarát Edo Miškuf .
Derilium, skupina, ktorá ako nám
povedal jej líder Silo Trnovec ml. „má
svoj štýl“. Zahrali nám svoju vlastnú
hudbu. Boli spontánni, a pôsobili
mladícky.
Formát je “formát“. Rock and roll po
svete šiel rozprúdil náladu a viachlasná
Ej padá padá rosenka rozhojdala dav na
tanečnej ploche.
Skupina Orion sa
úspešne zišla až po 20
rokoch.
Zahrali
piesne, ktorými ako
mládenci žili, ktoré sú
im ale aj publiku
blízke. A ja som ich
v tomto úsilí ve¾mi
rada podporila.
Neskôr zaspievala
a zahrala na gitare aj
Júlia Honková.
Jožko
Kivoň
vystúpil na javisko
najprv sám. No jeho
kolegovia
to

Cantica Juventica

nevydržali a ¾udovky sa rozbehli jedna
radosŅ. K bicím skočil Vlado Oberta
a base neodolal hlavný organizátor
Vlado Melo.
Skupinu Lux a Sunny zastupovala
Katarína Pratáková. Vstúpila spolu
s manželom Romanom.
Počas celého večera do tanca hrali :
Tempo / ¼ubo Melo, Juraj Cesnek, Petra
Kubičková, Adam Tojčík a Marlén./
Milan Adame, Ján Hreus, Ján Oberta ml.,
Júlia Honková. Harmonikári zabávali
¾udí hlavne pri stoloch a šenku. Na
budúci rok sa snáï dohodnú a vystúpia
spolu v rámci programu. Atmosféru
podfarbila aj prezentácia starých
fotografií na plátno. Niektoré kapely mali
fotografií viac, iné menej, no o to väčšie
klenoty to boli.
Ak ste si dobre všimli, s ve¾kým
záujmom všetko z blízka sledoval
p.Vladimír Piovarči, člen najstaršej
skupiny FOFO. Ešte nespomenutí
muzikanti, ktorých poznáme, ale
nevieme zaradiŅ v spleti kapiel sú Jozef
Mydlo, Peter Hanuliak, Dušan Ďurika,
Tibor Tavač.... Prepáčte nám, ak sme na
niekoho zabudli, alebo urobili chybu.
Vopred sa ospravedlňujeme.
*Aké sú názory a pocity niektorých
účinkujúcich z Festu?
Organizátor: Vladimír Melo:
Bola to vynikajúca vec, naplnila sa
moja dlhoročná túžba. Aj rôznorodosŅ
a zameranie skupín bolo ve¾kým plusom.
„Bolo to farebné“. Mrzí ma, že nehrala
tá moja skupina. Tak snáï nabudúce.
Ďakujem všetkým ¾uïom, ktorí na prvý
ročník Festivalu prišli, uvidíme sa aj
o rok.
Janko Oberta ml. z Formatu sa vyjadril
ve¾mi pozitívne, teší sa na ïalší ročník.
Do budúcna by bolo vhodné dobudovaŅ
kvalitnejšie prostredie a postaviŅ v areáli
OU stabilnú plochu — javisko.
A samozrejme novu sa stretnúŅ.
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Katarína Pratáková /Sunny/
Výborný nápad! Bolo zaujímavé vidieŅ,
ako sa dokázali mladí ¾udia, ktorí
počúvajú úplne inú hudbu zabaviŅ na
staršej česko-slovenskej populárnej
a hudbe.
Názor diváka: Konečne akcia, kde sa
¾udia dobre zabavili, generačne široko
zastúpená. Tancovali deti aj tí starší.
ÚčasŅ aj staršieho publika pôsobila
pozitívne na mládež.. Takto má vyzeraŅ
dobrá zabáva. Mládež však mala väčšiu
výdrž a chceli pokračovaŅ až do rána.
Nebolo kde. Ale v najlepšom treba
skončiŅ.
Hlavne živá hudba, tá sa cení...
Iste sa nájdu aj iné názory. Budeme radi,
ak tí muzikanti, ktorí nenabrali odvahu
v tomto prvom ročníku, prihlásia sa do
ïalšieho. Všetci sú vítaní.

¼udová hudba zo Strečna
Poïakovanie
patrí
všetkým
muzikantom, ktorí sa aktívne zapojilido
programu, ale aj všetkým tým, ktorí boli
nápomocní pri prípravách, zapožičali
materiálne vybavenie a aparatúru.
Ďakujeme hostite¾om v stánkoch,
Ďakujeme vïačnému úprimnému
publiku, ktoré nás podržalo a fandilo
nám po celé roky, ale aj v tento
výnimočný večer.
Ak by sme mali priblížiŅ ¾udom vznik,
vývoj a smerovanie kapiel v Strečne, tak
začneme asi pri dychovej hudbe
Strečnianka, ktorá v Strečne pôsobí

najdlhšie. Patrí im úcta a vïaka za to, že
to vydržali to¾ko rokov, a že spestrujú
život obce ešte aj dnes.
V 70-tych rokoch zavanul aj do Strečna
stredný prúd. Vznikli skupiny FOFO /
Vlado Piovarči, Miro Oberta, Dušan
Oberta, Milan Ilovský, Metod
Bukovinský, Kroky- 1975 /Vlado Melo,
Milan Ilovský, Peter Ilovský, Karol
Škripek, Edo Babčaník, Julo Oravec/
a Junior- 1973 /Jožko Kivoň, Miro
Oberta, Vlado Oščiatka, Karol Škripek.
Úsvit/Jožko Kivoň , Vlado Oberta, Pavol
Bukovinský, Laco Kočiš.
Nastala éra Big- beatu, ktorá naše
Strečno neobišla. Strečnianski násŅ- roční
mladíci začali hrávaŅ doma po
pivniciach, brnkaŅ na elektrické nástroje.
Vznikla skupina Alfa- 1976 /Milan
Adame, bratia Vlado a Jožko Obertovci,
Laco Oberta, Marián
Lonc. Rock -1981 /
Milan Adame, Jozef
Adame, , Milan Kučera,
Laco Oberta, Marián
Lonc. Hrali piesne
hlavne od skupín ako
Katapult, Olympic,
Žbirka
V roku 1975 vznikla
skupina Purpur / Ján
Hreus ,Ján Oberta st.,
Fero Janda, Robo
Rendár, Ján Oberta ml.,
ktorá sa potom „sformatovala“ na
skupinu Formát- 1982 /členovia: Milan
Adame, Ján Hreus, Ján Oberta ml., Juraj
Oberta.
Nasledoval Orion 1981/ Ján Kučera,
Pavol Bukovinský, Vlasto Slováček,
Jozef Adame.
Lux 1984 /Peter Ďanovský, Libor
Klocáň, Katrína Haraniová, Jano Oberta
st., Ladislav Oberta, Ivan Radka, Richard
Pitner.
Beton 1985/ Ján Kučera, Jozef Adame,
Braňo Oberta, Peter Moravčík
Neskôr Benton 1987/ Ján Kučera, Braňo

Derilium
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Orion
Oberta, Peter Moravčík, ¼ubica
Kadašiová- Kučerová, Rastislav Kadaši
a Štefan Piala, Pavol Beniač, Tono
Škereň.
Derilium / Silo Trnovec ml., RasŅo
Melo, Jaro Oberta.
Z obsadenia jednotlivých skupín
vidno, že členovia sa v nich striedali a
hosŅovali. Keï začnú chlapci rozprávaŅ,
kto s kým hral, stratíte akýko¾vek
preh¾ad a jednoducho zistíte, že snáï
každý hral s každým. Dôvodom bola aj
vojenčina , ktorá smerovanie a ïalší
postup kapiel na dva roky tvrdo
zmrazila. Ak chceli chalani hrávaŅ, riešili
to aj spájaním a zastupovaním
chýbajúcich členov. Strávili spolu tie
najkrajšie roky života, ktoré boli
naplnené spoločnými zážitkami a mali
svoj zmysel.
No najdôležitejšie je to, že sa im v tom
období darilo, že poniektorí vytrvali
dodnes, a že takáto akcia je iba
potvrdením ich dlhodobo dobrých
vzŅahov.
A na záver malé motto, ušité perom
Janka Lehotského:
Vyšli sme z módy ako staré džíny, náš
plagát nikto neh¾adá
Ústrižky novín vá¾ajú sa v skrini Sme
tu len ako záplata.
Vyšli sme z módy ako éra platní,
vymietli rokmi to¾ko sál,
Sedíme ako zbití zrazu v šatni a niekto
nás už odpískal.
Kapely starnú, tak nech žije zmena
Zostarlo naše publikum
Kapely starnú tak nech žije zmena
odchádza každý potichu, potichu ...
Ďakujeme.
Za všetkých muzikantov ¼ubica
Kučerová
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Otvorenie telocvične
12. 10. 2007 o 11,00 hod. bola
slávnostne otvorená telocvičňa. Táto,
ako hovorili viacerí rečníci, ani nie je
telocvičňou, ale športovou halou. Jej
otvoreniu predchádzalo ohromne ve¾a
úsilia a ochoty riešiŅ túto základnú
medzeru v občianskej vybavenosti
vlastne pre všetky vekové skupiny, ale
predovšetkým pre naše deti a mládež.
Vzh¾adom na skutočnosŅ, že termín
otvorenia padol do uzávierky obecných
novín uverejňujeme iba fotogalériu
Pavla Ďurču ml. z tohto aktu. Viac sa
k tejto obecnej udalosti vrátime slovom
v budúcom čísle.
/pa/

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo
dňa 10. októbra 2007 v náklade 350 kusov.
Za obsahovú časŅ materiálov zodpovedá
redakčná rada v zložení: P. Albrecht, D.
Ďurčo, ¼. Kučerová, A. Melišová, E.
Trnovcová, P.Kubičková, E.Balcárová
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Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,- Sk
XIV. ročník

Otvorenie telocvične
12. október bol dňom pre Strečno
skutočne pamätným, pretože naň pripadlo
slávnostné otvorenie telocvične, ako
zavŕšenie dlhodobých snáh a potrieb ma
takéto zariadenie.
Už dokumentácia školského areálu, ktorej
výsledkom bola výstavba základnej školy
v roku 1960 mala zakomponovanú
projektovú predstavu aj na telocvičňu.
Ostalo iba pri plánoch a možno poveda,
že dve generácie žiakov si odcvičilo
telesnú výchovu v prípade nepriaznivého
počasia na školských chodbách. Je zrejme
zbytočné hovori o vhodnosti takýchto
priestorov z poh¾adu funkčnosti,
zdravotnej bezpečnosti, pestrosti
športových aktivít a neposlednom rade
rušenia vyu-čovacieho procesu.
Aj keï možno poveda, že myšlienka
telocvične žila, neboli dostatočné iniciatívy
na jej realizáciu. Nako¾ko boli prekážky
neprekonate¾né, už dnes ažko hodnoti, je
však pravdou, že s týmto nedostatkom
občianskej vybavenosti sme do 12. októbra
patrili medzi pä posledných v okrese.
Až v nových ekonomických podmienkach, ktoré sú založené predovšetkým
na h¾adaní vlastných zdrojov, sa začala idea
napĺňa.
Boli to možno pre niektorých s odstupom
času zanedbate¾né snahy, ale keï sa opä
začalo uvažova v roku 1995 o telocvični,
existovala tu chu ís do tohto projektu
vzh¾adom na možné finančné problémy
i vlastným pričinením. Prvotný podnet
Klubu priate¾ov Francúzska podporila
aj následná poslanecká anketa, ktorá
zistila, že z 302 domácností, ktoré
odovzdali anketový lístok je 287 za
výstavbu telocvične a väčšina z nich (230)
uviedla svoj záujem pomôc práve osobnou

Pokračovanie na str. 2
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Ve¾a zdravia,
pohody
a dobrých činov
v roku 2008
Vám želá
redakcia Strečnianského hlásnika

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Dňa 30. 11. 2007 sa konalo 8. zasadnutie obecného zastupite¾stva v obci Strečno.
Obecné zastupite¾stvo,
za komunálne odpady a drobné stavebné
A./ KONŠTATUJE
odpady, ktorým sa ustanovujú
- na zasadnutí je prítomných sedem s účinnosou od 1. januára 2008 na území
poslancov, dvaja sa ospravedlnili, starosta obce Strečno v súlade s § 98 zákona č.
obce, kontrolór obce, traja hostia.
582/2004 Z.z. Miestne dane a miestne
- uznesenie zo 7. zasadnutia sa plní .
poplatky. Nariadenie je prílohou týchto
B./ BERIE NA VEDOMIE
novín.
- informácie Hydrohrad corporation s.r.o.
- previes zásobovanie obce vodou do
Žilina, o zámere výstavby vodnej správy Obecného podniku služieb Strečno
elektrárne Nezbudská Lúčka — Starhrad s.r.o. . Cena za predaj vody je stanovená
v ktorej prezentované riešenie uvažuje Úradom pre reguláciu sieových odvetví.
s energetickým využitím Váhu vzdutím Vodné pre rok 2008 sa nezvyšuje, zostáva
jeho hladiny vybudovaním riečneho na cenovej úrovni roka 2007.
stupňa v riečnom kilometri 266,320 ( nad
- Návrh rozpočtu obce Strečno pre rok
železničnými mostami) s dĺžkou vzdutia 2008
3,20 km. Celková navrhovaná hradiaca
- Príspevok vo výške 1.200,00 Sk pre
výška hate by bola 7,5 m.
Sekretariát územného spolku Červeného
- informáciu o zámere Slovenských kríža Žilina na akciu odmeňovanie darcov
elektrárni (ENZEL) vybudova vodné krvi.
dielo Nezbudská Lúčka v úseku od lávky
D/ NESCHVA¼UJE
Strečno, koniec úpravy koryta rieky pod
- Doplnok územného plánu obce Strečno
stupňom , vzdutie bude zasahova až do o stavby súvisiace s výstavbou Vodného
domašínskeho meandra/cca rkm 269,00). diela Nezbudská Lúčka
Pripravované VD je lokalizované
E/ ZRUŠUJE
v inundačnom území váhu cca 420 mm.
- Všeobecne záväzné nariadenie
Vzh¾adom na závažnos uvedenej o miestnych daniach a miestnom poplatku
problematiky, je potrebné vyvola širokú za komunálne odpady a drobné stavebné
diskusiu na uvedenú tému za účasti odpady z roku 2006.
dotknutých orgánov štátnej správy,
F/ UKLADÁ
právnických osôb, obyvate¾ov dotknutých
1. zverejni na obecných informačných
obcí a vlastníkov pozemkov.
tabuliach a v Strečnianskom hlásniku
- cestovný poriadok SAD Žilina, platný návrh rozpočtu obce pre rok 2008 a VZN
od 9.12. 2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku
- správu sociálnej komisie o pre- za komunálne odpady a drobné stavebné
rokovaní žiadosti p. Bačovej o sociálnu odpady
výpomoc.
Zodpovedný: Tavačová
- žiadosti občanov riešené v došlej pošte
Termín: 1.-9.12.2007
- pripomienky poslancov a hostí
2. Žiada Slovenskú správu ciest
C./ SCHVA¼UJE
o riešenie rozšírenia cesty l/18 o odstavnú
- Všeobecne záväzné nariadenie plochu Zlatné.
Pokračovanie na str. 2
o miestnych daniach a miestnom poplatku
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Otvorenie telocvične
Dokončenie zo str. 1
účasou na výstavbe. Boli tiež takí, ktorí
boli ochotní pomôc finančne či
materiálovo, resp. kombinovane. Bol to
dôležitý impulz pre zástupcov obce, keï
sa v roku rozhodovali pristúpi k výstavbe.
Prvý jún 2003 bol dátumom začiatku
stavby
Prvé skúsenosti so svojpomocou však
vôbec nepotvrdili výsledky prieskumu
a možno poveda, že na organizovaných
brigádach sa okrem poslancov obecného
zastupite¾stva nezúčastnil takmer nikto.
Toto negatívne zistenie však nebolo
chápané ako nezáujem o telocvičňu
všeobecne. Bol to zrejme odraz postoja
k veciam verejným a účasti na ich riešení.
Od oboch v poslednom období bada
odklon predovšetkým k riešeniu osobných
záležitostí.
Preto obec pokračovala v začatom diele
zabezpečovaním vlastných prostriedkov,
vládnej podpory a v etape dokončievania
pristúpila aj k úveru.
Celkový rozpočet stavby bol 23,5 mil. Sk,
Hlavný dodávate¾ - OPS Strečno
Základné technické parametre
- zastavaná plocha objektu — 1 071,40 m2
- čistá cvičebná plocha podlahy - 20,29 x
36,08 m (732,06 m2
- svetlá výška — 8,10 m
- podlaha —Taraflex Sport — M 6,5 mm
Otvorenie telocvične malo dôvod by
skutočne slávnostným dňom. Pozvaní
zástupcovia štátnej správy, miestnych
samospráv, dodávate¾ov, spolupracujúcich
regiónov, poslanci, občania boli svedkami
udalosti, ktorá odštartovala novú etapu
rozvoja telovýchovy v Strečne.
Slávnostný príhovor predniesol starosta
obce Alfonz Klocáň. Práve on bol hnacím
motorom počas celej výstavby. Svoje slová
adresoval všetkým, ktorí sa akouko¾vek
mierou pričinili o túto chví¾u a možno
poveda, že jeho príhovor bol skutočne
odrazom myšlienkových pochodov
človeka, ktorý so svojou ideou denne
a roky v dobrom i zlom žije. Vtedy
jednoducho človek nezabudne na nikoho
a nič, čo ho na tejto ceste sprevádzalo.
Jeho úsilie pomenoval v ïalšom
príhovore ako buldočiu snahu človeka,
ktorý vie, čo chce a klepe vytrvalo na
správne dvere, bývalý premiér Slovenskej
republiky — Mikuláš Dzurinda, ktorému

Obec Strečno ponúka na prenájom
prevádzku
BOWLINGU
v telocvični Strečno.
Záujemcovia sa môžu prihlási na
Obecnom úrade Strečno v termíne
do 28.12.2007.

5/2007
takéto typy imponujú a bez oh¾adu na
stranícke tričko je ich ochotný, ako aj
v tomto prípade, podporova.
Ďalší rečníci sa iba pochvalne vyjadrovali
o parametroch a význame telocvične
s presvedčením, že bude slúži k prospechu
celej obce ako aj na rozšírenie ponuky
služieb.
Po príhovoroch a symbolickom
prestrihnutí pásky sa všetci účastníci aktu
premiestnili na prvé poschodie, kde im
bolo predstavené ïalšie využitie priestorov
— bowlingová dvojdráha. Tu už
v neformálnom prostredí mali možnos ju
nielen vyskúša, ale tiež bolo pripravené
malé občerstvenie a vznikol priestor na
vo¾nú debatu.
Na záver možno iba uvies, že otvorenie
telocvične v parametroch, ktoré vyhovujú
nielen rozmerovo ale aj povrchom a
vybavením všetkým halovým športom, je
dôvod na rados a očakávanie jej
priaznivého vplyvu nielen pre žiakov ale
všetkým, ktorí majú o aktívny oddych
záujem.
Bolo by však dobré, keby zástupcovia
obce pri ïalších zámeroch pre prospech
celku neostávali iba v polohe ¾udí, ktorí sú
tu kvôli voličom, ale títo ich tiež nenechali
v ich práci osamotených.
/pa/

ZASADNUTIE OcZ
Dokončenie zo str. 1
Zodpovedný: Klocáň Alfonz
Termín: 12/2007
3. Ponúknu na prenájom prevádzku
bowlingu v telocvični.
Zodpovedný: Klocáň Alfonz
Termín: 12/07-01/08
4. Predvola a sankciova Antona Beháňa
za porušovanie zákona o chove domácich
zvierat.
Zodpovední: Zrelica, Klocáň Alfonz
Termín: 12/07
5. Predloži na schválenie OZ návrh VZN
o poskytovaní sociálnych dávok pre rok
2007
Zodpovedná: Mojtová
Termín: 9. zasadnutieOZ
6. Prehodnoti činnos a zloženie vedenia
FK Strečno pred jarnou súažou.
Zodpovedný: Bukovinský
Termín: 12/07 —01/08
7. Vyzva majite¾ov dopravných
prostriedkov, aby neparkovali na
miestnych komunikáciach, zasla prípisy
zamestnávate¾om, ktorých vozidla
parkujú na MK v obci, zabezpeči zimnú
údržbu MK.
Zodpovední: Klocáň A., Tavačová
Termín: 12/07

Výzva
Obecný úrad v Strečne. vyzýva všetkých
majite¾ov osobných a nákladných
vozidiel, aby neparkovali na miestnych
komunikáciách, nako¾ko parkovaním
znemožňujú zimnú údržbu miestnych
komunikácii v obci.

Rekonštrukcia ulíc
Výstavba Sokolskej ulice a Ulice 28.
októbra prebiehala v mesiacoch máj október realizovala obec Strečno výstavbu
miestnych komunikácií (MK):
- MK — Sokolská ul. v úseku pred
areálom ŽSR po križovatku s Ul. 28.
októbra v celkovej dĺžke 118,30 m
- MK — Ul. 28. októbra v úseku od
križovatky s Ul. záhradnou po križovatku
so Sokolskou v celkovej dĺžke úpravy
88,28 m
Šírkové usporiadanie
Sokolská ulica
- jazdný pruh š. 2x2,75 m
- odvodňovací prúžok š. 2x0,50 m
Ulica 28. októbra
- jazdný pruh š. 3,50 m
- odvodňovací prúžok pri ¾avom
obrubníku š. 0,50 m
V oboch uliciach je navrhnutý
jednostranný chodník — na Sokolskej
¾avostranný v šírke 2,00 m a na Ul. 28.
októbra pravostranný v šírke 1,50 m
Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky Sokolskej ulice
zodpovedá V. triede dopravného zaaženia
pre priemernú dennú intenzitu ažkých
nákladných vozidiel 15 — 100
Konštrukcia vozovky Ul. 28. októbra
zodpovedá VI. triede dopravného
zaaženia pre priemernú dennú intenzitu
ažkých nákladných vozidiel do 15.

OPS Strečno
ïakuje všetkým
svojim zákazníkom
za spoluprácu
v uplynulom roku a praje
všetko dobré, pevné zdravie
a ve¾a osobných pracovných
úspechov v novom roku 2008.

Rozpis vývozov
Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň
19. 12.
Vytriedený komunálny odpad
zvoz štvrtok
20. 12.

3. strana

5/2007

Svätý Štefan, prvomučeník
V období Vianoc, bezprostredne po
slávnosti Narodenia Pána, si kresanská
liturgia pripomína sviatky svätých,
ktorých už oddávna kresanstvo považuje
za čestných sprievodcov novonarodeného
Ježiša Krista. Sú to prvomučeník
Štefan, apoštol a evanjelista Ján a deti
zavraždené v Betleheme. Sú zástupcami
trojakého spôsobu svätosti. Štefan sa
klaňal Ježišovi ako mučeník túžbou
i v skutočnosti, Ján ako mučeník túžbou
a Neviniatka ako mučeníci skutkom.
Štefan, ktorého si vybrali za diakona
apoštoli, žil v Jeruzaleme. Jeho úlohou
bolo každý deň obslúži vdovy a kona
službu pri agape /hostina/, ktorú konalo
spoločenstvo pri slávení Eucharistie.
Diakoni sa starali o chudobných, chorých
a siroty. Štefana mali ¾udia radi. Bol
obdarený múdrosou a výrečnosou, plný
viery a Ducha svätého. Cez jeho kázanie
urobil Boh mnoho zázrakov. Mnoho jeho
poslucháčov sa pridalo na Ježišovu
stranu. Toto sa nepáčilo farizejom. Púšali
sa s ním do hádok, ale nedarilo sa im čeli
jeho múdrosti. Keï ho nemohli odstavi,

zosnovali falošnú obžalobu, že odmieta
Mojžišov zákon a pohŕda jeruzalemským
chrámom. Štefan na svoju obhajobu
predniesol slávnostnú reč, v ktorej
vysvetlil starozákonné udalosti v spojitosti
s Kristovým vykupite¾ským dielom. Keï
povedal, že vidí stá Syna človeka po Božej
pravici, ve¾mi rozhneval svojich žalobcov.
Zúriví ho vyviedli z mesta von
a ukameňovali ho. Zomieral modliac sa
a prosiac Boha, aby im nepripočítal tento
hriech. Pri tejto udalosti bol aj mladý
Šavol. Netrvalo dlho a zo zúrivého
prenasledovate¾a kresanov — Šavla sa
stal svätý Pavol. Stalo sa to niekedy okolo
rokov 32-36. Ve¾mi skoro sa naplnili
Ježišove slová, že jeho nasledovníkov
budú prenasledova.
Sviatok svätého Štefana sa na Východe
spomína od 4.storočia. Na Západe je
známy od začiatku 5.storočia. V roku 415
kňaz Lucián našiel jeho relikvie. Čas
z nich putovala do mnohých krajín
a chrámov. Chrámy zasväcovali tomuto
svätcovi.
Spojitos sviatku svätého Štefana so

slávnosou Narodenia Pána krásne
opisuje biskup Fulgencius Ruspenský:
„Náš krá¾, hoci je najvyšší, prišiel kvôli
nám ponížený, ale s prázdnymi rukami
prís nemohol. Priniesol svojim
bojovníkom ve¾ký dar, ktorým ich nielen
bohato obdaril, ale ich aj vystrojil
nezdolate¾nou silou do boja. Priniesol
totiž dar lásky, ktorá privádza ¾udí do
spoločenstva s Bohom. Teda láska stiahla
Krista z neba na zem a Štefana zdvihla zo
zeme do neba. Tá láska, ktorá sa najprv
zjavila v Krá¾ovi a potom žiarila vo
vojakovi.“ Tým vojakom bol Štefan. Bol
prvým, ktorý zahynul ako bojovník
Kristovej armády. Armády, ktorá nebojuje
proti ¾uïom, ale proti zlu, ktoré škodí
¾uïom. Tak, ako píše svätý Pavol v liste
Efezanom: „nás nečaká zápas s krvou
a telom,
ale
s kniežatstvami
a mocnosami, s vládcami tohto temného
sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“
Štefan sa nestal dobrým Kristovým
vojakom cez fyzickú silu. Jeho sila
spočívala v silnej viere a dobrom svedomí.
Premohol sám seba a svet mocou
Kristovho života v ňom.
AM

60 ROKOV DYCHOVEJ HUDBY V STREČNE
Je to už šesdesiat rokov odvtedy, čo v našej obci po prvýkrát
zazneli tóny našej dychovky. Bez nich si už ani nevieme
predstavi žiadnu významnú udalos v obci .
V auguste 1947 vznikla prvá myšlienka založi dychovú hudbu,
o čo sa najviac zaslúžil bývalý riadite¾ základnej školy pán Albert
Matray. Mladých nadšencov ,ktorí chceli by členmi dychovky
ako Vincent Beháň st., Peter Beháň, Ondrej Štadáni, Juraj Beháň,
Mikuláš Gallo, Štefan Kadaši, František Dikoš, Štefan Ilovský
st ,Štefan Ilovský ml., Štefan Bednár, Slavomír Oberta, Ladislav
Melo, František Praták a neskôr i Vincent Ilovský ,Peter
Hanuliak, Jakub Kadaši, František Sokolovský a Emil Bednár
dokázali svojím odborným vedením pripravi tak ,že po prvýkrát
na Vianoce v roku 1947 na polnočnej omši vystúpili s piesňou
,,Do hory ,do lesa Valasi“.
Začiatky boli ve¾mi ažké, nikto nepoznal noty, no chu niečo
dokáza bola silná a už v rokoch 1949-1954 bola naša dychovka
známa nielen v našom okrese, ale i v Turci, kde často
vystupovala. V týchto rokoch sa dychová hudba
viackrát zúčastnila na hudobných súažiach, kde sa
vždy dobre umiestnila.
Rok 1950 bol prelomový odchodom kapelníka pána
Matraya, ktorý bol služobne preložený .Dychovka
v Strečne pocítila túto stratu, takisto ako aj obec.
Nastala odmlka i kvôli zlému stavu hudobných
nástrojov, lebo dychový súbor nemal dostatok financií
na opravu alebo kúpu nových. S činnosou aktívnejšie
začala v roku 1968,v tej dobe mala 23 členov
.Dychová hudba od tohto obdobia začala účinkova
na tanečných zábavách v prírode, ktoré vtedy začínali
,na oslavách 1.mája, na rôznych cirkevných
udalostiach ako prvé sväté prijímanie, birmovka
,svadby, pohreby a iné občianske akcie. Na týchto
akciách sa dôstojne zúčastňuje až do tohto obdobia.

Je obdivuhodné ,že pri finančných problémoch, odchodmi
členov dychovky z rôznych dôvodov i pri nutnosti nahrádza
hudobníkov z iných dychoviek, dychovka v Strečne stále existuje.
Pomoc obce a schválenie financií z obecného zastupite¾stva na
nákup hudobných nástrojov a hlavne tvrdý tréning dokázali ve¾mi
ve¾a. Je na zamyslenie pre mladých muzikantov z obce
pokračova v dychovej hudbe v Strečne, lebo len v nich je jej
budúcnos.
Strečnianska dychovka oslávi 9.12. 2007 o 15.00 hod
60.výročie svojho založenia.
Túto slávnostnú udalos si v obci pripomenieme kultúrnym
programom v sále kultúrneho domu koncertom Dychovej hudby
Strečno a vystúpením Detského folklórneho súboru Strečno. Na
oslavu srdečne všetkých pozývame.
Dychovke v Strečne prajeme ešte ve¾a úspechov a nech sa
jej stále darí spríjemňova verejný život v obci.
V článku boli použite fakty z Hlásnika z roku 1997.
-eb-
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V dňoch 22. — 23. 11. 2007 obec Strečno
organizovala už tretiu medzinárodnú
konferenciu, venovanú problematike
cestovného ruchu (CR ) a možnostiam
podnikania a čerpania fondov v celej šírke
podnikate¾ských aktivít.
Konferencia bola už treou s touto náplňou
a zámerom na pôde našej obce.
Predchádzajúce v rokoch 2001 a 2003 boli
ve¾akrát podnetom na profesionálnejšie
zvládnutie zámerov na miestnej úrovni
a zdrojom skúseností na využitie fondov
EÚ.
Posledne menovaná konferencia „Podpora
medzinárodnej spolupráce v regionálnom
CR programom Interreg IIIA SR-PL„ bola
zhrnutím výstupov projektu „Propagácia
a podpora medzinárodnej spolupráce v CR
„ a v jej rámci boli predstavené možnosti
čerpania
podporných
zdrojov
v programovacom období 2007 — 2013 ako
aj smery a inšpiratívne podnety pre rozvoj
regiónu predovšetkým v oblasti cestovného
ruchu a podnikania.
Ako miesto konania konferencie bola
vybraná novovybudovaná kongresová hala
SIP — ŽSR. Účastníci boli vlastne prvými
aktérmi využitia tejto modernej haly pre
kongresovú turistiku s kapacitou 130 osôb.
Naplneniu významu konferencie bol
venovaný odborný program pozostávajúci
z 19 prednášok, vzájomne dotvárajúcich
predmet konferencie.
Pozvanie prijali všetci odborníci
z relevantných inštitúcií. Ich vystúpenia
boli samozrejme doplnené prednáškami
miestnych zástupcov ako znalcov a tvorcov
lokálneho produktu.
Tento cie¾ plnila už prvá prednáška
starostu Alfonza Klocáňa „ Strečno — obec
na rozhraní žilinskej a turčianskej kotliny“,
v ktorej sa venoval významu a danostiam
obce a regiónu pre cestovný ruch, ako aj
faktorom, ktoré ovplyvňujú rozvoj. K asi
najvýznamnejším patrí dopravná situácia,
ktorú by mal vyrieši dlhoočakávaný
dia¾ničný tunel. A možno najväčším
negatívnom zásahom do rozvoja turizmu
a služieb ako aj okolitej flóry a fauny by

5/2007

Medzinárodná
konferencia
bola realizácia myšlienky vodného diela
v strečnianskom prielome.
Programová manažérka pre Operačný
program PL — SR z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR Ing. Jarmila
Martinková, PhD. predstavila možnosti
cezhraničnej spolupráce a využitia fondov
EÚ a financovania tohto účelu v prednáške
„Programovacie obdobie 2007 — 2013.
Pripravenos, požiadavky a možnosti pre
komunálnu sféru“
Príspevok Ing. Jany Braciníkovej, vedúcej
odboru regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu VÚC Žilina s názvom „Perspektíva
a zámery rozvoja CR v Žilinskom kraji
priblížil územný generel, ktorého zmyslom
je určenie a riešenie hlavných foriem CR
v kraji, jeho ažiskových a doplnkových
foriem a rozdelenie stredísk pod¾a významu
Ing. Beáta Lukáčová zo SACR Banská
Bystrica oboznámila prítomných s
„Prezentáciou regiónov Slovenska
prostredníctvom Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch“ formou národného portálu
www.slovakia.travel.
„Medzinárodná spolupráca v rámci
združenia Euroregiónu Beskydy“ bola
prednáška, s ktorou vystúpil primátor mesta
Rajecké Teplice RNDr. Peter Dobeš
a zhodnotil význam a doterajšie výsledky
cezhraničnej spolupráce s poukázaním na
možnosti ïalšieho rozvoja.
Zdyslaw Bylok, starosta partnerskej obce
Jaworze sa venoval predmetu svojej
prednášky: „ Jaworze — po¾ský partner obce
Strečna“, ktorá tento účel plnila i pri
realizáciu hodnoteného projektu.
Zástupca českej strany Euroregiónu
Richard Žabka ako vedúci Beskydského
informačného strediska predstavil
zaujímavosti svojho kraja a inšpiroval
iniciatívami na zvýšenie záujmu u každého
typu návštevníka.
Ivan Dvorský, predseda Mikroregiónu
Terchovská dolina informoval o združení

obcí a ich doterajšej spolupráci či
perspektívnych zámeroch. Svoje vystúpenie
doplnil filmom, ktorý predstavil všetky
obce združenia.
„Dong — Hee Slovakia a jeho prínos
k sociálne — ekonomickému rozvoju
regiónu“ bol vstupom, v ktorom Ing. Dana
Barčíková, personálna riadite¾ka Dong Hee
Slovakia oboznámila s genézou vzniku
a súčasného rozvoja podniku , ktorý dnes
patrí na tretie miesto v poskytovaní
pracovných príležitostí v žilinskom okrese
a z celkového momentálneho počtu 384
zamestnancov, je 100 zo Strečna.
O doterajších projektových zámeroch
a ich výstupoch informovala zástupkyňa
starostu Janka Tavačová v prednáške
„Realizácia projektov EÚ v obci Strečno“
v ktorej podala súhrn všetkých projektov od
roku 2001 , ich výsledkoch ako aj
očakávaniach pri napĺňaní rozvojových
štúdií, ktoré boli v uvedenom období
v rámci projektov spracované.
„Celý svet je konkurenčné prostredie
a čím sme výnimoční, prečo by nás mali
vidie“ Takto nazval svoje vystúpenie
¼ubomír Motyčka, šéfredaktor a vydavate¾
časopisu Cestovate¾. Bol to poh¾ad človeka,
ktorý celý svoj život robí v tejto branži a vie
pomenova naše klady a nedostatky
v porovnaní so svetom. Ako sa mohli
účastníci konferencie dozvedie, sme na tom
dobre, treba si však uvedomi naše negatíva,
ale predovšetkým inakos a tam h¾ada
možnosti zauja návštevníka. Je toho ve¾a,
záleží však na invencii jednotlivca alebo
skupiny, či ju nielen objaví, ale tiež náležite
ponúkne.
Projektový manažér OcÚ Strečno Ing.
Pavol Albrecht v prednáške „Zhodnotenie
výsledkov a výstupov projektu a koncepcia
pre využitie fondov EÚ“ informoval
o procese realizácie, ktorá vyústila
predovšetkým do vydania propagačných
materiálov, obnovenia informačného
systému v obci, a rozvinula možnosti
spolupráce s partnerskou obcou Jaworze.
V ïalšom predstavil základné projektové
zámery
a očakávania
obce
v
programovacom období 2007 — 2013, ktoré
pokrývajú celú šírku komunálneho rozvoja.
Radoslaw Ostalkiewicz, vedúci oddelenia
Stratégie rozvoja a európskych fondov
v regióne obce Jaworze vo svojom
vystúpení „Možnosti rozvoja a výmen
skúseností v CR regiónov Jaworze
a Strečna“ informoval o zámeroch vo
využívaní fondov a rozširovaní spolupráce
v celej šírke vzahov svojej obce, ktorá
kooperuje nielen so Slovenskom, ale tiež
Českom a Maïarskom. Jeho vystúpenie
bolo potvrdením ve¾kého angažovania sa
po¾skej strany na tomto poli, znalosti
situácie a možností čerpania fondov, čo
môže by pre nás ve¾mi podnetným v blízkej
budúcnosti

5/2007
Na dotvorenie predmetu konferencie a pri
záujme pokry danú problematiku v čo
najširšom meradle, bola oslovená na
vystúpenie tiež agentúra Magma z Čadce.
Jej majite¾ka Mária Ščuryová informovala
o desaročných skúsenostiach s predmetom
prednášky „Propagácia ako nástroj
vyvolania záujmu“. Ako kysucká patriotka,
ktorá sa však tiež podie¾ala na väčšine
propagačných materiálov združenia
Euroregiónu Beskydy konštatovala, že
v našej obci a regióne máme obrovské
bohatstvo a ponuku pre návštevníka, čo
naopak v jej regióne chýba a o to väčšie
úsilie musia vydáva na vyvolanie záujmu.
Svoje vystúpenie venovala týmto ich
snahám ako aj skúsenostiam s propagáciou
a jej vplyve na návštevníka a tiež spolupráci
pri realizácii materiálov ako výstupu
projektu obce Strečno, ktorému bola
konferencia venovaná.
Na záver prvého dňa konferencie bola
účastníkom konferencie predstavená
budova
telocvične
a následnému
príjemnému neformálnemu stretnutiu pri
bowlingu.
Druhý deň medzinárodného stretnutia
otvoril s prednáškou „Aktivity a zámery
Považského múzea pre NKP Hrad Strečno“
riadite¾ PM PhDr. Marián Mrva. Informoval
o iniciatívach na ïalšie zatraktívnenie
hradu, v rozšírení ponuky podujatí
a doplnkových aktivít ako aj o investičných
zámeroch založených na čiastočnom
zastrešení veží, vybudovaní podhradia,
osadení bilbordov, reklamných tabú¾
a vlajok. Perspektívnou myšlienkou je
zabezpečenie vzájomného prepojenia so
Starhradom, kde sa uvažuje cez granty
s čiastočnou renováciou a tiež osvetlením.
Ing. Juraj Bielik, projektový manažér
firmy Eurodotácie v prednáške „Interreg III
A — výsledky a súčasný stav“ informoval
o predmete
prednášky,
ako
aj
o možnostiach projektových iniciatív
v rámci cezhraničnej spolupráci a zdôraznil
budúce požiadavky na vypracovávané
projekty.
Správca Strediska internátnej prípravy
železníc Slovenskej republiky Ing. Milan
Debnár oboznámil prítomných s objektmi,
kde sa konferencia konala vstupom „SIP —
zariadenie s komplexnou ponukou i pre
kongresovú turistiku“
Prednesenie prednášky Mgr. Kataríny
Albrechtovej z Centrálnej podpornej
štruktúry siete Euro info centier v Bruseli
„Podnikate¾ské prostredie a legislatíva EÚ“
prítomným predstavilo možnosti vo¾ného
trhu a orientáciu v ňom získavaním
bezplatných informácií pre malých
a stredných podnikate¾ov v zjednocujúcom
sa trhu cez národné centrá (na Slovensku
Prešov a Bratislava), resp. priamo cez
centrálu v Bruseli, či prostredníctvom
mailových adries inštitúcií.
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Konate¾ Prvej pltníckej a raftingovej
spoločnosti Vladimír Melo vo svojom
vystúpení „Plte — atrakcia využívajúca
tradíciu“ informoval o realizácii myšlienky,
ktorá sa zakrátko stala v Strečne druhým
najnavštevovanejším miestom záujmu
domáceho i zahraničného turistu.
Poukázal na zabezpečenie činnosti,
spokojnos zákazníka a tiež na významnú
príležitos sezónneho zamestnania
predovšetkým z radov miestnych občanov.
„Využitie potenciálu rieky Váh v katastri
obce Strečno pre CR“ bol posledným
odborným
vstupom
dvojdňovej
konferencie. Peter Tavač, študent Katedry
vodnej dopravy žilinskej univerzity, v ňom
prezentoval výsledky svojej bakalárskej
práce. Prítomným boli predstavené
pokročilejšom štádiu by nebolo dobré
doterajšie aktivity i perspektívne zámery
ustrnú, pretože koncepcia a rozpracované
využitia vo¾ného toku či vzdutia Vodného
myšlienky sú aj zvonku vnímané ako
diela Žilina, ktoré zasahuje až do katastra
perspektívne opodstatnené a je interes štátu
obce.
cez programy na ich podporu. Takže by bol
Konferencia odborným programom
krok nedobrého hospodára, ktorý vidí a rieši
naplnila svoj význam. Avšak základný cie¾
iba dnešné aktuálne a akútne potreby, ale
— by miestom pre informovanie
tiež vidí do budúcna a nie je ochotný by
predovšetkým miestnych subjektov
pripravený využitím ponúkaného.
v súčasnosti, či perspektívne aktívnych
Konferencia bola zavŕšením projektu
v službách a ich stretnutia ako možnosti
Propagácia
a podpora medzinárodnej
následnej spolupráce sa do značnej miery
spolupráce v CR“ a rozpočtovo najvyššiu
minul účinkom. Pozvanie prijali
položku tvorilo vydanie propagačných
zástupcovia obcí z okolia, ale z tých, ktorí
materiálov. Realizáciu sa podarilo ukonči
by mali by nosite¾mi ïalšieho rozvoja
k termínu konania konferencie a aj každý
obce, prijali pozvanie iba niektorí. Je to
účastník mal možnos okrem zborníka
nepochopenie významu takýchto možností,
prednášok obdrža všetky druhy bulletinov,
ktoré dávajú preh¾ad o šanciach, potrebách
skladačiek a upravenú mapu obce
a tiež vzh¾adom na význam nášho regiónu
a regiónu.
môžu by miestom prehĺbenia vzahu
Organizátor konferencie — obec Strečno
k nemu. Taktiež nebola využitá možnos
má v tejto chvíli dostatok materiálov na
komunikácie predovšetkým pre blízku
prezentáciu pre svoje aktivity i pre
budúcnos, keïže mnohé zámery budú
záujemcov, ktorí majú o náš región teraz
založené na partnerstve. Partnerstve
alebo v blízkej budúcnosti záujem. Ostáva
ziskových či neziskových organizácií,
jej však stála úloha ïalej pokračova
samosprávy, vlastníkov pôdy a pod.
v dnešnom trende, ktorým je využitie
Cestovný ruch je jednou z priorít na
a rozvíjanie miestneho bohatstva bez
podporu hospodárstva v rámci našej
negatívneho vplyvu na jeho kvalitu
republiky a tento cie¾ sleduje aj Euroregión
a význam.
/pa/
Beskydy
na
využitie
možností
a dovybavenia
prihraničných oblastí
v tomto
smere,
pretože práve využitie
týchto území na
turistiku má najväčší
predpoklad
na
intenzívny sociálno —
ekonomický rozvoj.
To
je
jeden
z najdôležitejších
momentov, prečo sa
naša obec v tejto sfére
angažuje už dos dlho.
Naša činnos má
progresívny charakter
a dostávame
sa Ako si dôchodcovia užívali leto v teplom chorvátskom mori nám
každým rokom ïalej. približuje fotografia I. Beháňa st.
A v t o m t o
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Rozprávková noc v obecnej knižnici
Z piatku 9.11.2007 do soboty rána
10.11.2007 malo 17 detí možnos možno
po prvýkrát strávi noc mimo domova.
Nie hocijakú noc ,ale noc plnú rozprávok,
súaží ,spevu a zábavy .Hneï na začiatku
stretnutia, ešte kým bolo svetlo, deti
zasadili na pozemku knižnice peknú
mladú jedličku ,ktorú venovalo i so
smrekom na túto akciu lesné
spoločenstvo v Strečne, za čo sa im
chcem i vïaka deom poïakova. Tak
ako bude rás táto jedlička, budú rás
i naše detičky, je to ich rozprávkový
strom, o ktorý sa môžu stara a stane sa
im symbolom detstva a radosti. Myslím,
že keï si deti čítali všetky tie rozprávky,
vo svojej fantázii si predstavovali
rozprávkové postavy a zeme, ktoré boli
stokrát krajšie ako vo filme, pretože boli
to ich predstavy .V našom detstve nebolo
to¾ko zaujímavých programov v televízii,
neboli počítačové hry ako teraz .Počas

Materská škola v Strečne ïakuje
všetkým ¾uïom dobrej vôle, ktorí nám
po celý rok pomáhali. Ďakujeme OU
v Strečne, ZŠ v Strečne, Prvej pltníckej
a raftingovej spoločnosti , p. Otílii
Kadašiovej, p. Evke Klocáňovej, p.Katke
Klocáňovej, p.Milanovi Klocáňovi, p. V.
Štadánimu,
rodičom:
Adelke
Pristachovej, Janke Verešovej, ¼ubke
Kostkovej a p. Mirke Valicovej. Taktiež
všetkým zamestnancom a hlavne
rodičom, ktorí nám dôverujú a zverujú
nám to najcennejšie.
Do nového roku želáme všetkým jasnú
myse¾, pevnú vô¾u, aby sme všade stretali
ve¾a srdečných ¾udí.
¼ubica Kučerová a kol. MŠ v Strečne

večerov sme čítali ve¾akrát i s baterkou
pod perinou a chceli sme vedie, ako to
dopadne. Radi na tieto chvíle spomíname
.Nech aj našim deom zostane krásna
spomienka na túto peknú akciu, nech
nezabudnú na nočný výh¾ad na našu
obec z Pamätníka francúzskych
partizánov, či výstup hradnými schodmi,
kde si len baterkami svietili a prežívali
vo svojich fantáziách možno scenáre
nových neuverite¾ných príbehov.
Chcem poïakova za pomoc
knihovníčke martinskej knižnice pani
Krpelcovej, učite¾om ZŠ p. uč.
Kolesárovej, p. uč. Hrabovskej, p. uč
Minichovej, p.
V mestečku Betléme, v jasličkách na slame
uč. Franekovi.,
leží to dieatko, na ktoré čakáme.
ktorí mi s akciou
Anjelik bez krídel, Boží i človečí.
po-mohli.
Nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí,
Určite ju ešte
darček mu nesiem tam.
zopakujeme.
A ja mu do dia¾ky namiesto hrkálky
P.F 2008
- ebsrdiečko posielam.
*Milan Rúfus*
Radostné Vianoce Vám želajú deti z materskej školy v Strečne
Je čas Adventu, čas čakania na krásnu udalos- narodenie
Ježiška.
budete Vy.
V predvianočnom zhone zabúdame,
- pokračovanie Adventných trhov, výstava
že aj *čakanie má svoje čaro.
Betlehemov.
Zastavme sa na chví¾u, stíšme sa a počúvajme srdcom.
Verím, že ak prídete, každý si nájdete
Zamyslime sa nad tým, čo nám majú posolstvá minulosti,
niečo, čo ho poteší. Možno pieseň,
časom overené poveda aj dnes.
možno veršík či malý darček .Na
Detský folklórny súbor zo Strečna pozýva všetkých
trhoch budú predáva tradičné
svojich priaznivcov a nadšencov folklóru na svoje druhé
premiérové vystúpenie pod názvom Tradície v srdci. výrobky výrobcovia z obce, prezentova sa
budú aj členky spolku Živena zo Žiliny
Vystúpenie bude súčasou Adventných trhov.
Dňa 16.12.2007 / v nede¾u v sále KD sa aj vïaka Vám a samozrejme deti z MŠ a ZŠ svojimi
vlastnými výrobkami, ktoré zhotovovali s pomocou p. učiteliek
pokúsime vyčari pravú predvianočnú náladu.
a rodičov. Môžete sa teši aj na súaž „o Najkrajší rodinný
Program podujatia :
15:00 hod Adventné trhy (v priestoroch OU- Izba medovník“. Ak radi pečiete a zdobíte medovníčky, neváhajte
a jeden s láskou prizdobte a zapojte sa do súaže. Cena pre víaza
tradícií obce) školská jedáleň
je Vianočný Betlehem.
16: 00 hod Tradície v srdci
1. „O sv. Martinovi“ - vystúpenie detí z MŠ v Strečne A ak sa ešte nájdu nerozhodní pracovití ¾udia, ktorí sa chcú
prihlási do predaja svojich výrobkov, je potrebné prihlási sa
pod vedením ¼. Kučerovej a K. Pratákovej
2. „Driapačky a priadky“ „Dobre bolo Kubovi“ čo najskôr u p. Balcarovej v miestnej ¾udovej knižnici.
V krásach ¾udových výrobkov nájdete zmysel príslovia: „Práca
„Lucie“ „Tanec Anjelov“ „Koledy
š¾achtí človeka“. *Veï krásnu vec dokáže vytvori iba krásny
a vinše“ - vystúpenie detského folklórneho
človek*.
súboru s ¼udovou hudbou zo Strečna
Chcem, aby ste ocenili ich snahu, ich vô¾u a čas, ktorý
17:00 hod Vyhlásenie víaza v súaži
výrobkom venovali. Možno nabudúce budete aj Vy spolu s nami
„o Najkrajší rodinný medovník“ hlasova
tvori niečo pekné a výrobkov bude ešte
viac. Možno aj
t ý m t o
Miestny spolok SČK poriada dňa 26. 12. 2007 o 19,00 hod
s t r e t n u t í m
v kultúrnom dome
a spoločným
Štefanskú zábavu
prežitím adventného
Do tanca hrá skupina Marlén.
času obnovíme tradíciu
Vstupenky možno objedna u p. O¾gy Šamajovej a u p. Viery
a uchováme si ju v srdci.
Samcovej na Májovej ulici a u Ing. Stanislava Šupeja Ul.
Tešíme sa na Vás.
Čsl. brigády.
Za kultúrnu komisiu a detský
Cena vstupenky: 250.- Sk/osoba. V cene je večera a káva
folklórny súbor ¼ubica
Srdečne Vás pozývame
Kučerová

Tradície v srdci

7. strana

5/2007

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Počas zimných dlhých večerov, v čase pomalých príprav
na blížiace sa Vianoce, každý z nás aspoň jeden raz
zaspomína na svoje detstvo. Pripomína mu ho terajší život
detí a núti ho porovnáva sa s nimi. Kedysi to bolo inépovedia si dnes dospeláci. Aj keï je v každom dieati hodná
kopa rebelstva, odvahy, vzdorovitosti , dokážu by z nich aj
milé a dobrosrdečné bytosti. Ich snaha sa zväčšuje práve
vo vianočnom období.
Nie nadarmo si mnohí z nás želajú: Nech sú každý deň
Vianoce. Určite aj vy cítite, ako sú si ¾udia bližší, ako ich
nezarmútia maličkosti, ako sa tešia a ani nevedia z čoho...
To robí to čaro Vianoc, na ktoré sa pripravujeme a tešíme
dlhý jeden rok.
Niektorí sú ale aj takí, ktorým vianočná nálada privádza
mrzutosti viac než dos, alebo sú aj takí, ktorým Vianoce
nič nepripomínajú.
A práve Vy, ktorých sa to týka- privoňajte k zhasnutej svieci, ktorá dymí nad stolom,
vychutnajte si vôňu mandarínok a pomarančov, ktoré sú typické pre tieto sviatky,
vylúsknite si jadro z orecha a ochutnajte ako chutia Vianoce.
Naši školáci a učitelia mali ve¾kú hromadu povinností, ale dokázali sa aj zabavi.
V sychravom i zasneženom novembri sa pri príležitosti Európskeho dňa spolupráce
s rodičmi uskutočnil Lampiónový sprievod, ktorého sa zúčastnili deti z 1.- 4. roč.
spolu s učite¾mi a rodičmi. Akcia plná svetielkujúcich lampášikov milo prekvapila
okoloidúcich a zazreli sme aj ¾udí v oknách. Tajomnos tmy nás sprevádzala celým
sprievodom, ktorým kde-tu bolo poču z úst detí pár strašidelných príbehov. Sme
radi, že sme mohli ulice Strečna na malú chví¾u rozjasni.

Lampiónový sprievod

Láska je zvon z krehkej ocele,
nech Vám zvoní šastné a veselé.
Šastné sviatky, Vianoce,
Krásne čaro polnočné,
na Silvestra istý krok
a s ním šastný nový rok
prajú zamestnanci ZŠ

Koniec novembra patril aj ve¾mi peknej
akcii pre prvákov, ktorí boli slávnostne
prijatí do ,,Cechu školákov“.
Imatrikulovaní boli Mgr. Silviou
Brunnovou- zástupkyňou školy a žiakmi
7.B triedy E.Šipčiakom, Malvínkou
.Kučerovou, Aničkou Samcovou, Zuzkou
Samcovou, Dáškou Samcovou, Zitkou
Pavlinovou, Beatkou Tichou, Ivetkou
Melovou, Erikou Zaurovou, Romankou
Pratákovou, Luckou Cesnekovou. Žiaci
pod vedením p.uč, Eriky Trnovcovej
pripravili program , ktorého samotnými
účinkujúcimi boli práve prváci. Naši
školáci si odnášali pekné maličkosti
a verím, že aj pekné zážitky. Dúfam, že
sa nám podarí z takejto akcie urobi
každoročnú tradíciu.

Malvínka Kučerová, 7.B

Skúšobný monitor
Aj naši deviataci absolvovali skúšobný Monitor, v ktorom mali možnos
overi si svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka.
Divadelné predstavenia
Žiaci 6.- 9. ročníka sa zúčastnili 16.11.07 divadelného predstavenia
Čierno-biele srdce Charlieho Chaplina.
Žiakov 1.-5. ročníka potešila Snehová krá¾ovná.
Rozlúčili sme sa s p.riadite¾kou PhDr. ¼ubomírou Ilovskou,
ktorá na našej škole pôsobila 3 roky. Želáme jej v živote mnoho
úspechov a radostných chví¾.
Privítali sme sa s novým p.riadite¾om Mgr. Mariánom Obertom.
V mesiaci december nás čaká ešte ve¾mi pekné hudobné vystúpenie,
ktorým ukončíme starý kalendárny rok a s potešením na srdci sa
vrhneme na vianočné prázdniny.

Danielka Tichá,6.roč.

Strečno
5:00
6:38
7:34
9:55
11:06
12:21
13:05
14:34
15:01
15:38
16:22
17:13
18:00
18:58
21:50
22:56

Vrútky
5:09
6:47
7:42
10:03
11:16
12:29
13:13
14:41
15:09
15:55
16:30
17:22
18:08
19:06
21:58
23:04

6+
18,30

x
17,25

xm
9,27
xm
16,02

x
10,17
x
16,05

Žilina
5:26
5:57
6:24
7:06
7:47
7:56
8:36
9:15
11:13
13:28
14:08
15:04
16:13
17:22
18:03
19:20
21:25

x
19,30

xm
14,40

Vianočný stromček

Naša rodina nechce ma umelý
stromček. Pretože stromček z lesa
krajšie vonia. Vždy stromček zdobíme
Marcelka Škrobáková, 7.A
vianočnými gu¾ami zelenými,
červenými, zlatými aj modrými. Až na jednu vec sme pri zdobení
zabudli. Na zlatú hviezdu, ktorá bola na stromčeku vždy
najkrajšia. Stromček zosmutnel. Keïže hviezdy
nebolo, rozhodol sa, že odíde. Aj tak urobil.
Najskôr zašiel za studňou a vraví jej:,,
Studnička, studňa, urobíš mi hviezdu z vody?“ ,,
Rada, ale moja hviezdy sa a neudrží,“ povedala
studňa. Stromček natrafí na iný strom a opýta sa:,,
Stromček , urobíš mi hviezdu z ihličia?“ ,, Rád, ale
nemôžem, kto by potom chcel taký oblámaný
strom?“ Smutný stromček sa pozrie smutno na tmavú
oblohu, na ktorej žiari ve¾a hviezd. ,, Nebo, nebíčko,
dalo by si mi jednu hviezdu?“ Nebo mu jednu dalo.
Stromček sa vrátil spokojný domov a žiaril celé
Vianoce.
(Kristínka Štadániová, 4.B)

Natálka Trnovcová ,3.B

x,6,


Deti sa tešia,
že vločky snežia.



Deti idú hneï von,
kričia a ozýva sa to ako zvon.
( Roman Melo, 4.B)

x
6,7

x
6,7


x

20,30

x
15,30

Snehové vločky
Prvé vločky už padajú,
malé deti ich zbadajú.

do 25. III, 1.,8. V., ide od 2.IX. v 1-5

Strečno
5:12
5:42
6:12
6:52
7:33
7:43
8:21
9:03
11:01
13:14
13:55
14:50
16:01
17:08
17:48
19:05
21:15

x
14,20

x
12,50

Vrútky
5:03
5:34
6:04
6:44
7:25
7:35
8:13
8:55
10:53
13:06
13:46
14:41
15:53
17:00
17:40
18:57
21:07

Železničné spoje

Pokračuje do
Zvolen
x
Horná Štubňa
x, 6
Liptovský Mikuláš
6,7
Liptovský Mikuláš
x
Zvolen
Ružomberok
6,7
Košice
x
Poprad - Tatry
x
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
x
Poprad - Tatry

Horná Štubňa
Liptovský Hrádok
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
 Vrútky
x,6,

x6
8,17
xm
15,12

Poznámky:
m - nejde cez Celulózku
x - premáva v pracovné dni
5 - premáva v PI
6 - premáva v SO
+ - ide v nede¾u a štátny sviatok
c - nejde počas školských prázdnin
11 - nejde od 29.12. do 5.1., 22.3.,
5.7., 1.11.
13 - nejde 31.12.

x
7,17
xm
14,57

platný od 9.12. 2007

Tvorba žiakov

nejde 24., 25., 31. XII., 1. I.
nejde od 24.XII. do 6.I., od 18. do 22. II, od 20.
nejde 31.XII.

Žilina
4:46
6:22
7:22
9:43
10:53
12:07
12:51
14:20
14:47
15:25
16:09
16:58
17:45
18:44
21:35
22:44

22,30

Autobusové spoje zo zastávky Jednota Strečno:
- do Žiliny:
x (od lávky) x
xcm
x
xm
xcm
5,02
5,02
5,55
6,14
6,24
6,54
6+m
5m11
x
x
xm
x
11,27
11,34
13,00
13,04
13,19
14,30
xm
x
x
x
16,57
18,03
19,02
20,02
21,05
- do Žiliny cez Stráňavy:
6+
6+
6+m
6+
6+
6+
5,04
7,20
13,10
15,35
17,04
19,14
- do Martina:
x
x6
x6
x
x
8,14
10,14
12,30
14,44
17,14
Autobusové spoje z aut. nástupiša do Strečna:
- zastávka č. 5:
x
x6
x6,11
x
x,13
8,00
10,00
12,15
14,30
17,00
- zastávka č. 7:
xcm
xm
xm
x
xm
5m
5,30
5,40
5,50
6,45
11,00
12,25
xm
x
x
15,45
16,30
18,30
- Strečno cez Stráňavy:
6+
xm
6+m
6+m
6+
6+
6,40
8,40
10,40
12,30
14,20
16,20

Cestovný poriadok,

8. strana

5/2007
Vianoce
Na Vianoce Štedrý deň
v našom krbe si
zapálime teplý oheň.
Urobíme výzdobu,
čo nádherne svieti,
ve¾mi pekné darčeky,
dostanú všetky deti.
(Peo Zajac, 4.B)

Snehová vločka
Bola raz jedna snehová
vločka,
tá mala modré snehové očká
a spadla Jankovi do oblôčka.
U Janka bolo teplo
a aj vločke bolo ve¾mi teplo,
roztopila sa vločka maličká
a takto končí básnička.
(Miško Ďurčo, 3.B)
Báseň o Mikulášovi
V decembri vždy šiesteho,
čakáme na neho.
Čižmičky si nachystáme
a do okna pozeráme.

To je dedo Mikuláš,
čo nám nesieš, čo nám dáš?

Sladkostí vám nesiem dos,
dnes je u mňa každý hos.
(Aïka Hasková, 3.B)
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Obec Strečno v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona
NR SR č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 517/2005
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo 13/1/2007

ktorým sa ustanovujú s účinnosou od
1.januára 2008 na území obce Strečno v súlade
s § 98 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nasledovné
miestne dane a miestny poplatok :
a/ daň z nehnute¾ností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za nevýherné hracie prístroje
g/ miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Prvá čas
§1
Predmet úpravy
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ïalej len VZN) sa ustanovujú s účinnosou od
1.januára 2005 na území obce Strečno v súlade
s § 98 zákona NR SR č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nasledovné miestne dane a miestny poplatok :
1.1. daň z nehnute¾ností
1.2. daň za psa
1.3. daň za užívanie verejného priestranstva
1.4. daň za ubytovanie
1.5. daň za predajné automaty
1.6. daň za nevýherné hracie prístroje
1.7. miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§2
Úvodné ustanovenia
1. Základné ustanovenia o osobe daňovníka,
predmete dane z nehnute¾ností, základe dane
z nehnute¾ností, základné ročné sadzby dane
z nehnute¾ností, ktoré obec týmto všeobecne
záväzným nariadením môže zmeni,
oslobodenie od dane z nehnute¾ností, zníženie
dane správcom dane, vznik a zánik daňovej
povinnosti, povinnos predkladania daňového
priznania, vyrubenie a platenie dane,
zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú
uvedené v druhej časti zákona NR SR č.582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a pre účely tohto VZN platia
v plnom rozsahu..
2. Základné ustanovenia o ostatných
miestnych daniach, ktoré sú uvedené v 3.8.časti zákona NR SR č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
platia pre účely tohto VZN taktiež v plnom
rozsahu.
3. Pre určenie, vyrubenie, platenie a vrátenie
miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, platia základné
ustanovenia o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
uvedené v 10.časti zákona NR SR č.582/2004

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
.
§3
Zdaňovacie obdobie
1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní
a miestneho poplatku uvedených v §1, ods. 1.1.
— 1.8. tohto VZN je kalendárny rok.
Druhá čas
DAŇ Z NEHNUTE¼NOSTÍ
§4
1. Daň z nehnute¾ností zahŕňa :
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov
v bytovom dome
za všetky pozemky, stavby a byty
nachádzajúce sa v katastrálnom území Strečno.
Daň z pozemkov
§5
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky
druhu orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné
sady je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona NR
SR č.582/2004 Z .z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, čo predstavuje 4,50
Sk za m2.
2. Základom dane pre daň z pozemkov druhu
trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m 2 a hodnoty pôdy za 1 m 2
uvedenej v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 582/
2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorá sa zvyšuje na 2,00-Sk/
m2
3. Základom dane z pozemkov pre lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky
využívané vodné plochy je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a ceny ustanovenej správcom dane týmto
nariadením na sumu 6,- Sk/m2.
4. Základom dane z pozemkov pre druhy
pozemkov záhrady, zastavané plochy a nádvoria
a ostatné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona
NR SR č.582/2004 Z. z. čo predstavuje 56,- Sk
m2.
5. Základom dane z pozemkov pre druh
stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona
NR SR č.582/2004 Z. z., ktorá sa znižuje na
350,-Sk/ m2.
§6
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov určená v §
8 ods.1 zákona NR SR č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vo výške 0,25 % zo základu dane sa zvyšuje
takto :
1.1. za ornú pôdu, trvalé trávnaté
porasty, lesné pozemky a rybníky 0,25% zo
základu dane
1.2. za záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy 0,40% zo
základu dane
- orná pôda - 112,50 Sk/ 1 ha
- trvalé trávnaté porasty - 50,00 Sk/ 1 ha
- lesné pozemky - 150,00 Sk / 1 ha
- záhrada - 0,22 Sk / m2
- zastavané plochy a nádvoria - 0,22 Sk/ m2
- ostatné plochy - 0,22 Sk/ m2
- stavebné pozemky - 1,40 Sk/ m2
Daň zo stavieb
§7
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb určená v §
12 ods.1 zákona NR SR č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vo výške 1,- Sk/m2 sa zvyšuje takto :
1.1. za stavby na bývanie - 1,40 Sk/m2
1.2. za stavby na pôdohosp.produkciu /
humno, mašta¾, hosp.budova/, skleníky - 1.40
Sk/m2
1.3. za stavby rekreačných a záhrad.chát
a domčekov na indiv.rekreáciu - 9,00 Sk/m2
1.4. za samostatne stojace garáže a za stavby
používané na tieto účely - 6,00 Sk/m2
1.5. za priemyselné stavby a stavby slúžiace
energetike a stavebníctvu - 20,00 Sk/m2
1.6. za stavby na ost. podnikate¾skú
a zárobkovú
činnos,
skladovanie
a administratívu - 35,00 Sk/m2
1.7. za ostatné stavby - 10,00 Sk/m2
2. Upravené ročné sadzby uvedené
v predchádzajúcom odseku sa zvyšujú pri
viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ïalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§8
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov určená v § 16
ods.1 zákona NR SR č.582/2004 Z.Z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sa zvyšuje pre všetky byty a nebytové priestory
na území obce Strečno na sumu 3,- Sk/m2.
Spoločné ustanovenia pre daň
z nehnute¾nosti
§9
Oslobodenie a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje
oslobodenie od dane z pozemkov na :
1.1. pozemky, na ktorých sú cintoríny,
kolumbáriá, urnové háje
1.2. pozemky verejne prístupných parkov,
priestorov a športovísk
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje
zníženie dane zo stavieb a bytov takto :
2.1. 50 % z dane za stavby na bývanie a byty
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vo vlastníctve držite¾ov preukazu ZŤP alebo
ZŤP-S, slúžiace výhradne na trvalé bývanie
daňovníka, ktorý žije osamelo alebo s ïalšou
osobou taktiež spĺňajúcou uvedenú podmienku
2.2. 50 % z dane za stavby na bývanie a byty
vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov,
slúžiace výhradne na trvalé bývanie daňovníka,
ktorý žije osamelo alebo s ïalšou osobou
spĺňajúcou uvedenú podmienku.
3. Doklady potvrdzujúce skutočnosti potrebné
pre poskytnutie zníženia dane pod¾a ods. 2 je
daňovník povinný predloži správcovi dane
spolu s priznaním dane v termíne do 31.januára
zdaňovacieho obdobia.
§ 10
Daňové priznanie
1. Daňovník dane z nehnute¾ností pod¾a § 104
ods.1 zákona č.582/04 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je povinný
poda daňové priznanie na schválenom type
tlačiva do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnos, prípadne ak nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnute¾ností.
§ 11
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnute¾ností je splatná do
15 dní odo dňa právoplatnosti platobného
výmeru naraz, prípadne vo výške 50% ak
daňová povinnos presiahne :
a/ u fyzických osôb - 1.000,00 Sk
b/ u právnických osôb - 5.000,00 Sk.
Ak daňovník využije možnos platenia dane
na dve splátky, zvyšných 50 % daňovej
povinnosti doplatí najneskôr do 30. júna
príslušného zdaňovacieho obdobia.
2. Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 30,Sk nebude vyrubova ani vybera.
Tretia čas
OSTATNÉ MIESTNE DANE
§ 12
Daň za psa
1. Daň za psa platí fyzická alebo právnická
osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa
b/ držite¾om psa, ak sa nedá preukáza, kto
psa vlastní
2. Základom dane je počet psov :
a/ Sadzba dane je za jedného psa ročne 300,00 Sk
3. Daňovník je povinný písomne oznámi
vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote uhradi
i príslušnú daň.
4. Daň na zdaňovacie obdobie je splatná bez
vyrubenia do 31.januára príslušného tohto
zdaňovacieho obdobia.
5. Daňovník je tiež povinný bezodkladne
ohlási správcovi daní v písomnej podobe
akéko¾vek zmeny daňovej povinnosti: napr. pri
uhynutí psa, utratení psa alebo jeho predaji.
§ 13
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného
priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového
vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva
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2. Verejným priestranstvom sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce
3. Osobitným užívaním verejného
priestranstva sa rozumie:
a/ umiestnenie zariadenia na poskytovanie
služieb
b/ umiestnenie stavebného zariadenia
c/ umiestnenie predajného zariadenia
d/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií
e/ umiestnenie skládky
f/ umiestnenie plošného označenia prevádzky
g/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska
4. Daňovníkom je právnická alebo fyzická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva
5. Základom dane je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie
miesto
6. Sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva sa stanovuje
10,-Sk/m2/ deň
7. Daň za krátkodobé užívanie verejného
priestranstva a miestnej komunikácie sa platí
v hotovosti do pokladne obce vopred za celý
dohodnutý čas v prvý deň užívania.
8. Daň sa nevyrubí za užívanie verejného
priestranstva na kultúrnu a športovú akciu
usporiadanú bez vstupného alebo za akciu,
ktorej celý výažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné účely. Dani nepodlieha
predajné zariadenie a zariadenie na
poskytovanie služieb na verejnom
priestranstve, ak sa na ich umiestnenie vydalo
stavebné povolenie alebo kolaudačné
rozhodnutie.
§ 14
Daň za ubytovanie
1. Sadzba dane za ubytovanie je 10,00 Sk za
osobu a prenocovanie.
2. Prevádzkovate¾ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje, je povinný
vies preukaznú evidenciu o počte osôb
a prenocovaní v knihe hostí, ktorej strany
i riadky musia by očíslované a potvrdené
správcom dane najneskôr 10 dní pred začiatkom
zdaňovacieho obdobia.
3. Prevádzkovate¾ ubytovacieho zariadenia
predloží správcovi dane k nahliadnutiu
evidenciu pod¾a predchádzajúceho bodu
s počtom lôžok do 40 1-krát štvrročne
s počtom lôžok nad 40 1- krát mesačne, vždy
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po ukončení príslušného obdobia a príslušnú
daň odvedie v tejto lehote na účet správcu dane.
§ 15
Daň za predajné automaty
1. Sadzba dane za predajné automaty je
2.000,00 Sk/ks/rok.
2. Daňovník je povinný písomne oznámi
vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto
lehote zaplati príslušnú daň.
3. V ïalších zdaňovacích obdobiach je daň
splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
4. Daňovník je pri oznámení povinný
predloži fotokópiu záručného listu s uvedením
typu a výrobného čísla predajného automatu,
prípadne iný doklad s technickým popisom

príslušného zariadenia — predajného automatu.
5. Daňovník je povinný označi každý
predajný automat štítkom s uvedením názvu
daňovníka, adresy jeho sídla a dátumu začatia
prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane
pri registrácii.
§ 16
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje
je 2.000,00 Sk/ks/rok.
2. Daňovník je povinný písomne oznámi
vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto
lehote zaplati príslušnú daň.
3. V ïalších zdaňovacích obdobiach je daň
splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
4. Daňovník je pri oznámení povinný
predloži fotokópiu záručného listu s uvedením
typu a výrobného čísla nevýherného hracieho
prístroja, prípadne iný doklad s technickým
popisom príslušného zariadenia — nevýherného
hracieho prístroja.
5. Daňovník je povinný označi každý
nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
názvu daňovníka, adresy jeho sídla a dátumu
začatia prevádzkovania, ktorý mu vydá správca
dane pri registrácii.
Štvrtá čas
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 17
Poplatník
Poplatníkom je každá fyzická a právnická
osoba v zmysle § 77 zákona NR SR č.582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
§ 18
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby /
nepodnikatelia/ sa stanovuje pre rodinné domy,
bytové domy, ktoré
1.1. užívajú zbernú nádobu 110 l - 1,00-Sk/
osoba/deň
2. Sadzba poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre právnické osoby
a fyzické osoby — podnikate¾ov v prevádzkach,
v súlade so zavedeným intervalovomnožstevným systémom zberu sa stanovuje
2.1. užívajú zbernú nádobu 110l 0,54Sk/liter/
frekvencia zvozov
2.2. užívajú zbernú nádobu 1100l - 0,54Sk/
liter/frekvencia zvozov
3. Sadzba poplatku pre občanov žijúcich
v lokalitách nedostupných a je tam
zabezpečený náhradný systém zvozu odpadov
do VOK sa stanovuje - 300,00 Sk/ osoba/ rok
4. Fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená
užíva stavbu alebo jej čas, objekt /ak nie je
stavbou/, záhradu, ovocný sad alebo trvalý
trávnatý porast na iný účel ako podnikanie
a pozemok v zastavanom území mesta je
povinná uhradi paušálny ročný poplatok vo
výške 300,00 Sk za celú nehnute¾nos, pričom
poplatok sa vyberá od poplatníka vždy iba raz
i pri vlastníctve viacerých druhov
nehnute¾ností.

11. strana

5/2007
§ 19
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca
odo dňa vzniku povinnosti ohlási správcovi
poplatku:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu a zároveň rovnaké identifikačné údaje
iných osôb, ktoré žijú s poplatníkom
v spoločnej domácnosti a poplatník prevzal za
nich povinnos platenia poplatku
b/ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo
c/ údaje potrebné na určenie frekvencie zvozu
pri intervalovo-množstevnom systéme zvozu
odpadov alebo údaje potrebné na výpočet
paušálneho poplatku.
d/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
najmä na zánik alebo zníženie poplatku, spolu
s ohlásením predloží aj relevantné doklady
potvrdzujúce uvedené údaje.
2. V priebehu zdaňovacieho obdobia je
poplatník povinný údaje rozhodujúce na
určenie poplatku ohlási bezodkladne,
najneskôr však do 30 dní odo dňa, keï nastala
skutočnos, ktorá má vplyv na vznik, zánik
alebo zmenu poplatku.
§ 20
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Poplatník, ktorý má povinnos uhradi
poplatok pod¾a § 19 ods.3-5, uhradí poplatok
na základe platobného výmeru do 15 dní po jeho
obdržaní zaplati v hotovosti do pokladne obce,
alebo na účet obce bezhotovostným prevodom
alebo priloženou poštovou poukážkou.
2. Poplatok je možné zaplati v rovnakých
splátkach v prípade, že vypočítaný poplatok na
celé zdaňovacie obdobie presiahne

Sk

a/ u fyzických osôb — občanov - 1.000,00

b/ u fyzických osôb — podnikate¾ov
a právnických osôb - 5.000,00 Sk
pričom 50% poplatku poplatník uhradí do 15
dní odo dňa prevzatia platobného výmeru,
zvyšných 50 % je poplatník povinný uhradi
do 31.júla príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 21
Zníženie poplatku
1. Poplatok vypočítaný pod¾a § 19 ods.1 —
1.1. sa znižuje o 50% na území obce:
a/ občanovi nad 70 rokov (vek 70 rokov
dovŕšený k 1.1. zdaňovacieho kalendárneho
roka )
b/ občanovi, ktorý je držite¾om preukazu
ZŤP alebo ZŤP/S.
2. O znížení alebo odpustenie poplatku je
potrebné požiada písomne s odôvodnením
a doložením dokladov preukazujúcich
uvádzané skutočnosti v lehote, najneskôr však
do 30 dní odo dňa, keï nastala skutočnos, ktorá
má vplyv na zánik, vznik alebo zmenu poplatku
§ 22
Vrátenie poplatku
Ak poplatník zaplatil obci vyšší poplatok, ako
bol povinný uhradi , obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa zistenia
tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od
skončenia kalendárneho roka. Obec nie je
povinná vráti preplatok nižší ako 50,-Sk
Piata čas
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 23
Spoločné ustanovenia
1. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak,
postupuje sa v konaní vo veciach miestnych
daní a poplatku pod¾a ustanovení zákona NR

SR č.582/2004 Z. z., čas dvanás a čas trinás.
2. V prípadoch porušenia povinností
vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa
takéto konanie považuje za správny delikt
v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov, a správca dane
a miestneho poplatku takto konajúcej osobe
uloží pokutu alebo vyrubí sankčný úrok
v zmysle vyššie uvedeného zákona.
3. O zmiernení alebo odstránení tvrdosti
miestnych daní a poplatku, resp. z nich
plynúcich sankcií rozhoduje príslušný
samosprávny orgán v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta.
§ 24
Zrušovacie ustanovenia
1. Zrušujú sa :
1.1. Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych poplatkoch v obci Strečno
schválené Obecným zastupite¾stvom v Strečne
číslo 10/1/2004 zo dňa 15.12.2004 vrátane
všetkých jeho neskorších zmien a doplnkov.
§ 26
Právoplatnos a účinnos
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bolo schválené Obecným zastupite¾stvom
v Strečne dňa 30.11.2007 uznesením č. 8/4/
2007pod
č...13/1/2007
a nadobúda
právoplatnos pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli.
2. Účinnos zavedených miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v zmysle tohto VZN
je od 1.januára 2008.
Alfonz Klocáň
starosta obce

Návrh rozpočtu obce Strečno pre rok 2008
Príjmy bežného rozpočtu
Daň z príjmu FO ......................................................... 14 130 000,00
Daň z nehnute¾nosti za pozemky .................................... 260 000,00
Daň z nehnute¾nosti za stavby ...................................... 1 100 000,00
Transfer na vedenie matrík .............................................. 120 000,00
Transfer na evidenciu obyvate¾ov ..................................... 13 000,00
Transfer na úsek ochrany prírody a krajiny,
vodné hospodárstvo ........................................................... 11 000,00
Poplatok za TDO .............................................................. 960 000,00
Predaj odpadových nádob .................................................. 12 000,00
Poplatok za káblovú TV, nové prípojky ......................... 410 000,00
Relácia v miestnom rozhlase ............................................. 17 000,00
Služby domu smútku ........................................................... 5 000,00
Cintorínske poplatky .......................................................... 20 000,00
Poplatok za psa .................................................................. 78 000,00
Poplatok z ubytovacej kapacity ....................................... 238 000,00
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
FO, PO ................................................................................ 13 000,00
Správne poplatky ............................................................. 370 000,00
Parkovné ............................................................................. 25 000,00
Prenájom budov a zariadení ............................................ 582 000,00
Prenájom pozemkov ........................................................ 360 000,00
Za druhotné suroviny ......................................................... 12 000,00
Transfer na aktivačnú činnos (VPP) ................................ 12 000,00
Poplatok za predajné automaty ........................................... 1 000,00
Úroky z vkladov ................................................................... 2 000,00
Prenájom bytov ................................................................ 420 000,00
Príjmy z opatrovate¾skej služby .......................................... 1 000,00
Prevod nevyčerpaných finan.prostriedkov z roku 2007 ............. 0,00
Transfer na výkon ZŠ- mzdy a prevádzka ................... 8 400 000,00

Sponzorské ....................................................................... 346 000,00
Refundácia nákladov plynofikácie ul. Lesná .................... 30 000,00
Príjmy bežného rozpočtu ......................................... 27 948 000,00
Príjmy kapitálového rozpočtu .................................................. 0,00
Finančné operácie ...................................................................... 0,00
Spolu príjmy ............................................................... 27 948 000,00
Výdavky bežného rozpočtu
Komunikácie .................................................................... 235 000,00
Údržba ciest ...................................................................... 149 000,00
Odmeny za práce mimo pracovného pomeru ................... 86 000,00
Verejné osvetlenie ............................................................ 310 000,00
Elektrická energia ............................................................ 240 000,00
Údržba verejného osvetlenia, náhradné diely ................... 70 000,00
Nakladanie s odpadmi .................................................. 1 185 000,00
Palivo .................................................................................. 30 000,00
Odvoz odpadov ............................................................. 1 100 000,00
Odmeny za práce mimo pracovného pomeru ................... 55 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby ............................... 65 000,00
Materiál na ozvučenie DS .................................................. 15 000,00
Údržba domu smútku a cintorína ........................................ 7 000,00
Elektrická energia .............................................................. 43 000,00
Ochrana prírody a krajiny .............................................. 115 000,00
Údržba verejnej zelene dod. spôsobom ............................. 30 000,00
Pohonné hmoty .................................................................. 25 000,00
Odmeny za práce mimo pracovného pomeru ................... 40 000,00
Materiál .............................................................................. 20 000,00
Ochrana pred požiarmi ..................................................... 77 000,00
Elektrická energia .............................................................. 48 000,00
Palivo .................................................................................. 15 000,00
Drobný materiál ................................................................... 4 000,00
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Súaže ................................................................................. 10 000,00
Sociálne ............................................................................ 146 000,00
Jednorazové príspevky ...................................................... 44 000,00
ZŤP - príspevok na činnos ................................................. 6 000,00
Opatrovate¾ská služba - zabezp. administr.
správ. agenda ...................................................................... 24 000,00
Mzdové náklady ................................................................. 31 000,00
Poistné do VZP .................................................................... 3 000,00
Nemocenské poistenie ......................................................... 1 000,00
Starobné poistenie ................................................................ 4 000,00
Invalidné poistenie ............................................................... 1 000,00
Poistenie do rezervného fondu ............................................ 1 000,00
Poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie ................. 1 000,00
Uvítanie detí ....................................................................... 30 000,00
Rekreačné a športové služby ........................................... 695 000,00
Údržba športových zariadení ............................................. 40 000,00
Beh oslobodenia ................................................................. 20 000,00
Príspevok na činnos FK .................................................. 370 000,00
Príspevok na činnos lyžiarskeho oddielu ......................... 20 000,00
Príspevok na činnos tenisového klubu ............................. 20 000,00
El. energia .......................................................................... 75 000,00
Odmeny za práce mimo prac. pomeru .............................. 50 000,00
prevádzka telocvične, el.energia, kúrenie ....................... 100 000,00
Ostatné kultúrne služby vrátane KD ............................ 1 320 000,00
Údržba KD, materiál .......................................................... 70 000,00
Plyn, tepelná energia ........................................................ 320 000,00
Elektrická energia ............................................................ 180 000,00
Drobný materiál ................................................................. 90 000,00
Mzdové náklady ............................................................... 290 000,00
Poistné do VZP .................................................................. 29 000,00
Nemocenské poistenie ......................................................... 5 000,00
Starobné poistenie .............................................................. 39 000,00
Invalidné poistenie ............................................................... 9 000,00
Úrazové poistenie ................................................................. 3 000,00
Poistenie do rezervného fondu .......................................... 14 000,00
Poistenie v nezamestnanosti ................................................ 3 000,00
Stravovanie ......................................................................... 21 000,00
Všeobecné služby ............................................................... 35 000,00
Dohody o vykonaní práce .................................................. 58 000,00
Jubileá (významné výročia) ................................................. 7 000,00
Klubu dôchodcov - materiál ................................................ 6 000,00
Odmeny za prácu - kronikár ................................................ 4 000,00
Údržba miestneho rozhlasu, náhradné diely ..................... 40 000,00
Odmeny darcom krvi ........................................................... 7 000,00
Všeobecné služby - podujatia kultúrnej komisie .............. 90 000,00
Matričná činnos .............................................................. 115 000,00
Mzdy, odvody, materiál ................................................... 115 000,00
Miestne kultúrne stredisko - príspevková
organizácia ...................................................................... 760 000,00
Príspevok na činnos ........................................................ 760 000,00
Pamiatková starostlivos ................................................... 23 000,00
Elektrická energia ................................................................ 7 000,00
Údržba ................................................................................ 13 000,00
Kvety, vence ......................................................................... 3 000,00
Vzdelávanie
Prevádzka MŠ, ŠJ a školský klub, mzdy a odvody ..... 4 300 000,00
Mzdy a odvody ZŠ, prevádzka ..................................... 8 400 000,00
Vysielacie a vydavate¾ské služby .................................... 606 000,00
Poplatky SSTK ................................................................. 200 000,00
Materiál ............................................................................ 200 000,00
Všeobecné služby ............................................................. 150 000,00
Nájomné ............................................................................. 56 000,00
Obecný kontrolór ............................................................... 71 000,00
Mzda ................................................................................... 53 000,00
Zdravotné poistenie ............................................................. 6 000,00
Starobné poistenie ................................................................ 8 000,00
Úrazové poistenie ................................................................. 1 000,00
Poistenie do rezervného fondu ............................................ 3 000,00
Vnútorná správa ........................................................... 4 082 000,00
Prenájom pozemku JEDNOTA ......................................... 46 000,00
Telefón, fax, internet ....................................................... 100 000,00
Poštovné ............................................................................. 42 000,00

Všeobecný materiál .......................................................... 155 000,00
Tlačivá, knihy, časopisy, noviny ....................................... 40 000,00
Školenia, semináre ............................................................. 12 000,00
Poistenie vozidiel - zákonné, dia¾ničná známka ............... 19 000,00
Palivo - benzín ................................................................... 90 000,00
Opravy osobných motorových vozidiel ............................ 37 000,00
Propagácia a reklama ......................................................... 25 000,00
Reprezentačné .................................................................... 60 000,00
Cestovné ............................................................................... 4 000,00
Údržba výpočtovej techniky, software .............................. 30 000,00
Poplatky banke, úroky ..................................................... 370 000,00
Poistenie majetku ............................................................... 30 000,00
Úrazové poistenie ................................................................. 4 000,00
Povinný odvod do SF ........................................................ 23 000,00
Právne služby, expertízy, posudky .................................... 15 000,00
Mzdové náklady ............................................................ 1 950 000,00
Poistné do ZP ................................................................... 195 000,00
Nemocenské poistenie ....................................................... 27 000,00
Starobné poistenie ............................................................ 280 000,00
Invalidné poistenie ............................................................. 60 000,00
Úrazové poistenie ............................................................... 16 000,00
Poistenie do rezervného fondu .......................................... 95 000,00
Poistenie v nezamestnanosti .............................................. 20 000,00
Príspevok do DDP ............................................................. 65 000,00
Odmeny poslancom OZ ................................................... 109 000,00
Príspevok na stravu 55% ................................................... 85 000,00
Príspevok združeniam - ZMOS, BESKYDY,
TERCHOVÁ ..................................................................... 24 000,00
Dohody za práce mimo prac.pomeru ................................ 54 000,00
Aktivačná činnos (VPP) ................................................... 17 000,00
Mzdy, odvody .................................................................... 12 000,00
Materiál ................................................................................ 2 000,00
Stravovanie ........................................................................... 3 000,00
Výdavky bežného rozpočtu spolu .............................. 22 522 000,00
Výdavky kapitálového rozpočtu .................................. 3 429 000,00
Požiarna zbrojnica ............................................................ 500 000,00
Telocvičňa ........................................................................ 602 000,00
Miestne komunikácie .................................................... 2 297 000,00
Projektová dokumentácia Lesnej ulice ............................ 30 000,00
Finančné operácie ....................................................... 1 997 000,00
Splátka úveru ŠFRB ........................................................ 297 000,00
Splátka úveru I.municipálny ........................................... 600 000,00
Splátka úveru ................................................................... 500 000,00
Splátka úveru na kotolňu ................................................. 600 000,00
VÝDAJE CELKOM: ................................................ 27 948 000,00
Návrh rozpočtu pre rok 2008 MIESTNE KULTÚRNE
STREDISKO
Príjmy ................................................................................. 43 000,00
zápisné Miestna knižnica ..................................................... 4 000,00
predaj obecných novín ......................................................... 9 000,00
tržby z predaja tovaru a služby .......................................... 30 000,00
Výdavky ........................................................................... 843 000,00
príspevok pre činnos dychovej hudby ............................. 10 000,00
tlač obecných novín ........................................................... 10 000,00
el. energia miestna knižnica .............................................. 35 000,00
plyn miestna knižnica ........................................................ 50 000,00
knihy, časopisy, kanc. potreby .......................................... 35 000,00
údržba / čistiace a hyg.potreby/ ........................................... 3 000,00
telefónne služby ................................................................. 72 000,00
upomienkový materiál ....................................................... 35 000,00
mzdové náklady ............................................................... 459 000,00
poistné do ZP ..................................................................... 40 000,00
nemocenské poistenie .......................................................... 5 000,00
starobné poistenie .............................................................. 52 000,00
úrazové poistenie ................................................................. 3 000,00
poistenie do rezervného fondu .......................................... 18 000,00
poistenie v nezamestnanosti ................................................ 4 000,00
invalidné poistenie ............................................................. 11 000,00
garančné poistenie ................................................................ 1 000,00
Rozpočet bude prerokovaný a schva¾ovaný 15. 12. 2007.
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Futbalový kolotoč sa zastavil
Po hektickej jari ,krátkej letnej prestávke
a rozpačitej jeseni s predohrávkou prvého
jarného kola , sa futbalový kolotoč v roku
2007 zastavil. Určite hráčom ale i nám
funkcionárom padne vhod jesenná
prestávka. Sezóna končí koncom októbra
a zimná príprava začína už v januári. Teda
dva mesiace na oddych. Aj napriek tomu
sa hráči pravidelne stretávajú v sobotu na
tréningoch v novopostavenej telocvični.
Pristúpme však k hodnoteniu uplynulej
jesennej časti .
Naši starší i mladší žiaci nám robili
rados. Podarilo sa stabilizova a doplni
družstvá tak, aby sa skvalitnili hlavne
výsledky jednotlivých zápasov. Svedčí o
tom i postavenie v tabu¾ke. Samozrejme ,
že je čo zlepšova, skvalitni tréningy,
taktiku , doplni kádre ïalšími adeptmi
mladších žiakov, a tým zabezpeči
budúcnos nášho futbalu. Touto cestou
chcem poïakova hlavne trénerom žiakov
-Petrovi Šupejovi ,Karolovi Bestvinovi,
ktorým pomáhal Jožko Tavač a Miro
Ilovský. Práve tu budeme musie nájs
ïalšiu pomoc ,nako¾ko Peter Šupej ohlásil
ukončenie činnosti z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti. Pritom potrebujeme
vychova z radov st. žiakov nových hráčov
do dorastu. Generačný problém ,ktorý
nastal v doraste uplynulú jeseň, nás riadne
zaskočil. Odišlo viacero hráčov a žiaci sa
len ažko zaradili do mužstva. Tréner
Jarko Hanuliak mohol robi čo chcel,
kvalita i kvantita mu v mužstve chýbala.
Aj keï je momentálne dorast na
poslednom mieste v IV. lige, hlavným
cie¾om družstva je záchrana v tejto lige,
ktorá má svoju kvalitu. Posledné zápasy
jesene ukázali ,že naši chlapci na to majú.
Tu je potrebné posilni prácu trénera
vhodným vedúcim mužstva, pretože
Kamil Beháň skončil v tejto funkcii v
priebehu jesene. Úspechom trénerovej
práce je , že viacero chlapcov v
dorasteneckom veku už vypomáhalo
počas jesene nášmu A mužstvu. Stalo sa
dokonca ,že v zápase v Podvysokej
nastúpili v základnej zostave až piati
dorastenci .A to sa už dostávame k
hodnoteniu nášho Áčka. Ma po šiestich
kolách jeden bod a by posledný, to bola
katastrofa. Stále sme dúfali ,aj tréner Peter
Tavač nás stále uk¾udňoval ,že raz to musí
prís. Aj prišlo.Konečne výsledok, na aký
sme už dlhé roky čakali 6:1 /Rudinská/.Od
tohto zápasu to už bolo iné mužstvo . No
musíme prizna ,že len na domácej pôde.
Ale zvládli sme ich ,i dohrávku s Varínom.
Vcelku môžeme by spokojní , lenže keï
si uvedomíme vyrovnanos súaže ,treba

by stále na pozore a zvláš preto ,keï
vidíme ako sa to odvíja v IV.lige /na konci
Stráňavy,Teplička,Rosina/ ! Takže nás
čaká tvrdá zimná príprava a ažká
futbalová jar.
Naši brankári striedali dobré výkony so
slabšími ,preto sa striedali pod¾a aktuálnej
formy. Ale sú to ešte stále mladí chlapci,
ktorí majú svoju budúcnos a preto verme,
že o brankársku budúcnos je postarané.
Obranu sme posilnili o Michala Šipláka,
ktorý zaskakoval za Laca Melu či Janka
Kadašiho v ich neprítomnosti. V závere
však bol pilierom obrany. Pre nezhody s
trénerom však prestal chodi Marek
Beháň, a to je ve¾ká škoda. Vkladali sme
do neho po príchode zo Stráňav ve¾ké
nádeje, preto je nám ¾úto ,že prestal chodi
na zápasy. Určite by bol jeho otec rád
,keby sa v našom mužstve objavilo celé
bratské trio Beháňovcov. Prestali chodi
bratia Obešlovci, pre pracovnú
zaneprázdnenos i Miloš Lonc. Chýba nám
Janko Cigánik - dlhodobo zranený. Preto
sme museli káder doplni dorastencami,
resp. „cudzími „ hráčmi: bratia Šiplákovci,
Trnka, Ondráš, Murárik.
Hosovanie končí J. Trhančíkovi v
Rosine a Rasovi Beháňovi v Bánovej. O
prípadnom posilnení kádra sa bude hovori
až v prvom prestupovom termíne.
Z funkcionárskeho h¾adiska však musím
konštatova ,že to bol jeden z najhorších
rokov .Kritika patrí nám všetkým. Takto
sa futbal ïalej robi nedá . Jeden človek s
dvoma trénermi to všetko nemôže aha.
Preto som listom požiadal prezidenta
klubu p. Klocáňa o abdikácii na funkciu
predsedu FK. Chcem da možnos ïalším
občanom obce ,aby si vyskúšali túto prácu
a hlavne skvalitnili celý systém práce
okolo futbalu - od starostlivosti o hráčov,
areálu ihriska, trávnika, financovanie
klubu, inventára , bufetu, vyberania
vstupného, atï.
V závere by som chcel poïakova
všetkým ,ktorí sa akýmko¾vek spôsobom
pričinili o chod nášho futbalu.
Hráčom, trénerom, funkcionárom,
sponzorom, hospodárovi, šoférom,
bufetárom , vyberačom vstupného,
usporiadate¾om,
zdravotníkom,
kameramanovi, bratom Sokolovským ,
p.Zaurovi ,práčkam dresov i p. Šiplákovi
za výborný guláš v závere jesene , tiež OÚ
za finančné zabezpečenie chodu klubu.
Čiernou škvrnou je, že firma OKYhydraulik nám od marca do dnešného dňa
nezaplatila sumu za sadu dresov s logom
OKY.
Štefan Tavač — predseda FK

Jeseň
2007/2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

V. liga dospelí
Predmier
13 9 3 1 41:13
Skalité
13 7 4 2 35:18
Závodie
13 6 5 2 20:8
Podvysoká 13 6 3 4 21:14
Belá
13 5 4 4 26:24
Varín
13 5 4 4 18:18
Raková
13 5 4 4 19:22
Korňa
13 5 3 5 19:22
D. Hričov 13 5 3 5 15:24
Bánová B 13 5 2 6 26:27
Strečno
13 4 2 7 17:26
Rado¾a
13 3 4 6 26:31
Rudinská 13 2 2 9 13:30
Rudina
13 1 3 9 12:32
IV. liga, skupina Sever dorast
Rajec
13 9 0 4 43:14
Tvrdošín
13 8 2 3 29:16
Predmier
13 8 1 4 35:20
Stráňavy
13 8 1 4 30:27
Hôrky
13 6 2 5 27:21
Štiavnik
13 6 2 5 20:20
ŠK Belá
13 6 1 6 33:26
Lisková
13 5 2 6 23:36
Lipt. Sliače 13 5 1 7 36:45
L. Hrádok 13 5 1 7 21:36
Zuberec
13 5 0 8 19:30
Černová
13 4 2 7 21:25
Záv. Poruba 13 4 1 8 31:27
Strečno
13 3 2 8 21:46
I. trieda starší žiaci
Predmier
11 9 2 0 52:11
Višňové
11 8 3 0 52:15
L. Lúčka
11 7 1 2 73:10
Varín
11 7 1 3 29:14
Štiavnik
11 6 1 4 32:29
MŠK Žilina C11 7 0 4 41:14
Strečno
11 4 0 7 25:30
Terchová 11 4 0 7 27:34
Stráňavy
11 2 2 7 13:48
Teplička
11 2 1 8 16:41
K. Poruba 11 2 1 8 20:66
Zbyňov
11 1 0 10 6:62
I. trieda mladší žiaci
MŠK Žilina C11 11 0 0 91:0
Štiavnik
11 8 1 2 45:15
Varín
11 8 1 2 47:22
Terchová 11 8 0 3 32:21
Strečno
11 7 0 4 43:33
Zbyňov
11 5 2 4 22:22
Teplička
11 5 1 5 27:29
Predmier
11 3 2 6 20:31
Višňové
11 3 0 8 22:46
Stráňavy
11 1 2 8 11:35
L. Lúčka
11 1 1 9 11:49
K. Poruba 11 1 0 10 4:72

30
25
23
21
19
19
19
18
18
17
14
13
8
6
27
26
25
25
20
20
19
17
16
16
15
14
13
11
29
27
25
22
19
18
12
12
8
7
7
3
33
25
25
24
21
17
16
11
9
5
4
3
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Hodnotenie futbalových súaží za jeseň ročníka 2007-2008
Nový ročník futbalových súaží 2007/
2008 sa začal 5. augusta 2007, čo platilo
pre družstvo dospelých (hrá v V. lige
skupine A) a dorastu (IV. liga skupina
Sever). Žiacke družstvá mali začali súaž
18. augusta 2007. Žiaci hrajú v I. triede
okresu Žilina.
Hodnotenie jednotlivých družstiev bolo
urobené na základe dodaných zápisov
o majstrovských zápasoch. Hodnotenie
družstiev je za každé družstvo
samostatne.
Pri
hodnotení
v predchádzajúcich ročníkoch bol vždy
niektorý kolektív v popredí, teda držal sa
na popredných miestach v tabu¾ke. Boli
to najmä dorastenci, ktorí bojovali
o špicu v tabu¾ke, no tento raz skončili
najhoršie.
Vzh¾adom k tomu, že po skončení
jesennej časti súaží boli ešte priaznivé
podmienky na hru, na základe
rozhodnutia riadiaceho orgánu, bolo
odohrané z jarnej časti 14. kolo. Jednalo
sa o odvetný zápas s Varínom na
domácom ihrisku s výsledkom 1:0.
Dospelí:
Dosahované výsledky za jesennú čas
súaže ako celok boli podpriemerné
najmä v prvých 6 zápasoch, z ktorých
získali iba jeden bod a umiestnenie na
poslednom mieste. Od siedmeho kola
nastal podstatný obrat, najmä po
vyhratom zápase s Rudinskou, s ktorou
sme vyhrali 6:1. V nasledujúcich kolách
sa hra vylepšila a výhrami, najmä na
domácej pôde sme získali 10 bodov.
Týmito výsledkami družstvo opustilo
posledné miesto v tabu¾ke a vytiahlo sa
na 11. miesto, čím sme predbehli družstvá
Rudiny, Rudinskej a Radole.
Z celkového počtu odohratých 14
majstrovských zápasov sme 5 vyhrali, 2
sme hrali nerozhodne a 7 zápasov sme
prehrali pri celkovom skóre 18:26 so
ziskom 17 bodov. Góly nášho mužstva
si podelili nasledovní hráči: Dušan
Trhančík 6, Róbert Sokolovský 5, Peter
Sokolovský, Miloš Lonc a Róbert Kán po
2 góly a ¼ubomír Tavač 1 gól.
V jesennej časti súaže sa vystriedalo až
30 hráčov. Boli to najmä noví hráči

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
7. decembra 2007 v náklade 350 kusov. Za
obsahovú čas materiálov zodpovedá redakčná
rada v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼.
Kučerová, A. Melišová, E. Trnovcová,
P.Kubičková, E.Balcárová

z prestupov, ktorí sa v nemalej miere
pričinili na zlepšení výsledkov. Hre tiež
pomohol príchod nášho hráča Janka
Kadášiho, ktorý začal hra striedavo od
7. kola. Do kolektívu dospelých boli
preradení aj hráči z dorastu Miro Tučník,
Michal Radočani, Jozef Galadík a ïalší
mladí hráči. Jediný hráč, ktorý odohral
všetkých 13 zápasov je Michal Radočani,
ïalej Miroslav Turčník hral 12, Peter
Sokolovský a Marián Murárik po 11, Kán
Róber a Sokolovský Róbert 10, Michal
Šiplák 9, Andrej Kopásek, Dušan
Trhančík 8, Ján Fraško, Ladislav Melo
7, Martin Obeš¾a, Marek Beháň 6, Andrej
Žigmund, Jozef Galadík 5, František
Taraba, ¼ubomír Tavač, Miloš Lonc,
Rado Ondráš, Ján Kadaši 4 zápasy a ïalší
9 hráči odohrali 3 a menej zápasov.
A ešte nieko¾ko štatistických údajov: Zo
17 nastrie¾aných gólov pripadá na jeden
odohraný zápas 1,3 góla a na jeden
odohraný zápas pripadajú 2 obdržané
góly. Naši hráči kopali 5 pokutových
kopov, z ktorých boli 4 premenené a proti
nám boli kopané 2 pokutové kopy, z toho
jeden premenený. Hráči obdržali 26
žltých kariet, z toho dve pre kapitána,
dvaja hráči boli vylúčení, ktorí neodohrali
spolu 5 zápasov.
Na zápasoch hraných na domácej pôde
sa zúčastnilo spolu cca 1000 divákov.
Dorast
Ako sme v úvode uviedli, tento rok
kolektív dorastencov sklamal. Kde sú tie
roky, keï vo IV. lige sa držali na
popredných miestach v tabu¾ke. Kde
h¾ada príčiny? Tých je viac. V prvom
rade je to nedostatok schopných hráčov,
ktorí by vedeli aj na ihrisku niečo ukáza.
Keï zoberieme, že počas jesene tohto
ročníka sa v majstrovských zápasoch
vystriedalo iba 17 hráčov (viac ich nebolo
k dispozícii), je to skutočne málo. Ich
priemerný vek bol 16,2 roka. Je pravdou,
že pre tento ročník bolo z dorastu medzi
dospelých preradených 8 hráčov.
U niektorých hráčov bola slabá
disciplína, nako¾ko počas zranenia hráča
nemohlo dôjs k jeho vystriedaniu (k
zápasu sa dostavilo v niektorých
prípadoch len 12 hráčov).
V jesennej časti bolo odohraných 13
zápasov
a okrem
toho
došlo
k predohrávke jedného zápasu z jarnej
časti. Uskutočnil sa v Černovej, kde naši
hráči prehrali 8:2. Z celkového počtu
odohraných zápasov iba tri vyhrali a dva
hrali nerozhodne, čo stačilo na zisk 11
bodov a posledne miesto v tabu¾ke.

O dosiahnutých výsledkoch hovorí
uvedená tabu¾ka. Najviac majstrovských
zápasov odohrali: po 13 Patrik Kulháň,
Roman Hanuljak, Boris Kučera, Matej
Oberta, po 12 Jozef Tavač, Richard
Wilinger, po 11 Martin Melo, po 10
Lukáš Beháň, Patrik Žemel, Štefan
Rajniak, po 8 Vojtech Oberta, Marek
Bestvina, Tomáš Žigmund, 7 Lukáš
Bohačiak, Lukáš Andel, po 3 Stanislav
Kys¾a a Martin Samec. Počas
majstrovských zápasov hráči dostali 15
žltých kariet a ani jeden hráč nebol
vylúčený.
Žiaci
Kolektív mladších žiakov dosiahol
pomerne dobré výsledky s umiestnením
na piatom mieste (starší žiaci skončili na
7. mieste). V zápasoch sa vystriedalo 19
hráčov, z ktorých odohrali traja hráči
všetkých 11 zápasov — Marek
Sokolovský, Martin Tavač a Roman
Ondák. Po 10 zápasov odohrali Marek
Badík, Rastislav David, Libor Ondák,
Jaroslav Hanuliak a František Stráňavčin.
Ostatní hráči odohrali menej zápasov
a boli to: Pavol Kadaši, Ján Repák,
Andrej Kuric, Miloš Lonc, Filip
Bohačiak, Adrian Magoč, Jakub Ďuriš,
Martin Rendár, Jakub Beháň, Martin
Honko a Jozef Melo.
Za jesennú čas hráči nastrie¾ali
súperom 43 gólov. Za pozornos stojí, že
hráč Jakub Ďuriš (12 rokov) nastrie¾al
súperom až 19 gólov!!! A pritom odohral
len 7 zápasov. Dobrá záloha pre
nasledujúce roky? O ostatné góly sa
postarali: 6 František Stráňavčin, 3 Libor
Ondák a ïalší hráči po 2 a menej.
Nako¾ko sa nám nepodarilo dosta
k zápisom starších žiakov, ich štatistika
tu nie a preto môžete si pozrie len
tabu¾ku.
-r-

FK STREČNO
ïakuje
všetkým
priaznivcom futbalu
za podporu v roku 2007.
Zároveň Vám všetkým prajeme
šastné a veselé prežitie vianočných
sviatkov,
ve¾a radosti, pokoja, lásky,
rodinného porozumenia a šastný
nový rok 2008.
Výbor FK Strečno

