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Dlhodobo sa stretávame s plánmi na
vybudovanie priehrady v strečnianskom
prielome. Vhodný výškový rozdiel,
geologické, hydrologické a morfologické
pomery sú základom pre zvažovanie využitia
energie vodného toku. Tieto sú k dispozícii
v našom katastri, tak je v podstate logické, že
daný profil je sledovaný energetikmi.

Dnešná a perspektívna potreba núti h¾ada�
možnosti, ktoré by ju pokryli. V čoraz väčšej
miere sa orientuje na rezervy v tzv.
obnovite¾ných zdrojoch, medzi ktoré patrí
i energia vody

Od sedemdesiatych rokov plány na
vybudovanie vodnej elektrárne nad Strečnom
začínajú ma� reálnu podobu. Názvy
i koncepcie sa v priebehu času líšia, zmysel
ostáva — využi� Váh i v tomto priestore.

Či je to vodné dielo Nezbudská Lúčka,
Strečno, Hydrohrad, Margita a Besná,
v každom prípade dochádza k prehradeniu
toku, resp. využitiu výškového gradientu.

Čo to pre nás znamená?
Ku hociktorej koncepcii sa budú vyjadrova�

všetky dotknuté subjekty. Už sme tu takýto
proces v roku 1998 mali a  s výnimkou
investora a Nezbudskej Lúčky boli všetci
proti. V prípade Strečna jednotné stanovisko
poslancov bolo podporené i jednoznačným
nesúhlasom občanov na verejnom
zhromaždení.

V súčasnosti sa však myšlienka vybudova�
elektráreň nad obcou znova dostáva na
program dňa. Aktuálnymi sa stávajú dve
koncepcie prehradenia Váhu:

- pod železničnými mostami — fa Enel
- nad železničnými mostami — fa Hydrohrad
Každá z nich počíta s vybudovaním

priehradného múru a úhrnnou ročnou
energetickou výrobou 70 - 90 GWh. Táto
produkcia energie predstavuje cca 0,2 — 0,3%
celkovej energetickej spotreby Slovenska  Je
to jediný priamy prínos vybudovania

Ako a koho sa týka vodné dielo
Nezbudská Lúčka?

vodnej elektrárne. Je to dostatočné voči
negatívam, ktoré spôsobí?

Dotknuté územie patrí do katastrov obcí
Nezbudská Lúčka a Strečno. Vzdutie hladiny
vzh¾adom na výšku priehradného múru (8 m)
má siaha� až k skale Margita. Okolité územia
patria do tretieho, resp. piateho (najvyššieho)
stupňa ochrany — Národný park Malá Fatra
a zasiahne i chránený prírodný útvar —
Domašínsky meander. To sú skutočnosti,
kvôli ktorým s dielom zásadne nesúhlasí
Správa Národného parku Malá Fatra. Národný
park Malá Fatra je tiež súčas�ou navrhovaných
chránených území v rámci agendy Natura
2000, ktorá zahŕňa územia európskeho
významu.

Zrušenie samočistiaceho efektu vodného
toku, okysličovania perejmi, a tým
obmedzenia životných podmienok, sú
dôvodom zamietavého stanoviska rybárov.

Zaplavený úsek zasiahne jedno z mála miest
prirodzeného výskytu krá¾ovnej našich riek —
hlavátky.

Predmetné územie je mimo priameho
kontaktu obyvate¾ov dotknutých obcí s vodou
rieky, čo môže v súčasnosti vies� k určitému
nezaujatému postoju. Je však miestom, ktoré
je prírodným a historickým klenotom
Slovenska. Jeho hodnotu si uvedomuje čoraz
viac návštevníkov našej dominanty — hradu,
kompy, ktorá silou prúdu spája oba brehy
a atrakcie — pltí.

Správa prvého — Považské múzeum - má
rozsiahle plány na zvýšenie atraktivity nielen
samotného hradu, ale tiež ïalšie iniciatívy pre
upútanie a rozšírenie ponuky. Okrem
čiastočnej rekonštrukcie hradu Strečno
a vybudovania kultúrno — rekreačnej zóny
v podhradí je plánované prepojenie so

Tretia adventná nede¾a bola zároveň aj
dňom skutočne vydarenej akcie „Tradície
v srdci“. Názov a náplň, možno poveda�,
paralelných podujatí úplne vystihol počin,
ktorý nám nielen predstavil ¾udové umenie,
folklór, zvyky a obyčaje, ale predovšetkým
naplnil vianočný čas atmosférou, ktorá
k nemu patrí. Možno poveda�, že iba
pamätníci poznajú dávnejšiu pravidelnos�
predvianočných divadelných hier
miestnych ochotníkov. Bola to príležitos�
stretnú� sa, predstavenia divadelných stálic,
či objavovania nových talentov, ale tiež
uskutočnenia režijných predstáv a nápadov
v období, keï by mal ma� človek k človeku
bližšie.

A práve „Tradície v srdci“ nám opä�
naplnili tento čas. Ich scenár bol odlišný,
ale myšlienka ostala nezmenená.

Iniciatívu kultúrnej komisie pri OcÚ
Strečno  jej členovia nielenže obsahovo
naplnili ale nápad dotiahli aj do konca.

Celá akcia začala o jednej poobede
v kultúrnom dome. Návštevníkom už vo
vestibule pripomenul vianočný čas
vianočný punč, podávaný manželmi
Repáňovcami a vítal ich  predseda komisie
Ing. Bičan pred vstupom do sály pod
symbolom Vianoc — imelom.

Sála bola vyzdobená s pomocou
účinkujúcich detí, ich rodičov a členov
komisie.

Niektorí sa pousádzali a čakali na
program, ktorý  nasledoval po Adventných
trhoch.

Ešte predtým si však mohli prezrie�
výstavku betlehemov, predstavujúcu
pestros� invencie pri stvárnení
najtypickejšieho vianočného motívu.

Tradície v srdci
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  Rozpis
  vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň

február — 13., 27.
marec — 12., 26.

Vytriedený komunálny odpad
zvoz  štvrtok
február — 21.
marec — 20.

Valentínska kvapka krvi
Miestne stredisko Slovenského

červeného kríža organizuje II. ročník
Valentínskej kvapky krvi, na ktorú
srdečne pozýva všetkých darcov.

Akcia sa koná v kultúrnom dome 29.
februára v čase od 8,00 do 11,00 hod.

Ve¾mi pekne ïakujeme susedom
Pristachovcom za včasné upozornenie o
požiari a ich pomoc pri jeho hasení. Ináč
by bola škoda ove¾a vyššia a následky
horšie.       Rodina Kopásková

Najstarší občania
Chudíková Žofia ..................... 93 rokov
   (zomrela 05. 01. 2008)
Pivková Margita ..................... 91 rokov
Melo Juraj ............................... 89 rokov
Oberta Juraj ............................ 87 rokov
Ilovská Mária .......................... 87 rokov
Magočová Anna ..................... 86 rokov
Honková Jozefína ................... 86 rokov
Saganová Dorota .................... 86rokov
Gajdošová Štefánia ................. 86 rokov
Tavačová Terézia .................... 86 rokov
Sokolovský Štefan .................. 85 rokov
Verešová Anna ....................... 85 rokov
Obertová Jozefína ................... 85 rokov
Trhančíková Mária ................. 85 rokov
Gajdošová Jolanta .................. 85 rokov
Očková Terézia ....................... 85 rokov

Štatistika  obce  Strečno  za  rok  2007
Počet obyvate¾ov k 31. 12. 2007: 2644 (k
31. 12. 2006: 2642)
Počet
- narodených: 21; 14 chlapcov,
- zomrelých: - 22; 10 mužov, 12 žien
- pris�ahovaných: 20; 7 mužov, 13 žien
- ods�ahovaných: 18; 8 mužov, 10 žien

Narodili sa
10. 01. .............. Sofia Obertová
30. 01. .............. Šimon Melo
04. 03. .............. Kristína Zajacová
09. 04. .............. Adam Klocáň
17. 04. .............. Peter Bitušík
25. 04. .............. Peter Mojský
28. 04. .............. Matúš Belko
10. 05. .............. Kamil Perniš
17. 05. .............. Christopher Mancini
02. 07. .............. Marek — Ján Praták
09. 07. .............. Martin Rendár
24. 07. .............. Samuel Oberta
19. 07. .............. Filip Oberta
15. 08. .............. Diana Horáková
21. 08. .............. Barbora Belková
06. 09. .............. Šimon Fraško
04. 10. .............. Michaela Stanková
07. 10. .............. Miroslava Beháňová
27. 11. .............. Viktória Hrušková
10. 12. .............. Erik Škorvánek
21. 12. .............. Marcus Chovanec

Uzavreli manželstvo
Vladimír Perniš a Miroslava Beháňová

Ing. Marián Ondrušek a 
Miroslava Obertová

Michal Taraba a Andrea Pratáková
Aleš Adolf a Katarína Kubalová

Pavol Hladký a Mgr. Zita Ilovská
Štefan Hruška a Simona Obertová

Juraj Košút a Božena Obertová

Opustili nás
05. 01. Tomáš Drevenák ........ 61 rokov
20. 01. Irena Škripeková ........ 75 rokov
08. 02. Martin Ďuračka .......... 75 rokov
20. 02. Margita Tarabová ....... 81 rokov
05. 03. Mária Hriníková ......... 87 rokov
16. 03. Eva Albrechtová ......... 94 rokov
28. 04. Ján Sokolovský .......... 76 rokov
29. 04. František Piovarči ....... 84 rokov
04. 05. Mária Vojvodová ....... 73 rokov
21. 06. Vincent Bukovinský ... 56 rokov
23. 06. Jozef Židek ................. 61 rokov
18. 07. Anton Vojvoda ........... 55 rokov
09. 08. Paulína Melová ........... 82 rokov
19. 08. Blažej Kučera ............. 75 rokov
23. 08. Eduard Oberta ............ 81 rokov
03. 09. Jozefa Melová ............ 93 rokov
29. 09. Mária Muchová .......... 84 rokov
29. 09. Anna Beháňová .......... 85 rokov
11. 10. Janka Obertová ........... 88 rokov
24. 10. František Sokolovský . 78 rokov
25. 11. Margita Klimčáková ... 75 rokov
27. 12. Štefánia Bitušíková .... 79 rokov

Obec Strečno vydala v novembri 2007
sériu propagačných materiálov. Každý druh
je svojským príspevkom k predstaveniu
obce a regiónu. Vydanie materiálov je
výstupom projektu „Propagácia a podpora
medzinárodnej spolupráce v CR“, ktorý je
hradený na 95% z prostriedkov európskych
spoločenstiev a 5 %-nej finančnej
spoluúčasti obce.

Realizátor- obec Strečno - mal pri
koncipovaní obsahu jednotlivých
materiálov na zreteli komplexnú informáciu
o obci a regióne, podanú z viacerých uhlov
poh¾adu, ktorý samozrejme ovplyvnili
svojim prínosom i propagačné agentúry
zabezpečujúce dizajn a tlač. Materiály majú
obrazový a verbálny obsah zoh¾adňujúci
najzákladnejšie potreby používate¾ov.
Textová čas� je pri každom druhu v piatich
jazykových mutáciách (slovenčina,
po¾ština, angličtina, francúzština, nemčina),
v jedno až pä�kombinácii.

Na predstavenie výstupov projektu sme
sa rozhodli poskytnú� jednotlivé druhy
propagačných materiálov  prostredníctvom
obecných novín ako prílohu jednotlivých
tohtoročných čísel.

V prípade záujmu o ïalšie výtlačky sa
môžu občania obráti� na Miestne kultúrne
stredisko pri OcÚ Strečno.

/pa/

Propagačné
materiály

Oznam
Obec Strečno oznamuje všetkým

vlastníkom pôdy na miestnej časti
Kamenné, že na základe žiadostí o
pridelenie stavebných pozemkov, budú
prizývaní na stretnutia v súvislosti s
plánovanou individuálnou bytovou
výstavbou (IBV) na realizáciu tohto
zámeru.

Oznam
Spoločnos� Severoslovenské vodárne a
kanalizácie, a.s. ako prevádzkovate¾
verejnej kanalizácie žiada všetkých
občanov, ktorí majú svoje nehnute¾nosti
pripojené na verejnú kanalizáciu a
odvádzajú splaškové vody, aby sa v
termíne do 15. 2. 2008 dostavili na
obecný úrad za účelom vybavenia
žiadosti o zriadenie kanalizačnej
prípojky.
V prípade, že po uvedenom termíne
bude u niektorej nehnute¾nosti zistené
neoprávnené vypúš�anie odpadových
vôd, spoločnos� Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a.s. bude proti
majite¾ovi tejto nehnute¾nosti
postupova� sankčnými prostriedkami v
zmysle platnej legislatívy.

Sv. Valentín - sviatok všetkých
zamilovaných

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14.
február. Je sviatkom všetkých
zamilovaných a slávi sa už nieko¾ko
desa�ročí v rôznych kútoch sveta.

V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína
zamilovaní obdarúvajú valentínkami a
ïalšími romantickými darčekmi, aby
vyjadrili hĺbku svojich ¾úbostných citov.
Tento sviatok má v sebe ve¾ké čaro a
aspoň kúsok z jeho posolstva by mal by� v
každom dni počas celého roka.
Nezabudnime na svojich najbližších
v tento deň !
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Svätý Blažej — biskup a mučeník — žil na prelome 2. a 3. storočia v meste Sebasta. Toto
mesto ležalo vo východorímskej prefektúre Pontus. V meste sa prelínalo grécke a rímske
obyvate¾stvo. Zomrel okolo roku 318 v meste Sivas /Turecko/ za panovania cisára Licínia.

O živote svätého Blažeja existuje málo údajov. Tradícia však hovorí, že mal liečite¾ské
schopnosti. V jeho uzdravovacie schopnosti  veria najmä chorí, ktorých trápia bolesti hrdla:
„Svätý Blažej, hrdlo zohrej!“ V prosbách ¾udí Blažej vyprosuje, aby bolesti hrdla odniesla
zima. Jar je už blízko: „Na svätého Blažeja kamienok sa ohrieva.“

Svätý Blažej mal ve¾mi blízko k chudobným a trpiacim. V roku 313, teda v dobe, kedy žil,
bol vydaný Milánsky edikt, dohoda medzi západorímskym cisárom Konštantínom
a východorímskym cisárom Licíniom o poskytnutí náboženskej slobody kres�anom. Edikt
však nebol dlhý čas dodržiavaný. Pontský námestník Agricolaus prenasledoval kres�anov
v Malej Ázii ïalej. Biskup Blažej sa skrýval v horách, ale odhalili ho. Väznili ho a nútili
klaňa� sa rímskym bohom. Blažej bol odsúdený k pomalej smrti. Priviazali ho ku stĺpu
a mučili ho. Nakoniec ho s�ali mečom. Legenda hovorí, že keï ho viedli na popravisko,
pribehla k nemu vdova, kres�anka a prosila ho, aby jej uzdravil syna. V hrdle sa mu
vzpriečila kos� a umieral. Po Blažejovom požehnaní sa kos� uvo¾nila a chlapec sa uzdravil.
Na pamiatku tohto zázračného uzdravenia sa už od 6.storočia, kedy ¾udia vzývali v kostoloch
sv.Blažeja o pomoc, ude¾uje svätoblažejské požehnanie.  Toto požehnanie sa viaže na
historicko legendárne údaje o svätom Blažejovi. V deň svätého Blažeja sa dáva veriacim
požehnanie so skríženými sviecami pod hrdlom. Tieto sviece pripomínajú svetlo viery v Božiu
pomoc v krížoch každodenného života. Okrem toho skrížené sviece symbolizujú bezmocné,
zviazané ruky svätého Blažeja pri požehnávaní umierajúceho chlapca. Blažejské požehnanie
je akt povzbudenia kres�anov na ceste pozemským životom. Patrí medzi sväteniny, ktoré sú
oslavou Boha a prosbou o jeho dary. Cirkev ude¾uje požehnanie vzývajúc Ježišovo meno.
Kres�ania sú tak v Kristovi požehnaní  Bohom Otcom a uistení, že človek nikdy nezostane
sám. AM

Svätý Blažej

Ako a koho sa týka vodné dielo Nezbudská Lúčka?
Dokončenie zo str. 1

Starhradom, kde sa uvažuje s čiastočnou
rekonštrukciou a už v prvej etape s jeho
osvetlením. Isto si každý z nás vie predstavi�
túto myšlienku, ktorú by zvýrazňovala
prírodná scenéria a živá voda Váhu. Oporný
múr a stojaca hladina či odkryté bahenné
nánosy by boli úsekom, ktorý by tento dojem
určite devalvovali. Otázkou je, či by bol
záujem zakomponova� plány obnov hradov na
skvalitnenie ponuky do takéhoto prostredia.

Realizácia priehrady by znemožnila
splavnos� zatopeného úseku. Každoročne je
Váh v strečnianskom prielome cie¾ovou
stanicou rastúceho počtu vodákov a rafterov.
Takisto je miestom tréningu rýchlostných
kanoistov, prevádzkovania kompy
a samozrejme miestom splavovania rieky na
pltiach. Každá z uvedených činností je
významná pre rastúci cestovný ruch v tejto
oblasti. Sú to však predovšetkým plte, ktoré
lákajú čoraz viac návštevníkov z celého sveta
a sú významným doplnkom programu i pre
okolité turistické centrá. Zamedzením
splavnosti by došlo k strate minimálne 50
pracovných miest pre príležitostnú prácu
predovšetkým miestnych obyvate¾ov v čase
od apríla do novembra.

Tieto fakty by sa priamo či nepriamo dotkli
aj ostatných subjektov poskytujúcich služby
z dôvodu nižšieho priemerného príjmu
občanov, či kvôli očakávanej redukcii
turistov. Prejavil by sa i v nezáujme občanov,
príp. ïalších investorov o  ïalšie rozširovanie
ponuky služieb v obci.

Cestovný ruch je perspektívou obce Strečno
a je dlhodobou možnos�ou ekonomického
rastu celého regiónu. Očakáva iba racionálne

využitie mimoriadnych daností. Tento cie¾ je
možné dosiahnu� práve zachovaním životného
prostredia a nedevastovaním bohatstva, ktoré
nám bolo, ako málokomu nadelené.

Preto aj poslanci obecného zastupite¾stva
kvôli  opätovnému záujmu o vybudovanie
priehrady neschválili 30. 11. 2007 doplnok
k územnému plánu obce Strečno o stavby
súvisiace s výstavbou Vodného diela
Nezbudská Lúčka. Ich rozhodnutie bolo
ovplyvnené nielen obmedzením koncepcie
rozvoja, ale takisto okamžitým vplyvom na
zamestnanos�, trvalou a nezvratnou
devastáciou prírody a krajiny a obmedzením
kvality života. Sú to etické, ekonomické
a sociálne dôvody, ako aj ochrana osobného
a verejného majetku.

Kto vie odhadnú� vplyv vzniknutej vodnej
plochy na miestnu, už teraz dos� mimoriadnu
klímu(vetry, dažde, hmly, premnoženie
lietajúceho hmyzu a pod.)?

Vybudovaním vodného diela by boli
v katastri obce prítomné už dve umelé vodné
plochy. Ako sú obce zabezpečené pred
technologickým problémom, či dokonca
haváriou?

Ako a kde sa budú odstraňova� a likvidova�
kaly - kontaminované nánosy?

Nako¾ko stratí región svoj význam
a hodnotu? Ako sa to premietne do
ekonomickej sebestačnosti, nako¾ko obmedzí
hospodársky rast obyvate¾stva, zníži záujem
investorov, cenu pozemkov a ïalších
nehnute¾ností?

Kam až pokročí ničenie krajiny po umožnení
zásahu takéhoto rozsahu?

Nechcem by� zlým prorokom, ale šance a
možnosti budú výrazne nižšie a dopady

v globálnom hodnotení negatívne.
Logicky uvádzam termín región, iba

v konkrétnych prípadoch spomínam obec
Strečno. Pretože práve región zabezpečuje
komplexnos� ponuky tohto kraja. A doň spadá
i obec Nezbudská Lúčka. Obec, ktorá mala
k vybudovaniu ako jediný oslovený
a dotknutý subjekt kladné stanovisko
a prezentuje ho i v súčasnosti. Nepoznám
konkrétne dôvody pre ich rozhodnutie, ale
chcel by som zdôrazni�, že uvádzané negatíva
sa netýkajú iba Strečna. Osobne som
skeptikom pri s¾uboch  investorov
o kompenzáciách. Ak aj budú, v žiadnom
prípade nemôžu by� adekvátne
vzniknutým stratám, naopak boli by
jednoznačne marginálne  v porovnaní
s nevýhodami nezvratného charakteru,
ktoré nám naše deti nemusia odpusti�.

Racionálne je uvažovanie o spoločných
projektoch na využitie prírodných krás
a koncentrácie zaujímavostí, pretože územia
na oboch brehoch Váhu tvoria jeden celok
a ako taký je vnímaný a navštevovaný.
Existuje aj viacero ideí rozpracovaných obcou
Strečno, ktoré by pomohli ïalšiemu rozvoju
bez vplyvu na životné prostredie a životné
podmienky. Trvalý záujem o podporu
projektov na zvýraznenie prírodného
a kultúrneho dedičstva sa v Strečne premietol
do viacerých realizácií v cestovnom ruchu,
vzrástol kredit regiónu a samozrejme i jeho
hodnota. Pestros� ponuky, krajina a stav
infraštruktúry boli pozitívom pri rozhodovaní
pri investičných akciách,  ktoré zabezpečili
redukciu nezamestnanosti na minimum (ŽSR-
SIP, Dong Hee). Dôsledkom je tiež zaradenie
Strečna medzi obce s medzinárodným
významom pre cestovný ruch.

V rámci takého územného celku, ktorý
tvoria naše susedské obce, má by� spolupráca
samozrejmos�ou. Chce to iba iniciatívu,
záujem o harmonický a harmonizovaný
rozvoj a sledovanie vlastných možností na
jeho realizáciu. Spoliehanie sa na zásah
a pomoc iných vo veciach, ktorých riešenie
je v našich silách, je nezodpovedné voči sebe
samým i voči našim potomkom.

Takže možnos� vybudovania priehrady sa
týka nás všetkých. A normálny zdravý rozum
nám isto hovorí, že súhlasi� so zničením krás,
na ktoré sme všetci hrdí a ktoré nám iní
závidia, by bol hriech voči dedičstvu, ktoré
môže by� našou budúcnos�ou.

V súčasnosti prebieha anketa v okresných
novinách o vodnom diele. Komu záleží na
kladnom stanovisku k tomuto dielu a kto
s ním súhlasí? Neverím, že to môže by� súdny
človek, ktorý pozná tento kraj, či dokonca
miestny obyvate¾, ktorému je rodiskom.
Najskôr tí, ktorí sú neinformovaní a tí, čo
z toho chcú profitova�. Každý investor, ak je
zainteresovaný iba svojim ziskom, nepozerá
na dôsledky. Ak prídu problémy, odíde a „po
mne potopa“.

Čo v tomto prípade môže plati� aj doslovne.
/pa/
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Začal sa ïalší kalendárny rok...
... a s ním aj mnoho školských povinností.

Deti si domov priniesli polročné hodnotenie
ich práce, (ale aj práce rodičov, ktorí sa
svojim de�om venujú a pomáhajú im).
Niektorí sa tešili, niektorí boli zarmútení.
Niektorých rodičia pokarhali, ale prečo?
Výsledky práce našich detí sú aj v určitej
miere naše výsledky. Keï die�a�u niečo
nejde, je nutné mu pomôc�.

 Pred sebou majú ïalší polrok plný
učenia, ale aj odpočinku.  Naši deviataci
absolvovali azda prvú dôležitú skúšku
života — monitor. Pred sebou majú náročné
prijímacie pohovory. Majú teda dos�
priestoru na zužitkovanie svojich
vedomostí, ktoré získali v škole. Škoda, že
niektorým tie povinnosti sú viac cudzie ako
blízke. Lebo nestačí len jednostranná snaha
učite¾a, ale aj snaha žiaka. Učite¾ ukáže
žiakovi cestu, ale on musí po nej kráča�
sám. Je už na ňom, ako sa po nej vydá.

Od začiatku nového kalendárneho roka
prešlo iba pár dní, ale naša škola toho ve¾a
stihla. Naši žiaci sa zúčastnili školského
kola geografickej olympiády v Strečne,
úspešní  Ján Repák, Matej Taraba, Monika
Zrelicová, Kristína Kopásková, Pavol
Kadaši, Nikola Obertová, Jakub Oberta,
Marek Sapieta, Pavol Taraba a Mariana
Repáková postupujú do okresného kola.
Žiačka Veronika Moravčíková (9.B) sa
zúčastnila okresného kola olympiády
v anglickom v Žiline. Talentovaná
prednášajúca Zuzka Brezániová (7.A)
absolvovala okresné kolo literárnej sú�aže
Šaliansky Ma�ko. V súčasnosti sa žiaci

Fašiangové tradície neobišli vïaka
ochotným rodičom a učite¾om ani našu školu.
O originálnu výzdobu sa postarali naši žiaci,
s ktorými pracovala p.uč. Mgr. A.Matulová.
Ochotne venovali čas prípravám, za čo im
patrí ve¾ká vïaka. Táto akcia mala mnoho
krásnych a originálnych masiek, dokonca
i v radoch učite¾ov.

Ve¾ké poïakovanie patrí hlavne obetavým
rodičom, ktorí venovali svoj čas nielen svojim,
ale aj ,,cudzím“ de�om, a to p. Kataríne
Obertovej, p.Norike Dikošovej, p. Darine
Tarabovej a jej dcére Danke,  p. Pavlovi
Tavačovi, p. Stanislavovi Trnovcovi,
p.Bronislave Ďurišovej, ktorá sa postarala
o zakúpenie cien pre karnevalové masky a tiež
výbornému DJ Jozefovi Tavačovi ml. a jeho
pomocníkom a ve¾ká vïaka patrí aj
zriaïovate¾ovi ZŠ, ktorý vždy ochotne
zabezpečí priestory pre túto akciu a všetkým,
ktorí pomohli.

Verte zorganizova� a ustá� takúto akciu nie
je vôbec jednoduché, pretože tí, ktorí
chodievate na karneval, ste si určite všimli tie
isté tváre, ktoré sa o to starajú.

Nechcem znevažova� ostatných rodičov,
ktorí sú v rade rodičov, verím, že majú
povinnosti vo svojej práci. Ale, aj títo rodičia
pracujú a dokážu si pre deti urobi� čas. Preto,
porozmýš¾ajte, či by nebola z vašej strany
možná väčšia snaha pre tých, ktorí majú by�
našou budúcnos�ou ☺         Erika Trnovcová

ŠKOLSKÝ
KARNEVAL

Rodný kraj
Janka Mintáchová  z 8. B

Môj rodný kraj je ten,
v ktorom keï vánok ofúkne ma,
tak blahom oplyniem.

To je rodný kraj,
kde rodinu máš aj blízkych,
kde si sa narodil a priate¾ov
máš istých.

V mojom rodnom vidieckom kraji,
vysoký hrad pozerá z výšky,
usína na brale vysokom,
kde tmavé nory majú líšky.

Taktiež nad záhonmi a lúkami
už dlho stojí pomník vojnových
hrdinov,
to miesto nie je našou pýchou jedinou.

V mojom rodnom kraji,
najkrajšie slnko je v máji,
keï vykúkajú zlaté púpavy.
V zime zas zapadnú snehom vysočiny,
okolitá pýcha Strečna,
zostane vždy večná.

Veru krásna je tá moja dedina,
kde sa zvyky ¾udí nikdy nemenia.

Pán Mrkvička a pes
V malej dedinke žil pán menom Mrkvička. Už odmalička túžil ma� psa, ale nikdy sa mu

jeho sen nesplnil. Nemohol si ho vlastne ani dovoli�. Robil totiž čašníka. Pracoval cez
deň aj v noci a platili mu ve¾mi málo. Za čo by teda kúpil psíkovi žrádlo?

Jedného dňa sa stalo niečo zvláštne. Pán Mrkvička sa díval von oblokom a zbadal
šteniatko. Asi sa stratilo jeho rodine? Čo ak sú na dovolenke, čo si chúïa počne samé?
Dom pána Mrkvičku sa psíčkovi zapáčil. Sadol si pred jeho dvere a začal kňuča�. Smutné
kvílenie pán Mrkvička začul. Rýchlo otvoril  a psík vbehol dnu. Veselo zavrtel chvostíkom
a behal po dome ako splašený. Pán Mrkvička ho začal naháňa�. Naháňali sa a behali,
ve¾a vecí pová¾ali. To sa pánovi Mrkvičkovi veru nepáčilo. Nahneval sa. Dokonca aj
kričal. Bojazlivý psík vbehol do kúpe¾ne. Skočil rovno do napustenej vane. Šplechotal
a fŕkal. Pán Mrkvička ho konečne mohol chyti�. Psíka vyutieral a osušil. Pri tom si všimol,
že psíček má na sebe obojok s menom a adresou jeho majite¾a. Premýš¾al, čo urobi�.
Odfotil šteniatko, fotografie rozmnožil a rozvešal po dedinských stĺpoch. Medzitým dal
psíkovi najes� a napi�. Stali sa z nich dobrí kamaráti. Zazvonil však zvonec. A bol koniec.
Ale nie koniec príbehu. To sa len našiel š�astný majite¾. Poïakoval sa pánovi Mrkvičkovi.
Psík sa pánovi Mrkvičkovi tiež poïakoval - po svojom. Celého ho zaslintal, keï ho
oblizoval.

Zakývali si na rozlúčku. Pán Mrkvička sa díval za nimi cez okno. Ale nie dlho. Vybehol
z domu a bežal do najbližšieho útulku so zvieratkami. Keï si psíka nemôže dovoli�,
rozhodol sa, že im bude robi� aspoň spoločnos�, aby neboli smutní. Konečne si splnil svoj
sen a mal okolo seba ve¾a psíkov.            Matej Zajac, II. A, trieda pre nadané deti

pripravujú na literárnu sú�až Rozprávkové
vretienko a Hviezdoslavov Kubín. Mnohé
práce poputujú do vyhlásených literárnych
sú�aží: Galandova matka, Európa v škole,
Po stopách Janka Hraška. Výtvarná sú�až
Vesmír očami detí je blízka hlavne zručným
výtvarníkom.

V škole máme ve¾mi šikovné deti, ktoré
svojou tvorivos�ou dokážu zauja� na
sú�ažiach a umiestni� sa na popredných
miestach. Prečítajte si, ako tvorili do
literárnej sú�aže Galandova matka na tému
Rodný kraj.

Zelený strom
Dáška Samcová a Romanka

Pratáková zo 7.B
Keï ráno do školy chodievam,
zelený strom po ceste vidievam.
Raz sa mi o ňom prisnilo,
ako som si sadla na vrchol
a videla som môj rodný kraj.

Keï pozerám sa z hora,
moje oči sa lesknú a rados�ou horia.
Vidím všetky krásy našej zeme,
s údivom pozerám sa na ne.

Počas jari vidím kvitnúce kvety,
cez zimu gu¾ujúce sa deti,
cez leto studený Gerlachovský štít,
na jeseň strom opadne a nie je z neho
nič.

Keï ráno som sa zobudila zo sna,
pozrela som sa z okna von,
uvidela som môj zelený strom.

Videla som však len jeho korene,
ako smutne pozerajú do zeme.

Niekto môj zelený strom odpílil
a moje sny o rodnom kraji oddialil.

Internet v obecnej knižnici
5 Sk/pol hod žiaci ZŠ
15 Sk/pol hod študenti stredných, vyso-

kých škôl a dospelí používatelia
knižnice

2 Sk tlač z internetu/1 strana/
2 Sk kopírovanie /1 stranaA4/
Možnos� objednania na tel.č. 5697 144.
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Betlehemy poskytli občania Strečna a ich
množstvo hovorilo o tom, že ich myšlienka
oslovila. Zrejme táto ouvertúra bude ma�
pokračovanie v ešte bohatšej prezentácii
i v tomto roku.

Tiež milo prekvapila výstavka
medovníkov spojená so sú�ažou.
Anonymné vzorky svedčili o 
profesionálnom majstrovstve, aj keï toto
umenie vykonávajú tvorcovia iba pre
potešenie svoje a svojich najbližších.
Anketa návštevníkov rozhodla, že
najviac sa páčili medovníky pod
číslom štyri, ktoré patrili, ako sme
sa dozvedeli neskôr, Barborke
Hrdej. Sladké koláče patria
k Vianociam a ich prítomnos�
s ponukou pre každého, bola
dielom našich dôchodcov.

Adventné trhy ako súčas� celej
akcie si za svoje miesto zvolili
pamätnú izbu v kultúrnom dome.
Aj keï je to ve¾mi vhodné
prostredie, kapacita na tento účel
vôbec nestačila. Sústredenie
¾udových výrobcov zo Strečna,
ktorí boli pre túto príležitos�
oslovení v predstihu spolu
s členkami Matice Slovenskej a Spolku
Živena zo Žiliny, zabezpečila O.
Kadašiová. Bola hlavným režisérom
priblíženia pestrosti ¾udového umenia
rozsahom v značne širokom zábere.

Bolo možné vidie� liatie olova,
drevorezbárske výrobky, tkané symboly,
medovnikárstvo, košikárstvo, obrazce zo
slaného pečiva, šikovnos� detí z MŠ a ZŠ,
prípravu rôznych šperkov a príveskov
a pod. Bolo toho hojne a že sa páčilo, bolo
vidie� i z využitia príležitostí na kúpu
vystavovaných predmetov.

A program pokračoval ïalej. Už sa blížil
čas hlavnej časti — vystúpenia detí MŠ a ZŠ
Strečno. To už bolo zrejmé aj v sále
kultúrneho domu, ktorá sa raz zas naplnila

nie do posledného miesta, ale úplne.
Vystúpenie pripravoval Detský folklórny
súbor pod vedením ¼ubky Kučerovej
a Petra Kleina. ¼ubka bola hlavným
protagonistom celého programu, jeho
scenára, choreografie a praktického
naplnenia. Takýto koníček chce celého
človeka. Ktorý, ak to rozvinie o invenciu,
talent, znalosti a vz�ah ku kultúre
a miestnemu národopisu, tak môže
vzniknú� čosi také, ako sme mohli vidie�,
poteši� sa a by� úprimne dojatí.

V programe vystúpilo viac ako 40 detí
detského folklórneho súboru, 8 detí z MŠ

a ¾udová hudba zo Strečna.
Pozostával zo štyroch obrazov
Na úvod Pachu¾a- pastier symbolicky

zažalo hviezdy na oblohe, vytvorilo
atmosféru večera.

1. obraz — sv.  Martin
Vystúpenie detí MŠ pod vedením ¼.

Kučerovej; ¾udové pásmo
O sv. Martinovi
Učinkujúci:
Adelka Pristachová, Patrik Taraba, Pe�ko

Tojčík, Margarétka Kadašiová, Majko
Beháň

Scenár:
Mamka vstúpi do izbice,  rozdá de�om

svetlo, rozkúri pec. Izbica zažiari a deti
prosia o rozprávku. No musia najprv drevo
nanosi�. Kým matka na chlieb zarobí
a zamiesi, zahrajú sa Na chlebík.

Matka vkladá chlieb do pece a rozpráva
de�om príbeh o sv. Martinovi. Kým sa
chlebík v peci upečie, deti si zahrajú
divadlo.

Mamka delí chlieb a z chlebíka ubúda.
Deti sa podelia o chlebík tak, ako sa Martin
podelil o pláš�. Je ho čoraz menej. Deti
zis�ujú, že delením  z chlebíka ubúda, je
ho menej. Ale ak delíme svetlo ,je ho čoraz
viac.

Sv. Martin vezme svoj pláš� a polovicu
podaruje žobrákovi. Sv. Martin nám ukáže,
ako sa rozdeli� s trpiacimi, rozžiari naše
vnútorné svetlo v srdci. Naučí nás, ako sa
podeli� a ma� z toho rados�.

 2 obraz - Gazdovská  izbica-
driapačky a priadky...

A sme o krok ïalej v kalendári. Dni
Kataríny, Ondreja, Barbory, Mikuláša a
Lucie ¾udia kedysi označovali ako stridžie
dni.

Na priadkach vystúpenie detí DFS
driapačky , priadky - tanec s kúde¾kami

Tanec s palicami - nezbední chlapci, čo
podkúšajú gazdinú

Lucie- Tanec Lucií so symbolickým
očistením  príbytku ometlom.

* 3 obraz - Príchod a narodenie
Ježiška

Deti z MŠ v Strečne pod
vedením p. uč. Danky Pavlíkovej

Učinkujúci:
Martinko Stráňavčin, Robko

Melo, Mária Klocáňová, Lenka
Vojvodová.

Scenár:
Šikovný pastier nám prerozprával

príbeh o tom, ako Ježiš a Mária /
putovali do Betlehema. Aká bola
ich cesta a ako sa im zjavil Anjel
Gabriel

Deti DFS  najmenšie deti- Tanec
Anjelov.

Scenár:
Symbolický príchod a narodenie

Ježiška.
Anjeli uložili Ježiška do jasličiek a

podarovali mu slamu. Spievali takmer už
zabudnutú koledu Už Ježiško zostupuje
z nebeského raja. Anjeli boli krásni.

4 obraz - Koledy a vinše...
Scéna sa naplnila. Znie koleda Š�astie,

zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Nastúpili všetky deti, Prišiel aj sv.Mikuláš

s Čertom a Anjelom, ktorý deti pochválil
a podaroval im sladkú tortu.

Poïakoval sa p. starosta A. Klocáň,
predseda Kultúrnej komisie OU Strečno
p.Ing. Bičan. Deti boli ve¾mi milo
prekvapené, pretože takýto dar naozaj
nečakali.

Na záver zazneli koledy a vinše ako malá
Jasličková pobožnos�.  A celkom na koniec
do tmy a svetla sviec zaznela Tichá noc,
ktorú nám spievala Otka Moravčíková
s ¼udovou hudbou zo Strečna /Ján Kučera,
¼. Kučerová, František Dlugoš/  Spievali
všetci.

Tak takto sme spolu prežili tretiu
adventnú nede¾u. Jej atmosféra, symbolika
a stvárnenie boli určite pre každého
mementom obdobia, ktoré má by� o láske,
vzájomnosti a radosti zo života. Možno iba
poïakova� všetkým, ktorí nám to
sprítomnili a možno spôsobili zastavenie
a zamyslenie sa nad skutočným zmyslom
Vianoc a dúfa�, že to bol prvý krok v akejsi
obnove takejto formy vzájomnej účasti na
tomto čase.          

  /pa,lk/

Tradície v srdci

Lúka pastierov
Malvínka Kučerová zo 7.B

Okolo mňa lúky a hory,
kde jeden večer oheň horí.
Sú to slávne Jánske ohne,
kde Jánošík skáče ponad ne.

Okolo mňa vysoké hory,
kde zvieratá majú svoje nory.
Miesto, kde vtáci štebotajú
a z výšky sa na nás pozerajú.

Dedina pod hradom zasiata,
 v ktorej otvoria vám ¾udia vráta.
Otvoria vám ¾udia dobrej vôle,
z obce Strečna našej i tvojej.

To je moja dedina,
machom obrastená rodina.

Dokončenie zo str. 1
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Detský folklórny súbor zo Strečna sa Vám
v predvianočnom období predstavil pásmom,
ktoré zobrazovalo zvyky a obyčaje na dedine
od jesene  do Vianoc.

Snažili sme sa o to, aby tradície ožili, aby
sme v nich nachádzali pravdu, ktorú v sebe
nesú.

Tieto tradície sú ve¾mi , ve¾mi dôležité.
V dnešnej modernej dobe slávime najviac dva
sviatky v roku, a to Vianoce a Ve¾kú noc. No
to by bolo na celý rok ve¾mi málo. Niektoré
tradície, ktoré Vianociam predchádzajú, sú
potrebné na to, aby sme v sebe zobudili
a rozvinuli  sily myslenia, cítenia i vôle  tak,
aby sme boli schopní plne prija� dar Vianoc.
Ani netušíme, ako sú niektoré zvyky
s Vianocami úzko späté.

Jeseň je prípravou na zimu. Rozvíja v nás
sily vôle.  Je to vhodný čas postavi� sa  voči
zime a tme, upevňova� svoju myse¾, nepodda�
sa depresii a robi� pevné rozhodnutia.
Pomáha nám jesenné mocné Michalské
slnko, ktoré hladí plody jesene a dopraje im
dozrie�.  Gazdovia sa v tomto období
intenzívne pripravovali na príchod zimy.
Ukončovali práce, ïakovali za úrodu. Jesenné
dožinky a zber úrody bol a je ve¾mi podstatný.
Veï dary jesene- slnka nachádzame na
vianočnom štedrovečernom stole. Sú to chlieb
a víno.

Čo robí chlieb chlebom? Chlieb pochádza,
tak ako človek, zo zeme a je preto symbolom
¾udskej existencie. Ako jednoliaty celok
vznikol rozdrvením mnohých zŕn, a preto je
symbolom nášho spojenia s Ježišom Kristom.

Človek potrebuje pre život chlieb. Ale chlieb
mu nestačí. Keby mal aj plný stôl jedla, ale
bol by sám, chradol by. Človek potrebuje aj
iný pokrm — potrebuje lásku, dôveru, istotu,
oporu, potrebuje Niekoho, kto ho sýti ako
človeka aj chlebom ducha.

A tu prichádza sv. Martin
 Do Michala sme si užívali slnko a teplo

zvonku. Sv. Martin je doba vnútorného svetla.
Chladná jesenná doba núti ¾udí h¾ada� si cestu
k sebe.. V tej temnote a chlade ročného
obdobia  je prázdno. Príroda sa stíši a čaká.
Nájdu sa aj záblesky  lásky a nádeje.. Martin
chodí na bielom koni. To znamená, prináša
už prvý sneh. Gorali hovorievajú: Ak Martin
v snehu pribehol, môže v ňom leža� celú zimu.
Chodí však aj na žltom (plavom) tátošovi, to
keï pricvála v slnku a suchu - zima by potom
mala by� tuhá. Ak sa koník javí skôr do ryšava,
zima bude i vo svojej sile mierna. Na sivkovi
ho vítame, ak nesie sychravos� a hmly .
Meniny všetkých Martinov však už napriek
farbe koníkov znamenajú, že sa nám treba
starostlivo pripravova� na nástup obdobia,
ktoré naši predkovia nazývali predzimou a
dodnes platí: Po Martinovi už zima nežartuje.
Pranostiky odporúčajú: Na Martina, drž sa
komína, Na Martina, dobrá je perina a
podčiarkujú: Na Martina aj medveï líha.
Martinský sviatok je  spojený s významným
¾udským gestom. Legenda vraví, že „Sv.
Martin vezme svoj pláš� a polovicu podaruje

žobrákovi.“ Sv. Martin nám ukáže, ako sa
rozdeli� s trpiacimi, rozžiari naše vnútorné
svetlo v srdci /sily cítenia.

A sme o krok ïalej v kalendári, dni
Kataríny, Ondreja, Barbory, Mikuláša a Lucie
¾udia kedysi označovali ako stridžie dni.
Verili, že v tieto dni zimného slnovratu
s ubúdajúcim denným svetlom pribúda moc
nepriaznivých nadprirodzených síl. Na
Ondreja je naša zem najviac odklonená od
slnka. Chlapci chodili a udierali so železnými
podkovami, klincami a kladivkami. Aj takto
si ¾udia vo¾akedy dopĺňali duchovnú silu
a pevnos� do zimných krátkych dní a čoraz
dlhších nocí.

V domácnostiach sa v týchto dňoch hlavne
spracúvali domáce materiály, Priadlo sa ,
tkalo, driapalo sa perie. Deň Lucie bol
sviatkom priadok. Vtedy sa nesmelo prias� ani
ši�, lebo dievča by stihlo neš�astie. Večer sa
niektoré ženy preobliekali za Lucie. V bielych
plachtách alebo šatkách chodili po domoch.
A keï práce bolo dos�,  odložila sa robota,
odpratalo sa nadriapané perie, praslice,
kolovraty, stôl sa odložil do kúta, stoličky a
lavice sa dali ku stenám, mladí tancovali,
spievali a ujúkali. Neskoro v noci pri
mesiačiku za vŕzgania snehu sa rozchádzali,
niektorí v skupinkách, niektorí vo
dvojiciach....

K predvianočnému času neodmyslite¾ne
patril sv. Mikuláš, Čert a Anjel. /sily
myslenia    Sv. Mikuláš je bytos� nebeského
sveta a vie všetko!!!! Má zlatú nebeskú knihu,
v ktorej sú napísané všetky skutky detí. Je
láskavý, nekarhá, nehnevá sa. Naši predkovia
vedeli, ako pripravi� deti na Vianoce. My
dospelí v predvianočnom období hodnotíme
svoje skutky za rok, spytujeme svedomie,
pristupujeme k spovedi. Ale malé deti to
nevedia. Fyzická prítomnos� Anjela  a Čerta-
symboly dobra a zla, dajú die�a�u možnos�
prehodnoti� svoje skutky, vedie� čo je dobré

a čo je zlé. A die�a sa zamýš¾a nad svojimi
skutkami a úprimne spytuje svoje svedomie.

Dnešní ¾udia každým rokom viac a viac
dokážu nezodpovedne využíva� túto bytos� na
komerčné účely. Je na nás dospelých, ako
dokážeme deti ochráni� pred takýmito
nezdravými a popletenými úletmi.
Pristupujme k sv. Mikulášovi s úctou, a tak
ju aj de�om sprostredkúvajme. A ak o rok
zazvoní u Vás doma sv. Mikuláš s Anjelom
a Čertom, otvorte mu a nechajte ho vstúpi�.
Je to to najlepšie, čo môžete pre malé die�a
pred Vianocami urobi�. Doprajte mu pravdivý
zážitok zo stretnutia s touto váženou bytos�ou.
Po duchovnej aj fyzickej očiste tela
a príbytkov  môžu prís� vytúžené Vianoce.

Symbolika a slávenie sviatkov je rozsiahla
a má na rôznych miestach krajoch a rodinách
svoju vlastnú tradíciu. Toto zachovanie
tradícií má však zmysel iba vtedy, ak my sami
to cítime ako hlbokú potrebu a prínos do
svojho života. Uvedomi� si, čo sa deje cez
Vianoce, k tomu stačí celkom málo. Stačí
neklás� vianočnému zážitku prekážky. Ak to
skúsime, pocítime, akoby odvšadia¾ k nám
prúdila Čistá Láska.

Len jediný raz v rytme roka sa na 13 svätých
dní a 12 nocí otvorí Brána nadzmyslovosti
a nebeské sily prichádzajú mocným svetelným
prúdom.. Uprostred kozmického vianočného
diania sa začína vynára� nový tichý vianočný
obraz: zrodenie Božského die�atka vo vnútri
človeka. Všetky okolnosti sú priaznivo
naklonené tomuto dianiu. Nebeské brány sa
zatvoria vo sviatok Troch krá¾ov. Ak v sebe
rozvinieme všetky sily myslenia, cítenia
a vôle, sme otvorení a pripravení prijíma� dary
Vianoc.

Dúfam, že sa nám podarilo priblíži� Vám
niektoré z týchto tradícií. A že ste s nami
strávili príjemné nede¾né popoludnie.

Poïakovanie
Za Detský folklórny súbor zo Strečna, za

Naše spoločne prežité Tradície v srdci
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všetky jeho deti, Vám ve¾mi pekne ïakujem
za to, že ste sa v takom ve¾kom počte prišli
pozrie� na ich vystúpenie, že ste vytvorili
krásnu atmosféru, kde prúdili len dobré a čisté
sily Lásky. Tak sme to vnímali my na javisku.
Vnímali sme Vašu pozornos�, Vaše poh¾ady,
cítili sme aj to, že ste mali potrebu  vyjadri�
sa potleskom, ale nechceli ste narušova�
program. Boli ste Krásne obecenstvo.

Ďakujem všetkým de�om DFS, priadkam,
driapačkám, gazdinej, pastierom, anjelom za
ich krásne vystúpenie, ïakujem ¼udovej
hudbe, Ferkovi Dlugošovi, Jankovi Kučerovi,
p.uč. Petrovi Kleinovi a všetkým ¾uïom, ktorí
nám pomáhali tradície zvidite¾ni�.

Ďakujem rodičom detí za prípravu a výzdobu
kultúrneho domu, OU Strečno,  p.J.Bičanovi,
Janke Tavačovej, Evke Balcarovej,  Katke
a Petrovi  Repáňovcom za varenie punču, Júlii
Ďurčovej, mame Otke Kadašiovej, Petrovi
Ďanovskému za ozvučenie a  P. Albrechtovi
za pomoc a sestre Otke Moravčíkovej za
anjelský hlas.

Cením si aj záujem starých rodičov, ktorí
nám pomohli s rekvizitami a oblečením pre
deti, a napokon  priniesli do sály  vianočné
betlehemy rôzneho druhu. Bolo vidno ako si
ich cenia, s akou láskou a pozornos�ou si ich
zostavovali na výstavnú plochu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do
adventných trhov: Spolku Živena zo Žiliny,
de�om zo ZŠ v Strečne pod vedením p. uč.
Matulovej, de�om MŠ v Strečne pod vedením
p.uč. Hanky Kadašiovej a Danky Pavlíkovej,
¾udovým výrobcom zo Strečna a okolia.

„Vytvori� ve¾ké dary za peniaze nie je až
také �ažké, ale necha� prehovori� k sebe
malé veci všedného dňa, ktoré predtým
tešili, to už je omnoho �ažšie.“

A čo bude ïalej?
Deti poctivo trénujú, učia sa nové prvky,

štrikujú nôžkami a tešia sa na ïalšie
vystúpenie. Detí nám pribudlo, ale aj práce.
Máme snahu pokračova� v tradíciách. Chceme
odha¾ova� ich tajomstvá a spoznáva� ich
pravdu. Dúfam, že sa nám to podarí. Držte
nám palce.

Prosba na Vás: Zatia¾ ako Detský folklórny
súbor nemáme názov. Ak máte nápad, ako by
sme sa mohli vola�, môžete nám to napísa�
holubica17@azet.sk. Alebo poveda� mne
osobne. Ak máte doma časti krojov, odev,
obuv, aj zastaralú, dajte nám vedie�. Aj vtedy,
ak poznáte staršie piesne z nášho kraja.
Budeme radi.

Tešíme sa na ïalšie naše spoločné stretnutie
pri krásnych tradíciách.

¼ubica Kučerová a deti DFS

Naše spoločne prežité Tradície v srdci

Nežne ku svetlu. Tak takýto milý názov mal vianočný koncert s hudobným zoskupením
MISSIO, ktorý sa konal 26.12.2007 v rímsko-katolíckom kostole v Strečne. V
hudobnom zoskupení účinkuje aj naša Otka Moravčíková ako speváčka, ktorá nám
priblížila byzantské, fínske, írske a hebrejské piesne. Bol to skutočne umelecký zážitok.
Verím, že takýto umelecký zážitok bude pre Strečno a jeho obyvate¾ov tradíciou, na
ktorú sa budeme vždy s očakávaním teši�.              K. Repáňová

V minulom roku prvýkrát  prijal pozvanie
spisovate¾, cestovate¾, horolezec, fotograf
pán Peter Čaplický. O jeho úspechoch,
ktoré dosiahol, som už informovala. Počas
svojho života nadobudol ve¾a skúseností
a zážitkov z krajiny, kde už šestnás� rokov
pracuje - z Číny. Pre nás je to nepoznaná
a ve¾mi vzdialená krajina. So svojimi
zážitkami a informáciami sa podelil s
 našimi žiakmi zo základnej školy štvrtákmi
a siedmakmi, ako i s dospelými čitate¾kami,
ktoré sa besedy zúčastnili .Minulý rok
absolvoval mesačnú výpravu po Tibete.
Zaoberal sa priblížením tejto unikátnej
krajiny a spestril zaujímavé rozprávanie i
krásnymi diapozitívmi. Už len informácia
o cestovaní takzvaným autobusom
v nadmorskej výške 4200 metrov
a vzdialenos�ou medzi jednotlivými
osadami, ktorú prekonávali aj za štrnás�
hodín cestovania, bola pre nás zvláštna.
Rozloha tohto územia je obrovská a pri
našich podmienkach si to ani nevieme
predstavi� .Deti boli zvedavé, a tak sa aj
dozvedeli ve¾a nového o tejto  krajine. Ako
horolezec sa nezaprel, de�om doniesol
ukáza� horolezeckú výbavu ako mačky,
skoby, špeciálne topánky na lozenie po
¾ade. S tým všetkým sa mali deti možnos�
zoznámi� a verím ,že z besedy odišli všetci
obohatení o naozaj zaujímavé informácie.

-eb-

Beseda v knižnici

Keï si vymýš¾am.....2008
Obecná knižnica v Strečne vyhlasuje

4.ročník literárnej sú�aže poviedok
žiakov základných a stredných škôl.
Rozsah poviedky maximálne 4 strany.

Podmienky sú�aže:
Sú�aží sa v troch kategóriách:
I. kategória -žiaci ZŠ 1-4 ročník
II. kategória -žiaci ZŠ 5-9 ročník
III. kategória —študenti stredných škôl
Vyhodnotenie a ocenenie sú�aže:
Uzávierka sú�aže bude 31.marca 2008

a jej vyhodnotenie s odovzdávaním cien
bude v apríli 2008.

Príspevky posielajte do obecnej knižnice
+disketa,(nie je podmienkou) alebo e-
mailom kniznicastrecno@centrum.sk ,
účastník môže posla� len jednu prácu .

Ku každej práci treba uvies� meno, typ
školy, ročník. Príspevky prijaté do sú�aže
sa nevracajú.

Obecná knižnica vyhlasuje sú�až v básni
na tému “Matka“ pre deti základnej školy
.Podmienky sú�aže:

Sú�aži sa v dvoch kategóriách:
I. kategória -žiaci ZŠ 1-4 ročník
II. kategória -žiaci ZŠ 5-9 ročník
Uzávierka sú�aže bude 30. apríla 2008

a jej vyhodnotenie s odovzdávaním cien
bude v máji 2008.

Dňa 14.1.2008 sa konalo výberové
konanie na prenájom bowlingovej
dvojdráhy inštalovanej v telocvični obce
Strečno.

Výberová komisia v zložení :  Ing. Dana
Barčíková -  predseda, Pavol   Bukovinský
— člen, Gustáv Muráň - člen a Janka
Tavačová - člen    posúdila ponuky dvoch
predkladate¾ov žiadosti o prenájom
zariadenia:

Prenájom bowlingu - spoločníci: Eduard Kadaši, bytom
Školská 557, 013 24  Strečno a

  Tomáš Štefanka, bytom Štefánikova 70,
059 41 Tatranská Štrba

- Matej Tojčík, Záhradná 762, 013 24
Strečno

Komisia na základe vyššej výhodnosti
predloženej ponuky pre prenajímate¾a
jednohlasne schválila prenajatie zariadenia
Bowling spoločníkom Eduard Kadaši
a Tomáš Štefanka



8. strana 1/2008

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
8. februára 2008 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

ponúka občanom Strečna možnos�
inštalácie BANKOMATU

VOLKSBANK Slovensko, a.s., pôsobí na
slovenskom bankovom trhu už od roku 1991
a poskytuje širokú paletu finančných služieb
pre občanov, živnostníkov a podnikate¾ov.
Okrem vedenia bežných účtov ponúka
možnos� získa� úvery či pôžičky na
zabezpečenie a rekonštrukciu bývania, na
kúpu automobilu, bezúčelové úvery, možnosti
investovania vo¾ných finančných prostriedkov
a mnoho ïalších finančných služieb.

Pobočka VOLKSBANK Slovensko, a.s., sa
nachádza na Národnej ulici č.28  v Žiline hneï
oproti železničnej stanici a bankomaty nájdete
aj v  OC Dubeň, OC MAX a na Národnej ulici.

V najbližších dňoch obecný úrad doručí do
vašej domácnosti  dotazník, v ktorom môžete
vyjadri� svoj názor na umiestnenie bankomatu
v obci, teda to, či si ho želáte a chcete ho
využíva�, alebo nie. Vyplnený dotazník
odovzdajte, prosím, na Obecnom úrade v
Strečne.          Ďakujeme za Váš názor!

Stolný tenis má v roku 2007/2008 až troch
reprezentantov.

A mužstvo hrá 5. ligu (krajská sú�až; Žilina,
Čadca). V doterajšom priebehu sú�aže
odohralo 16 kôl. Z nich desa� zápasov
vyhralo, získalo dve remízy a dvakrát
prehralo.

A mužstvo reprezentujú: Roman Jurík,
Pavol Zrelica, Alfonz Klocáň, Ladislav
Oberta a Štefan Oberta. Roman Jurík v tomto
ročníku neprehral ani jeden zápas.

B mužstvo hrá 7. ligu (okresná sú�až). Pre
túto sezónu si vytýčilo za cie¾ postup do 6.
ligy. V doterajšom priebehu sú�aže hralo
štrnás� zápasov, z ktorých ani jeden
neprehralo. Gratulujeme.

B mužstvo reprezentujú: Kvetoslav
Pokorný, František Straňavčin st., Peter
Melo, Ján Tinka, Marek Tavač, Miroslav
Taraba.

C mužstvo hrá tiež 7. ligu. Je zložené
z našich žiakov, ktorí trénujú pod doh¾adom
odborného trénera Jozefa K¾aka. Zo
štrnástich zápasov dva vyhrali a dvanás�
prehrali. Tento ročník je ich prvý, prajeme
im ve¾a elánu, športového š�astia a chuti
trénova�.

C mužstvo reprezentujú: František
Straňavčin ml., Filip Straňavčin, Peter
Samec, Michal Galadík, Dávid Drevenák.

Tiež by sme chceli touto cestou poïakova�
nášmu bývalému hráčovi Karolovi Tavačovi,
ktorý dlhé roky reprezentoval našu obec.
Prajeme mu v novom pôsobisku v Bytči ve¾a
športových úspechov.

Pavol Zrelica

Stolnotenisový klub
Strečno

Klub otužilcov  TUČNIAKY  Žilina
pozýva na

PLÁVANIE OTUŽILCOV
2. ročník

Podujatie sa uskutoční
v nede¾u 17.2.2008 od
13:00  na Váhu v časti
prístav kompy, pešia lávka
do Nezbudskej Lúčky, s cie¾om pri
penzióne IRENKA. Akcie sa zúčastnia
otužilci z viacerých klubov Slovenska —
predpokladaná účas� je  okolo 40 — 50
plavcov, otužilcov z jednotlivých
klubov na Slovensku. Samotný štart je
plánovaný okolo 14:15 hod.

kpt. Mgr. Jozef Repčík

14. kolo 30. maca 2008
Strečno — Varín dosp. 15,00
Strečno — Černová dor. 12,30

15. kolo 6. apríla 2008
Predmier — Strečno dosp. 15,30
Predmier — Strečno dor. 13,00

16. kolo 13. apríla 2008
Strečno — Raková dosp. 15,30
Strečno — Zuberec dor. 13,00

17. kolo 20. apríla 2008
Rado¾a — Strečno dosp. 16,00
Z. Poruba — Strečno dor. 13,30

18. kolo 27. apríla 2008
Strečno — Bánová „B“ dosp. 16,00
Strečno — Lisková dor. 13,30

19. kolo 4. mája 2008
Strečno — Skalité dosp. 16,30
Strečno — Lipt. Sliače dor. 14,00

20. kolo 11. mája 2008
Rudinská — Strečno dosp. 16,30
Štiavnik — Strečno dor. 14,00

21. kolo 18. mája 2008
Strečno — Belá dosp. 17,00
Strečno — Belá dor. 14,30

22. kolo 25. mája 2008
D. Hričov — Strečno dosp. 17,00
L. Hrádok — Strečno dor. 14,30

23. kolo 1. júna 2008
Strečno — Žilina-Závodie dosp. 17,00
Strečno — Hôrky dor. 14,30

24. kolo 8. júna 2008
Korňa — Strečno dosp. 17,00
Tvrdošín — Strečno dor. 14,30

25. kolo 15. júna 2008
Strečno — Podvysoká dosp. 17,00
Strečno — Rajec dor. 14,30

26. kolo 22. júna 2008
Rudina — Strečno dosp. 17,00
Stráňavy — Strečno dor. 14,30

12. kolo 12.apríla 2008
Zbyňov — Strečno

13. kolo 19. apríla 2008
Strečno — Teplička n/V

14. kolo 26. apríla 2008
Lietavská Lúčka — Strečno

15. kolo 3. mája 2008
Strečno — Predmier

16. kolo 10. mája 2008
Stráňavy — Strečno

17. kolo 17. mája 2008
Varín — Strečno

18. kolo 24. mája 2008
Strečno — Žilina C

19. kolo 31. mája 2008
Terchová — Strečno

20. kolo 7. júna 2008
Strečno — Višňové

21. kolo 14. júna 2008
Kamenná Poruba — Strečno

22. kolo 21. júna 2008
Strečno — Štiavnik
Hracie dni sobota: starší žiaci o 10,00

a mladší žiaci o 12,00 hod.
Výnimky - žiaci: Lietavská Lúčka odohrá

domáce stretnutia v nede¾u o 10,00 a 12,00
hod., Žilina C odohrá domáce stretnutia na
ihrisku v Bytči.
Schválené výnimky dosp. hracích dní
a časov: Bánová „B“ — sobota UHČ ihrisko
Brezany
Schválené výnimky dor. hracích dní
a časov: Rajec, L. Hrádok — sobota o 14,00,
Černová, Zuberec, Z. Poruba, Lisková, L.
Sliače — všetky sobota UHČ dospelých.

Futbalová jar 2008

22. februára a uskutočnilo spoločné stretnutie
zástupcov jednotlivých častí Euroregiónu
Beskydy v Horných Tošanoviciach.
Pracovný program bol zameraný na prípravu
spoločných projektových zámerov v rámci
programov Interreg pre cezhraničnú
spoluprácu a vytypovanie nosných akcií pre
rok 2008. Z predložených zoznamov
kultúrnych, spoločenských, športových
podujatí a jubileí boli vybrané :

Slovenská strana
Otvorenie Váhu, Strečno 18. apríl, 630.
výročie založenia obce, Belá 25. — 27. august,
Jánošíkove slávnosti,  Terchová 01. — 03.
august

Česká strana
Festival kreslení , Komorní Lhotka 16. máj,
Turnaj starých gard , Horní Tošanovice 07.
jún, Hasičská soutěž, Řeka 05. júl, Ligotský
jarmark, Komorní Lhotka26. júl, Dožinky,
Horní Tošanovice 13. september, Volejbal
mikroregionů, Smilovice 25. október

Po¾ská strana
Majówka, Jaworze 01. — 03. máj, Jaworzański
wrzesień, 05. — 07. september   /pa/

Stretnutie Euroregiónu Beskydy

      Žiaci
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Pokračovanie na str. 2

Dňa 12. februára 2008 sa konalo 11.
zasadnutie obecného zastupite¾stva
v Strečne.

Obecné zastupite¾stvo:
A/ KONŠTATUJE
- na zasadnutí je prítomných devä�

poslancov, starosta obce, kontrolór obce
a traja občania obce Strečno.

B/ BERIE NA VEDOMIE
- prerušenie zasadnutia z dôvodu

nerešpektovania príkazu na ukončenie
natáčania na osobnú kameru p. Galadika.

- správu auditora z previerky  ročnej
účtovnej závierky obce Strečno za rok
2006

- správu o vykonávaní kontroly príjmov
obce NKÚ SR

- informáciu predsedu kultúrnej komisie
o pripravovanom programe na hody,
ktoré sa budú kona� 17. — 18. mája 2008.

- informáciu o príprave stavebných
pozemkov v lokalite Kamenné
a výstavbe bytových domov v lokalite
Radinové

- informáciu o priebehu prác na
rekonštrukcii ulíc Sokolskej ulice a Ulice
 28. októbra

- informáciu o rozšírení plynofikácie na
Lesnej ulici — nedostatočný tlak plynu,
robia sa nové merania  a zvažujú  sa
náhradné riešenia.

C/ SCHVA¼UJE
- zaradi� do programu zasadnutia

žiados� p. Pavla Obertu, kontrolóra obce
o vyjadrenie dôvery alebo nedôvery
poslancov k vykonávaniu jeho činnosti

- predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1.
Regionálneho operačného programu na
realizáciu projektu pod názvom  -
“Zvýšenie kvality vzdelávania detí
a mládeže v obci Strečno rekonštrukciou
a nadstavbou základnej školy“, ktorý je
v súlade so strednodobými prioritami
obce Strečno.

- zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.

- financovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na
projekt

- úver vo výške 5.000.000,00 Sk

z Dexia banka Slovensko, a.s., ktorý bude
použitý na predfinancovanie nákladov na
realizáciu projektu. Náklady budú
refundované z NFP v rámci
Regionálneho operačného programu.

- preschválenie rozpočtu obce Strečno
pre rok  2008:

schválený rozpočet
príjmy  27,948.000,00  Sk
transfer na vedenie matrík

6.000,00  Sk
zostatky k 31.12. 2007
-  pokladňa 47.000,00  Sk
- bežné účty 898.000,00  Sk
príjmy spolu: 28,899.000,00  Sk
výdaje 27,948.000,00  Sk
matričná činnos�  9.000,00  Sk
škola+strava+školské potreby

14.000,00  Sk
miestne komunikácie 500.000,00  Sk
rezervný fond 428.000,00  Sk
výdaje spolu: 28,899.000,00  Sk
- vnútornú smernicu pre poskytovanie

sociálnej výpomoci občanom z rozpočtu
obce pre rok 2008

- zadanie vypracovania koncepcie
rozvoja obce v oblasti energetiky

- vyjadrenie dôvery kontrolórovi obce
Strečno p. Pavlovi Obertovi

- zakúpenie digitálneho fotoaparátu pre
potreby obce

D/ NESCHVA¼UJE
- ponuku na digitálnu parpotizáciu

hrobových miest obce Strečno
- žiados� p. Ladislava Galadika

o príspevok z rozpočtu obce na
zakúpenie kamery, ktorou by natáčal
zasadnutia obecného zastupite¾stva.

- natáčanie a prenos z obecného
zastupite¾stva a prenos prostredníctvom
webovej stránky , ktorej správcom je pán
Ladislav Galadik

E/ RIEŠILO
- žiadosti občanov v došlej pošte, ktoré

boli na zníženie dani za odvoz TDO
F/ UKLADÁ
1. zabezpeči� výrobu vešiakovej

zostavy a kovovej konštrukcie na
bicyklov  v obecnej knižnici

zodpovedná: Tavačová -Termín: 3-4/
2008

Alfonz Klocáň, starosta obce Strečno
Vo svojom príspevku by som Vám chcel

predstavi� obec Strečno a vo vz�ahu
k plánovanému VD tiež náš postoj a jeho
dôvody.

Som starostom už piate volebné obdobie
a celý čas sa snažím o rozvoj obce
využitím daných možností. V mnohých
prípadoch sa môžem oprie� o význam
obce, založenom na jej polohe a okolitej
prírode.

Dnes má Strečno s 2650 obyvate¾mi
stály priaznivý demografický vývoj.
Podarilo sa nám dobudova� základnú
infraštruktúru- plynofikáciu obce,
vodovod a kanalizáciu. Asi najviac
vytýkaným nedostatkom od občanov je
stav miestnych komunikácií. Avšak aj
tento problém sa nám darí odstraňova�
a predpokladám, že sa s ním ešte v tomto
volebnom období vysporiadame.

Samozrejme sú tu stále sa vyskytujúce
potreby, tie však vyplývajú z rozvoja obce
a zvyšujúcich sa nárokov občanov  Takže
riešime bytovú otázku a snažíme sa
zabezpečova� slušné podmienky pre
občana v jeho vo¾nom čase. Preto sme
postavili telocvičňu, intenzívne pracujeme
v kultúrno — športovej sfére a máme
pripravené tiež ïalšie projekty na
skvalitnenie života.

Naša obec je známa oddávna
dominantou hradu a nebezpečnou cestou.
Obidva momenty sú naším dedičstvom
a súčasnos� ukazuje, že môžu by�
i budúcnos�ou. A keï si k tomu uvedomí
návštevník obkolesenie nádhernou

Vplyv VD
na obec Strečno

a jeho plán rozvoja

Pokračovanie na str. 2
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2.-doplni� projekt rekonštrukcie MK
Sokolská o asfaltový retardér.

zodpovedný: A. Klocáň
Termín: apríl 08
3.-zabezpeči� opravu robota v kuchyni

KD, dovybavenie kuchyne plechmi na
pečenie.

zodpovedný: A. Klocáň
Termín: 3-5/08
4.- zabezpeči� inováciu internetovej

stránky obce Strečno
zodpovedná: Tavačová
Termín: 3-5/08
5.- zabezpeči� digitálny fotoaparát pre

potreby obce
zodpovedný: A. Klocáň
Termín: 3-4/08
6. zabezpeči� návrh na rekonštrukciu

priestorov pri KD — dvor
zodpovedný: A. Klocáň
Termín: 3-5/08
7. preveri� stavbu v areáli bývalého

družstva
zodpovední: A. Klocáň, M. Klocáň
Termín: ihneï

zapísal: Tavačová

ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA

Dokončenie zo str. 1

prírodou Malej Fatry, zis�ujeme, že tu
máme čosi, čo upúta každého.

Plánovanie výstavby VD
v strečnianskom prielome nás obmedzuje
už od šes�desiatych rokov. Stavebná
uzávera, ktorá pokrývala starú čas�
dediny, v nej zamedzovala akýko¾vek
rozvoj. V devä�desiatych rokoch sa
pripravovala a neskôr realizovala
výstavba vodného diela Žilina. Vodná
hladina zasahuje až do nášho katastra.
Vodná nádrž nám zabrala bez
kompenzácií 23 ha pasienkov, bez ktorých
chov po¾nohospodárskych zvierat
zanikol. Aj keï priehrada vyrába energiu
už dávno, dodnes nie je dokončená
kolaudácia celého diela.

Rekreačné využitie, výstavby prístavísk,
pozdĺžnych komunikácií sú stále iba
v podobe nenaplnených s¾ubov. A to sa už
začínajú prejavova� negatíva
v podmývaní nespevnených brehov,
zanášanie bahnom a aj keï je to zrejme
celospoločenský problém - mimoriadnym
výskytom odpadu z naplavenín.

Zhruba od roku 2000 sme sa začali
angažova� v ponuke miestneho bohatstva
formou podpory turizmu.

Vplyv VD na obec Strečno a jeho plán rozvoja
Uvedené predpoklady nám to

u¾ahčovali. Preto sme relatívne rýchlo
upozornili na Strečno a jeho okolie ako
na zaujímavú destináciu.

Rekonštruovaný hrad a Pamätník
francúzskych partizánov boli �ahákom
a nemu sa pridali ako atrakcia kompa a
plte. Región sa zvidite¾nil a aj to, že dnes
sme v tomto modernom zariadení
s komplexnou ponukou kongresovej
turistiky, je dôsledok rozhodnutia nielen
dopravného spojenia, ale predovšetkým
prírodou a zaujímavos�ami.

Myšlienka vybudovania vodného diela
v našom katastri sa v súčasnosti zase stáva
témou, ktorej sa venujú i médiá. V prvom
rade sme to však my, ktorí tu budú
v prípade realizácie ži� a nedokážeme sa
jeho vplyvu vyhnú�. Preto si budeme vždy
uplatňova� právo na vyjadrenie.

Každé rozhodnutie o napredovaní našej
obce vychádza zo skúseností z minulosti,
súčasných potrieb, ako aj z toho, akú
chceme ma� budúcnos�, aby sme
nezaostávali za vývojom.

Ako starosta obce môžem zodpovedne
vyhlási�, že každý doteraz vyvolaný
proces na posudzovanie rôznych
koncepcií vodných elektrární
v strečnianskom prielome bol
jednoznačne odmietnutý poslancami
i občanmi.

Vyjadrovanie s rovnakým — negatívnym
výsledkom prebehlo dvakrát — v roku
1998 a 2004.

Naše stanoviská neboli ovplyvnené
taktiež negatívnymi posúdeniami rôznych
odborníkov a inštitúcií, ktoré vyústili do
záverečného stanoviska Ministerstva
životného prostredia v roku 2004, ktoré
neodporúča vodné dielo v tomto priestore.
Boli odrazom vz�ahu k tomu, čo tu máme
a vedomím, že vodné dielo v akejko¾vek
podobe túto krásu natrvalo zničí.

Posledným vyjadrením obce
k opätovnému zámeru bol jednohlasný
nesúhlas poslancov OZ s VD Starhrad 30.
11. 2007.

Ani v jednom prípade zámer vodného

diela nebol založený na územnom pláne
obce či kraja. Aj posledná pripravovaná
verzia územného plánu Žilinského kraja
s výstavbou vodného diela nepočíta.
Jedná sa iba o stály záujem investora
vybudova� dielo, ktorého opodstatnenos�
jednoznačne vyvracajú vzniknuté
negatívne a nezvratné dopady.

Strečno je dnes obcou s rozvinutou
infraštruktúrou a cielenými iniciatívami
sa zabezpečuje pozitívny sociálno-
ekonomický rozvoj. Iniciatívami
v priemyselnom parku sa vytvárajú
pracovné miesta, ktoré zabezpečujú
zamestnanos� nielen občanom okolitých
obcí, ale tiež pri¾ahlým regiónom.

Cestovný ruch je ïalšou významnou
zložkou ekonomickej samostatnosti.
A vidíme v ňom cestu na zaistenie stáleho
progresu. Neocenite¾ným je spôsob,
ktorým sa dá docieli� profit — bez zásahu
do prírody a životného prostredia
všeobecne. Nemusíme niči�, stačí iba
racionálne ponúknu� naše bohatstvo.

Že sú naše očakávania reálne, nám dáva
za pravdu každoročný rast záujmu
o hrady, prírodu a tiež vodu v ich
súčasnom stave.

Vybudovanie vodného diela v tomto
priestore by malo negatívny dopad-
možno poveda� -na všetky  oblasti obce
a regiónu.

Bola by to nielen nezvratná likvidácia
jedinečnosti tohto úseku Váhu a jeho
prielomu Malou Fatrou, zníženie kvality
života, ale obmedzenie rastu záujmu
o tento kraj by sa premietol v jeho
ekonomickej sile, redukcii pracovných
možností a  rozvoja všeobecne.

Dnešné stretnutie bude príležitos�ou na
predstavenie vplyvov v celej škále
odborných príspevkov.

Ďakujem Vám, ktorí nám ich prednesiete
a aj Vám všetkým, ktorí ste sa tu zišli, aby
ste si urobili obraz o tomto zámere.

/príspevok bol prednesený na
pracovnom stretnutí „Zachovajme
jedinečnos� a život strečnianskeho
prielomu“ 27. marca 2008/

Dokončenie zo str. 1
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V máji sú ako každoročne hody, kde
sa prezentujú domáce súbory. Dychová
hudba pod vedením Petra Ďanovského
ml., ktorá v minulom roku oslávila
šes�desiate výročie založenia, pozýva na
hody 18. mája, kde sa predstaví od 14.
hod. hodinovým programom
„Strečnianka, akú ešte nepoznáte“.
Členovia sa intenzívne pripravujú už v
tomto období. Tešia sa na stretnutie
a pozývajú všetkých na hodové
vystúpenie.

Foto z vlaňajšieho spoločného
koncertu s po¾skou dychovkou na
dožinkách v Jaworze

 Ve¾ká noc je najvýznamnejším
a najstarším sviatkom kres�anov. Počas
Ve¾kej noci alebo po latinsky Paschy, si
kres�ania pripomínajú umučenie, smr�
a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Je
oslavou jeho vzkriesenia. Ve¾ká noc
spolu s Ve¾kým týždňom, ktorý začína
Kvetnou nede¾ou je bohatá na obrady so
silným liturgickým obsahom
a symbolikou. Cirkev si intenzívne
pripomína pamätné dni utrpenia a smrti
Ježiša Krista.

   Oslavy Ve¾kej noci sa síce v Novom
zákone nespomínajú, existuje však
svedectvo o Ve¾kej noci — Ve¾konočný
preslov Melita zo Sárd z 2. storočia.
Začiatky ve¾konočných obradov siahajú
do čias raného kres�anstva. Už v tejto
dobe sa slávila pamiatka Pánovho
umučenia. Svätenie zelených ratolestí /
bahniatok/ na Kvetnú nede¾u zaviedla
Cirkev už v 7.storočí.

Oslavy tohto sviatku sa teda objavili
ve¾mi skoro

   Termín Ve¾kej noci sa každoročne
mení, nie je stály. V prvokres�anských
spoločenstvách existovali nezhody
o dátume slávenia. Čas� spoločenstiev /
hlavne v Malej Ázii/ slávilo tento sviatok
spolu so Židmi sláviacimi Pesach, teda
14. deň mesiaca nisan, iné spoločenstvá
ho slávili v prvú nede¾u po 14.nisane.
Zmienku o existujúcich sporoch
o termíne Ve¾kej noci nájdeme v diele
cirkevného otca biskupa svätého
Ambróza. Najpravdepodobnejšou
príčinou sporu o stanovenie termínu
Ve¾kej noci bol, ako sa zdá, fakt, že ¾udia
často pripisovali jej pôvod práve
v židovskom sviatku Pesach. Aj dnes sa
často stretávame v rôznych článkoch
s týmto názorom. Pôvod a význam
kres�anskej Ve¾kej noci však spočíva v
zavŕšení diela nášho vykupite¾a Ježiša

Krista, v božom zámere s nami. To, že
Ve¾kú noc slávime v období, keï Židia
slávia Pesach, je len z toho dôvodu, že
Ježiš prišiel do Jeruzalema so svojimi
učeníkmi v čase židovských sviatkov
a svojím ukrižovaním a zmŕtvychvstaním
naplnil Písmo. Teda v konfrontácii Ve¾kej
noci a Pesachu h¾adáme súvislosti, nie
však pôvod. V 2.storočí sa problém snažil
vyrieši� pápež Anicet a neskôr pápež
Viktor II. Až I. Nicejský koncil, ktorý sa
konal v roku 325, nariadil, aby sa Ve¾ká
noc slávila v nede¾u po prvom jarnom
splne mesiaca. Termín Ve¾kej noci je teda
pohyblivý, pretože je závislý od
lunárneho cyklu. Má však ustálený deň —
nede¾u.  Ve¾konočná nede¾a môže nasta�
najskôr 22.marca a najneskôr 25.apríla.
Pohybuje sa v rozmedzí 35 dní. Pod¾a
týchto pravidiel sa riadime dodnes.
Všetky sviatky súvisiace s Ve¾kou nocou
sú sviatkami pohyblivými. Ve¾kej noci
predchádza 40-denný pôst, ktorý začína
Popolcovou stredou. Štyridsa� dní po
Ve¾kej noci slávime Nanebovstúpenie
Pána. O ïalších desa� dní nasleduje
sviatok Ducha Svätého.

    V modernej dobe boli viaceré pokusy
stanovi� termín Ve¾kej noci na jeden
konkrétny dátum, aby ich všetci kres�ania
/východní spoločne s katolíkmi
a evanjelikmi/, či už svoj čas riadia
juliánskym alebo gregoriánskym
kalendárom, slávili spoločne. Pápež
Pavol VI. sa chopil iniciatívy a v roku
1977 navrhol, aby sa Ve¾ká noc slávila
druhú aprílovú nede¾u. Ekumenický
patriarchát v Carihrade však nesúhlasil
s vyjadrením, že túto otázku treba dlhšiu
dobu skúma�. Naposledy riešili túto
otázku na ve¾kom miléniovom stretnutí
všetkých hláv pravoslávnych cirkví v roku
2000.          —AM-

Termín ve¾konočných sviatkov

Hodová hudobná pozvánka

Hody
Kultúrna komisia pri OÚ Strečno pozýva
všetkých na hody s programom:
17. 5. 2008

18,00 koncert skupiny Arzén
v KD Strečno

18. 5. 2008
11,30 dychová hudba Strečnianka

pred kostolom
14,00 vystúpenie dychovej hudby

Strečnianky pred ZŠ v Strečne
15,00 vystúpenie detského folklórneho

súboru zo Strečna
16,00 - 21,00 h country zábava

so skupinou Tornádo +
ukážky  country tancov

Výstup na Polom
Tohtoročný výstup na Javorinu
a Pamätník I. čs. armádneho zboru, ktorý
sa bude kona� 11. mája tradične
organizuje komisia pre šport
a vzdelávanie v spolupráci s lyžiarskym
oddielom.
Oficiálny program pri pamätníku začína
na poludnie. O ïalších organizačných
náležitostiach budú občania načas
informovaní.

Odomykanie Váhu
Tradičné slávnostné otvorenie pltníckej
sezóny bude 18. apríla.
Program začína o 9,30 na Gazdovskom
dvore vystúpením dychovej hudby
Strečnianka a folklórnym pásmom
detského súboru zo ZŠ —Vynášanie
Moreny a Príchod jari. Slávnostný akt
odomykania sa uskutoční na pltisku
Barierová.
Po ňom bude nasledova� splav na pltiach
a po prirazení posedenie v Gazdovskom
dome.

Pozvánky
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27. marca 2008 zorganizovala obec
Strečno v spolupráci so Slovenským
rybárskym zväzom Žilina pracovné
stretnutie odborníkov dotknutých subjektov
a občanov s názvom Zachovajme
jedinečnos� a život strečnianskeho
prielomu. Cie¾om stretnutia, ktoré sa konalo
v SIP — ŽSR, bolo predstavenie stanovísk,
vplyvov,  koncepcií a názorov na zámer
vybudovania vodného diela v strečnianskej
úžine.

Starosta obce Strečno A. Klocáň vo
svojom príspevku, ktorý uvádzame na inom
mieste v plnom znení, podal rámcovú
informáciu o obci a venoval sa vplyvu
realizovaných i plánovaných návrhov
priehrad v katastri. Poukázal na nesúhlas
občanov s vodným dielom a jeho nesúlad s
územnými plánmi obce a Žilinského
samosprávneho kraja.

Zástupcovia rybárskych združení, ako
jedni z iniciátorov stretnutia, predložili
argumenty k významu dotknutého územia
pre zachovanie špecifickej fauny a
informovali o ich práci a investíciách pri
jeho zarybňovaní. Uviedli aj svoj postoj k
návrhu vodného diela, ktoré považujú za
barbarstvo na jedinečnej časti Slovenska
nielen z poh¾adu vodného hospodárstva, ale
všeobecne v každom oh¾ade. Predseda MsO
SRZ Žilina František Zádor na margo už
existujúcich priehrad, z ktorých mnohé z
nich hlavne za nízkeho stavu vody
pripomínajú zapáchajúce sedimentačné

jamy,  konštatoval: „Chceme do takejto
chránenej krajinnej oblasti a prírodnej
pamiatky postavi� niečo podobné ?Za
mestskú organizáciu SRZ v Žiline Vám
záväzne prehlasujem, že nie! Treba si bra�
príklad z vyspelejších krajín, kde dochádza
k opaku. Vo Francúzsku na rieke Loire  sa
ïalší stupeň nepostavil aj napriek
lobistickým skupinám a jedna priehrada sa
na podnet občianskej iniciatívy dokonca
zlikvidovala z dôvodu negatívnych vplyvov

na životné prostredie.
Nič podobné, snáï
okrem toku Dunajca v
Pieninách, v strednej
Európe nenájdete.
Každý kto pozná stav
na riekach Soča v
Slovinsku, San v
Po¾sku, alebo Vltava
nad VD Lipno, ale aj
pod ním až po České
Budejovice vie, že
hodnota turistického
využitia týchto riek
vysoko prekročila ich
hydroenerge-tický
potenciál. Dokonca
tak, že napríklad v
prípade VD Lipno je
jeho režim v letnej
sezóne podriadený
vhodnému prietoku
pod priehradou,  pre
vodácke a rybárske
využitie, len s
v ý n i m k o u
p o v o d ň o v ý c h
stavov.“.

Vedúci katedry
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity prof. Buček zaslal svoj
príspevok, kde posúdil potenciál
strečnianskeho prielomu ako aj regiónu z
h¾adiska teórie klastrov, ktorá je založená
na zoh¾adnení vzájomných vz�ahov,
možností a subjektov ponúkajúcich a
zabezpečujúcich lokálny produkt. Zameral
sa na cestovný ruch a z podkladov zostavil
schému súvs�ažností medzi potenciálom
regiónu a jeho ponukou, ktorej efektívnos�
je založená predovšetkým na vzájomnej
spolupráci

Zástupcovia Národného parku Malá Fatra
zhodnotili význam územia dotknutého
plánom vodného diela z h¾adiska
krajinárskeho a vyjadrili zásadný nesúhlas
s touto myšlienkou.

Ako posledný v bloku do prestávky
vystúpil Ing. Topercer s prednesením faktov
a očakávaných negatívnych dopadov
vybudovania vodného diela nielen v
strečnianskej úžine, ale tiež na hornom toku

Váhu. Uviedol tiež v súčasnosti nedocenený
vplyv vývoja plynov, tvoriacich sa  v
zanášaných nádržiach, na globálne
otep¾ovanie. Okrem iného uviedol: „Preto
radím navrhovate¾om natrvalo vyradi�
tieto zámery zo svojich plánov a verím, že
využijú energiu a invenciu svojich
postdanišovičovských inžinierov na
h¾adanie iných vylepšení výrobného
portfólia. Takých, čo nebudú
znehodnocova� zvyšky nášho
najcennejšieho prírodného a krajinného
dedičstva, ktoré prežili aj komunistickú éru
a teraz núkajú najväčšiu komparatívnu
výhodu pre dlhodobý zdravý rozvoj
Slovenska“.

Program pokračoval po prestávke, ktorú
využili účastníci na občerstvenie a médiá
predovšetkým na prieskum názorov k
plánovanému vodnému dielu

Docent Stráňai sumarizoval súčasný stav
a zastúpenie vodného živočíšstva a vyjadril
sa k zmenám, ktoré by priniesla výstavba
priehrady. Konštatoval, že v prípade
realizácie sa dnešný stav nezachová v
druhovom zastúpení a pri vybudovaní
rybovodu, ktorý ešte vzh¾adom na
navrhované riešenie — iba v jednom profile,
nebude spĺňa� ani predpoklady investora.
Ďalšími negatívami bude nutnos� stáleho
dopĺňania stavov ichtyofauny, zvýšené
straty prechodom cez turbíny a pod.

Doktor Branický posúdil vodné dielo v
priestore Domašínskeho meandra - IV.
stupňa ochrany, prírodnej rezervácie Starý
hrad - V. stupňa ochrany a rieky Váh  v
danej lokalite ako súčas� v III. stupni
ochrany z aspektu zelených ako
jednoznačne neprijate¾né v tomto úseku,
ktorého význam ïaleko presahuje potrebu
získavania energie z obnovite¾ných zdrojov.
Konštatoval to napriek tomu, že zelení
podporujú tento spôsob. „Pri zoh¾adnení
zanedbate¾ného množstva vyrobenej
elektrickej energie v kontexte k
napáchaným škodám, ktoré by vznikli v
súvislosti s jeho výstavbou, sa nedá ani
len hovori� o nejakých jeho pozitívach“

Zástupkyňa Považského múzea
predstavila poh¾ad geológa na predmetné
územie a tiež oboznámila s plánmi na
zatraktívnenie hradu Strečno ako aj jeho
prepojenie so Starhradom, kde tiež plánujú
čiastočnú rekonštrukciu a osvetlenie. V
kontexte s ideou vodného diela uviedla: „Z
prírodovedného, ale aj kultúrno —
historického h¾adiska je okolie obce
skutočne unikátne a tomu by mal by�
prispôsobený i súčasný územný rozvoj. Bez
rešpektovania daností tohto priestoru by
celý región SZ Slovenska mohol prís� o
nevyčíslite¾né hodnoty“.

Dr. Kultánová, ako hydrobiológ uviedla

Zachovajme jedinečnos� a život strečnianskeho prielomu

Odborný program:
Vplyv VD na obec Strečno a plán rozvoj
Alfonz Klocáň, starosta obce
Zachovanie biotopu pre pôvodné druhy rýb
Zástupcovia Rady SRZ a MsO SRZ Žilina
Význam zachovania prirodzeného rázu strečnianskeho
prielomu z h¾adiska ochrany prírody
RNDr. Dobošová, Mgr. Kalaš, Ing. Sibilová; Správa NP Malá
Fatra
Aktivity strečnianskeho prielomu ako súčas� lokálneho a
regionálneho rozvojového klastra
Prof. Ing. Milan Buček, DrSc.; Katedra regionálneho rozvoja
EU  Bratislava
Ekologické argumenty k návrhom vodných elektrární v
prielomoch horného Váhu
Ing. Ján Topercer, CSc. Botanická záhrada UK;  Blatnica
Súčasný stav ichtyofauny Váhu v oblasti Domašínskeho
meandra a jej perspektíva po výstavbe MVE
Doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc.; VŠP Nitra
Fenomén vodného diela z  aspektu zelených
RNDr. Milan Branický, CSc.; Strana zelených, Žilina
Strečniansky prielom, jedinečný príklad antecedencie v
Západných Karpatoch
Katarína Repáňová, Mgr. Richard Wetter; Považské múzeum;
Žilina
Hydrobiologické vyjadrenie k VD Starhrad Strečno
RNDr. Mária Kultánová, hydrobiológ; Žilina



5. strana2/2008

fakty zo zanášania krpelianskej priehrady,
ako predpokladu podobného vývoja pri
vybudovaní VD Starhrad. Krpe¾any boli
zanesené v roku 1992 na 92,7%, pričom
priemerný ročný nárast sedimentov bol 50
— 200 tis m3. Kvôli zarastaniu priehrady
vlani denne �ažili 30 nákladných áut
vodných rastlín. Takýto stav má za následok
zmeny v okysličovaní, strate potravinových
zložiek, tvorbe siníc a pod.

Na prednesenie svojich stanovísk bola
oslovená tiež bývalá riadite¾ka odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ministerstva životného prostredia SR Ing.
Viera Húsková, ktorá potvrdzovala
správnos� údajov za ministerstvo v
Záverečnom stanovisku k MVE Starhrad v
roku 2004 a RNDr. Vladimír Druga z
Ekospolu Banská Bystrica, ako spracovate¾
enviromentálneho posudzovania vplyvov
tohto diela (EIA).

Ing. Húsková sa ospravedlnila s tým, že
záverečné stanovisko, pod¾a ktorého sa
neodporúča  realizácia navrhovanej
činnosti „Malá vodná elektráreň Starhrad“
je platné a nevznikli nové skutočnosti.
Tento dôvod uviedol tiež dr. Druga, ktorý
MVE Starhrad uvádza na stránke
www.sazp.sk/eia/eia2004/Prezentacie/
Druga.doc ako najproblémovejšie
posudzovanie: „Navrhovate¾ chcel
podstúpi� proces EIA napriek tomu, že ho
už pri prvom telefonáte upozornili, že chce
stava� pomerne ve¾kú priehradu v
beznádejne neprijate¾nom úseku
Strečnianskej úžiny so zasiahnutím do
prírodných rezervácií Národného parku
Malá Fatra a že výsledok zrejme nebude
kladný. Preto sme vyzvali navrhovate¾a, aby
zbytočne nevyhadzoval peniaze na ïalšie
posudzovanie. Keïže trval na vypracovaní
správy o hodnotení s tým, že ku koncu
hodnotenia začal vyžadova� kladné
odporúčanie

( cit.: „neplatí nás za to, že mu napíšeme
záporné odporúčanie“.), mimoriadnu
pozornos� sme museli venova�
záverečnému porovnávaniu variantov“.

Starostka obce Nezbudská Lúčka nechcela
prednies� v prednáškovom bloku postoj
obce.

Stretnutia sa okrem aktívnych
prednášate¾ov zúčastnili i zástupcovia
ïalších dotknutých subjektov a inštitúcií —
Krajský úrad životného prostredia,
Plavebná správa, Okresná správa ciest, obec
a Urbariát Nezbudská Lúčka, Urbariát
Strečno, Prvá pltnícka a investora — fa
Hydrohrad . Potešujúci bol početný záujem
občanov a možno poveda�, mimoriadne
zastúpenie médií.

Pre týchto bol vytvorený dostatočný
priestor na prednesenie svojich názorov a
postojov, či získania informácií v prestávke
stretnutia a v diskusii.

V diskusii i v priebehu jednania bola
nieko¾kokrát zdôraznená potreba, možnos�
a tiež plány na využitie regiónu bez zásahu
do životného prostredia spoluprácou
predovšetkým miestnych samospráv, ale
tiež ïalších. Predurčujú na to okrem daných
predpokladov nutnosti komplexnej ponuky
tiež viaceré spracované idey.

Zástupcovia pltníkov poukázali nielen na
atrakciu, ktorá iba zvýrazňuje krásu
mimoriadnosti úseku bez negatívneho
zásahu. Realizácia vodného diela by
znemožnila sezónnu zamestnanos� desiatok
zväčša miestnych študentov, zmenárov,
dôchodcov či iných, ktorí majú možnos� a
záujem. Nejde im však iba o udržanie tejto
zaujímavosti, vïaka ktorej sa Strečno stáva
známym vo svete, ale predovšetkým o
prírodu, na ktorú máme by� hrdí a nemáme
dovoli� si ju necha� devastova�.

Máme si vzia� príklad z niektorých
prípadov zo súčasnosti (Pezinok, Dunajský
Klátov), ktoré ukazujú, že postoj verejnosti
k vybudovaniu niečoho, s čím nesúhlasia,
je ve¾mi dôležitým pre konečné
rozhodnutie.

Starosta Strečna následne vyzval
zástupcu investora, že by bolo vhodné,
aby predniesol predstavu VD, ktorá by
určite zaujímala prítomných. Investor na
tento podnet reagoval vystúpením, v
ktorom sa vyjadril, že sa nezúčastní
diskusie, pretože starosta manipuluje
verejnos� a nie je tiež vzh¾adom na
krátkos� času od doručenia pozvánky,
pripravený.

Takéto vystúpenie vyvolalo značné
rozhorčenie prednášate¾ov, ktorí sa
vyjadrili, že manipulovaní vôbec neboli
a tiež zdôraznili, že odborná verejnos� sa
ani manipulova� nedá Výrazný nesúhlas
vyjadrili aj ïalší prítomní.

Zaujímavou bola jeho informácia o
momentálnej nepripravenosti, lebo ako
sme sa mohli neskôr  dozvedie� z relácií
či článkov v médiách, využil ich
prítomnos� počas pracovného stretnutia
a médiá dokázal podrobne informova�.
Podal im nielen svoju predstavu o
vodnom diele Starhrad, ale tiež im bola
poskytnutá vizualizácia (náčrt) diela.
Zrejme mu záleží na postoji najširšej
verejnosti, ale tých, ktorých by sa
bezprostredne a stále týkali dôsledky
diela, ignoruje.

V ïalšom priebehu diskusie vystúpenia
prítomných ocenili iniciatívu a význam
stretnutia, ktoré zdôraznilo potrebu
zachovania priestoru strečnianskej úžiny v
pôvodnom stave, ako aj to, že sú ¾udia,
ktorým na tom záleží. Rybári ešte
informovali o svojich plánoch na čistenie
oboch brehov a zarybňovaní  tohto úseku v
najbližšom čase.

Pracovné stretnutie „Zachovajme

jedinečnos� a život strečnianskej úžiny“
zvolila obec v spolupráci s rybárskymi
združeniami na hájenie stanoviska občanov.
Má na to  mandát z verejných schôdzí a
hlasovania poslancov.

Je možné, že miestnu verejnú mienku
začne ovplyvňova� druhá strana (ak to už
nerobí). Ako sa jej bude dari�, závisí od
nášho vz�ahu k tomuto kúsku Slovenska.
Ak sa zrealizujú plány budovania, určite
nebudú odrazom záujmu o jeho zachovanie,
či dokonca zvyšovanie hodnoty. Budú
výsledkom osobných záujmov, ktoré
pomenovali viacerí prednášatelia a
negatívneho postoja k rozvoju Strečna.

Keï im to vyjde, a budúcnos� dá väčšine
za pravdu, nebude sa rozhodnutie da� vráti�
spä�. Budeme iba večne ovplyvňovaní
zámerom na zničenie nášho rodinného
striebra.

Bolo by však potrebné, aby budúce
generácie vedeli, komu za to môžu vïači�.
Rozhodnutie nebude môc� by�
ospravedlnené nevedomos�ou.
Kvalifikovane posúdi� situáciu majú
možnos� všetci na základe údajov či faktov
poskytovaných jednou i druhou stranou.
Mnoho z nich predstavilo práve stretnutie
27. marca.

Zborník s úplným znením prednášok bude
po zostavení distribuovaný účastníkom
stretnutia a ïalším záujemcom bude jeho
obsah sprístupnený na webovej stránke
obce.

/pa/
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Tohtoročná Zima nebola až taká silná ako iné predošlé zimy.
No aj tak nám ešte stále ukazuje svoju moc. V ¾udových
rozprávkach je Zima symbolizovaná aj ako stará Baba, alebo
Drak, ktorý má viac hláv. Na dlhé obdobie premáha slabnúce
Slnce. Ale zimný Slnovrat naštartuje oživujúce sily prírody.

„Slniečkova ma� každý večer ostarlé a ustaté Slnce do lona
svojho príjíma a zasa každé ráno nové omladlé posiela na svoju
pú�. Slnko zdvíhajúce sa v sile svojej, bojuje a premáha sily
draka, silu zimy láme poprvé slnce o Hromniciach. No sila zimy
trvá a premáha lúče slnka. Tu pomáha Lev- vlastnos� či sila
samého Slnka. Slnko vystúpi v sile obnovenej, doba Zimy
ustupuje vždy viac a viac. Ale ešte žlkne hora zakliata a v nej
vodí líška, Baba zakliata. Tu objaví sa mladší brat, premôže
Babu zimu úplne, a to jediným pokojným šmahom čarovného
prúta, t.j. účinkom sily prírody všeoživenej. Odkliate je všade
všetko navôkol, dovŕšené manželstvo Panny zemnej prírody
so Slnkom svetovládnym blažené. Je to Slnce Jánovo.“ / /P.
Dobšinský: Úvahy o povestiach.

Aby sme aj my slniečku trošku pomohli, nabudili jeho sily,
rozhodli sme sa v materskej škole, že v duchu ¾udových tradícií
vynesieme a zahodíme do vody Morenu. Tým porazíme Zimu
a privoláme SLNKO a JAR. Samozrejme, najprv sme Morenu
vyrobili. Z palíc, handier, konope a starých šiat bola rýchlo
hotová. Spočiatku sa zdalo, že sa jej netreba vôbec bá�, keï
ležala na stole. No ako sme ju zdvihli de�om nad hlavy, akoby
ožila. Mali rešpekt, báli sa.  Neskôr strach pominul a dievčatá
sa  predbiehali v tom, ktorá Morenu ponesie. Sprievod po triede
doprevádzal spev detí.

Morena bola hotová, sprievodné piesne nacvičené. A tak
v piatok tesne pred Smrtnou nede¾ou, ako ju vo¾akedy nazývali,
vydali sme sa k Váhu, aby sme fyzicky zahodili Morenu,
symbol zimy a choroby. Sprievod bol ve¾ký, takmer 40 detí.
Vpredu sa deti striedali, každé chcelo Morenu nies�. Slniečko
krásne hrialo a stálo nad nami. Došli sme
až ku kompe, kde je miesto dos�
bezpečné a vhodné na takýto rituál. Deti
spievali:

„Už si nás dos� stará baba mučila, už
sa tvoja krutá vláda skončila.“

-Morena, Morena, kde si prebývala?
-Tam hore na hore na suchom javore.
-Čo si tam robila ?
-Mlieko som mútila.
- Kde je to mlieko?
-Vrany ho vypili...
-Kde sú tie vrany?
-Na suchom konári... júúúúúj!
Morenu- Zimu sme zahodili a mohli

sme sa teši� z krásneho  dňa.
Ale Slniečko treba aj privola�. Aj na to poznáme piesne:

„Slnko, slnko, poï na naše líčko...“  „Klnka, klnka, daj nám
slnka...“  V minulosti deti klepali klepáčmi, rapkáčmi, zobúdzali
prírodu píš�alkami. Tak sme aj my �ukali kamienkami a deti
svojimi telami tvorili magický slnečný kruh. Ťukali sme
postupne od zeme až do výšky tak, ako prúdia zobúdzajúce sa
sily zeme. Deti mali ve¾kú rados�. Na záver vytvorili
z kamienkov krásne slniečko, ktoré zanechali na brehu Váhu.
Možno ste ho poniektorí našli.

Zimu v zvykosloví predstavuje slamená figurína oblečená do
ženských šiat nazývaná Morena, Marmuriena, Marjena,
Kyselica alebo Smr�. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy
a smrti. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. V minulosti
mládež, niekde len dievčatá, nosili túto figurínu so spevom po
dedine, aby ju nakoniec obradne hodili do vody alebo spálili.
Tento obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska,
ale aj u Slovanov vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom,
o ktorom možno s najväčšou pravdepodobnos�ou tvrdi�, že sa
zachoval ešte z dôb predkres�anských..

      Prvé správy o Morene sú zo 16. storočia. Pod¾a
poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny ako
symbolu zimy a smrti mala magicky privola� jar. Niekde sa
vynášanie Moreny považovalo za prostriedok na zaháňanie
epidémií moru (tento význam prevažuje v tradícii okolitých
krajín). Vykonávate¾mi obradov boli, pod¾a správ zo 14.
storočia zo susedných slovanských krajín, dospelí obyvatelia.

Neskôr ich vystriedala mládež, najmä dievčatá. Opisy
z 19. storočia zachytávajú obrad v aktívnej rozvinutej
forme. Od 30. rokov 20. storočia obrad postupne
zaniká. Jeho štruktúra nedovo¾uje rozvíja� zábavné
prvky a poverové predstavy zanikli. Jej vykonávate¾mi
sa v mnohých oblastiach stali deti. V súčasnosti sa
vynášanie Moreny vyskytuje pomerne ojedinele a na
jeho inovácii sa podie¾ajú najmä miestne folklórne
skupiny.

Privítajme Jar
Ako sme my škôlkari vynášali Morenu
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AKO SME MA¼OVALI VAJÍČKA....
Po Smrtnej nedeli prichádza Kvetná nede¾a. Jej symbolom

je zelená vetvička ovešaná stužkami a vajíčkami. Nám sa tento
rok vajíčka naozaj podarili, veï nám prišla na pomoc „stará
mama“ Otka Kadašiová. S celou výbavou, plná elánu.  Deti
boli naozaj zaujaté, ma¾ovali všetci. Dievčatá, ale aj chlapci
zanietene zdobili kraslice voskom. A nakoniec si uplietli
ve¾konočný korbáč.

Dúfame, že aj týmto symbolickým zbavením sa Zimy
a privolaním Slniečka, naozaj príde krásna Jar.
Nezabúdajme, že ju treba aj zobúdza�. V piesňach sú obrazy
ako „Otváraj sa  brána. Staré príslovia hovoria: „Na Juraja Zem
sa otvára.“ Naozaj, Slniečko zohrieva zem a tá sa otvára
a posiela nám prvé jarné pozdravy, snežienky, krokusy,  zelenú
trávu. Deti vybiehali na lúky. Škoda, dnes je to ulica ...Ak sa
predsa len vyberiete na jarnú prechádzku do okolitej prírody,
ponúkame Vám pár nápadov pre malé deti. Dievčatá sa môžu
hra� Zlatú bránu,  Na hada a Na krá¾ku,
môžu h¾ada� jarné  kvety. Oteckovia môžu
chlapcom vyrobi� píš�alku. Ako? Tu je
návod --->>>.

Aj v rozprávkach platí, že chudobný syn
ustrážil strom vïaka tomu, že strážil sám
a iba so svojou píš�alkou a nabudenými
zmyslami. Keï  ho zlé sily mámili a nútili
zaspa�, hral a zostal bdelým Vïaka tomu
spoznal tajomstvá stromu a odklial
princeznú Beronu. (rozprávka Berona-
zbierky P. Dobšinského.)

Hrajte a zobúdzajte sa!
Želáme vám krásnu Slniečkovú JAR.

Deti z Materskej školy v Strečne
¼ubica Kučerová a kol. MŠ

VŔBOVÁ PÍŠŤALKA
Výroba píš�alky je hotový obrad.
Dobrá píš�alka je pýchou svojho majite¾a.
Najprv treba vybra� naozaj ten najlepší prútik, zreza�

z neho rovný a dos� hrubý kúsok a zárezmi naznači�
konce píš�alky a polohu otvoru, kde sa bude tvori� zvuk.
Potom treba prútik namoči�. A potom začne tá
najdôležitejšia čas�- otĺkanie, kde sa uplatnia aj malé
deti. Píš�alku treba otĺka�, postupne dokola tak, aby sa
kôra uvo¾ňovala.

Pomáha, ak si  k tomu spievame :
„Otĺkaj sa píš�alôčka, už si spala dos�, koho na tom svete stretneš, hraj mu pre

rados�.“
Keï sa kôra uvo¾ní, opatrne ju stiahneme z prútu. Základ píš�alky je hotový.

Z holej bielej dužiny urežeme prednú čas�, zrežeme šikmo vršok,  a kôru zasunieme
spä� na svoje miesto. Do druhého konca potom zasunieme ïalší kúsok dužiny /
viï kresba/ a píš�alku rozospievame.

 Želáme ve¾a úspechov pri tomto krásnom
tvorení...

Poznámka: V minulosti pastieri chodili
s píš�alkou. Malo to svoj zmysel. Píš�alka
im pomáhala by� bdelými, nedovo¾ovala im
zaspa�, cibrila zmysly. Ak die�a hrá- píska
na píš�alke, ponára sa do jej zvuku, vedome
tvorí. Drevené píš�alky majú krásny zvuk,
čo naozaj zobúdza zmysly a prírodu, veï
je priamo z nej.

FAŠIANGY, TURÍCE, VE¼KÁ NOC IDE,
Kto nemá kožuška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
 Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
 jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
 tu koňa zabili, tu rebrá majú.
 A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti,
musíme sa z domu, do domu po dedine pliesti.
Po temnom zimnom období sa vláda Slnka opä� navracia. Zem

sa nakláňa na druhú stranu, príroda sa prebúdza a medzi ¾uïmi
nastáva uvo¾nenie. Aj deti to cítia. Nálada je lepšia a aj ranné
vstávanie už nie je taký problém. Prekonali sme Zimu, ak sme
sa na ňu dobre pripravili. Nadišli Fašiangy, ktoré sú časom
tancovačiek, zabíjačiek, uvo¾nenej zábavy a svadieb.

Na Fašiangy sa malé
deti ve¾mi tešia-
najmä na karneval.
V týchto dňoch sa
môžu na chví¾u sta�
všakovakými čarov-
nými bytos�ami,
preberajú na seba
úlohy a schopnosti
postáv, ktoré poznajú z rozprávok, kníh a filmov.

V stredu dopoludnia 30.1.2008 sme mali aj my v škôlke
karneval. Deti si pripravili nielen masky, ale spoločne sme si
vyzdobili triedu tak, aby bola čo najzábavnejšia. Všade viseli
balóny, veselé točené šnúry, klobúky, masky...Rodičia sa
pričinili a pripravili nám sladké pohostenie a občerstvenie.
Tancovali, spievali a rytmizovali sme fašiangové piesne. Hrali
sme na hudobných nástrojoch a hudobných hračkách. Rados�,
veselos� a zábava sa niesla celou škôlkou.

Ale najlepšie na tom všetkom je aj tak to, že:
Už sa zima kráti, už sa nenavráti, staré baby plačú , že sa

nevyskáču.           ¼ubica Kučerová a kol. MŠ v Strečne
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...Snaž sa prekona� hlavne seba, až potom sú na rade tí ostatní... Tak týmto citátom
sa riadilo mnoho našich žiakov, ktorí sa húževnato vrhali spolu so svojimi učite¾mi
do rôznych sú�aží, olympiád a školských akcií. Určite im medzi sebou nechýbala
sú�aživos�, veï  to aj k sú�ažiam patrí, ale veríme , že takýmto pripojením  dospeli
k obohateniu nielen okolia , ale hlavne seba. Ich snaha poznáva� nové veci a zmera�
si v nich sily, reprezentuje v dobrom svetle aj našu malú strečniansku školu.

Naši žiaci sa popri svojich nevyhnutných povinnostiach dokážu pripravova� a zapája�
do rôznych sú�aží, tu sú tie najznámejšie, ktoré sme nevynechali: Hviezdoslavov
Kubín, literárna sú�až v prednese poézie a prózy, ktorú v okresnom kole reprezentovali
Kristínka Brezániová,  Kristínka Štadániová zo 4.B , Diana Obertová 6.roč. Na okresné
kolo literárnej sú�aže Rozprávkové vretienko sa vybral Janko Repák. Na
majstrovstvách okresu vo volejbale v Žiline sú�ažili žiaci 7.-9. ročníka, chlapci
i dievčatá, žiaci sú�ažili aj v basketbalovom turnaji v Tepličke nad Váhom. V našej
škole sa aj spievalo v sú�aži Slávik 2008, v ktorom sa na popredných miestach
umiestnila Slávka Kopásková zo 4.B a Rebeka Obertová z 2.A. V Sudoku boli úspešní
Romanko Melo zo 4.B, ktorý získal 1. miesto a Števko Šmida zo 4.B obsadil 6.
miesto v okresnom kole v Žiline.

Riešenie logických matematických príkladov pod názvom Klokan
si vyskúšalo 85 detí z celej školy, v zastúpení od 2.-9. ročník.
Najúspešnejší na I.stupni boli Kristínka Brezániová zo 4.B- 1.miesto,
Janko Kučera zo 4.B- 2.miesto, Romanko Melo a Veronika
Sokolovská zo 4.B —3.miesto a Riško Samec z 3.A — 3.miesto.
Na II.stupni sa umiestnil na 1.mieste Janko Repák 7.A, na 2.mieste
Pavol Taraba 9.A, 3.miesto- Vierka Tojčíková 5.roč. Na
okresnom kole matematickej pytagoriády sa medzi úspešných
riešite¾ov zaradil náš žiak zo 4.B Janko Kučera.Nezaostávame

ani vo výtvarných sú�ažiach ako sú Vesmír
očami detí, Deň hasičov, Žilina-moje

mesto. V škole práve prebieha
celoškolská enviromentálna

sú�až s názvom Eko-plagát pri
príležitosti Dňa Zeme.
V blízkej budúcnosti nás čaká
Škola ochrany v prírode vo
Varíne, do ktorej chodievame
pravidelne a sme radi, že naša
vzájomná spolupráca funguje.

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
Na úspešné zvládnutú krajskú olympiádu 27. apríla, organizovanú ZŠ bude

nadväzova� aj celoštátne kolo geografickej olympiády v kategóriách E (9. ročník), F
(8 roč.), G (8 roč.), ktorá si za miesto svojho konania vybrala takisto našu obec.

Už 36. ročník stretnutia najlepších absolventov krajských olympiád  pod gesciou
MŠ SR, Slovenskej komisie Geografickej olympiády, Iuventy, Centra vo¾ného času,
Žilina a ZŠ Strečno sa bude kona� v dňoch 2. — 4. mája 2008 v SIP — ŽSR Strečno.

V priestoroch kongresového centra bude prebieha� sú�až, ako aj ostatné oficiálne
časti olympiády. Že sa takáto významná udalos� preverujúca a prezentujúca vedomosti
detí ZŠ z geografie uskutočňuje prvýkrát v Strečne, je predovšetkým zásluha riadite¾a
našej školy Mgr. Obertu, ktorý je dlhoročným
organizátorom a členom komisií celoštátnych
olympiád.

Iste mu v jeho plánoch umiestni� konanie
celoštátneho kola do svojej rodnej obce Strečno
pomohlo svojím významom a okolím, ktoré
vhodne zapadajú do prírodovednej náplne
olympiády.

Práve tieto atribúty budú doplnkom odborného
programu a účastníci budú ma� možnos�
oboznámi� sa s množstvom miestnych
zaujímavostí. /r/

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Zuzana Brezániová, 7.A (šikmá veža)

ZNÁMA ŠKOLA V KRAJI
Známou školou v kraji sa stala práve

naša základná škola, na ktorej sa
uskutočnilo krajské kolo geografickej
olympiády. Absolvovalo ju okolo 150
žiakov z celého kraja ( z Martina, Žiliny,
Ružomberka, Liptovského Mikuláša...
a iných škôl, ako aj z 8-ročných
gymnázií). Kontrolu nad všetkými
sú�ažiacimi mali vyučujúci zemepisu
a v skúšobnej komisii sedeli aj členovia
centier vo¾ného času. Plynulý chod
sú�aže zabezpečoval pán riadite¾ Mgr.
Marián Oberta spolu s vyučujúcimi zo ZŠ
Strečno.

MAREC MESIAC KNIHY
V marci sa svojimi výrobkami predstavila

v priestoroch obecnej knižnice naša
rodáčka pernikárka  Miriam Valicová. Jej
výrobky nikoho nenechajú bez
povšimnutia, pretože svojou precíznos�ou
a originalitou oslovia každého z nás. Tejto
zá¾ube sa venuje už pár rokov a je vidno,
že sa stále zlepšuje a dokáže naozaj urobi�
z perníka hocičo. Na výstave sa
prezentovala aktuálne symbolmi Ve¾kej
noci. Výstava sa páčila.  Deti  si pri
návšteve v knižnici i  v rámci besied ,ktoré
sa pravidelne konajú pre prvý stupeň ZŠ,
pripomenuli zachovávanie ¾udových
tradícii a hlavne spoznali význam
jednotlivých symbolov. Marec je mesiac
knihy. V Týždni slovenskej knižnice
využilo možnos� bezplatnej registrácie 75
čitate¾ov,  čo napovedá, že záujem o knihu
a čítanie je. Škoda len, že viac čitate¾ov
nevyužilo možnos� bezplatne vráti� takisto
v tomto týždni knihy urgované
upomienkou. Ešte sú medzi nami takí, ktorí
sú k takýmto upozorneniam ¾ahostajní
a neuvedomujú si, že knihy sú pre všetkých
a nielen pre nich.

K podpore detského čítania sa poriada
v týchto dňoch  v noci z 11.4.2008 na
12.4.2008 v poradí už druhá Rozprávková
noc v knižnici ,ktorá je venovaná nášmu
slovenskému rozprávkarovi Pavlovi
Dobšinskému. Od jeho narodenia uplynulo
už neuverite¾ných 180 rokov. Na túto akciu
sa deti tešia, a ja verím,  že splní svoj účel.

—eb-

Diana Obertová 6.roč. (labute)
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Po dlhej zimnej prestávke  sa opä� roztočili
kolá futbalových sú�aží . Začali sme už aj
my prvým jarným kolom v Predmieri.
Prehrali sme 5:3, keï ešte v 88 min. bola
remíza 3:3. Poškodil nás rozhodca, ktorý
odpískal jedenástku v závere zápasu. Vzápätí
nám vylúčil dvoch hráčov. Toto všetko bude
ma� dohru ešte v Banskej Bystrici, nako¾ko
sme podali protest proti tejto situácii.

Chlapci začali trénova� už v januári
.Postupne odohrali viacero prípravných
zápasov s dobrými výsledkami.

Určite ste zvedaví aký pohyb nastal v
našom mužstve. Na hos�ovanie do Rosiny
sme opä� uvo¾nili Jara Trhančíka , taktiež na
hos�ovanie a prosbu našich priate¾ov sme
uvo¾nili Miloša Lonca do Nezbud. Lúčky.
Ten sa hneï uviedol dvoma gólmi , ktoré
znamenali ví�azstvo.

Samozrejme .že sme aj my h¾adali
možnosti, ako posilni� mužstvo. Na
hos�ovanie s MŠK Žilina sme dostali Patrika
Beháňa, v Lipovci sme dotiahli prestup
Martina Dovičáka a po �ažkých problémoch
a na poslednú chví¾u i prestup Pavla Kopáska
z MŠK Žilina.

Posilnili  sme aj dorast ,keï sme získali
Michala Obertu z Nezb. Lúčky a na
hos�ovanie Richarda Wilingera z Krasňan.
Z hos�ovania v Bánovej sa nám vrátil Ras�o
Beháň. Tieto posilnenia by mali ukáza�
zlepšenie kvality hry v jarnej časti sú�aže,
nako¾ko nás čakajú záchranárske práce
nielen v “A”-čku ale i v doraste. Naši žiaci
začínajú tento víkend v Zbyňove .Tu sme
trénersky potenciál posilnili o trénera ¼uboša
Nováka.

Predsedovi FK sa podarilo dotiahnu�
zmluvu so spoločnos�ou DONG  HEE, a táto
nám zakúpila  zelenobiele dresy pre naše Á-
čko. Predstavíme sa v nich hneï v prvom
domácom zápase, a dúfame že nám prinesú
š�astie v podobe získavania ïalších bodov.
Ďakujeme, zároveň ïakujeme aj  všetkým
,ktorí nám pomáhajú pri našom futbale.
Zvláš� Jankovi Za�urovi , ktorý sa vrátil na
svoj post a dáva nám do poriadku naše šatne.
Smr� jeho manželky nás zaskočila a aj touto
cestou jej chcem poïakova� za prínos pre náš
futbal.

Chcem upozorni� fyzické osoby, že stále
je možnos� odovzda� 2% z daní pre rozvoj
nášho mládežníckeho futbalu . Tlačivá máme
k dispozícii na každom majstrovskom zápase
i na OÚ.

Ako blesk z jasného neba nás zaskočila
správa o tragickej smrti nášho hráča
Jarka Hanuljaka. Ešte v nede¾u bol s nami
na zápase v Predmieri. Pobehoval po
tribúne a nikdy nezabudnem na jeho zlatý
úsmev s dvoma jamkami na lícach. Jarko,
budeš nám chýba�! Ak existuje futbalové
nebo, tak budeš  určite do neho patri� a
budeš sa z vrchu pozera� na nás a drža�
palce FK Strečno.

Štefan Tavač

Futbalová jar začala

  Rozpis
  vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň

apríl - 9., 23.
máj - 7., 21.
jún - 4., 18.

Vytriedený komunálny odpad
zvoz  štvrtok

apríl - 17.
máj - 15.
jún - 19.

Po bulletine Strečno a jeho tajomstvá,
ktorý bol prílohou prvého tohtoročného
čísla STH, predstavujeme a prikladáme
dnes mapu regiónu a obce.

Mapu pre naše potreby vytvoril už
v roku 2002 jediný tvorca ručne
ma¾ovaných panoramatických máp na
Slovensku —pán Ondrej Hraško
z Martina. Mnohých z nás upútal svojím
netradičným bicyklom z drevených častí
so slovenskou zástavou. Tento dopravný
prostriedok mu pomáha dosta� sa na
všetky miesta, ktoré potrebuje navštívi�,
aby si urobil obraz o poh¾ade jeho
budúceho diela.

Pretože sa medzičasom zmenil ráz
zobrazenej krajiny i perspektívne
zámery, rozhodli sme sa ho oslovi�, aby
doplnil mapy o novovytvorené
priemyselné komplexy (KIA, Dong Hee)
a plány cestnej a dia¾ničnej siete. Takisto
v mape odhalil turčiansku kotlinu ako
významnú poznávaciu a športovú oblas�,
ktorú môže navštívi� náš turista.

Mapa je nadčasová a mnohé v nej
zaznačené komunikácie budú realizované
do resp. až po roku 2010.

Fakty:
Propagačný pä�jazyčný materiál

formátu A3, plnofarebný
Vydavate¾: OcÚ Strečno, XI/2007
Text a spolupráca: Martin Krížik, Janka

Tavačová, Dušan Ďurčo, Pavol Albrecht
Preklad: AJ, FJ - Katarína Albrechtová,

PJ - Maciej Grzeszczyk, NJ — Silvia
Lacúchová

Foto: Cyril Králik, Martin Krížik, archív
OcÚ Strečno

Panoramatická mapa: Ondrej Hraško
Grafické spracovanie a tlač: Lajka
Náklad: 20 tis. ks

ÚzS SČK Žilina oceňoval  darcov krvi
za rok 2007 z našej obce.

Zlatá Jánskeho plaketa:
Jozef Kivoň, Za záhradami 613
Ing. Milan Krpelec; Školská 238
Mária Podhorcová; 1. mája 205

Bronzová Jánskeho plaketa:
Ing. Rastislav Kadaši; Za záhradami

677
Lenka Kánová; Sokolská 394
Darcovstvo krvi je vysoko humánny

čin, ktorý zachraňuje ¾udské životy.
Nikto z nás nevie, kedy pomoc týchto
nezištných ¾udí bude potrebova�.
Ďakujeme    /r/

Ocenenie darcov krvi

POĎAKOVANIE
Úprimne ïakujeme všetkým

príbuzným a známym, ktorí sa i
napriek väčšej vzdialenosti prišli
rozlúči� s našim bratom Milanom
Behaňom, ktorý nás náhle opustil 6.
3. 2008 vo veku 60 rokov. Taktiež
ïakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.

S úctou ïakujú manželka, synovia a
súrodenci.

Turistická mapa
regiónu/Mapa obce

Simona Juríková 5.roč. (tieň)
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 11. apríla 2008 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
Reg. číslo: RP388/2008

A. Všeobecné ustanovenia:
Usporiadate¾ Obec Strečno
Termín 27. apríl 2008
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. 1990 - 1993)
muži do 40 rokov  (r. 1969 - 1989)
muži do 50 rokov (r. 1968 - 1958)
muži nad 50 rokov (r. 1957 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
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
vkladom 100.- Sk

XXIV. ročník
CEZPO¼NÉHO BEHU

OSLOBODENIA
OBCE STREČNO

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

Kategória žiaci
Pod vedením trénera Jozefa Tavača

prebiehala príprava mladších žiakov
v zimnom období v telocvični,
momentálne už na ihrisku. Bez

prípravných zápasov už chlapci čakajú na prvý majstrovský
zápas. Cie¾om trénera je čo najlepšie pripravi� chlapcov, ale
hlavne vylepši� samotný vz�ah k futbalu a k tréningovému
procesu a pripravi� ich na prechod k starším žiakom. Starších
žiakov vedú tréneri Karol Bestvina a ¼ubo Novák. Treba
poveda�, že v ich príprave platí to isté, čo u mladších žiakov.
Ale tiež zdôrazňova�  dôležitos� tréningového procesu a
pripravi� žiakov pre dorast.

Kategória dorast
Pod vedením Jarka Hanuljaka prebiehala zimná príprava od

januára do polovice marca v telocvični a následne na ihrisku.
Popri tréningoch odohrali 4 prípravné zápasy:  Mojš 7:1; Rosina
2:4; Varín 2:2; Vrútky 2:3. Prvý majstrovský v Predmieri 0:7.Tu
treba zdôrazni� závažnú vec - dorastencov je pomerne málo a
kvalitou niektorí jedinci ešte nemajú na sú�až, ako je  IV. liga.
Odpoveïou by malo by� u chlapcov zlepšenie disciplíny vo
všetkých ukazovate¾och, aké prináležia futbalu a dorastencom.
Pozitívami sú hlavne kvalitný a skúsený mládežnícky tréner a
pár jedincov, ktorí už skúsili hra� za A družstvo či v príprave,
ale i v majstrovských zápasoch. Tréner seniorov jednoznačne
s nimi počíta do budúcna, ak bude treba i v krátkej dobe.

Kategória A muži
Pod vedením Petra Tavača prebiehala zimná príprava podobne

ako u žiakov i dorastencov: začiatok januára do polovice marca
striedavo telocvičňa —ihrisko + prípravné zápasy. Účas� na
tréningovom procese v telocvični bola uspokojivá. Spokojnos�
možno tiež vyjadri�  s prípravnými zápasmi  s počtom 8 v poradí:
2x Stráňavy 4:5 a 1:4, 2x Sučany 1:3 a 3:4; Krásno 1:0; Bytča-
dorast 6:2; Vrútky 1:1; Zádubnie 5:0. Ku prípravným zápasom
treba poveda�, že sme dos� gólov  inkasovali ,ale tiež sme ich
dos� dali. A k tomu treba spomenú� ve¾ké množstvo zahodených
šancí. Pre samotnú hru v príprave bolo dôležité, akí hráči hrali
a ko¾ko ich bolo k dispozícii. Ak  bola  kvalita a účas�, malo
mužstvo svoju silu  a ukázalo tiež lepšiu futbalovú tvár. Horšie
bolo, ak hráči nemali záujem a dokonca musel nastúpi� v dvoch
zápasoch aj tréner. Tu si musia vstúpi� do svedomia hráči.

Mužstvo bolo doplnené hráčmi: Majo Beháň  — ukončenie
hos�ovania v Stráňavách, Pa�o Beháň - hos�ovanie MŠK Žilina,
Pa¾o Kopásek — ukončenie MŠK Žilina, Ma�o Dovičiak -
ukončené hos�ovanie Lipovec.

K sú�aži:  Bude ve¾mi náročná, ale ak bude mužstvo pokope,
bude ma� svoju silu.

Kolektív je mladý, vývojaschopný a dobrý. Treba s ním
pracova� a i pritvrdi� v tréningovom procese,   ak si to bude
vyžadova� situácia. Cie¾: Hra� v pokojných priečkach,
stabilizova� káder. Prvý majstrovský zápas prehralo mužstvo
v Predmieri 5:3.

Peter Tavač

Z futbalu
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Pokračovanie na str. 2

Poslanci OZ sa dňa  16.6.2008 zišli  na
13. zasadnutí..

Obecné zastupite¾stvo:
A/ KONŠTATUJE
- na 13. zasadnutí je prítomných osem

poslancov, starosta obce, kontrolór obce,
ekonómka obce, jeden občan obce.

B/ BERIE NA VEDOMIE
- zápisnicu zo zasadnutia sociálnej

komisie pri OcÚ Strečno
- správu hlavného kontrolóra obce

Strečno o kontrolnej činnosti za rok 2007
- správu o činnosti finančnej komisie
- správu o činnosti stavebnej komisie
- správu o činnosti kultúrnej komisie

a o pripravovaných akciách
- správu o postupe prípravných prác na

výstavbe bytov v lokalite Radinové
- správu o príchode nového investora,

ktorý v priemyselnom parku zriadi novú
prevádzku, zámer je k nahliadnutiu na OcÚ
Strečno

- správu o výmene a plombovaní
ciachovaných vodomerov dôvodu
fakturácie stočného pod¾a odberu vody.

- správu o rekonštrukcii Ulice 28. októbra
a Lipovej

- správu o prípravných prácach na
odbočení zo Strečna popri priemyselnom
parku na cestu I/18, vykúpené pozemky,
územné rozhodnutie, po obdržaní
stavebného povolenia sa začne realizácia
odbočenia ešte v roku 2008

- informáciu o výhre detského ihriska pre

obec Strečno — sú�až MY žilinské noviny.
- petíciu občanov z Ulice 28. októbra III,

v ktorej vyzývajú na rekonštrukciu časti
tejto ulice

- vyhlásenie mimoriadnej situácie
v súvislosti s kritickou situáciou
v bezpečnosti na ceste I/18 v lokalite
Strečno

C/ SCHVA¼UJE
- plán kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra obce Strečno na rok 2008
- záverečný účet obce Strečno za rok

2007.
      Príjmy: 37,838.548,37  Sk
      Výdaje.37,722.407,84  Sk
- záverečný účet Obecného podniku

služieb Strečno s.r.o
Výkony  14,890.060,00  Sk
Náklady  14,036.683,00  Sk
Zisk         853.377,00  Sk
- prevádzkový poriadok verejného

vodovodu Strečno
- poplatok za každé hrobové miesto na

cintoríne 250,00 Sk/10 rokov
- oprávnenie pre starostu obce k výkonu

rozpočtových opatrení v obecnom rozpočte
na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, a to: pri presune finančných
prostriedkov z položiek a podpoložiek
v rámci jednotlivých oddielov do výšky
200.000,00 Sk pod¾a rozpočtovej
klasifikácie — funkčná a ekonomická.

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
V súvislosti s kritickou situáciou v bezpečnosti na ceste I/18 v lokalite Strečno

(km 466,800-474,800) z dôvodu padania skál, možného zosuvu skalných lavín
na vozovku z pri¾ahlých svahov a v zimných mesiacoch i padanie snehových lavín
s rizikom ohrozenia života, zdravia a majetku účastníkov cestnej premávky obec
Strečno

vyhlasuje
(na základe § 15 odst. 1 písm.j) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane

obyvate¾stva v znení neskorších predpisov)
dňa 11.06.2008 o 12,00 hod. v katastri obce Strečno

mimoriadnu situáciu
Počas obdobia mimoriadnej situácie budú dotknuté štátne orgány, právnické osoby

a Žilinský samosprávny kraj vykonáva� opatrenia na zníženie, resp. odstránenie
rizík ohrozenia života, zdravia a majetku v rozsahu prijatom na rokovaní krízového
štábu ObÚ v Žiline dňa 10.6.2008.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.
Strečno 10.06.2008 Alfonz Klocáň, starosta obce

Tak konečne. Detský folklórny súbor zo
Strečna má svoj názov. Hrdo si ponesie
svoje nové meno „Hájovček“.

Jeho výber nebola jednoduchá
záležitos�. Názov  mal by� krásny,
¾úbozvučný, mal  vychádza� z pomerov
nášho kraja. Tento náš sa tvoril dos� dlho.
Najprv sme si mysleli, že ma� svoj názov
nie je až také dôležité. No vystúpenia
v regióne a mimo neho nás presvedčili,
že lepšie znie úderné meno ako nič
nehovoriace skratky.

Námetov bolo viac. Od detí, od rodičov.
Nakoniec sme sa rozhodli, že obnovíme
zabudnuté miesta v obci. Našli sme
 Hájovy- loïky, čo vozili ¾udí na druhý
breh Váhu. Nezostalo po nich takmer nič.
Iba spomienky. No v �ažkých časoch  boli
pre našich obyvate¾ov životne dôležité.
Vïaka nim sa dostali za vodu, putovali a
chodili za prácou.

A tak symbolický názov „Hájovček“
nech je pre naše deti tou cestou, tou
možnos�ou, ako zdoláva� prekážky, ako
prekroči� svoje hranice. Hájovček nás
povezie do sveta.

Som ve¾mi rada, že sme mohli práve na
Hodoch tak krásne a symbolicky , ale
hlavne za účasti Vás všetkých pokrsti�
rados� obce. Ďakujeme za krásnu
atmosféru.

DFS existuje už od júna 2006. Najskôr
mal 19 detí, dnes ich je spolu 48. Prvé
jeho vystúpenie bolo v máji 2007.
Odvtedy sme Vás potešili aj na
vianočnom vystúpení, aj teraz na
Hodoch. Ale to nie je všetko. DFS vystúpil
vïaka OÚ už aj v Po¾sku, nedávno na
celoslovenskej Bambiriáde na Hlinkovom
námestí v Žiline, aj v Dome Matice

Hájovček

Pokračovanie na str. X
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Dokončenie zo str. 1

  Rozpis
  vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň

júl - 2., 16., 30.
august - 13., 27.

Vytriedený komunálny odpad
zvoz  štvrtok

júl - 17.
august - 21.

- štyri sociálne výpomoci navrhnuté
sociálnou komisiou pri OcÚ Strečno.

D/ NESCHVA¼UJE
- presúva šes� navrhnutých výpomocí

sociálnou komisiou na 14. zasadnutie, lebo
z uvedeného návrhu nie je zrejmé, či sú
návrhy opodstatnené

E/ UKLADÁ
1. Predloži� zoznam neplatičov za

hrobové miesta na cintoríne obce Strečno
Zodpovedná: Ing. Barčíková
Termín: 14. zasadnutie OZ
2. Predloži� opodstatnenos� návrhov na

sociálnu výpomoc
Zodpovedná: Mojtová
Termín: 14. zasadnutie OZ
3. Predloži� zoznam, v ktorých častiach

a uliciach by mali by� umiestnené
spoma¾ovacie retardéry.

Zodpovedný: Klocáň M.
Termín: 14. zasadnutie OZ
4. Vyvola� stretnutie s občanmi z Ulice

28. októbra III, podpísanými na petícii,
ktorú predložil p. Miroslav Beháň, ako
kontaktná osoba.

Zodpovedná: Ing. Barčíková
Termín: ihneï
5. Prizva� do obce šarhu na odchyt

túlavých psov, zabezpeči� oznam
v miestnom rozhlase o pripravovanom
odchyte túlavých psov.

Zodpovedný: Zrelica P. Termín: jun-
júl 2008

6. Prekontrolova� studňu Zlatné,
zabezpeči� prípadnú opravu.

Zodpovedná: Tavačová, Muráň
Termín: jún 2008

7. Zabezpeči� orezanie previsujúcich
konárov nad príjazdovou cestou v lokalite
Zlatné

Zodpovedný: Muráň
Termín: priebežne
8. Pripomienkova� na Slovenskej správe

ciest Žilina posun dopravnej značky -
povolená rýchlos� 70 a zákaz obiehania -
osadených pri odbočení k DONG HEE
Slovakia a.s. na ceste I/18 až za odbočenie
do obce Strečno

Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: ihneï

Zapísal: Tavačová

ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA

Čo s odpadom zo záhrad, záhumienkov, cintorínov?
Najjednoduchším spôsobom, ako sa

v záhradách zbavi� obrovskej kopy
orezaných konárov, lístia, buriny a iného
rozličného biologického odpadu, bolo
ešte donedávna zapáli� ju.

Pri orezávaní ovocných aj okrasných
stromov sa vytvára biologicky
rozložite¾ný odpad alebo po usušení tuhé
palivo v domácnosti alebo po
naštiepkovaní v obecnej kotolni na
štiepku. Obecný úrad vlastní prenosný
štiepkovač, ktorý sa dá za úhradu
zapožiča� alebo môžete  odvies� tento
odpad ku kotolni na štiepku. Pri spa¾ovaní
mokrej trávy, zemiakovej vňate, čerstvých
konárov, lístia vzniká ve¾ké množstvo
toxických látok, ktoré nám zamorujú
ovzdušie. V budúcnosti budeme iba
spomína� na to, že bol vzduch čistejší a že
sme sa mohli aj hlboko nadýchnu� bez
následkov. To už môže by� neskoro a naše
deti nám túto skazu neodpustia.

Založenie kompostu
Kompostova� môžeme na vo¾nej skládke

alebo do zásobníka. Vyberieme si plochu
pre kompostovisko, pokia¾ možno
vzdušnú a zatienenú. Ak bude táto plocha
na slnku, je dobre kompost ma� stále
zakrytý čiernou netkanou textíliou.
Zásobník môže by� urobený z dreva, alebo
z pletiva, tak aby bol z bokov vzdušný.
Najvýhodnejšie je urobi� kompostovisko
v pásoch, kopách, aby sa mohlo z jednej
strany odobera� a do druhej strany
priklada� ïalší odpad.

Na spodok kompostoviska je dobre
položi� králičie pletivo v dvoch vrstvách
a kraje vyhnú� do výšky minimálne 20  cm
od úrovne okolitého terénu ( ochrana proti
krtom).

Do prvej vrstvy sa ukladajú posekané
konáre, stonky z kukurice, slnečnice
a pod. materiál pre zabezpečenie odtoku
prebytočnej vody a prístupu vzduchu. Na
to rozsypeme kompost z minulého roku
a nevyzretý kompost s dážïovkami (ak
je).

Do ïalšej vrstvy príde pokia¾ možno
premiešaný nazbieraný odpad.

Hnoj, trus, pokosená tráva, zemiaková
vňa�, kuchynský bioodpad, pozbierané
zvyšky zo záhrady, burina patria medzi
dusíkaté látky a miešame ich s uhlíkatými
látkami, medzi ktoré patria drevené
štiepky, piliny, hobliny, lístie, slama.

Tento odpad premiešame aj s vrstvou
zeminy. Kompostovaný materiál musí by�
neustále vlhký, ale nie premočený.

Na urýchlenie kompostovania môžeme
využi� práškové urých¾ovače  ( dosta� ich
v  záhradkárskych potrebách ) , alebo

kompost môžeme polia� močovinou.
Kompostovanie na vo¾nej skládke je
obdobné ale je bez ohradenia. Do
kompostu nepatria rastliny ošetrené
herbicídmi, zhnitá cibu¾a, zemiaky
a ostatná zelenina a ovocie.

Výňatok zo zákona č.223/2001 Z.z.
o odpadoch

Pôvodca odpadu  je každý, koho
činnos�ou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné
úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.

Zhodnocovanie odpadov  je taká
činnos�, ktorá vedie k využitiu
fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.

Zneškodňovanie odpadov  je také
nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje
poškodzovanie životného prostredia alebo
ohrozovanie zdravia ¾udí.

§18/3 m Zakazuje sa zneškodňova� (
spa¾ova�)  biologicky rozložite¾ný odpad
zo záhrad a z parkov vrátane odpadu
z cintorínov a z ïalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických
osôb a občianskych združení.

Náklady na činnosti smerujúce
k zneškodňovaniu odpadov znáša držite¾
odpadu ( zber a úprava odpadu )

§19/1 Držite¾ odpadu je povinný:
zhodnocova� odpady pri svojej činnosti,
alebo odpad takto nevyužitý ponúknu� na
zhodnotenie inému.

Obec pod¾a:
§72/a prerokováva priestupky

v odpadovom hospodárstve a ukladá
pod¾a §80/3, a) pokuty za priestupky
(5000,- Sk)

§80 Priestupky
Priestupku sa dopustí ten , kto:
a) zneškodní odpad alebo ho zhodnotí

v rozpore s týmto zákonom
b) uloží odpad na iné miesto, než na

miesto určené obcou.   mb

OZNÁMENIE
Oznamujeme občanom, že na Obecnom

úrade v Strečne je počas pracovných dní
k nahliadnutiu zámer „ Priemyselná zóna
Strečno, technická infraštruktúra,
dopravné napojenie a umiestnenie hál“.

Navrhovate¾, I.K.A. Real, s.r.o.
Moyzesova 68, 010 01  Žilina.
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 24.júna má meniny Ján, meno azda najfrekventovanejšie v celom svete. Má mnoho podôb.
Počnúc hebrejským Jochanánom, čo znamená Boh je milostivý, môžeme pokračova�
latinským Joannesom až k názvom jednotlivých národov: Ján, Jan, Ivan, János, Johannes,
Yan, Ioan, John, Jean...

  Ján oslavuje meniny 24.júna, pretože v tento deň si pripomíname narodenie Jána
Krstite¾a, ktorý bol pod¾a Ježiša Krista najväčším z prorokov. Svedčí o ňom židovský
historik Jozef Flávius. Hovoria o ňom všetky štyri evanjeliá a dokonca aj kniha Skutkov.
Jeho pôvod nám predstavuje Lukáš. Ján Krstite¾ bol synom židovského kňaza Zachariáša
a jeho manželky Alžbety. Žili v dedinke Ain Karim pri Jeruzaleme. Obaja manželia boli
spravodliví pred Bohom, no chýbali im deti. Keï zostarli, vzdali sa nádeje ma� deti. Boh
však ich modlitby vyslyšal a narodil sa im syn Ján. Lukáš opisuje rados� otca z narodeného
syna v krásnom chválospeve: „Ty, chlapček, sa budeš vola� prorokom najvyššieho, lebo
pôjdeš pred Pánovou tvárou pripravi� mu cesty a počúva� ¾ud o spáse, že sa mu odpustia
hriechy...“ Narodenie a pôsobenie Jána Krstite¾a je naplnením starozákonných proroctiev.
Prorok Izaiáš ho nazval „Hlasom volajúceho na púšti“: „Upravte cestu Hospodinovu,
urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu!“ Jánovou úlohou bolo pripravi� cestu Mesiášovi.
Izraelský ¾ud bolo treba pripravi� na príchod Ježiša Krista. Vïaka jeho prorockej činnosti
tisícky ¾udí počulo túto radostnú zves�: „Prihotovte cestu Pánovi, čiňte priame jeho
chodníky!“  ¼udia konali pokánie, dávali sa Jánovi krsti� v rieke Jordán. Ján im pripomínal:
„Ja nie som Mesiáš, ani prorok. Ja som iba hlas, ktorý sa ozýva na púšti. Ja Vás krstím
vodou, ale po mne príde mocnejší, ktorému nie som hoden rozviaza� remienky na obuvi.
Ten Vás bude krsti� Duchom Svätým a ohňom.“ Ján dával ¾uïom jednoduché a jasné
rady ako sa očisti� a pripravi� sa na príchod Pána: „Kto má dve tuniky, nech sa podelí
s tým, kto nemá ani jednu, kto má potraviny, nech urobí podobne. Nerobte nikomu násilie,
ani zlomyse¾nos�! Nevyberajte viac /mýtnici/, ako Vám určili!...“  Ján Krstite¾ vyžadoval
od ¾udí milosrdenstvo a lásku, čím ich viedol ku Kristovi. Bol prísny, nekompromisný
a pravdivý k sebe aj k iným. Hovoril pravdu nepozerajúc sa na osobný prospech. V tejto
pravde bol plný odvahy. Nebál sa vyčíta� hriešny život ani samotnému krá¾ovi Herodesovi
Antipasovi. Aj za cenu straty života. Stal sa tak prvým novozákonným mučeníkom. K jeho
hlavným atribútom patrí tenký rákosový kríž, krstná miska a baránok so svätožiarou. Je
patrónom slávnosti krstu a reho¾níkov. Okrem toho ochraňuje množstvo profesií: tkáčov,
krajčírov, kožušníkov, kováčov, tesárov... Je patrónom Malty, Burgundska a  Provensálska.
Deň narodenia Jána Krstite¾a je spojený s mnohými krásnymi ¾udovými zvykmi.
Najznámejšia  je azda svätojánska noc spojená s kladením svätojánskych ohňov. AM

Pripravte cestu Pánovi...

Každý rok sa bývalí francúzski partizáni,
ktorí bojovali na Slovensku počas SNP,
stretávajú na prelome mája a júna na svojom
výročnom kongrese v dedinke  Neuvy sur
Barangeon v strednom Francúzsku.
Nachádza sa tu totiž komplex, ktorý patri
Ministerstvu bývalých bojovníkov
Francúzskej republiky, a ktorého cie¾om je
poskytnú� im stredisko, kde sa môžu
stretnú�, odpočinú� si a strávi� príjemný
pobyt.

Od SNP už ubehlo takmer 64 rokov, a
preto je pochopite¾né, i keï zároveň ve¾mi
smutné, že každý rok je priamych
účastníkov vojny na stretnutí menej a
menej. Tento rok sa v Neuvy zišla 17-
členná skupina, no z toho len piati boli
bývalí partizáni. Zvyšok skupiny tvorili ich
manželky, prípadne vdovy, či sympatizanti
Združenia bývalých francúzskych
bojovníkov na Slovensku.

Súčas�ou ich každoročného kongresu je aj
výročná schôdza a tá tohtoročná bola
špecifická. Keïže skôr či neskôr nadíde čas,
keï bohužia¾ ani jeden z nich nebude medzi
nami, naskytla sa otázka, komu, kde a akým
spôsobom zveri� financie, archív a majetok
Združenia. Prediskutované možnosti boli
viaceré. Prvou bolo prenecha� archívy a
zástavu Združenia (francúzska zástava s
vyšitým Pomníkom francúzskych
partizánov na Zvonici) v parížskej
Invalidovni, kde je stála expozícia
predstavujúca účas� Francúzov v rôznych
svetových konfliktoch a jedna vitrína je
venovaná Francúzom na Slovensku počas
2.svetovej vojny. Druhou možnos�ou bolo
zverenie materiálov Ministerstvu bývalých
bojovníkov Francúzskej republiky, čo bolo
ale zavrhnuté, pretože sa, snáï aj
oprávnene, obávali, že by časom ich
majetok “zapadol prachom”. Tre�ou, a v
konečnom dôsledku jednohlasne
odsúhlasenou možnos�ou, bolo zaslanie
zástavy a dokumentov a preverenie financií
na Slovensko do Strečna. Na tento účel bude
potrebné vytvori� výbor zodpovedný za
nakladanie s peniazmi, ktorých cie¾om bude
pokrýva� údržbu Pamätníka francúzskych
partizánov a piatich francúzskych hrobov,
ktoré sa nachádzajú na priekopskom
cintoríne. Rozhodnutie bolo celkom logické
a opodstatnené, keïže im všetkým ve¾mi
záleží na udržiavaní spomienky na to, čo
na Slovensku prežili a na obete, ktoré
priniesli a v tomto zmysle majú so Strečnom
len ve¾mi pozitívne skúsenosti. Zároveň si
želajú, aby ich zástava bola vystavená v
Pamätnej izbe v priestoroch Obecného
úradu  v Strečne.

Toto spomenuli a vysvetlili aj p. Janovi
Kuderjavému, slovenskému ve¾vyslancovi
v Paríži, a p. Františkovi Bartkovi,

Každoročné stretnutie bývalých francúzskych partizánov na Slovensku v Neuvy
vojenskému pridelencovi SR, počas ich
spoločného obedu v Neuvy. Pán Kuderjavý
prebral funkciu pred pár mesiacmi a za
svoje krátke pôsobenie sa mal už pri
viacerých príležitostiach možnos�
oboznámi� so Združením a vyjadril ve¾mi
milé prekvapenie nad tým, ako živo a
pravidelne ešte aj v ich vysokom veku
udržujú vz�ah so Slovenskom. Na podobné
poznámky oni vždy reagujú rovnako:
“Slovensko je naša druhá vlas� a dokedy
budeme schopní a ma� silu, dovtedy budeme

robi� všetko preto, aby naše kontakty
neutíchali.”

Tento rok si pripomenieme 64. výročie
SNP. Pán Roger Camberlyn, predseda
Združenia, ktorý v máji oslávil 87.
narodeniny, sa ešte vždy chystá na
Slovensko a pripomenul, že plánuje prís�
aj na 65. výročie o rok. Môžme mu a
všetkým ostatným len zo srdca pria� ve¾a
zdravia, sily a optimizmu a teši� sa z každej
ich návštevy.

ka
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Sú�aže v obecnej knižnici
Každoročne sa vyhlasujú témy

literárnych sú�aži  pre čitate¾ov knižnice
za účelom podpori� v de�och literárne
cítenie, prebudi� v nich skrytý talent,
prípadne dosiahnu� zamyslenie sa nad
danými témami.

,,Keï si vymýš¾am..“ téma na prózu
,kde mali deti možnos� prejavi� svoju
fantáziu tak, ako skutoční spisovatelia.
Deti v svojich prácach prejavili talent
,mali pekné opisy ,príbehy.

Porota v zložení p.Otília Moravčíková
,p.uč. Erika Trnovcová, knihovníčka Eva
Balcárová hodnotili 21 príspevkov, pri
hodnotení uprednostnili tie práce, kde
bolo najviac použité ,,fantazírovanie“.

Boli vyhlásené dve kategórie a v nich
boli vyhodnotení:

I.stupeň 1.-4.ročník  ZŠ
1.miesto Natália Trnovcová 3.B.
2.miesto Eva Bieliková 4.A.
3.miesto Adelka Kučeríková 2.B.
II.stupeň 5-9 ročník
1.miesto Eliška Obertová 6.ročník

2.miesto Simona Zrelicová 9.B
3.miesto Katka Hodasová  6.ročník
,,Matka„ téma na poéziu, deti vo

svojich príspevkoch prejavili úctu
a vïaku k matkám, ktorým vïačia za
svoje životy, trpezlivos� pri výchove
a lásku, ktorú im prejavujú. Matky si to
zaslúžia. Deti sa zapojili do sú�aže
v peknom počte i so spoluúčas�ou
základnej školy v oboch sú�ažiach, za čo
ïakujem hlavne p.uč.Trnovcovej,
p.uč.Kolesárovej, p.uč.Milanovej. 37
príspevkov hodnotila porota v zložení p.
Albrecht, p.uč.Hrabovská, p.uč.
Kolesárová. Hodnotilo sa v dvoch
kategóriách:

I .kategória 1-4 ročník
1.miesto Branko Samec 3.B.
2.miesto Ivko Kadaši 3.B.
3.miesto Barborka Mikulová 3.B.
II. kategória  5-9 ročník
1.miesto Kristínka Kučeríková 5.ročník
2.miesto Dominika Klocáňová 5.ročník
3.miesto Zuzana Brezániová 7.A.

O ŽIRAFE
Natálka Trnovcová 3.B

Žila jedna krásna žirafa. Všetci ju
obdivovali a viete prečo? Lebo ju
vystavovali v ZOO.

V celej ZOO bolo ve¾a zvierat, ale iba
pri žirafe bolo najviac ¾udí. Každý deň
bola z toho unavená. Raz bola unavená
tak, že keï si išla ¾ahnú� do svojej postele,
tak sa pri zohýnaní buchla silno do hlavy.
Ve¾mi ju bolela. Večer ,keï všetci spali,
otvorila si dvierka a rozhodla sa, že pôjde
ku krajčírovi. Stretla starého leva.,, Kade
ideš žirafa? “pýtal sa ,,Rozhodla som sa
,že si dám skráti� krk, lebo si vždy
buchnem hlavu!“ povedala .Lev sa
čudoval, prečo ide ku krajčírovi. Žirafa
mu vysvetlila ,že on tiež skracuje veci.
Keï tak spolu išli ,žirafa si všimla v tme
strom a zasa si buchla hlavu. Bola ve¾mi
smutná. Lev jej to pofúkal. ,,Ďakujem
lev“ ,povedala š�astná žirafa. Lev jej
s¾úbil, že vždy ,keï sa buchne ,tak jej to
pofúka.

NAJKRAJŠIA, NAJKRAJŠÍ
Eva Bieliková 4.A.

Jedného dňa ,keï sa začali prázdniny,
¾udia chodievali na dovolenky. Ale ešte
predtým išli do hračkárstva M¾ask. Deti
nechceli ís� len tak bez novej hračky, či
už plyšáčika ,alebo na pláž bez kýblika
s lopatkou a hrabličkami  Aj dospelí si
kúpili nejakú nafukovačku alebo niektorí
nové plavky. Keï už bol večer a obchod
zatvorili , všetci odišli a zapli alarm,
odišli aj zamestnanci. Vtom najkrajšia
bábika vyšla opatrne z krabice a zvolala
ïalšie bábiky, ktoré neboli až také krásne
ako ona. Boli nové a chceli sa prejs� po
obchode. Lenže ako, keï regál bol
vysoko. Vtom vyletelo najkrajšie
lietadielko a za ním ïalšie, ktoré neboli
až také krásne ako ono. Bábiky vysadli
na lietadielka a keï pristáli, bábiky
sa poïakovali a šli ïalej, ale keï zbadali
krásne ružové kabriolety, ale jeden bol
predsa najkrajší, nasadli do áut a vysadli
pri regáli A 5, poïakovali sa autám
a autá sa vrátili . Bábiky zbadali na
regáli ,ktorý bol vyššie ako hračkársky
žeriav. Ale keï zbadali rôzne šaty, ale
jedny boli najkrajšie, bábiky nelenili,
chceli sa tam dosta� ,ale nešlo to .Jeden
vojak ,ktorý bol najkrajší ,zvolal druhých,
ktorí neboli až takí pekní ako on, zhodili
laná, ktoré mali vo výbave a keï sa už-
už bábiky dostali hore, odbila šiesta
hodina ,vypol sa alarm a prišli už aj
kupujúci a chceli si pozrie� nové bábiky,
neboli tam, iba našli slovo ïakujem.

HUDOBNÝ NÁSTROJ
Adelka Kučeríková 2.B

Na gitaru som sa prihlásila, lebo to bol
jediný hudobný nástroj, ktorý sme doma
mali. Potrebujem na nejakom hra�, lebo
idem na jednu školu ,kde to budem
potrebova�. Ale tiež preto, lebo som si
myslela, že má to bude bavi� .A nemýlila
som sa.

RÁNA OSUDU
Simona Zrelicová 9.B.

...Už bola v polovici cesty, keï zo
zákruty vyletelo auto, Chcela  uskoči� ,ale
nestihla to. Bol to ve¾mi silný náraz.
Alexandra bola na miesta mŕtva a šofér
,čo to zavinil, zo zbabelosti utiekol...Jej
najlepšia kamarátka ,s ktorou si plánovali
budúcnos�, odišla na večnos�.

...Posledný školský deň sa Hiroko
vybrala po škole ku hrobu Alexandry
.Hiroko, ktorú v triede prezývali
„šikmáčka“ , myslela na to, ako by sa
navzájom tešili na prázdniny a na novú
školu .Bolo to ve¾mi smutné. Preplakala
ïalšiu bezsennú noc. No v jednej krásnej
noci sa jej prisnil sen .Snívalo sa jej
s Alexandrou . Alexandra jej rozprávala,
že to musí všetko vydrža�, musí by� silná
a presta� za ňou plaka� a smúti�, že život
sa jej zmení a vyriešia sa jej problémy....

...Nastal prvý september a Hiroko mala
nastúpi� na novú školu .Noví spolužiaci
boli ku nej krutí. Jediní ,kto ju chápal,
boli učitelia, pretože bola inteligentná.

O MAME
Barborka Mikulová 3.B.

Mama- to slovo mi ve¾a hovorí,
spolu s otcom sú moje ve¾ké opory.
Mama ma ¾úbi , pomáha mi
Veï na to sú predsa všetky mamy.
Ja jej za to na oplátku
donesiem zo školy dobrú známku.
Mama je so mnou v dobrom i zlom,
spolu s mojim dobrým otcom.

....Raz, keï prišla do triedy v peknej
sukni ,tak to baby nevydržali a akože
nechtiac ju poliali tušom. Žiakom sa to
prepieklo, lebo učitelia si mysleli, že to
bola náhoda. Toto všetko trpela
a nechávala si to len pre seba.

... ,,Kto to urobil???“ skríkol učite¾, keï
videl rozbitý svoj vzácny pohár ,ktorý
mal až z New Yorku. Hiroko sa priznala
i keï to neurobila, vedela, že ak sa nikto
neprizná, odnesie si to celá
trieda...Profesor zdrapil Hiroko za vlasy
a hodil ju na zem .Pred pádom si udrela
ruku o lavicu...Privolaná učite¾ka
zavolala policajtov a sanitku. Hiroko bola
naš�astie v poriadku ,iba ruku mala
v sadre a bola ve¾mi vystrašená .Dievčatá
z triedy si ju po príchode do školy
zavolali  a ospravedlnili sa jej za všetko
Neskôr si ju ob¾úbili tak, že spolu všade
chodili. V jeden deň sa Hiroko vybrala
k hrobu Alexandry. Ďakovala jej za to,
že ju povzbudila a stále mala na mysli
jednu vetu zo sna ,,Že jej život sa zmení
a problémy v škole sa vyriešia.“....
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Eliška Obertová 6.ročník
Ja sa fakticky snažím a nie a nie nič napísa�. To je blbé! Dobre, dobre tak začnem,

ale nie v strede života, ako sa v takomto žánre bežne očakáva ,začnem pekne od
začiatku ,až od úplného začiatku, kde sa to všetko začalo. ,,Bude to poriadny chlap.!“
povedala pôrodná baba, keï položila svoju starú ruku na mamičkine bruško.,, Tý,
tento poriadne kope!“ Asi vám v bruchu predvádza breakdance! “povedala baba
,pustila cédečko ,odtrhla si kus sukne a predvádzala figúry breakdance. Keï zrazu sa
zastavila na jednej ruke a hovorí: ,,Už to asi ide!“ Vypla vežu a repráky odpojila
z elektriny, veï sme predsa v stredoveku! Pri pôrode nemôže by� zapnuté nič
v elektrine, pre zmenu teraz zapálila petrolejku, ale počka�, predsa sme v roku 1320,tak
to ani nebola petrolejka, ale sviečka, ani sviečka, ale pahreba, ale chví¾u to trvalo
.Baba pri pôrode predvádzala prvotriedne ksichty —raz mala vykrivené ústa, raz
vyzerala ako babky Ebénci, atï. Narodilo sa malé dievčatko a to je koniec rozprávky
o pôrodnej babe ,ktorá získala zlato v olympiáde breakdance.

KRTKOVIA
Katka Hodasová 6.ročník

Stalo sa to dávno, ve¾mi dávno na jednej
malej lúke. Bolo to niečo nevídané. Práve
napadol prvý sneh a na lúke sa z ničoho nič
začali vytvára� malé kopčeky .Po chvíli
z jedného kopčeka vystrčil hlavu malý
krtko .Na očiach mal okuliare. Hneï si ich
zložil a začal sa okolo seba obzera� .O malú
chví¾u sa z druhého kopčeka vynoril ïalší
krtko. Tiež mal okuliare, ktoré si hneï
zložil. Obaja sa okolo seba bojazlivo
obzerali .Keï zazreli jeden druhého,
rozbehli sa k sebe .Najskôr sa objali
a potom sa zvítali ako starí kamaráti. Začali
sa naháňa� ,vá¾a� v snehu a gu¾ova�. Ich
rados� netrvala dlho. Zbadali ,ako k ním
rýchlo beží ve¾ký pes. Na¾akali sa, bežali
preč a kričali: ,,Pomoc !Naháňa nás pes!“
Keï to zvolali, skočili obaja do svojich dier
v zemi. Tam ticho čakali, čo sa bude dia�.
Pes vopchal do jednej diery svoj ve¾ký
čumák  a začal zúrivo šteka�. Krtko ,ktorý
tam bol, sa na¾akal a bežal k svojej rodine.
Keï tam prišiel, videl ,že tam je aj jeho
kamarát. Bol to ten ,s ktorým sa vonku hral.
On stihol utiec� skôr. Celá rodina sa
radovala, že sa vrátili domov a nič sa im
nestalo.

Pre krtkov to nebola len zábava, ale si
z toho zobrali aj ponaučenie. Zistili, že
nemajú chodi� tam, kde to vôbec nepoznajú
,pretože sa to môže skonči� ve¾mi  zle.
Krtkovia  sa ešte dlho rozprávali a boli
š�astní, že sa všetko nakoniec dobre
skončilo. S¾úbili si, že  o tomto svojom
zážitku porozprávajú celej svojej rodine.

10.6.2008 sa stretli v priestoroch knižnice deti 4.ročníka ZŠ a predstavili sa
divadelným vystúpením predškolákom, budúcim prváčikom .Pre tieto naše detičky
to bola krásna pozvánka do školy ,kde ich čakajú nielen povinnosti, ale i zábava,
čoho sa stali svedkom. Oboznámili sa i s knižnicou ,do ktorej už za pár mesiacov
budú chodi� ako čitatelia. Štvrtáci pod vedením p. uč. Franeka týmto divadielkom
ukázali svoju šikovnos�  a predškoláci s vedením svojich p. učiteliek sa nedali
zahanbi� taktiež pekným spevom. Nie je nič krajšie, ako prejavená rados� našich
detí. Tá bola, takže už len pár dní do konca mesiaca a hurá na prázdniny. Prajem
Vám ich pekné preži�, samozrejme nezabudnite na pekné knihy, s ktorými si ich
tiež môžete spríjemni�.                   Vaša knihovníčka

MATKA
Zuzana Brezániová 7.A

Matka ,to je to slovo,
čo vždy bude i bolo
tým vznešeným
s láskou a rados�ou vysloveným.
Matka ,to je ten vánok,
ktorý �a vždy pohladí,
to je tá láska,
čo nikdy �a nezradí.
Matka je ako ranné slniečko,
čo zakaždým �a poteší,
za ňou môžeš prís� vždy
a vždy �a i uteší.
Matka ,má ju každý z nás,
Vždy keï ju uvidíš,
Poteší �a zas.
Matka ,to je to slovo,
Čo vždy bude i bolo.

POVEDZ MI MAMA..
Kristínka Kučeríková 5.ročník

Povedzže ,mama o mne čosi!
nie to, že bocian deti nosí,
lež ako som bol maličký
a spievala si mi pesničky
nad mojou bielou perinkou.
Si mojou nežnou maminkou
a ja sa k tebe túlim stále,
vždy som tvoje die�a malé.
Povedzže mama o mne niečo!
veï poznáš moje večné prečo
i ïalšie otázky.
Máš v srdci moje obrázky,
čo nakreslil som tebe.
Vravíš mi: ,,Ty si celý po mne,
synček môj ,moja dušička“
Viem, pohladíš ma po líčkach
a pobozkáš ma na vlásky.
Mamička moja ,poklad si.
Povedz mi mama do uška,
zmestil som sa ti do bruška?
A plakal som ve¾a a či málo?
A čo všetko sa potom stalo,
to vieš iba ty ,mamička
.Si moja jasná hviezdička!

MAMINKINA ROZPRÁVKA
Ivko Kadaši 3.B.

Keï večer zaspávam,
maminka mi rozprávku rozpráva:
Bol raz jeden chlapček,
čo bol  ve¾ký ako palček.
Tento chlapček nerád jedol,
tak ho skoro vtáčik zjedol.
Zbadala ho jeho mama,
choï preč ty jedna vrana!
Poï sem ty môj milý chlapček,
pozri sa na strome je vrabček!
Keï už domov prišli,
starkí z domu vyšli.
Porozprával všetko chlapček
a povedal, že na strome je vrabček
A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.
Maminka mi dá pusu na líčka,
a zatvorím si svoje očička.
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MAMA
Branko Samec 3.B.

Ja mám mamu Vlastičku,
ráno pije kávičku.
Mám ju ve¾mi rád,
sestra, ba i brat.
Ráno, keï sa zobudím,
maminu  už nevidím.
Iba taška s desiatou,
čaká ma už pred piatou.
Od pondelka do soboty,
chodí mama do roboty.
Doma sa tiež nezastaví,
upratuje, perie ,varí.
V nede¾u ma mama volá,
hybaj Branko do kostola.
A  ja idem s rados�ou,
lebo idem spolu s ňou.
Píšem túto básničku
a myslím na mamičku.
Hovorím si v duchu sám,
ako dobre ,že ju mám.

MAMA
Dominika Klocáňová 5.ročník

Mamička sa o nás stará,
vždy nás s láskou vychováva.
Moja mama vychováva mňa i sestry,

brata
vždy nás ve¾mi rada má ,ve¾kú lásku

dodáva.
Nad postie¾kou si pri mne stála každú

noc,
keï som plakala, tak si mi prišla na

pomoc.
V �ažkých chví¾ach si ma podržala,
pri mojich prvých písmenkách si sa so

mnou natrápila.
Vïačná ti už navždy budem ,mamička

moja, teba tu chcem
Mamička moja, ty nežné ruky máš,
pohladíš ma po líčkach a vyhŕkne mi

slzička do tvojej dlane spadne.
Do tvojej dlane položím kytičku, čo

som nazbierala pre moju mamičku.
Mamička moja, rada �a mám, v �ažkých

chví¾ach pomáhaš nám.
Preto ja všetko zlé ¾utujem, za všetko

Ti mamička ïakujem.

POĎAKOVANIE
Píšeme toto poïakovanie všetkým,

ktorí stáli pri nás a pomáhali a stále
nám pomáhajú prekona� stratu
nášho milovaného synka a brata

Jarka Hanuljaka
Píšeme toto poïakovanie a slovo

ïakujem posielame Jarkovým
spolužiakom, učite¾om, kamarátom,
našim známym, susedom,
zamestnávate¾om, vedeniu obce.
Všetkým našim najbližším, blízkym
i vzdialenejším príbuzným.

Takisto naše poïakovanie patrí
i trojici chlapcov, ktorí sa zo
všetkých síl snažili nášho synčeka
zachráni�.

Všetkým Vám patrí vïaka,
z celého srdca. Ďakujeme za účas�,
ktorú ste nám prejavili i za pomoc,
ktorú ste nám poskytli a mnohí
z Vás stále poskytujete.  I vïaka
tomu je ve¾a vecí o kúsok ¾ahších.
Viete, keï Vám niekto z rodiny
odíde, aby sa zmenil na anjelika
v nebi, je krásne vidie�, že i vo
vašom okolí je to¾ko anjelských
skutkov i duší.

Ďakujeme
Rodina Hanuljaková

Športové sú�aže
Beh do hradných schodov: 1.miesto-
Jakub Ďuriš 7.B
Strelecká sú�až: 1.miesto —Alica Obertová
8.B, 1.miesto- Adrián Kadaši 9.B

Matematické sú�aže
Matematická pytogoriáda: úspešní
riešitelia —Ján Kučera 4.B, Štefan Šmida
4.B
GvoBoj: 6.miesto- Monika Michálková
8.A, Barbora Zrelicová 8.B, Pavol Taraba
9.A, Lukáš Židek 9.B

Výtvarné sú�aže
Festival kreslenia: 3.miesto —Marianna
Repáková 9.B
Fašiangy-okresné kolo : 1.miesto
Veronika Moravčíková 9.B, 2.miesto-
Marianna Repáková 9.B

Hudobné sú�aže
Slávik: 1.miesto Rebeka Obertová,
2.miesto Klaudia Sapietová 2.B, 3.miesto
Marek Kopásek 3.A-1.kategória. 1.miesto
Slávka Kopásková 4.B, 2.miesto Júlia
Melová 4.B, 3.miesto Simona Repáková
5.roč.- 2.kategória.

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
SIEŇ SLÁVY
Usilovnos�, cie¾avedomos�  i zdravá sú�aživos�, ktorá je prirodzená medzi de�mi,

prispeli k výborným výkonom nielen v športových disciplínach, ale  priestor dostala
i matematika, literárne, výtvarné, hudobné i jazykové sú�aže.

Literárne sú�aže
Galandova matka- 2.miesto v celo-
slovenskom kole —Pavol Kadaši 6.roč.

Logické hry
Sudoku- okresné kolo: 1.miesto Roman
Melo 4.B
Chemická olympiáda — školské kolo:
1.miesto Marianna Repáková 9.B

Jazykové sú�aže
Olympiáda z nemeckého jazyka —školské
kolo: 1.miesto Zuzana Brezániová 7.A,
2.miesto Miriam Tarabová 7.A, 3.miesto
Nela Samcová 7.A.
Umiestnenie deviatakov a iných žiakov

na štúdium na stredných školách
V tomto školskom roku 2007/2008 sa
žiaci deviateho ročníka umiestnili
nasledovne:
- Stredná po¾nohospodárska škola —8
žiakov,
- Obchodná akadémia- 2 žiaci,
- Konzervatórium- 1 žiak,
- Umelecká škola- 1 žiak,
- Združená stredná škola s maturitným
odborom —8 žiakov, 3-ročné zameranie-
7 žiakov,
- Hotelová škola 5-ročná- 1 žiak.
Žiačka 7.A Zuzana Brezániová úspešné
zložila prijímací pohovor na 6-ročné
gymnázium.
Kristínka Brezániová zo 4.B bola
úspešnou na prijímacích pohovoroch na
8-ročné gymnázium.

PRSTOM PO SLOVENSKU
Žijem v malej krajine,
Slovenskom ju voláme.

Je tu mnoho krásnych miest,
do ktorých vedie ve¾a ciest.

Rád som vždy na výlete,
vybral som sa prstom po mape.

Pozriem hore , to je Žilina,
ktorú driečny Váh pretína.

Skokom som hneï v Martine, kde sa
hokej hráva,
v noci sa tam vraj ve¾mi tvrdo spáva.

Košice vraj majú fontánu, čo hrá,
ale voda z nej nie je dobrá.

Mrknem iným smerom , aha Nitra
malinká,
ale história je v nej veliká.

A tam h¾a zas Banská Bystrica,
tam je učite¾ov plná ulica.

Brezno to je malé mesto,
vraj tam robia dobré cesto.

Však som skoro zabudol na hlavné
mesto!

Bratislava,
z ktorej často ¾udí bolí hlava.

Počul však aj o Turčianskych Tepliciach,
kde ¾udia majú krásny úsmev na lícach.

Unavený som už z to¾kého putovania,
na chví¾u zavriem oči, pozriem do seba
a možno budem ma� plnú hlavu

snívania
pre teba..... moje Slovensko.
Pavol Kadaši VI.ročník, 11 rokov

Táto báseň sa umiestnila na 2.mieste
v celoslovenskej sú�aži Galandova matka.



7. strana3/2008

Keï sa začínal nový školský rok 2007/2008, stáli pred bránou školy nové tváre s vystrašenými,
ale i veselými očami. Boli to prváci. Prišli do školy a učili sa formova� ako mäkká plastelína. Prvé
písmená, číslice, čiary a pravidlá. Tomuto sa museli podriadi�. Teraz majú za sebou rok driny.

Teraz sú už majstri, vedia to, čo pred rokom nevedeli- písa�, číta� a počíta�. Verte, že by sme radi všetkým ukázali práce malých
prvákov, ale miesta je málo, tak sme vybrali aspoň pár na ukážku, akí sú šikovní.

Majstri

Nikolas BeháňEmka Hanková Miško Praták

Dňa 17. a 18. mája sa uskutočnil pri
príležitosti  hodov v Strečne kultúrny
program pre všetky vekové kategórie.

V sobotu mala už po druhýkrát
vystúpenie skupina Arzén, kde sme si
spolu so spevákom skupiny zaspievali
známu pieseň z muzikálu Na skle
ma¾ované -  Zbohom buï lipová lyžka...

Atmosféra  bola vynikajúca, deti a aj
dospelí sa vybláznili na kolotočoch.
Polepení špunti     od cukrovej vaty
chodili od rodičov pýta� peniaze na ïalšie
atrakcie. Také majú hody by�.

V nede¾u na scénu vystúpil detský
folklórny súbor bez mena, ale odchádzal
z javiska ako Hájovček. Deti sa snažili
poda� čo najlepší výkon. Tentoraz
stopercentne zabodovali chlapci so
svojimi akrobatickými kúskami, čo
prítomní ocenili potleskom. Dychová
hudba Strečnianka pod vedením Petra

Ďanovského zaujala novým repertoárom.
Do tanca, hoci až na záver sa niektorí
odhodlali vyjs� na tanečný parket, hrala
kantry skupina Tornádo s ukážkami
a výučbou tanca. Všetci by sme sa boli
zabávali hádam aj do rána bieleho, ale
ako sa hovorí v najlepšom treba presta�.

Verím, že každý si našiel v programe,
keï aj nie celý, tak  aspoň kúsok, ktorý
ho zaujal.

Za všetkých Strečňanov sa chcem
poïakova� prípravnému výboru —
kultúrnej komisii, riadite¾ovi ZŠ za
poskytnutie školského dvora. Našej
¼ubke Kučerovej za peknú choreografiu
a hlavne ve¾a času, ktorý venuje de�om
v súbore, za jej nevyčerpate¾nú energiu,
pani Kadašiovej za atmosféru jarmoku,
ktorá ku hodom patrí. A samozrejme
nemôžem zabudnú� na našich hasičov,
ktorí prišli v nede¾u ráno načas na čele
s Marekom Bukovinským, aby stihli
nachysta� stoly a lavice pre vás všetkých.
Dovidenia o rok.

K.R.

Slovenskej v Žiline. A samozrejme v obci
na uvítaní detí do života.

Skôr než prídu prázdniny, čakajú nás
ešte vystúpenia v Žiline. 

Tešíme sa na Vás aj na Jánskych
ohňoch 24.6.2008. Nezabudnite si
prinies� dobrú náladu, v prípade pekného
počasia deku a občerstvenie. Minulý rok
bola krásna Svätojánska noc, veríme, že
tak bude aj tento rok.

Detskému  folklórnemu  súboru
„Hájovček“ želám š�astnú cestu do sveta.

Aby všetky jeho deti hrdo a s láskou
nosili nielen kroj, ale aj jeho nové meno.

P.S. Ak má niekto z Vás starú fotografiu,
kde by bol vyobrazený strečniansky
hájov, ozvite sa. Budem ve¾mi rada.
Možno Váš obrázok  bude námetom na
vytvorenie loga DFS Hájovček.

¼ubica Kučerová

Hájovček
Dokončenie zo str. 1

Hody v Strečne

OZNAM
Od mesiaca júl 2008 budú pracovníci

SEVAK-u Žilina vykonáva� výmenu
vodomerov a plombovanie precia-
chovaných vodomerov z dôvodu
fakturácie stočného pod¾a odobratej vody

POZVÁNKA
Slovenský Červený kríž, územný

spolok Strečno pozýva na odber krvi,
ktorý sa bude kona� 27. 6. 2008 v čase
od 8,00 — 11,00 hod. v kultúrnom
dome. K odberu si je potrebné prinies�
občiansky preukaz a kartu poistenca.
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Príjmy 
Transfer na ochranu prírody ............................................................ 10 624,00
Transfer na vojnové hroby .............................................................. 14 421,00
Transfer na stravu - školstvo ........................................................... 27 092,00
Transfer na školské potreby .............................................................. 7 500,00
Ostatné transfery zo štátneho rozpočtu ........................................... 18 095,00
Transfer na obecnú knižnicu ........................................................... 32 000,00
Transfer na prevádzku školy a školské poukazy ........................ 8 495 320,00
Transfer na matriku ....................................................................... 133 170,00
Transfer na školstvo štipedia ........................................................... 16 800,00
Transfer na aktívnu politiku práce ................................................. 128 356,00
Transfer na školskú jedáleň ............................................................. 95 000,00
Transfer na evidenciu obyvate¾ov ................................................... 19 920,00
Transfer na nákup knížného fondu .................................................. 10 000,00
Príspevok zo súkromnej základnej školy ........................................ 30 000,00
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve .......... 14 039 064,00
Daň z nehnute¾nosti .................................................................... 1 360 245,00
Daň za psa ....................................................................................... 60 000,00
Daň za hracie zábavné prístroje ...................................................... 15 360,50
Daň za ubytovaciu kapacitu .......................................................... 289 899,00
Daň za užívanie verejného priestranstva ........................................... 7 490,00
Daň za zber a prepravu odpadu .................................................. 1 023 643,00
Príjmy z prenajatých pozemkov .................................................... 475 923,00
Príjmy z prenajatých budov a priestorov ....................................... 686 545,00
Prenájom bytov .............................................................................. 400 915,00
Prenájom bowlingu ............................................................................ 5 400,00
Správne poplatky ........................................................................... 552 271,00
Pokuty ................................................................................................ 1 300,00
Poplatok za káblovú TV ................................................................ 547 192,00
Poplatok za nové káblové prípojky ................................................. 25 595,00
Poplatok zo vstupného ..................................................................... 52 501,00
Poplatok za rozhlas .......................................................................... 16 800,00
Knižničné poplatky ............................................................................ 5 999,00
Opatrovate¾ský poplatok .................................................................... 2 651,00
Poplatok za dom smútku ................................................................... 1 800,00
Vodné ......................................................................................... 1 748 299,70
Príjem za poškodený inventár ........................................................... 5 604,50
Predaj popolníc .................................................................................. 6 000,00
Poplatok za fotokopírovanie .............................................................. 1 324,00
Poplatok za predaj novín a poh¾adníc ............................................... 9 043,00
Príjem za druhotné suroviny ............................................................ 17 275,00
Známka za psa ........................................................................................ 75,00
Cintorínsky poplatok ....................................................................... 19 850,00
Športové podujatia ............................................................................. 2 880,00
Vratky za spotrebu el.energie .......................................................... 26 062,00
Príspevok od darcov .......................................................................... 1 000,00
Príspevok z recyklačného fondu ...................................................... 66 450,00
Príjmy z poistného plnenia ................................................................ 8 445,00
Ostatné príjmy ................................................................................... 6 386,00
Úroky z finančného hospodárenia ..................................................... 1 103,69
CELKOM ................................................................................. 30 528 689,39
Kapitálové príjmy .........................................................................................  
Príjem z predaja kapitálových aktív ................................................ 22 740,00
Darované prostriedky - telocvičňa .................................................. 74 000,00
Združené prostriedky ..................................................................... 759 933,00
CELKOM ...................................................................................... 856 673,00
Finančné operácie .........................................................................................  
Prevod z peňažných fondov ........................................................ 1 453 185,98
Dlhodobý úver ............................................................................ 5 000 000,00
CELKOM ................................................................................... 6 453 185,98
PRIIJMY CELKOM: ................................................................ 37 838 548,37
VÝDAVKY
Matrika
Všeobecné služby ................................................................................... 25,00
Mzdy a odvody .............................................................................. 130 327,00
Materiál ............................................................................................. 2 818,00
CELKOM ...................................................................................... 133 170,00
Verejno prospešné služby
Materiál ............................................................................................. 2 263,50
Prac. náradie, pomôcky ..................................................................... 8 487,00
Stravovanie ........................................................................................ 8 714,00
Občerstvenie ...................................................................................... 5 700,00
Mzdy a odvody .............................................................................. 124 822,00
CELKOM ...................................................................................... 149 986,50
Cestovný ruch
Elektrická energia ............................................................................ 10 362,50

Telekomunikačné služby ................................................................... 4 195,50
Materiál ............................................................................................ 21 237,50
Nájom pozemku .................................................................................... 800,00
Všeobecné služby ................................................................................... 42,00
CELKOM ........................................................................................ 36 637,50
Vnútorná správa
Mzdy a odvody ........................................................................... 2 074 901,00
Doplnkové dôch.propoistenie .......................................................... 41 016,00
Príspevok do soc.fondu ..................................................................... 8 377,00
Cestovné náhrady ................................................................................. 745,50
Poštovné a telekomunikačné služby .............................................. 102 930,80
Interiérové vybavenie ........................................................................ 3 592,00
Poistenie majetku a dopr. prostriedkov ........................................... 22 729,00
Servis auta ....................................................................................... 20 036,00
Prepravné ........................................................................................... 2 856,00
Parkovné ............................................................................................ 3 609,00
Doplnenie územného plánu ............................................................. 59 500,00
Stroje, prístroje a zariadenia .............................................................. 1 675,00
Údržba a prevádzka strojov a zariadení .......................................... 13 170,80
Nájom pozemku Jednota ................................................................. 34 162,50
Tlač, odborná literatúra ..................................................................... 7 249,50
Palivo ............................................................................................... 70 268,90
Bankové poplatky, dane a odvody ................................................... 74 555,50
Stravné ............................................................................................. 55 299,00
Vratky .............................................................................................. 11 545,00
Všeobecný materiál ....................................................................... 124 271,30
Príspevok Terchovská dolina ............................................................ 3 963,00
Príspevok Horné považie ................................................................... 2 642,00
Príspevok ZMOS ............................................................................. 20 595,00
Príspevok Región Beskydy ................................................................ 3 972,00
Dohody o vykonaní práce ................................................................ 31 116,00
Reprezentačné ................................................................................. 62 190,50
Odmeny poslancom a zástupcu ....................................................... 76 750,00
Kolky ................................................................................................. 2 000,00
Školenia ............................................................................................. 7 110,00
Všeobecné služby ............................................................................ 59 916,00
Propagácia a reklama ........................................................................ 8 925,00
CELKOM ................................................................................... 3 011 669,30
Finančná a rozpočtová oblas� / kontrolór/
Mzdy a odvody ................................................................................ 68 015,00
CELKOM ........................................................................................ 68 015,00
Občianska vybavenos�
El.energia 12 b.j. ............................................................................... 1 918,00
Všeobecné služby .......................................................................... 217 214,00
Poistenie .......................................................................................... 15 932,00
Údržba .................................................................................................. 720,00
CELKOM ...................................................................................... 235 784,00
Požiarna ochrana
Palivo .................................................................................................... 899,00
El.energia ......................................................................................... 40 391,50
Plyn .................................................................................................. 43 970,00
Materiál ............................................................................................ 31 868,50
Prepravné ......................................................................................... 13 090,00
CELKOM ...................................................................................... 130 219,00
Miestne komunikácie
Údržba a oprava ............................................................................... 39 538,00
Dohody o vykonaní práce ................................................................ 91 887,00
Materiál ............................................................................................ 11 297,00
Pohonné hmoty .................................................................................. 2 129,00
Služby a údržba ............................................................................. 120 630,00
CELKOM ...................................................................................... 265 481,00
Odpadové hospodárstvo
Poplatok za odvoz odpadu, popolnice ........................................ 1 078 173,50
Palivo ............................................................................................... 83 899,10
Prepravné ........................................................................................... 5 652,10
Poplatky ................................................................................................ 500,00
Opravy a servis auta .......................................................................... 9 935,50
Odmeny za práce ............................................................................. 47 412,00
Materiál .............................................................................................. 2 571,00
Poistné ............................................................................................. 27 491,00
CELKOM ................................................................................... 1 255 634,20
Kotolňa
Poplatky ............................................................................................. 9 970,00
Pokuty a penále .................................................................................. 1 000,00
El.energia ......................................................................................... 38 413,50
CELKOM ........................................................................................ 49 383,50

Záverečný účet obce Strečno za r.2007
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Verejná zeleň
Materiál, údržba ................................................................................. 3 144,50
Pohonné hmoty ................................................................................ 11 158,50
Služby ................................................................................................ 4 820,00
Dohody o vykonaní práce ................................................................ 28 455,00
Pokuty a penále ............................................................................... 15 000,00
CELKOM ........................................................................................ 62 578,00
Vodné hospodárstvo
Vodné ......................................................................................... 1 262 207,00
Údržba ............................................................................................. 37 506,00
Materiál .............................................................................................. 1 816,00
Služby ............................................................................................ 218 333,00
Špeciálne služby, štúdie, posudky a pos. ........................................ 86 514,00
Odmeny na dohodu ............................................................................ 5 760,00
CELKOM ................................................................................... 1 612 136,00
Verejné osvetlenie
Materiál ............................................................................................ 22 421,50
Údržba ............................................................................................. 59 879,50
El. energia ...................................................................................... 255 395,32
Služby ................................................................................................ 2 380,00
CELKOM ...................................................................................... 340 076,32
Športové zariadenia
El energia- športová hala,fitnes ....................................................... 32 008,00
Materiál, služby ................................................................................. 9 352,50
Športové podujatia ........................................................................... 22 375,00
Služby ................................................................................................ 5 500,00
Dohoda o vykonaní práce .................................................................. 8 747,00
Príspevok FK ................................................................................. 342 981,00
Príspevok tenisovému klubu ............................................................ 20 000,00
Príspevok lyžiarskému oddielu ........................................................ 20 000,00
Telocvičňa a bowling
El.energia ......................................................................................... 40 000,00
Teplo .............................................................................................. 127 650,00
Interiérové vybavenie ...................................................................... 78 917,00
Materiál .............................................................................................. 5 606,00
Dopravné .............................................................................................. 770,00
Služby ................................................................................................ 3 189,00
Odmeny za práce ............................................................................. 24 858,00
Nájom pozemku- Ostredok ................................................................ 8 351,00
CELKOM ...................................................................................... 750 304,50
Obecná knižnica
Mzdy a odvody .............................................................................. 106 450,00
El. energia ........................................................................................ 21 236,50
Plyn .................................................................................................. 23 839,00
Vypočtová technika ......................................................................... 36 882,00
Knihy a časopisy ............................................................................. 30 656,00
Telekomunikačné služby ................................................................... 4 139,00
Materiál .............................................................................................. 4 991,50
Ostatné služby ................................................................................... 3 344,50
CELKOM ...................................................................................... 231 538,50
Pamiatková starostlivos�
El. energia .......................................................................................... 6 300,00
Údržba ............................................................................................. 15 386,00
Materiál .............................................................................................. 2 726,00
CELKOM ........................................................................................ 24 412,00
Zdravotníctvo
Služby ................................................................................................ 1 600,00
CELKOM .......................................................................................... 1 600,00
Ostatná činnnos� v kultúre
Dychová hudba ................................................................................ 12 216,50
Príspevok Miestne kultúrne stredisko ........................................... 214 500,00
Kultúrne podujatia - darcovia krvi .................................................... 7 219,50
    - hody, vianočné trhy, stavanie mája, Ján ohne .......................... 37 530,50
    - jubileá .......................................................................................... 2 474,00
    - divadlo ............................................................................................ 524,00
Poplatky ............................................................................................. 4 500,00
KD materiál ..................................................................................... 72 133,90
KD plyn ........................................................................................... 55 064,00
KD teplo ........................................................................................ 353 244,00
Služby .............................................................................................. 13 931,50
Stravné ............................................................................................. 22 278,00
Mzdy a odvody .............................................................................. 359 186,00
Odmeny na základe dohody ............................................................ 14 756,00
Pokuty a penále ................................................................................. 1 172,00
CELKOM ................................................................................... 1 170 729,90
Vysielacie a vydavate¾ské služby/káblová TV, rozhlas/
Materiál ............................................................................................ 55 419,00
Údržba ........................................................................................... 316 752,00

Poplatky ......................................................................................... 181 890,00
Služby .............................................................................................. 58 072,00
CELKOM ...................................................................................... 612 133,00
Pohrebníctvo
El. energia ........................................................................................ 42 018,50
Materiál .............................................................................................. 1 286,00
Údržba ............................................................................................. 11 819,00
Služby ................................................................................................ 5 500,00
Odmena za vykonané oráce ............................................................... 4 000,00
CELKOM ........................................................................................ 64 623,50
Školstvo
Transfer na spoločný úrad ............................................................... 21 760,00
Školská jedáleň - vybavenie .............................................................. 4 800,00
CELKOM ........................................................................................ 26 560,00
Sociálna starostlivos�
Príspevok ZŤP ................................................................................... 4 000,00
Príspevok klubu dôchodcov ............................................................... 4 787,50
Sociálne príspevky ........................................................................... 13 125,00
Mzdy a odvody opatrovateliek ........................................................ 37 066,00
Transfer na spoločný úrad ............................................................... 28 577,60
CELKOM ........................................................................................ 87 556,10
Kanalizácia
el. energia .......................................................................................... 8 000,00
služby, materiál ............................................................................... 10 450,50
CELKOM ........................................................................................ 18 450,50
Investície
Požiarna zbrojnica ........................................................................... 10 000,00
Nákup vozidla pre požiarnu ochranu ............................................. 186 387,50
Miestna komunikácia Radinové ...................................................... 77 804,20
Rekonštrukcia miestnych komunikácií: 28.októbra, Záhradná, Sokolská .... 6
129 789,00
Spevnené plochy pri telocvični .................................................. 1 651 082,00
Kanalizácia .................................................................................... 381 499,00
Telocvičňa .................................................................................. 3 929 264,50
Zakúpenie štiepkovača .................................................................. 572 793,41
Koto¾ňa stavba ............................................................................... 149 849,73
Kotolňa - meracie zariadenia ......................................................... 208 663,59
Regulácia kúrenia kultúrneho domu .............................................. 150 000,00
CELKOM ................................................................................. 13 447 132,93
Finančné operácie
Úroky z úverov .............................................................................. 332 740,59
Splátka úveru - rekonštrukcia komunikácií ................................... 250 200,00
Splátka úveru - 12 bytová jednotka ............................................... 297 444,00
Splátka úveru - Prvý municipálny úver ......................................... 600 000,00
CELKOM ................................................................................... 1 480 384,59
Dotácia na prevádzku a mzdy materská škola, jedáleň .............. 3 620 000,00
Dotácia na školskú družinu ........................................................... 289 500,00
Dotácia pre základnú školu, mzdy prevádzka, školské poukazy 8 495 320,00
Dotácia na školské potreby ZŠ .......................................................... 7 500,00
Dotácia na štipendiá ZŠ ................................................................... 16 800,00
Dotácia na stravu ZŠ ....................................................................... 27 092,00
VÝDAVKY CELKOM .......................................................... 37 722 407,84

STREČNO Z PLTE
Prílohou tretieho tohtoročného čísla Hlásnika je skladačka Strečno z plte.

Plnofarebný materiál je interaktívnou formou predstavenia Strečna a jeho okolia

tak, ako ich bolo a je možné vníma� z  dopravného prostriedku, ktorý patrí

k minulosti nášho kraja. Ilustračná ma¾ovaná mapa má predovšetkým ambíciu

oslovi� deti, ale tiež dáva stručnú informáciu každému, kto sa chce zorientova�

v splavovanom úseku od Barierovej po Strečno.  Opak skladačky tvorí

panoramatický záber krajiny od jedného hradu po druhý a sú v ňom vložené

historické i súčasné zábery s popisom činnosti pltníkov a miest, pod číslami

korešpondujúcimi s číslami na ma¾be. Schéma na poslednej strane zobrazuje

lokalizáciu Strečna na mape Slovenska a znázorňuje trasu v súčasnosti

splavovaného úseku.

Fakty:

Propagačný trojjazyčný materiál, Vydavate¾: OcÚ Strečno, XI/2007

Text a spolupráca: Martin Krížik, Janka Tavačová, Dušan Ďurčo, Pavol

Albrecht, Preklad: AJ — Gabika Kunová, FJ - Katarína Albrechtová, PJ - Maciej

Grzeszczyk, NJ — Zdenka Albrechtová, Foto: Cyril Králik, Martin Krížik, archív

OcÚ Strečno, Ma¾ovaná mapa: Katarína Albrechtová

Grafické spracovanie a tlač: Lajka

Náklad: SJ — PJ — AJ 14 tis. ks, SJ — FJ — NJ 6 tis. ks.
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Aktívne zapojenie sa do štvrtého ročníka
sú�aže nadácie Spoločne pre región a MY
Žilinské noviny o nové detské ihrisko v
hodnote 150 tis. korún pre MŠ zabezpečilo
ví�azstvo preáve pre Strečno. Ako píše
vyhlasovate¾, do redakcie prišlo z obce
neuverite¾ných 7066 hlasov. Toto množstvo
nám zabezpečilo jasné prvé miesto medzi
dvanástimi sú�ažiacimi. Druhá priečka patrí
Stránskemu (5874 hlasov) a tretia Divinke
(4978). Aj týmto sa vyhlasovatelia rozhodli
prispie� na detské ihrisko sumou 100 tis.
korún. Úspech v sú�aži je  signálom, že stále
platí, že pre naplnenie dobrej myšlienky sa
vieme spoji�.

Pani riadite¾ka, deti a kolektív MŠ preto aj
touto cestou  ïakujú  firme DONG HEE, OU
Strečno, ZŠ SNP , Farme Hyza a.s,
zamestnancom MŠ a OU, pltníkom, všetkým
rodičom a priaznivcom MŠ v  Strečne za
podporu v sú�aži.

DETSKÉ IHRISKO BUDE NAŠE

Nedávno prišli ku mne na návštevu deti
z materskej školy. Prišli sa pozrie�, ako sa
tkajú koberce. Všade samé klbká a farebné
nite. Videli, ako sa kĺže člnok v krosnách
a na čo slúžia pedále na takom stroji.
Povozili sa na kolotoči tak, ako deti kedysi.
Ich pozornému oku neujde nič. Kopec
otázok, všetko chyti�, všetko skúsi�. No
najkrajšie bolo to, že sa sami podpísali do
mojej návštevnej knihy. Za odmenu si
pozreli aj čerstvo vyliahnuté kuriatka.

Ďakujem im za živú návštevu.
Ďakujem p.O¾ge a Pavlovi Ďurčovi st. a

pani Anne Kadašiovej za podarovanie častí
krojov a odevov. Som rada, že sa uchovali
a mám záujem takúto zbierku rozšíri�.

Otília Kadašiová, ¾udová umelecká tkáčka

ČÍM ŽIJE KÚDE¼NÁ IZBA NA JAR?

POZVÁNKA NA KULTÚRNE LETO
Dychová hudba Strečnianka pod vedením P. Ďanovského ml. sa k hodom pripravila

ve¾mi dobre. Doobeda pri slávnostnej omši a poobede tiež k samotnému hodovému
programu, keï sa po prvýkrát predstavila s novým zábavným programom.
Obecenstvo pobavila nielen peknými pesničkami, ale aj humorom, o ktorý sa postaral
známy humorista  Štefan Hruštinec.

V júli sa vám predstaví opä� počas Kultúrneho leta v Strečne. Srdečne pozývame
milovníkov dychovej hudby aj všetkých, čo majú radi dobrú muziku na koncert,
ktorý sa uskutoční 20. 7. 2008 na školskom dvore v Strečne. Vstupné je dobrovo¾né
a o  občerstvenie bude postarané. Na kncerte sa vám predstaví DH Strečnianka a
DH Varínčanka. Tešíme sa na vašu návštevu.            Peter Ďanovský ml., kapelník

Diplomati v Strečne

REKONŠTRUKCIE ULÍC
Rekonštrukcia Sokolskej ulice  v dĺžke 125

m bola započatá vo IV. kvartáli 2007
a dokončená v I. kvartáli 2008. Jednalo sa
o kompletnú výmenu podložia vozovky,
vybudovanie dvoch uličných vpustí
a trativodov, osadenie obrubníkov a následné
položenie živičného krytu. Súčasne
s vozovkou bol rozšírený aj chodník pred
areálom SIP - ŽSR, ktorý môže by� čiastočne
využitý ako parkovisko. Pre obec Strečno bolo
výhodné, že kompletné financovanie chodníka
pred areálom a živičný kryt finančne pokryli
ŽSR. V roku 2007 bola vykonaná kompletná
rekonštrukcia Ulice záhradnej v dĺžke cca 350
bm. Na ceste bola vykonaná celková výmena
lôžka, vybudovaných 7 ks vpustí a trativodov,
položené obrubníky, prídlažba a položenie
živičného krytu. Súčasne s vozovkou bol
vybudovaný po celej dĺžke aj jednostranný
dláždený chodník pre peších. Komunikácia je
navrhnutá ako jednosmerná s vjazdom od
Sokolskej ulice.

Minister zahraničných vecí Ján Kubiš
v rámci jarného stretnutia členov
diplomatických misií na Slovensku zvolil
za jedno z miest ich dvojdňového
poznávacieho programu aj Strečno.

Takmer sto členov diplomatických zborov
nielen z Bratislavy, ale tiež kancelárií
v Budapešti, Viedne a Prahy  prišlo do
Strečna 24. mája poobede, aby si pozreli
ako vyzerá a čo ponúka náš kraj.

Tu im predstavili ako prvé plte plavbou
úžinou a naši pltníci boli odmenení so
slovami vïaky, pretože ich nielen bezpečne
zviezli, ale boli tiež ich  fundovanými

sprievodcami.
Program pokračoval na hrade Strečno, kde

ich čakali priestory a program
zodpovedajúci historickému prostrediu.

Návšteva ministra a diplomatov
hodnotiacich čas� programu absolvovanú
práve v Strečne ako najzaujímavejšiu
a pohodovú, bude ma� určite priaznivý
ohlas po odovzdaní zážitkov a skúseností
s našimi krásami, ale tiež s ¾uïmi
a servisom. K tomu im bude tiež slúži�
množstvo propagačných materiálov
s informáciami potrebnými pre každého
záujemcu.

/pa/

ZBORNÍK NA STRÁNKE
Zborník prednášok z pracovného stretnutia

Zachovajme jedinečnos� a život
strečnianskeho prielomu, ktoré zorganizovala
obec v spolupráci so Slovenským rybárskym
zväzom, MsO Žilina 27. marca 2008 v
rozsahu 41 strán je zverejnený na oficiálnej
internetovej stránke www.strecno.sk.
Pozostáva z 13 prednášok  a príspevkov
odborníkov a dotknutých subjektov tak, ako
odzneli na uvedenom podujatí.

Prílohu tvorí Záväzné stanovisko MŽP SR
z roku 2004 k Malej vodnej elektrárni
Starhrad, diela, o ktorého vplyvoch
pojednávalo pracovné stretnutie, na ktorom
sa zúčastnili okrem odbornej verejnosti
predovšetkým tí, ktorých by sa vybudovanie
diela bezprostredne dotklo - obce a občania
Strečna a Nezbudskej Lúčky.

Záujemcovia sa v zborníku môžu zoznámi�
s väčšinou faktov, ktoré negatívne hodnotia a
zdôvodňujú zámer vybudovania vodného
diela v strečnianskej úžine. /pa/
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S prívlastkom najlepšia na svete nám
predstavili exhibíciu legendy českého
stolného tenisu Milan Orlowski,
trojnásobný majster Európy a Jindřich
Panský, dvojnásobný vicemajster sveta.

Podujatie s atribútmi show bolo vlastne
prvou ve¾kou športovou akciou v novej
telocvični.

Takže deviateho mája o ôsmej večer si
dali stretávku všetci, čo mali chu� nielen
vidie� umenie majstrov tohto typického
halového športu, ale aj tí, ktorí si to prišli
s nimi „rozda�“.

Program bol zostavený tak, aby si
obidve skupiny prišli na svoje. Pretože to
bola predovšetkým iniciatíva
stolnotenisového klubu Strečno a jeho
najdlhšie aktívneho hráča — starostu obce
Alfonza Klocáňa, práve im patrila
možnos� zmera� si sily.

Tak sa na úvod stretol Ferko Stráňavčin,
junior s Pánskym, ïalej si s vicemajstrom
sveta zahral reprezentant českej strany
Euroregiónu Beskydy — Richard Chudík,
hráč tretej nemeckej ligy.

Trojnásobného majstra Európy Milana
Orlowského čakalo stretnutie s najlepším
hráčom Strečna — Romanom Juríkom.
Meranie síl ukončila štvorhra Alfonz
Klocáň, Pavol Zrelica — Pánsky,
Orlowski. Výsledky stretnutí potvrdili
výkonnostný rozdiel, ale určite prispeli
k motivácii a budú trvalou spomienkou
pre aktérov.

Zrejme vrcholom programu bola
exhibícia, v ktorej nám majstri predviedli
kúsky, ktoré aj keï mali prvky varieté,
bolo jasné, že sú ich schopní iba najlepší.
Veï hra� s troma loptičkami, topánkou,
tĺčikom na mäso, pálkami iba zasunutými
za gumu trenírok, či bez problémov vraca�
údery z viac ako pä�metrovej vzdialenosti
od stola či iných prvkov, po ktorých sa
ozýval uznanlivý potlesk, bolo čosi, čo
sa len tak na vlastné oči nevidí.

Po jeden a polhodinovej exhibícii
pokračoval program autogramiádou,
fotografovaním a následne sa všetci —
diváci i hráči presunuli do priestorov
bowlingu, kde ich čakalo občerstvenie
a možnos� priamo sa stretnú�  či
porozpráva� sa s úspešnými reprezen-
tantmi Českosloven-ska osemdesiatych
a devä�desiatych rokov.

Poïakovanie patrí všetkým, ktorí toto
nezvyčajné predstavenie zorganizovali
a zabezpečili — stolnotenisovému klubu
i sponzorom, a tak možno naštartovali
sériu ïalších zaujímavých športových
podujatí v priestoroch, ktoré si to zaslúžia.

/pa/

XXIV. ročník
BEHU OSLOBODENIA OBCE  STREČNO

27. APRÍL 2008 - KOMPLETNÉ VÝSLEDKY
Žiaci

1 Michal Hanuljak Strečno 25,45
2 Mário Brenovský St. Bystrica 26,36
3 Erik Stanco Strečno 26,59
4 Vladimír Bukovinský Strečno 27,23
5 Matej Taraba Strečno 28,10
6 Lukáš Stanco Strečno 29,13
7 Pavol Januš Rajec 29,59
8 Richard Samec Strečno 31,26
9 Tomáš Škrípek Strečno 31,43
10 Andrej Gerbel Strečno 32,52
11 Jakub Beháň Strečno 36,30

Žiačky
1 Martina Klocáňová Strečno 32,08
2 Katka Cigániková Strečno 32,50
3 Paulína Beháňová Strečno 35,50
4 Veronika Klocáňová Strečno 36,41

Juniori
1 Peter Tichý K.N.Mesto 22,05
2 Tibor Cesnek Strečno 24,00
3 Patrik Honko Strečno 24,41
4 Martin Samec Strečno 29,10
5 Lukáš Bukovinský Strečno 30,28
6 Marek Sapieta Strečno 30,32

Juniorky
1 Barbora Žideková MK Rajec 29,30
2 Miroslava Špronglová Žilina 32,13

Ženy
1 Dana Tvrdíková AŠKP Žilina 23,55
2 Jana Žideková MK Rajec 24,55
3 Anna Balošáková St. Bystrica 25,23
4 Jana Kardošová Rajec 26,58
5 Andrea Neumaisterová Bratislava 27,52
6 Vladimíra Balošáková St. Bystrica 30,01
7 Dorota Poláčková K.N.Mesto 30,18
8 Mária Belková Strečno 32,31
9 Gabriela Šmidová Strečno 36,41

Muži do 40 rokov
1 Marián Dávidík Kobra Ba 17,44
2 ¼uboš Kováčik ŠKP Žilina 18,48
3 Miroslav Neslušan Ža - Budatín 19,04
4 Karol Džalaj Nereus Žilina 19,24
5 Vladimír Marčičiak Martin 20,01
6 Peter Hlušek Skalité 20,39
7 Peter Tomaník Plevník 22,17

8 Roman Palubjak Strečno 22,34
9 Peter Zafka Rajec 22,41
10 Ivan Poláček Hôrky 23,46
11 Gabriel Balošák St. Bystrica 24,06
12 Martin Klocáň Strečno 24,28
13 Miroslav Jurický Rajec 24,35
14 Pavol Mizera Ochodnica 24,47
15 Peter Oberta Strečno 25,04
16 Štefan Belko K.N.Mesto 25,05
17 Juraj Kasman Rajec 25,35
18 Peter Mihalec Rajec 26,30
19 Tomáš Neumaister Bratislava 26,57
20 Marek Bukovinský Strečno 27,22
21 Pavol Januš Rajec 28,50
22 Marián Beháň Strečno 35,50

Muži do 50 rokov
1 Róbert Ro¾ko AŠKP Žilina 18,07
2 Ladislav Sventek ŠKP Čadca 19,15
3 Ján Ružbarský Žilina 20,22
4 ¼uboš Cesnek AŠKP Žilina 21,19
5 Miloš Vojtek CYS Žilina 21,34
6 Jozef Šebeň Zvolen 21,54
7 Andrej Duleb Púchov 22,20
8 Peter Lazar AK Žilina 22,30
9 Milan Kubatka Oščadnica 22,34
10 Vladimír Balošák ŠKP Čadca 23,23
11 Jozef Stupňan Maraton Rajec 24,34
12 Pavol Rendár Strečno 26,03
13 Peter Novák Lok. Vrútky 26,06
14 Pavol Tavač Strečno 27,41
15 Štefan Palubjak Strečno 32,20

Muži nad 50 rokov
1 Miroslav Sobek Púchov 21,45
2 Stanislav Sviták AK Žilina 21,52
3 ¼ubomír Líška AK Žilina 23,47
4 Augustín Sládek Stráňavy 24,53
5 Milan Šiška ŠKT K.N.Mesto
28,00
6 Ing. Pavol Gašperec Žilina 28,29
7 Ladislav Murárik ŠKT K.N.M. 28,46
8 Alfonz Klocáň Strečno 37,20
9 Dezider Ferenczy Martin 40,47
10 MUDr. Ján Hanák Žilina 75,20

Stolnotenisová exhibícia
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 20.júna 2008 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
Reg. číslo: RP388/2008

Futbalový život sa na chví¾u zastaví
Je za nami ïalší

ročník  futbalových
sú�aží ročníka 2007-
8. Na úplné skončenie
je  ešte treba dohra�

dnešné zápasy. Už teraz však môžeme
konštatova� , že bol úspešný. Toto však
môžeme poveda� len o jarnej časti  tohto
ročníka. A neby� incidentu v prvom kole v
Predmieri, za čo nám odpočítajú 3 body,
mohol by� jeden z najlepších za uplynulé
ročníky. A to sa zasa týka len zápasov na
domácej pôde, ktoré sme všetky vyhrali a
naviac peknou útočnou hrou. Zvonku sme
priviezli len body z Korne , ktoré boli však
nesmierne dôležité. Kým po jeseni sme
mali v tabu¾ke len 14 bodov , na jar sme
ich získali 24. V jarnej časti sa stabilizoval
káder , ba ve¾mi vhodne sme ho  doplnili .
Skvalitnila sa hra , zlepšil sa celý herný
systém , začali sme strie¾a� góly. Nedotiahli sme však nieko¾ko
dobre rozohraných zápasov do konca a inkasovali sme v závere
stretnutí, a to hlavne na zápasoch u súperov. Na tomto treba
popracova�. K starším a skúseným hráčom /Kadaši, Oberta,
Melo/ sa pridala mladšia generácia hráčov /Beháň P.a R.,
Kopásek, Dovičák, Radočáni/ sa zrazu začal hra� pekný a ¾úbivý
futbal, ktorý sa začal páči� i Vám divákom. Škoda bolo zranení
niektorých hráčov počas sú�aže /Sokolovský R.a P., Kán /
.Verme ,že počas tejto krátkej prestávky sa dajú do poriadku a

budú trénerovi na jeseň k dispozícii. Už 30.6.08 odchádzame
do SsFZ Banskej Bystrici na vylosovanie novej sú�aže a zača�
by sa malo už 3.8. Teda len mesačná prestávka. Túto chceme
vyplni� turnajom u nás a v N. Lúčke. Ak sa nám podarí udrža�
káder pohromade , vyliečime zranenia, potom môžeme na jeseň
pomýš¾a� i na vyššie priečky v tabu¾ke. Hos�ovanie končí J.
Trhančíkovi v Rosine a M. Loncovi v N. Lúčke . Chceme
dotiahnu� prestup P. Beháňa z MŠK Žilina, ktorý bol u nás na
hos�ovaní počas jari. Prestávka je krátka a práce dos�. Chceme
všetko prichysta� tak, aby sme nový ročník začali úspešne.

Náš dorast po slabej jeseni ,kedy bolo do mužstva zabudované
viacero nových hráčov z radov žiakov, skvalitnil  hru, ale
výsledkovo sa nepresadzovali, a tak okupujú poslednú priečku
tabu¾ky. O ich zotrvaní v IV. lige sa rozhodne už v dnešnom
poslednom kole. U mládežníkov je to však generačný problém
, raz je ročník  silnejší ,raz slabší. A je to samozrejme aj o
výchove mladej generácie ,ktorá má dnes iné záujmy.       Žiaci
mali tiež úspešný ročník , pohybovali sa počas sú�aže v horných
častiach  tabu¾ky I.tr. st. a ml. žiakov. Je potrebné i tu doplni�
družstvá ïalšími hráčmi a skvalitni� ich tréningový proces.

V závere chcem poïakova� spoločnosti DONG HEE za
materiálne vybavenie nášho Á-čka , a spoločnosti   IRS  za
podporu a pomoc pri našom doraste. Taktiež  chcem poïakova�
trénerom, hráčom, funkcionárom hospodárovi, OPS-ke, OÚ
a všetkým, ktorí nám akoko¾vek pomáhajú pri našom futbale ,
tiež Vám divákom za podporu a tým, ktorí darovali 2% z daní
pre našu mládež.

Štefan Tavač

JÁNSKE OHNE
Kultúrna komisia pri OcÚ, pozýva všetkých na Jánske
ohne 24. júna o19-tej hodine na kopci Chlmec.



Cena: 8,- Sk XV. ročník 4/2008Noviny Obecného úradu Strečno

Prečítajte si :
Obecné zastupite¾stvo --------- 1.str
Strečno a región----------------- 2.str
Legendy fest --------------------- 3.str
Dobrodružstva partizánov ---- 4.str
Cesta okolo Strečna------------ 6.str
Dychovka v lete ----------------- 6.str
Darcovia krvi --------------------- 7.str
Futbal ------------------------------ 8.str

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Pokračovanie na str. 3

Poslanci OZ sa dňa  6.8.2008 zišli  na 14.
zasadnutí.

Obecné zastupite¾stvo:
A/ KONŠTATUJE
- na 14. zasadnutí je prítomných osem

poslancov, starosta obce, dvaja občania
obce.

B/ BERIE NA VEDOMIE
-  informáciu o konaní osláv SNP, ktoré

sa budú kona� 29. augusta 2008 na
Pamätníku francúzskych partizánov na
Zvonici.

- informáciu zo spoločného verejného
prerokovania Správy o hodnotení
vplyvov na životné prostredie v súlade
s § 34 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na stavbu „I/18
Strečno — Dubná Skala“, ktoré sa
uskutočnilo dňa 17. júla 2008
v Kultúrnom  dome v obci Strečno pre
obce Strečno, Nezbudská Lúčka,
Lipovec a mesto Vrútky.

Rokovanie otvoril a prítomných privítal
zástupca SSC-IVSC Žilina Ing. Salát —
vedúci oddelenia investičnej prípravy
stavieb. Predstavil zástupcov investora,
spracovate¾a projektovej dokumentácie,
spracovate¾a Správy o hodnotení. Dĺžka
riešeného úseku je 9,585 km. Začiatok
úseku v mieste úrovňovej križovatky do
obce Strečno km  466,027 pasportu cesty
I/18, koniec v km 475,527 pri Dubnej
Skale.

Obec Strečno súhlasí s plánovaným
zámerom pod podmienkami vo vyjadrení
z 20.8.  2007, doručených Obvodnému
úradu životného prostredia v Žiline. Trvá
na    zabezpečení napojenia obce pod
hradom Strečno v oboch smeroch: Strečno
- Martin,      Martin - Strečno.

Technicky náročné riešenie v smere
Martin - Strečno pod hradom je žiaduce
predovšetkým kvôli dostupnosti,
zvyšujúcej sa návštevnosti národnej
kultúrnej pamiatky a takisto obmedzeniu
dopravy v obci . Prípadné riešenie
ekonomickej a technickej alternatívy
odbočenia pri Pamätníku francúzskych
partizánov musí zoh¾adňova� dopravnú
bezpečnos� na ceste III/18 v správe VÚC
Žilina, ktorá vedie cez miestnu čas� obce

(Ul. SNP)  zrekonštruovaním po celej
dĺžke a šírke,  aby bola zabezpečená
bezpečnos� chodcov výstavbou chodníka
pre chodcov. V úseku, ktorá sa dotýka
intravilánu vybudova� protihlukové
zábrany.

- informáciu o započatí prác na
odstraňovaní havarijného stavu
skalných stien a svahov v km 466,850 —
474,620. Práce bude vykonáva�
Doprastav a.s.Žilina. Úseky, na ktorých
sa predpokladá nástup ihneï po
odovzdaní staveniska:

1/ km 466,85 — parkovisko pod hradom
— práce: vŕtanie, osadzovanie plotu dl
100,00 m, murovanie podmurovky, práce
sú pri päte svahu, čiastočne obmedzenie
plochy parkoviska pre ZS, doba realizácie
3 týždne, nástup po 10.8.2008.

2/ km 467,020-467,370 a km  473,217-
473,780 oprava jestvujúcich drevených
bariér — práce: výmena poškodených driev.
Práce sa budú realizova� pri obmedzenej
rýchlosti v oboch smeroch na 40 km/hod
s minimálnym zásahom do vozovky.

3/ km 470,980-471,300 oprava
jestvujúcich drevených bariér _ čas� prác:
plot dl. 280,0 m za svahom priekopy v 1.
fáze, obmedzenie dopravy — len pri vjazde
a výjazde v mieste parkoviska
nachádzajúceho sa po ¾avej strane cesty,
predpokladá sa len usmernenie
regulovčíkmi pri jednotlivých prípadoch.

4/ km 472,250-472,725 od�ažovanie skál-
v 1. fáze — prípravnej, sa začnú realizova�
práce, pri ktorých sa neobmedzí doprava:

A/ odlesnenie skládok, náhradnej lesnej
cesty v údolí,

B/ prekládka stožiara VN
C/ úprava potoka v údolí okraja svahu.
Uvedené práce nebudú obmedzova�

premávku. Vjazdy a výjazdy mechanizácie
do údolia budú riadi� regulovčíci.

Pri trhacích prácach pri od�ažbe horniny
bude vozovka zabezpečená v zmysle
všetkých banských a bezpečnostných
predpisov, t.j.  zastaví sa obojsmerná
premávka na nutný čas pri odstrele
a odprataní napadaných skál po dobu
maximálne 30 minút

5/ na ostatných úsekoch sa budú v 1. fáze
realizova� len prípravné práce  -

Pokračovanie na str. 2

Na začiatku leta v poslednú júnovú
sobotu sme sa stretli na 2. ročníku
hudobného festivalu pod názvom
„Legendy fest Strečno 2008“.

Už dávnejšie sa niektorí hudobní
nadšenci na čele s Vladom Melom
zaoberali myšlienkou usporiada� v našej
obci nejaké stretnutie všetkých bývalých,
ale aj súčasných hudobníkov a opráši�

zopár starých pesničiek a popri tom sa
zabavi� a zaspomína� na staré časy.
Minulý rok sa to konečne podarilo, a tak
sme sa koncom júna stretli. Na
improvizovanom pódiu, ktoré tvoril
náves kamiónu v areáli pri KD sa
postupne vystriedali také hudobné
legendy ako Formát, Lux, Junior, Orion,
ale i skupina Delírium či Tempo.
Nechýbala samozrejme ani naša
najväčšia legenda, dychová hudba
Strečnianka, ïalej spevácka skupina
Cantica Juventica a ¾udová hudba, ktorá
spolu s detským folklórnym súborom od
tohto roku vystupuje hrdo pod názvom
Hájovček.

A tak po úspešnom prvom ročníku nám
nedalo v tejto výbornej akcii
nepokračova�. Už od začiatku roka sme
sa začali schádza�, aby sme rozbehli
prípravy na druhý ročník festivalu.
Zamerali sme sa hlavne na to, aby sme
sa vyhli niektorým nedostatkom
v predošlom ročníku, čo sa nám, myslím,
aj z časti podarilo. Hlavne, čo sa týka
počtu stánkov s občerstvením, aby ¾udia
nemuseli vyčkáva� v dlhých zástupoch
a tiež vybavením maximálneho počtu
miest na sedenie a vytvorením

Legendy fest
Strečno 2008
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  Rozpis
  vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň

august - 13., 27.
september - 10., 24.

október - 8., 22.
Vytriedený komunálny odpad

zvoz  štvrtok
august - 21.

september - 18.
október - 16.

odstránenie krovín, prípadné zemné práce,
ktoré neobmedzia premávku.

- informáciu o stave prípravy výstavby
cesty — príjazdová komunikácia zo
Strečna cez priemyselný park
s pripojením na cestu I/18 smer Žilina
— do konca augusta 2008 bude vydané
stavebné povolenie. S prácami na
predmetnej stavbe by sa malo započa�
v septembri 2008.

- Informáciu o priebehu prác na
rekonštrukcii satelitných rozvodoch
v obci Strečno.

Ukončené sú všetky zemné práce. Do
konca augusta dodávate¾ stavby ukonči
rekonštrukciu a k užívaniu bude
predložených 15 televíznych programov.

- informáciu o zrušení programu
PATRIOT. Od  8.8.2008 bude
nainštalovaný televízny program STV3.

- Žiados� Okresného súdu Žilina
o zabezpečenie volieb prísediacich
Okresného súdu Žilina v zmysle zákona
č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
v platnom znení.

- predložený návrh stavebnej komisie
na umiestnenie  spoma¾ovacích
retarderov na uliciach: Sokolská,
Kamenná, Čsl. brigády, Májová,
Mládeže, 28. októbra, Lipová.

C/ SCHVA¼UJE
- započítanie poh¾adávky s Bovisom

Stráňavy vo výške 274.366,00 Sk
uvo¾nením blokácie chaty Domašín
a poveruje starostu obe Strečno na
všetky právne úkony spojené so
započítaním poh¾adávky

- sociálne výpomoci navrhnuté
sociálnou komisiou pri OZ .

- výšku príspevku za pobyt
v materskej škole, úhrady čiastočných
nákladov spojených s činnos�ou
školského klubu platných od 1.
septembra 2008  v školských
zariadeniach obce Strečno:

Materská škola:
celodenný pobyt die�a�a
 jedno die�a 300,00 Sk/mesiac
ïalšie die�a 200,00 Sk/mesiac
poldenný pobyt 150,00  Sk/mesiac
predškolská dochádzka bude hradená zo

štátneho rozpočtu
Školský klub
jedno die�a 100,00  Sk/mesiac
D/ RIEŠILO:
- došlú poštu
- porušovanie stavebného zákona —

čierne stavby, miešanie betónu na novo
zrekonštruovaných miestnych
komunikáciách

- čistenie trativodov, kontrolu
funkčnosti niektorých trativodov,
nako¾ko niektorí občania, pred
rodinným domom ktorých je trativod,
prekrývajú tieto rôznymi textíliami,
gumovými rohožami, a tak zabraňujú
ich funkčnosti.

E/ UKLADÁ
1. Zúčastni� sa osláv SNP dňa 29. augusta

2008
zodpovední: poslanci OZ
Termín: 29.8.2008
2. Prizva� na oslavy SNP zástupcov MŠ,

ZŠ  a občanov obce.  Zabezpeči� vyčistenie
Pamätníka francúzskych partizánov.

Zodpovední: Tavačová, Klocáň
Termín: do 29.8.2008
3. vyrovna� poh¾adávku s BOVISOM

Stráňavy
Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: do 15.8.2008
4. Prerokova� návrh na osadenie

spoma¾ovacích retardérov  v obci Strečno
s projektantom MK, dopravným
inšpektorátom a SAD Žilina

Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: do 15.12.2008
5. Zabezpeči� STK na motorové vozidlo

AVIA, ktoré je v užívaní  Dobrovo¾nej
požiarnej ochrany Strečno

Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: august 2008
6. Zasla� prípis všetkým, ktorí opravujú

osobné motorové vozidlá na MK
o porušovaní využívania verejného
priestranstva a skladovanie nebezpečného
odpadu ako sú oleje hlavne na Kamennej
ulici a Ulici čsl. brigády.

Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: ihneï
7. Zabezpeči� vyčistenie trativodov na

MK
Zodpovedná: Tavačová
Termín: priebežne

Zapísal: Tavačová

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA REKONŠTRUKCIA UL. 28.
OKTÓBRA  - 2. ETAPA

V1. polroku 2008 bola zrealizovaná 2.
etapa rekonštrukcie Ulice 28. októbra,
v úseku od Ul. mládeže po Ul. 1. mája.

Rekonštrukcia spočívala v kompletnej
výmene podložia v hrúbke 38 cm
a položení živičného krytu v hrúbke 8
cm. Cesta bola vybudovaná ako
jednosmerná, so šírkou jazdného pásu 4
m. Po ¾avej strane vozovky bol
vybudovaný vyvýšený dláždený chodník
so šírkou cca 1,50m. Celková dĺžka
rekonštruovaného úseku je 229m.

/mr/

Dravé vody Váhu, divoká krása
malofatranských hrebeňov a sídlo
strečnianskeho panstva — hrad Strečno —
ovplyvnili po stáročia históriu obce na
rozhraní Horného Považia a Turca.

O dedine Strečno sa dozvedáme
z písomností už z roku 1321. Bola to
rybárska obec, ktorá zásobovala hrad a jeho
posádku rybami a inými potravinami. ¼udia
tu žili z toho, čo vypestovali na poliach.
V okolitých horách �ažili drevo, ktoré potom
po Váhu zvážali do južných krajov.

Pri prechádzkach Strečnom dnes vidíme
pekné domy, školu, športovú halu, ihriská
a penzióny. A hrad vypínajúci sa nad
riekou? Ten vie svoje. A svoje tajomstvá
vyrozpráva len pozornému návštevníkovi.
Lebo niektoré príbehy mocných i biednych
ešte neodniesol čas...

Textovo najstručnejšia, ale spracovaním
dostatočne výpovedná, informačne
a obrazovo pestrá skladačka, vydaná v rámci
série propagačných materiálov spolufi-
nancovanými Európskymi spoločenstvami
na sklonku minulého roka, s ktorými, aj ako
s prílohou, oboznamujeme našich čitate¾ov
v jednotlivých číslach Hlásnika. Umožní
záujemcovi zorientova� sa v obci a jej
ponuke z poh¾adu zariadení ponúkajúcich
služby v cestovnom ruchu, ale takisto
predstavuje možnosti aktívneho odpočinku,
spoznávacích výletov či hodnotných
turistických trás rôznej náročnosti.

Fakty:
Propagačný trojjazyčný materiál
Vydavate¾: OcÚ Strečno, XI/2007
Zostavila: Mária Ščúryová
Text a spolupráca: Janka Tavačová, Dušan

Ďurčo, Pavol Albrecht
Preklad: AJ,  FJ - Katarína Albrechtová,

PJ - Maciej Grzeszczyk, NJ — Silvia
Lacúchová

Foto: archív OcÚ Strečno, Dušan Ďurčo,
Jaroslav Velička

Dizajn a realizácia: MAGMA — Mária
Ščúryová, Čadca

Náklad: SJ — PJ — AJ 14 tis. ks, SJ — FJ —
NJ 6 tis. ks.

Strečno & región
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Čo je matka pre človeka, vie každý z nás. Zážitok materinskej lásky, dobrej,
obetavej, odpúš�ajúcej matky patrí medzi najkrajšie zážitky človeka, ktorých
spomienka nevybledne ani v starobe. Nežná, hladkajúca ruka matky - to je symbol
lásky, dobroty, obetavosti. Naozaj si zaslúži, aby sme ju s úctou pobozkali. Takáto
láska je námetom maliarov, básnikov, hudobníkov...Lásku do srdca matky dal
sám Stvorite¾. Od tejto lásky je väčšia už len Božia láska.

Mária, ako matka Božieho Syna, dala svojmu synovi všetko, čo dávajú dobré
matky svojim de�om. Darovala mu ¾udské telo, ktoré sa stalo nástrojom nášho
vykúpenia. Zahŕňala ho starostlivos�ou, láskou, dobrotou a nežnos�ou. Učila ho
modli� sa. Učila ho spoznáva�, prijíma� a napĺňa� Otcovu vô¾u. Cez matku nebeský
Otec tlmočil svoju vô¾u Synovi.

Aj počas svojho verejného života Ježiš neprestal prejavova� Panne Márii svoju
synovskú lásku a úctu. Zázrak na svadbe v Káne Galilejskej urobil na jej príhovor,
hoci ešte neprišla jeho hodina. Učeníkom hovorí: „Ten, kto plní Otcovu vô¾u, je
mi taký drahý, ako moja milovaná Matka!“ Panna Mária ako anjel sprevádzala
Ježiša na krížovej ceste, aby ho posilnila prítomnos� jej viery a lásky. Stála aj pri
jeho kríži. Opustený Ježiš zomiera v prítomnosti svojej Matky.

Teraz už lepšie chápeme, prečo je Panna Mária vznešenou pomocníčkou Ježiša
Krista na diele vykúpenia. Ich dva životy boli tak spojené v živote a smrti, že ich
nemožno oddeli�. Preto si Ježiš svoju Matku „do neba vzal“ a „v nebi ju korunoval.“

Panne Márii sa dostalo tej najvyššej úlohy a hodnosti — by� matkou Božieho
Syna a milovanou dcérou nebeského Otca, svätyňou Ducha Svätého. Značne
prevyšuje všetky nebeské a pozemské stvorenia. S láskou pracovala na zrode
veriacich v Cirkvi. Preto ju katolícka Cirkev uctieva ako Matku Cirkvi, prvú
kres�anku, najosvedčenejší vzor viery a lásky. Za Matku Cirkvi vyhlásil Pannu
Máriu pápež Pavol VI. Pod¾a učenia katolíckej Cirkvi Mária je Matkou Cirkvi,
lebo pod¾a nevyslovite¾ného vyvolenia samým večným Otcom a zvláštnym
prispôsobením Ducha lásky dala ¾udský život Božiemu Synovi, „kvôli ktorému je
všetko, ktorého zásluhou je všetko a od ktorého všetok Boží ¾ud dostal milos�
a dôstojnos� svojho vyvolenia.“

Pán Ježiš z výšky svojho kríža daroval Panne Márii svojho najob¾úbenejšieho
učeníka za syna. Odvtedy Boží ¾ud, pod¾a príkladu Jána, prijíma Pannu Máriu za
svoju duchovnú matku.         -AM-

Mária - matka Cirkvi

najviac trápilo, bolo da� dokopy
aparatúru, ktorá by bola schopná
reprodukova� zvuk na potrebnej úrovni
a dostatočnej kvalite. Robili sme čo sa
dalo, ale bez potrebných financií to
skutočne nie je možné. Verím, že do
ïalšieho ročníka sa nám podarí získa�
prostriedky na zakúpenie kvalitnej
aparatúry, ktorá bude ma� i širšie využitie

a bude slúži�
k spokojnosti nás
všetkých. Dúfam tiež, že
nadchneme i mladú
generáciu, ktorá bude ma�
záujem venova� sa
niektorému z hudobných
žánrov a práve festival im
tak vytvorí jedinečnú
možnos� prvýkrát sa
prezentova� na väčšom
fóre pred verejnos�ou.

Tiež bude do budúcnosti
potrebné dorieši�
vybudovanie kvalitného
stabilného pódia, ktoré by
mohlo by� využívané
počas celého leta a taktiež

vybavenie sociálnymi zariadeniami.
Ja by som na záver poïakoval celému

realizačnému tímu -Jankovi Kučerovi,
Vladovi Melovi, Janovi Obertovi ml.,
¼ubke Kučerovej, Milanovi Adame,
¼ubovi Melovi a Jožkovi Adame.

Poïakovanie patrí aj všetkým
účinkujúcim skupinám: Hájovček,
Strečnianka, Cantica Juventica, Julka
Honková, Formát, Kroky, Orion, Tempo.

Ďalej ïakujeme OPS Strečno, OÚ
Strečno, projekt. manažerovi P.
Albrechtovi, kult. komisii., Katke
Repáňovej, Jozefovi Bičanovi, Dušanovi
Ďurčovi, Hasičskému zboru Strečno,
riadite¾ovi ZŠ M.Obertovi a všetkým,
ktorí zabezpečovali prevádzku stánkov -
Roman Melo, Braňo Oberta, Edo Kadaši,
Števo Oberta.

V neposlednom rade ïakujeme aj našej
kuchárke Milke Obertovej a Pavlovi
Bukovinskému st. za vynikajúci gu¾áš
a vám všetkým za skvelú atmosféru.

Už teraz sa tešíme na tretí ročník
Legendy festu Strečno 2009.Veríme, že
sa stretneme minimálne v takom počte
ako tento rok a že sa zas dobre zabavíme.
Veï o toto nám hlavne ide, aby sme sa
popri každodenných starostiach
a stresoch či už v práci alebo mimo nej
mohli aspoň na čas trochu odreagova�
a popri tom aj zabavi�. A že aj v Strečne
sa vieme zabáva�, o tom niet pochýb.

Dovidenia v júni 2009.
P. Bukovinský ml.

Legendy fest Strečno 2008

príjemného prostredia tak pre
účinkujúcich, ako aj všetkých účastníkov,
ktorí sa prišli zabavi�.

Preto sme zvolili za miesto konania
areál školy, ktorý sa osvedčil už pri
usporiadaní Strečnianskych hodov. I keï
sme príprave venovali
maximálne úsilie
a nespočetné množstvo
hodín, nepodarilo sa nám
všetko dotiahnu� tak, ako
by sme chceli. Aj keï
všetci účinkujúci
vystupovali bez nároku na
honorár, bolo potrebné
nemalé množstvo
finančných prostriedkov
na prípravu a samotný
chod celej akcie. Oslovili
sme nieko¾ko sponzorov
,ale bezúspešne, podali
sme i nejaké projekty, a to
na Orange konto a na
Žilinský samosprávny

kraj. Prvý nám bol zamietnutý pre ve¾ký
počet záujemcov. Z druhého sme síce
nedostali čiastku, akú sme požadovali, ale
aspoň sa mohlo zakúpi� nieko¾ko súprav
na sedenie, čo nám tiež ve¾mi pomohlo
a za čo i touto cestou ïakujeme. Ostatné
veci sme museli improvizova�. Čo nás

Dokončenie zo str. 1
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Tak ako všetci účastníci bojov v druhej
svetovej vojne, i oni prežívali rôzne
dobrodružstvá počínajúc rokom 1940 na
obranu svojej vlasti, následne tí, ktorým
sa nepodarilo ujs� do Anglicka, v zajatí a
na nútených prácach v cudzine, končiac
znovu antifašistickým bojom v SNP a
inde.

Na úvod pred 64. výročím Povstania si
s nimi pripomíname aspoň v niektorých
riadkoch ich príbehy plné prekvapenia na
rozdiel od mierového života, plné
dobrodružstva. Niektoré im zachránilo
život, naopak mnohým spôsobilo smr�.
Spomínajú i také, ktoré boli príjemné,

ktoré im priniesli pohodu a ú¾avu.
Poznáme ich z ústneho podania, z kníh,
z filmov a z masmédií. Tie, ktoré už boli
v našom  Hlásniku  zverejnené, si len
stručne pripomenieme. Georges de
Lannurien o tom napísal: „ Spomíname
na vojnové dobrodružstvá, na putovanie,
niekedy ve¾mi neobvyklé... to všetko by
si zaslúžilo skôr opísanie v
dobrodružných románoch ako historický
výpočet.“

Generál J. Delmas v Historickej revue:
„ Podniknú� takéto dobrodružstvá a
riskova� život ïaleko od Francúzska si
žiadalo nezlomnú vô¾u...to nebolo
Francúzsko z čias Mníchova.“

Mnohí francúzski bojovníci sa ocitli v
zajatí. Tam, do táborov ich ako stáda
hnali na koňoch nacisti. Niektorí ranení,
či utečenci doplatili na to životom. V
jednej zákrute sa znenazdajky doslova
zgú¾al A. Poupet s malou skupinkou z
ve¾mi strmého svahu do tŕnia. Ušli, no
neskoršie už v cudzine ich polapili.
Nemci zajatým najprv nahovárali, že ide
o demobilizáciu, išlo však o presuny do
Nemecka, Rakúska,  postupne sa dostali
do Po¾ska a Maïarska. Tábory boli ve¾mi
nepríjemné: niektoré v  zajatí pomenovali
ako „ tábor smrti, tábor hladu, tábor
kvapky vody alebo škola na 90 dní “ a
podobne. Dostali sa i do pevnosti
Komárno a Sikloš. Viacerí pracovali v
baniach, s nimi A. Acheray a A.Toupet.
Sprevádzali ich choroby, depresie, no
hlavne však túžba ujs� do boja proti
fašistom.

Úteky smerovali na Balkán k Titovi, do
Afriky k de Gaullovi, do odboja rôznych
krajín, i na Slovensko. K tomu sa snažili
A. Poupe a J. Geysselly v táboroch v
Sasku a Rakúsku pripravi� tunely pre
hromadný útek. Pri hĺbení tunela v
Oflagu IV práve v deň, keï pod zemou
bola táto dvojica, muži z Abwehru so

psami sondovali železnými tyčami terén,
bol Albert zranený do chrbta. Obidvoch
zablatených a zranených kamaráti tajne
vytiahli von. Ďalší tunel 84m, v Oflagu
pri Gofpritz sa  im vydaril. Takisto sa
vydaril prvý útek 132 zajatcov, žia¾ 118
ich postupne pochytali. Poupet a
Geyssely pokračovali v úteku na
Slovensko. Pri úteku v Rakúsku sa J.
Geyssely ako kňaz kontaktoval v jednej
farme, farár ich však odmietol. Naopak
v jednom dome boli srdečne prijatí.

V izbe však zazreli  kdesi v kúte
fotografiu muža v nacistickej uniforme.
Domáca ich ale ihneï usmernila
informáciou kade majú ïalej postupova�,
aby sa vyhli pátracím skupinám — to bolo
ve¾mi presvedčivé a účelné. Obdobne si
pripomíname útek z Oflagu — Weidenau,
odkia¾ ušli Georges de Lannurien a
Michel de la Roncičre. Využili
s�ahovanie skladu pri nakladaní, kde ich
tajne vložili od vreca a zaklincovali
debny. V noci z nového skladu oblokom
ušli v smere na Slovensko. 900
francúzskych zajatcov bolo v Maïarsku
v tábore Balaton-Bolgár a ïalší na iných
miestach. V marci 1944, keï Maïarsko
okupovali Nemci, platilo pre nich heslo:
„ Zachráň sa, kto môžeš.“ Každý z
utečencov — zajatcov mal za sebou
najmenej 2, niektorí 5 — 7 útekov. Tí,
ktorí plávali cez Dunaj, �ažko prežívali i
straty na životoch. Dobrodružne unikali
i z vlakov osobných či nákladných.
Vyskakovali pri 80 kilometrovej
rýchlosti alebo pri zastávkach tajne
vypílenými otvormi pomocou plechov.
G. Guichard počas svojich siedmich
útekov využíval i nákladné vlaky s
materiálom  kaolínového materiálu z baní
v Tirolsku, kde pracoval ako trestanec,
inokedy s naloženými zemiakmi. V
pracovnom oddiele v Neumorchen ho
Nemci pre „ nezrovnanosti“ tak dobili,
že bolesti  poci�oval po dva týždne. V
tábore pri Fulde sa mu podarilo
prestrihnú� ostnatý drôt. Pri úteku lesom
ho chytili psi. Takýchto útekov bolo na
stovky.

Dobrodružstvá Francúzov pri Dubnici
nad Váhom

Z počtu 500 mladých Francúzov
nasadených na nútené práce do zbrojovky
takmer polovina utiekla v dvoch ve¾kých
skupinách postupne do SNP. Ich odchod
bezpečne pripravila ilegálna skupina
Slovákov, Čechov a Francúzov. I oni sa
pridali k spontánnemu úteku. Za
predchádzajúce sabotáže Nemci prísne

trestali, jedného Francúza popravili. Tak
tomu bolo i pri demonštrácii štátneho
sviatku FR 14.7. 1944. Organizátor O.
Borgia, vlajkonosič, bol odvezený do
väzenia vo Viedni. Po  návrate ušiel do
Povstania. Front sa blížil, „ škodovku“
pripravovali premiestni� do „rajchu“ .
Utečenci ako povstalci prežívali ïalšie
dobrodružstvá v bojovej činnosti,
niektorí padli v boji v Kremničke a inde.

Dobrodružstvá pokračovali v boji za
slobodu Slovenska. V boji pri Strečne
prežívali ve¾kú rados�, keï sa im podarilo
vyradi� dva nemecké tanky. Odozvou
však bola prudká pa¾ba, ktorá im
spôsobila straty a zranenia. A. Poupet bol
operovaný martinským chirurgom
Bardošom — anestézu museli nahradi�
koňakom. J. Tomasi v tomto boji mal ako
jediný prilbu. Tá však svojím leskom
prilákala nepriate¾a, Jean v boji padol.
Gen. SS G. Berger pri otvorení boja
nahlásil do Berlína, že „ za 4 dni skoncuje
boj s banditami na Slovensku“, pritom
však ako sa potvrdilo, len boj o
strečniansku tiesňavu trval 5 dní. V tomto
prvom boji zo strany nepriate¾a
zaznievali nemecké povely a navyše
nadávky typu „ Schweine Franzosen!“ .
Nemecký povel však znel  neraz k
oklamaniu z úst  obrancov Slovákov či
Francúzov. Tlmočník pre Francúzov
študent Walter v tomto prvom boji, keï
jeho družstvo sa nechtiac dostalo pod
svah s nemeckým „mašíngvérom“, toto
postrehol a zvolal : „ nicht schiessen! -
nestrie¾a�“ Pa¾ba sa teda neozvala,
naopak on hodil na obsluhu gu¾ometu
granát. Podobne tomu bolo v obrane u
Janovej Lehoty, kde v noci po priblížení
k čate práve J. Geyssely spozoroval, ako
sa vztýčili k úderu. Znalý nemčiny zavelil
energické „Halt“ a vydal hneï na to povel
k stre¾be. Nemci boli naozaj prekvapení.
Obdobne pred Povstaním sa ocitol pri
razii na občanov v Trenčíne, vyhnaných
na námestie, kde ich kontrolovali a Židov
i iných podozrivých nakladali do áut.
Jean stál takisto v zástupe jednej z
kontrolovaných skupín....už stáli pred
ním len traja. V tom zo stredu námestia
zavolal  riadiaci dôstojník, či už kontrolu
v skupinách skončili. Do ve¾kého
hurhaju, ktorým zašumel kontrolovaný
dav  ¾udí vyhnaných z domovov na
námestie -  za skupinu, kde bol  J.
Geyssely, on osobne zavolal: „Ja, alles
fertig!“ . … už toho mali dos� i nemeckí
vojaci. Ešte pred chví¾ou mal Jean obavy
o svoj život.

Dobrodružstvá francúzskych bojovníkov
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V iných prípadoch sa prihovárali vo
francúzštine nemeckí vojaci Francúzom.
Boli to pohraniční Alsasani. Medzi
zajatými v boji v horách bol zajatý — teda
už po druhý raz — i zranený G. Dallois.
Alsasan im jasne po francúzsky oznámil,
že budú zastrelení. Odobral im hodinky,
peniaze a iné cennosti s dodatkom, aby
mu dali adresy rodín, že im zabavené veci
odošle. Vïaka rumunskému
dôstojníkovi, ktorý zotrval vo
Wehrmachte, k poprave nedošlo.
Georges sa dostal znovu do tábora, v
ktorom už bol v roku 1941, v tábore XVII
A. Na inom mieste zachránil život A.
Ringenbachovi pri zajatí Alsasan Klein.
Podobnú situáciu prežíval C. Didier, keï
sa v horách dostal

do zajatia „SS“ . I tam bol jeden
Alsasan. Všetko im zobrali, museli
sa vyzliec�...toto všetko
naznačovalo odstrelenie. K tomu
však nedošlo. Práve onen Alsasan
mal za úlohu ich odvies� do
sústredenia pre presun do tábora
v Nemecku. Cestou im umožnil
zniči� doklady. Pred odsunom
medzi nemeckými vojakmi zazreli
mladého Rakúšana, ktorého  v boji
zajal. Didier mal i z toho obavy,
Rakúšan ho spoznal a posunkom
mu to dal na vedomie. V apríli
prežíval oslobodenie tábora
Sovietskou armádou.

C.Didier v Strečne dobre známy,
zomrel tesne pred oslavou SNP,
pôvodne rátal s účas�ou. Podobné
úmrtia sme prežívali v prípade G.
Dallois, tesne po návrate z osláv
v roku 2002, tiež R.Picard po
návrate zo Slovenska v 1986,
niektorí nás navždy opustili práve
pri výročiach v prvých dňoch
výročia Povstania. Rôznorodé
jazykové vyjadrovanie v
povstaleckom kraji pomýlilo napríklad i
cestujúcich občanov na stanici

Vrútky 28. 8. 1944, pri obsadzovaní
tohto železničného uzla francúzskou
jednotkou, kde všetci museli opusti�
vlaky. Mnohí ich považovali za Nemcov.
Najviac však boli prekvapení vo vlakoch
Nemci, odvedení do zajatia. Takisto boje
v Antole, kde v pivnici pivovaru
oslobodzovali desiatky žien a detí
Rómov, ktorých tu sústredili Nemci. Pri
otvorení dverí sa všetci domnievali, že
ich vedú na odstrelenie. S rados�ou potom
pochopili, že to bolo zásluhou
francúzskych antifašistov.

V Antole sa dozvedeli, že tamojší
zámok súvisí i s krá¾ovskou princeznou

K. Bourbon — Toskánskou z Francúzska.
Francúzske jednotky prekvapila
nepríjemná nemčina karpatských
Nemcov v Nemeckej ¼upči, Nemeckom
Pravne, Gajdeli, Hadvige a inde.
Francúzski dobrovo¾níci boli klamaní a
často tiež zradnými Vlasovcami a
sudetskými špiónmi. Tí boli však
odhalení.

 V Sklabini boli prichytení pri otrave
stravy pre francúzsku jednotku. Škodlivo
i voči Franúzom pôsobil svetový
vyzvedač „Antek Vazač“ - Anton
Schmidt, pôsobil ako partizán v jednotke
A. M. Sadilenka, predtým tiež v
Anglicku, v španielskej občianskej vojne,
v Rusku, v Po¾sku a inde. Po vojne bol

popravený v Rimavskej Sobote. U
francúzskych velite¾ov bola dobre známa
ich dôsledná zodpovednos�: velite¾ čaty
R. Feunette dostal v Priekope rozkaz k
ústupu.

K tomu vyhlásil: „Neustúpim! Je to
otázka mojej cti velite¾a“ , zakrátko nato
padol. V tom istom boji Ch. Saulieres pri
prvom zranení odmietol ošetrenie,
pokračoval do druhého zranenia, keï ho
pod pa¾bou odnášali do úkrytu, bol
zasiahnutý tretí raz. V nemocnici ho už
zachráni� nemohli. Kritická situácia
nastala v septembri v oddiele A.
Ritnošíka v 2. part. brigáde Štefánika, kde
boli i Francúzi. Oddiel sa protiútokom
zmocnil Višňového. Nemci s presilou

obec znovu dobyli. Nepriate¾ utrpel
straty, padli viacerí partizáni. Nacisti ako
odvetu zapálili nieko¾ko domov, ¾udí
vyhnali ku kostolu. Tam ich vyzývali,
aby nahlásili mená višňovských
partizánov, inak budú postrie¾aní za tento
čin vybraní občania. Miestny učite¾
dokazoval pod¾a dokumentov
nieko¾kých prinesených mŕtvych
partizánov, že sa jedná o Francúza a
ïalších, ktorí nie sú z Višňového.
Nemecký velite¾ to uznal. Tak padlý
francúzsky bojovník zachránil občanov
pred popravou. Jeho hrob je tam
zachovaný.

Príjemné dobrodružstvá boli síce
zriedkavé, no sú podnes spomínané.

Oslávili, hoci v �ažkých
podmienkach i Vianoce.  R. Vié
a F. Goube, tajne liečení v
nemocnici v Banskej Bystrici,
kreslili tu vianočné poh¾adnice
pre choré deti. Po sviatkoch
museli však ujs� pred gestapom k
slovenským partizánom. R.
Camberlyn sa radoval, keï
jednotka, kde bol zaradený z
pamätného Sitna, vyhnala
Nemcov, zničila im tam dôležitú
pozorovate¾ňu. Význam tohto
posvätného miesta bol im známy.
Príjemné chvíle prežívali na
vystúpeniach Frontového divadla
v prírode, kde im zahrali a
zaspievali francúzske šansóny.
Nezabudnute¾ná bola partizánska
svadba v Detve celebrovaná J.
Geyssely — žia¾ ženích V. Hanák
krátko po svadbe padol v boji.
Prekvapením pre francúzskych
bojovníkov bola skutočnos�, že
mnohí detvianski lazníci a tiež
¾udia v Čičmanoch, s nimi
rozprávali dokonalou
francúzštinou.

Tí patrili k 80 000 Slovákom, ktorí
pracovali vo Francúzsku.

Záverom si pripomíname, že tak, ako
iní bojovníci SNP, i francúzski účastníci
si zasluhujú plne našu úctu a vïaku.
Trvalé pamiatky na ich činy sú zachované
u nás a tiež vo Francúzsku i v Paríži.
Bývalý prezident F. Mitterand pri
návšteve Československa v roku 1988
zdôraznil, že „francúzski bojovníci na
Slovensku boli synonymom slovenských
bojovníkov z prvej a druhej svetovej
vojny, ktorí bojovali a mnohí vo
Francúzsku obetovali svoje životy v
antifašistickom boji“ .

Pplk. vv. Ing. Dimitrij Bařina
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Vo štvrtok 17. 7.2008  zorganizovala
Slovenská správa ciest Žilina verejné
prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov
rozšírenia I/18 v úseku Strečno — Dubná
Skala na životné prostredie.

Okrem dotknutých obcí, ïalších viac ako
štyridsa� orgánov a organizácií bola
informovaná a pozvaná aj verejnos�
oznamom vo vývesnej tabuli
a prostredníctvom rozhlasu.

Stretnutia sa zúčastnilo 36 pozvaných,
prevažne občanov Strečna.

Rokovanie otvoril a prítomných privítal
zástupca SSC — IVSC Žilina Ing. Salát —
vedúci odd. IP stavieb.

Informoval o rozsahu stavby, návrhu
technického riešenia, doterajšom postupe
prípravy a dôvodoch prípravy stavby.
Účelom stavby je zabezpečit’ bezpečnos�,
plynulos�, priepustnost’ na ceste I/18, ktorá
už v súčasnosti kapacitne nevyhovuje
intenzite cestnej dopravy a bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky a  zlepšenie
stavebno-technického stavu cesty v úseku
medzi  Strečnom a Dubnou Skalou.

Začiatok úseku : v mieste úrovňovej
križovatky do obce Strečno (km 466,027
pasportu cesty I/18) — nadväzuje koniec
úseku pripravovanej stavby I/18 Žilina —

Juhovýchod
Koniec úseku : na existujúcej ceste  I/18

pri Dubnej Skale (v km 475,527 pasportu
cesty I/18)

Dĺžka riešeného úseku : 9,585 km
Existujúca komunikácia bude rozšírená

v najnevyhnutnejšom rozsahu, súčas�ou
rekonštrukcie bude  rozšírenie
a rekonštrukcia mostných objektov
a oporných múrov v najnutnejšom rozsahu
. V trase sa nachádzajú 2 križovatky.

Informáciu o hodnotení stavby z h¾adiska
životného prostredia predniesol spracovate¾
správy RNDr. Barančok. Na základe
komplexného posúdenia očakávaných
vplyvov na ŽP možno konštatova�, že
vplyvy na ŽP sa výrazne prejavia počas
rekonštrukcie, počas prevádzky cesty budú
v podstate v území pôsobi� ve¾mi podobné
vplyvy, ako tu pôsobia aj dnes.

V následnej diskusii sa informovali
zástupcovia obce a občania na riešenie
odbočenia do Strečna v rámci pripravovanej
rekonštrukcie cesty I/18 v smere od Martina
a takisto na následnú dostupnos� území
katastra. Vzh¾adom na technické problémy
a význam cesty spracovate¾ projektovej
dokumentácie nepredpokladá riešenie
odbočenia do Strečna pod hradom

I/18 Strečno —Dubná Skala

Ve¾mi dobrá spolupráca s okolitými dychovými súbormi a kvalita sa odrazili v programe
Strečnianky. Výmenné koncerty s hudbou Varínčanka pokračovali i v tomto roku. 29. júna
hos�ovala naša hudba vo Varíne. Naopak varínska dychovka spoločne s našou koncertovali
na otvorení Kultúrneho leta v areáli školy v  Strečne 20 júla.

Čestné miesto najstaršieho hudobného zoskupenia v obci  patrilo dychovke aj v programe
festivalu Legendy fest 28. júla, ktorý predstavuje naše všetky minulé a doterajšie hudobné
skupiny.

Strečnianka dostala miesto aj v programe Kultúrneho leta vo Vrútkach vystúpením 18.
júla, kde ich výkon ocenili i muzikanti z miestnej dychovej hudby,  a spolu so zahraničnými
hudobnými súbormi sa predstavili tiež na oslavách 670. výročia založenia obce Belá 27.
júla. K pekným melódiám prispelo aj spevácke duo Katka a  Roman.

Ve¾mi smutnou správou pre všetkých terajších i bývalých členov Strečnianky aj iných,
čo ho poznali, bol náhly odchod dlhoročného spoluhráča Oskara Keményho, ktorý u nás
koncertoval desa� rokov. Rozlúčili sa s ním hudobným poïakovaním 30. júna na cintoríne
vo Vrútkach.      Peter Ďanovský ml.

OZNAM
Okresný súd Žilina v zmysle zákona č.
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
v platnom znení h¾adá prísediacich.
Záujemcovia o túto prácu sa môžu do 31.
augusta prihlási� na Obecnom úrade v 
Strečne, kde im budú poskytnuté bližšie
informácie.
Pod¾a §  139 za prísediaceho môže by�
zvolený občan, ktorý:
- v deň zvolenia dosiahol vek najmenej
30 rokov
- je spôsobilý na právne úkony
a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie
prísediaceho
- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti
dávajú záruku, že funkciu prísediaceho
bude riadne vykonáva�
- má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky
- súhlasí so svojou vo¾bou k určitému
súdu.

Dychovka s bohatým letným programom

a možnos� otočenia po výjazde z lesných
ciest katastra bude poskytova� až objazd na
Dubnej Skale.

Návrh odbočenia do Strečna za
Pamätníkom francúzskych partizánov ako
aj ïalšie pripomienky budú predmetom
následných stupňov projektovej
dokumentácie

Riešenie dopravnej situácie okolo Strečna
je v súčasnosti akútne.

Cesta prvej triedy I/18 v tomto úseku je
najza�aženejšou dvojpruhovou
komunikáciou na Slovensku. Denne tu
prejde 30 až 40 tisíc áut.

Pod¾a denníka  SME z 27. 7. 2008: „Voči
prednostnému rozšíreniu I/18 na štvorpruh
v odborných kruhoch získava stále
výraznejšiu prevahu iné riešenie:
maximálne urýchli� dostavbu dia¾nice z
Hričovského Podhradia po Dubnú Skalu s
tunelom Višňové, vyrieši� takto raz a
navždy obchvat Žiliny a potom rozšíri�
súčasnú cestu do Strečna. Jej význam
neupadne. Naopak, pomôže miestnym
motoristom a v prípade uzatvorenia tunela
Višňové môže rozšírená cesta slúži� ako
záložná komunikácia. Ak sa zvolí opačný
postup a okrem bezpečnostných opatrení
začne SSC aj s úpravou cesty na štvorpruh,
vznikne v Žiline dopravný kolaps. Hustota
premávky medzi Žilinou a Martinom môže
totiž v najbližších rokoch narás� až o 50
percent.

Navyše, riešenie SSC je oproti návrhu
NDS o rok dlhšie. V súčasnosti beží tender
na tretí balík PPP-projektov, v ktorom je
práve úsek Hričovské Podhradie - Dubná
Skala. V marci 2009 by malo dôjs� k
podpísaniu koncesnej zmluvy a potom už
môže zača� naplno výstavba celého úseku,
vrátane tunela Višňové s predpokladom
ukončenia v roku 2012“.

/pa/
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Končí sa ïalší školský rok. Ubehol ako
voda. Bol plný pekných stretnutí rodičov, detí
a učiteliek na pôde MŠ.  Stretnutia tematicky
nadväzovali, rozvíjali u detí vyššie city, vô¾u,
odvahu, rozvahu, schopnos� nezištne pomáha�
a hlavne lásku. Jar sa niesla v duchu ¾udovej
tvorby, slovesnosti a tradícií. Vynášali sme
Morenu, ma¾ovali sme vajíčka, učili sme sa
tka�, počítali kuriatka. Nezabudli sme na jarné
upratovanie a dokonca sme vyčistili
a odomykali studničku v Jamách.

Deň matiek je vždy ve¾ká potecha pre deti
aj mamičky. A záver patrí Medzinárodnému
dňu detí.

Ten sme si užili v prírode okolo Váhu.
Čarovná cesta rozprávkou O šípkovej
Ruženke nás priviedla až na ihrisko. Tam bolo
veselo. Ďakujeme športovcom za priestory,
ktoré nám ponúkli.

Samozrejme, tieto podujatia  robíme okrem
našej hlavnej edukačnej práce, ktorá vedie
hlavne k príprave detí do školy. Ale bez nich
by život v škôlke nebol taký pestrý a
zaujímavý. Veríme,

že tieto zážitky sa ponesú v de�och ešte
ve¾mi dlho. A keïže sú tradičné, tak si ich
iste zopakujeme aj na budúci rok. A ešte niečo
pridáme.  Tento školský rok odchádza do lavíc
školy spolu 31 detí. Veríme, že sú dobre
pripravení na školské obdobie, ktoré ich čaká.
Želáme im ve¾a úspechov v škole.

Materská škola v Strečne bude otvorená ešte
v mesiaci júl 2008.

Už teraz želáme všetkým krásne leto, tvorivú
dovolenku a hlavne zdravie. Dovidenia
v septembri.

 ¼ubica Kučerová a kol.MŠ v Strečne.

V školskom roku 2007/2008
navštevovalo školu 294 žiakov. V júni
ukončili dochádzku naši deviataci.
Slávnostný akt ukončenia školského roku
a vyradenia absolventov sa uskutočnil
28.júna 2008 v kultúrnom dome za účasti
p.Alfonza Klocaňa, starostu obce
a zriaïovate¾a ZŠ. Riadite¾ školy odovzdal
všetkým deviatakom absolventské listy
a najlepším knižné odmeny. Tohtoroční
deviataci zvládli celoplošné testovanie na
rôznej úrovni a na základe svojich
výsledkov boli prijatí na stredné školy,
o čom sme už informovali
v predchádzajúcom čísle. Výsledky
testovania uvádzame v priloženej tabu¾ke.

Z h¾adiska účasti našich žiakov na
predmetových olympiádach bada� určité
pokroky, ale treba tiež poveda�, že nie sú
zvyknutí pracova� s testovými úlohami,
ako aj s praktickou čas�ou.

Najvýznamnejšie akcie, ktoré škola
spoluorganizovala v tomto školskom roku
boli krajské a celoslovenské kolo
geografickej olympiády(GO). Krajské kolo
sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ 27.03.2008
v spolupráci s Krajským centrom vo¾ného
času v Žiline, ktorý zabezpečuje finančné
krytie predmetových olympiád a ceny.
Sú�ažilo sa v 4 kategóriách a celkový počet
sú�ažiacich bol 123. Predsedom Krajskej
komisie geografickej olympiády a členom
celoslovenskej komisie je Mgr. Marián
Oberta, riadite¾ ZŠ.

Ešte väčšou akciou bola organizácia
celoslovenského kola 36.ročníka GO, na
ktorej sa podie¾ala aj naša škola, čím sme
prezentovali našu obec zástupcom všetkých
krajov SR  v troch kategóriách. Sú�až sa
uskutočnila pod záštitou Iuventy
Bratislava, ktorá zastrešuje všetky
celoštátne kolá predmetových olympiád

ZŠ SNP sa zvidite¾ňuje
z poverenia Ministerstva školstva SR.
Sú�až viedli predseda celoslovenskej
komisie  prof. Viliam Lauko, CSc. z UK
v Bratislave a podpredsedníčka komisie
doc.Alena Dubcová, CSc. z UKF v Nitre.
Sú�až sa uskutočnila od 2. do 4.05.2008.
Účastníci boli ubytovaní v SIP v Strečne
a okrem vlastnej sú�aže bol pre nich
pripravený aj kultúrny program , exkurzia
a odborná prenáška o našej obci. Sú�až
otvorili starosta obce Alfonz Klocaň a
predseda komisie prof. Lauko. V úvode
prezentovali zvyky nášho regiónu členky
folklórneho súboru Hájovček pod vedením
¼ubky Kučerovej, čo malo ve¾kú odozvu
medzi účastníkmi. Na exkurzii spoznali
pereje Váhu pri splave na pltiach a taktiež
históriu obce a hradu Strečno. Všetci
účastníci boli s pobytom v našej obci
spokojní, pričom mnohí navštívili našu
obec ešte raz, aby priblížili jej krásy ïalším
študentom a svojim známym. Výsledky
sú�aže si môžete pozrie� na adrese
www.iuventa.sk v časti olympiády.

V budúcom školskom roku by sme sa aj
my chceli dosta� do vyšších kôl
predmetových sú�aží, ktorých výsledky sú
dôležité v prijímaní žiakov na stredné
školy.

V budúcom školskom roku by sme chceli
spusti� web-stránku našej školy, súčas�ou
ktorej by bola aj internetová žiacka knižka,
aby si rodičia mohli pred štvr�ročnými
klasifikáciami pozrie� výsledky svojich
detí.

Mgr. Marián Oberta, riadite¾ školy

Tabu¾ka celoplošného testovania
žiakov našej školy v porovnaní
s celoslovenským priemerom:
Matematika
vyučujúca:  Mgr. Katarína Srnečková
priemer SR 11,26 boda = 56,3 %
Naša škola 9,53 boda = 47,7 %

75 — 100 % 7 žiakov
56,3 — 75 % 4 žiaci
25 — 56,3 % 16 žiakov
0 -  25 % 5 žiakov

Slovenský jazyk
vyučujúca:  Mgr. Jarmila Kubišová
priemer SR 11,62 boda = 58,1 %
Naša škola 11,47 boda = 57,3 %

75 — 100 % 7 žiakov
58,1 — 75 % 9 žiakov
25 — 58,1 % 15 žiakov
0 — 25 % 1 žiak

Želáme
krásne prázdniny

Darcom ve¾ké ïakujem
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Strečne zorganizoval 27. 6. 2008 ïalší

tohtoročný odber krvi. Zúčastnilo sa ho až tridsa�dva darcov zo Strečna i Nezbudskej Lúčky.
Pracovníci mobilnej transfúznej jednotky vykonávali odber cennej tekutiny v kultúrnom
dome v čase od 8,00 — 11,00 hod.

Mimoriadna účas� potvrdila prácu územného spolku, ktorou sa radí naša obec v darcovstve
na prvé miesto v rámci Žilinského kraja. Tento mimoriadny počin každého má zvláš� význam
v letnom období, keï všeobecne poci�ujú nedostatok krvi všetky zdravotnícke zariadenia.

Význam darcovstva pravidelne oceňuje aj obecný úrad, ktorý aj tentokrát poskytol každému
občerstvenie a vstupenku do bazéna.

Každý z nás je potenciálnym prijímate¾om a je iba otázkou š�astia, ak nás táto potreba
obchádza.   Preto si niekedy možno ani neuvedomujeme ¾udský rozmer a hodnotu počinu
tých, ktorí nás nezištne zachraňujú. Preto patrí poïakovanie všetkým, ktorí môžu a reagujú
na pozvánku či už nášho územného spolku alebo na akútnu priamu výzvu transfúznej stanice.

27. júna 2008 to boli:

Jozef Repáň
Dušan Štadáni
Andrej Kuznámy
Ján Kuznámy
Danka Samcová
Rastislav Kostka
Erika Samcová
Stanislav Šupej
František Samec
Zdenko Cypáň
Mikuláš Samec

Miroslava Pernišová
Lenka Kánová
Mária Honková
Dominika Klocáňová
Sidónia Kočišová
Monika Zichová
Iveta Krupárová
Alica Kišková
Daniel Ilovský
Marcela Pešková
Stanislav Oberta

Peter Belica
Petronela Ďuračková
Ladislav Kočiš ml.
Anna Kupková
Marta Imrichretová
Janka Vojvodová
Michal Klocáň
Jarmila Samcová
Alfonz Klocáň
Daniel Samec
Janka Sapietová
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Konečná tabu¾ka

Dedinskej ligy 2008
1 FC TAJFÚN 7 7 0 0 35:6 21
2 GALIS TEAM 7 4 2 1 24:8 14
3 MEDVEDI 7 3 2 2 9:11 11
4 VE - 3 7 3 2 2 13:14 11
5 FC YOUMPE 7 2 2 3 12:15 8
6 FC MUFUZA 7 2 1 4 14:22 7
7 WIDLY BOYS 7 1 2 4 6:17 5
8 FC GHOST 7 0 1 6 6:26 1

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
8.augusta 2008 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
Reg. číslo: RP388/2008

Účinkovanie našich dospelých treba
hodnoti� ako úspešné v po-rovnaní s
minulými ročníkmi. Vyzdvihnú� treba
hlavne futbalový prejav a bodový zisk. V
rámci futbalového prejavu treba vyzdvihnú�
herný prejav v domácich
zápasoch, kde mužstvo
dokázalo dominova� a
bodova� naplno. Z
môjho poh¾adu
vysoko hodnotím
zápasy so Skalitým
3:0, s Belou 3:0 či
Závodím 2:0,

kde úroveň a kvalita
vysoko prevýšila náročnos�
5.ligy.

Futbalový prejav a sila sa dokazovali i v
okamihu, kde sa nám bodovo nedarilo.
Mužstvo zví�azilo vonku len raz, ale mali
sme nieko¾ko zápasov dobre rozohratých,
kde mužstvo malo bodova�. Príčiny vidím
hlavne v zložení mužstva, čo do kvality —
chýbalo nieko¾ko hráčov, a

futbalový prejav mal nieko¾ko hluchých
minút, kde nekoncentrovanos�ou niektorých
hráčov, či v bránení a v premieňaní šancí
sme stratili body.

Pozastavím sa ešte pri príčine, ktorá ma
ako trénera hnevá najviac. Príprava hráčov
na domáce zápasy bola v poriadku, ale na
zápasy vonku to naozaj nebolo ono. Týmto
chcem apelova� na hráčov  tým, že ak
chceme by� bodovo lepší i vonku, musíme
sa nad tým zamyslie� a urobi�  niečo v
prospech seba i družstva..

Keï porovnáme kvalitu herného prejavu
s jeseňou,  mužstvo sme doplnili o mladých
talentovaných

hráčov, menovite Pavol Kopásek a Patrik
Beháň. Z môjho poh¾adu ukázali, že boli
prínosom. Jednoznačne Patrik Beháň je u
mňa najtalentovanejší hráč, akého som
dosia¾ trénoval. U P. Kopáska treba taktiež
vyzdvihnú� talent, i keï musí ešte futbalovo
dozrie�. Silu ukazoval hlavne doma, vonku
to bolo o niečo slabšie.

Starší hráči ako Pe�o Oberta, Janko
Kadaši, Laco Melo dokázali, že bez nich to
jednoducho nejde.

Mužstvo zatia¾ nemá náhradu za týchto
hráčov. Ďalej treba vyzdvihnú� Radočániho
a Dovičiaka pre ich skromnos� a futbalové

V. LIGA DORAST — SKUPINA „A“
1. kolo 10. augusta 2008 o 14:00

Raková - Strečno
2. kolo 17. augusta 2008 o 13:30

Strečno — Skalité
3. kolo 24. augusta 2008 o 13:30

Kamenná Poruba — Strečno
4. kolo 30. augusta 2008 o 16:00

Rudina — Strečno
5. kolo 7. septembra 2008 o 13:30

Strečno — Kysucký Lieskovec
6. kolo 14. septembra 2008 o 13:00

Rosina — Strečno
7. kolo 21. septembra 2008 o 12:30

Strečno — Korňa
8. kolo 27. septembra 2008 o 15:00

Dolný Hričov - Strečno
9. kolo 5. októbra 2008 o 12:00

Strečno — Staškov
10. kolo 11. októbra 2008 o 14:30
Zborov nad Bystricou — Strečno

11. kolo 19. októbra o 11:30
Strečno — Podvysoká

12. kolo 26. októbra 2008 o 11:30
Svrčinovec — Strečno

13. kolo 2. novembra 2008 o 11:00
Strečno - Rado¾a

Schválené výnimky hracích dní a časov:
Zborov, Skalité, Korňa, D. Hričov, Rudina —
sobota UHČ dospelých, Rado¾a — sobota o
14:30, K. Lieskovec — sobota UHČ

V. LIGA — SKUPINA „A“
1. kolo 10. augusta 2008 o 16:30

Varín — Strečno
2. kolo 17. augusta 2008 o 16:00

Strečno — Rado¾a
3. kolo 24. augusta 2008 o 16:00

Skalité — Strečno
4. kolo 31. augusta 2008 o 16:00

Strečno — Bánová „B“
5. kolo 7. septembra 2008 o 15:30

Žilina-Závodie — Strečno
6. kolo 14. septembra 2008 o 15:30

Teplička nad Váhom — Strečno
7. kolo 21. septembra 2008 o 15:00

Strečno — Rosina
8. kolo 28. septembra 2008 o 15:00

Belá — Strečno
9. kolo 5. októbra 2008 o 14:30

Strečno — Dolný Hričov
10. kolo 12. októbra 2008 o 14:30

Turzovka — Strečno
11. kolo 19. októbra 2008 o 14:00

Strečno — Bytčica
12. kolo 26. októbra 2008 o 14:00

Podvysoká — Strečno
13. kolo 2. novembra 2008 o 13:30

Strečno - Rudinská
Schválené výnimky hracích dní a časov:

Bánová „B“ - ihrisko Brezany
Vylosovanie žiackych sú�aží do uzávierky

STH nebolo známe

srdce. Takisto musím tiež vyzdvihnú�
strednú generáciu hráčov, ako je
Sokolský, Kán, Žigmund, Beháň Marek
a ïalší, ktorí vytvorili skladbu mužstva.

Na záver poviem už len to¾ko, že táto
sezóna bola náročná a ve¾mi poučná pre

hráčov, trénerov a ¾udí, ktorí robia
okolo futbalu v Strečne. Nebudem

poukazova� na podmienky, tie sú
pod¾a mňa primerané. Sú tu

horšie veci ako vz�ahy,
neprajníci,  neochota
pomôc�, naopak mudrova�,
ohovára�  a čo je najhoršie,
nadáva� na všetko a  na
všetkých, ktorí sa točia
okolo futbalu. Páni, máte

možnos� a vo¾né pole, treba sa len
prejavi� a ukáza� čo je vo vás!

Peter Tavač

Vyžrebovanie futbalových sú�aží

Hodnotenie A mužstva
Cez víkendové dni od 5. do 19 júla sme boli na

škvarovom futbalovom ihrisku svedkami už 16.
ročníka dedinskej ligy v malom futbale.

Tohto ročníka sa zúčastnilo 8 mužstiev a na
jednotlivé zápasy nastúpilo 92 hráčov.

Niektoré zápasy mali svoje napätie a dobrú
úroveň. Na prvom mieste sa umiestnilo mužstvo
FC TAJFÚN, ktoré si to aj za predvedené výkony
a dokonca bez straty bodu tento rok zaslúžilo.
Samozrejme im gratulujeme.

Hralo sa systémom „ každý s každým“ a za
zvládnutie turnaja v tak krátkom čase patrí vïaka
usporiadate¾om, ktorými boli Rado Klocáň, Juraj
Oberta ml., Ján Za�ura ml., a Michal Klocáň.

Ve¾ká vïaka patrí aj sponzorom dedinskej ligy
2008, ktorými boli:

 Branko Oberta — Vináreň Sofia + pizzeria +
stavebné a dodávate¾ské práce, RB + RS Rastislav
Bukovinský, Róbert Sokolovský — obklady,
dlažby, úprava bytových jadier, stolárske práce,
Pohostinstvo Cyril Hanuljak, Autodoprava

Taraba + Bistro Ladik —
Vladimír Taraba, Bar
Mário — Marián Šipčiak,
Café Centrál — Viera
Tavačová, Janus Nápoje —
¼uboš Janus, AVOJ
Pohostinstvo Nezbudská
Lúčka — Juraj Vojvoda,
Bowling Club Strečno —
Eduard Kadaši,
Pohostinstvo Ivan Beháň,
Marián Beháň
                 Juraj Oberta ml.

Dedinská liga v Strečne 2008
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Deň vyhlásenia povstania pred 64 rokmi
bol v tomto roku tiež aj dňom
pripomenutia si tohto dejinného medzníka
na Zvonici. Zvyčajne sa tu oslavy konali
pred hlavnými v Banskej Bystrici.
V tomto roku však prijal pozvanie
prípravného výboru aj predseda vlády SR,
ktorého program umožňoval zúčastni� sa
oboch pripomienok v jeden deň.

Takže po doobedňajšom stretnutí
v Banskej Bystrici sa zúčastnil osláv aj
v Strečne, naplánovaných na druhú
hodinu popoludní.

Pekný deň, vládna delegácia
s reprezentačným zastúpením sprievodu
predsedu vlády Róberta Fica s
podpredsedníčkou NR SR Annou
Belousovovou a s ministrami obrany — J.
Baškom, vnútra - R. Kaliňákom a kultúry
—M. Maïaričom, zástupcani
francúzskeho ve¾vyslanectva vedenou
chargé d´affaires — X. Rouardom,
delegácie žilinského samosprávneho
kraja, vedenou predsedom J. Blanárom,
zástupcami samospráv okolitých obcí,
zástupcov odbojových organizácií
a delegácie francúzskych partizánov
bojujúcich na Slovensku vedenou R.
Camberlynom a občanov dali tejto akcii
zodpovedajúci význam a úctu.

Na úvod  prítomných privítal ako
obvykle starosta Strečna A. Klocáň, ktorý
odovzdal slovo predsedovi vlády
(príhovory oboch uvádzame v úplnom
znení)

V hodnotení významu povstania a.jeho
odkazu pre súčasnos� pokračovali —
predseda žilinského samosprávneho
kraja, chargé d´affaires Francúzska,
zástupca Zväzu protifašistických

Rekonštrukcia ulíc
pokračuje

V mesiacoch júl — september sa
uskutočnila kompletná rekonštrukcia Ul.
lipovej v dĺžke 111,4 m. Na ulici bolo
vymenené podkladové lôžko v hrúbke 38
cm a položený nový živičný kryt
o hrúbke 8 cm. Cesta je koncipovaná ako
obojsmerná o šírke 5 m s jednostranným
dlaždeným chodníkom o šírke 1,5 m.
Ďalej bolo  položené lôžko a nový
živičný kryt na úseku Ul. lipovej,
v ktorom bola vykonávaná pokládka
miestnej kanalizácie v dĺžke cca 149 m.

/mr/
GLOSA

Plati� načas?
Od 1. 1. 2008 prevzal do prevádzky

miestnu vodovodnú sie� OPS Strečno.
Ako sme už iste všetci zaregistrovali,
odpis vody sa vykonáva na konci
každého kvartálu. Po odpise je vystavená
faktúra a doručená spotrebite¾ovi. V tejto
súvislosti chcem poukáza� na platobnú
disciplínu niektorých odberate¾ov. Stalo
sa tu normálne neplati� alebo aspoň
neplati� načas. Uvedomme si, že OPS
musí za vodu takisto plati� SEVAKu a to
každý mesiac. Skúsme nezaplati�
plynárňam alebo SSE napr. 3 mesiace
alebo pol roka. Viem, že tieto podniky
po druhej upomienke a nezaplatení
okamžite odstavujú neplatičov. OPS teda
žiada všetkých odberate¾ov plati� načas,
pretože to OPS potom spôsobuje ve¾ké
platobné problémy. Po nezaplatení načas
bude OPS takisto pristupova� k odstávke
vody a po zaplatení a opätovnom
zapojení si bude účtova� manipulačný
poplatok 300.- Sk. /mr/

Oslavy SNP
bojovníkov a na záver vystúpil predseda
Amical pán Roger Camberlyn, ktorého
príspevok je tiež súčas�ou dnešného
vydania.

Všetci sa zhodli na odkaze vystúpenia
slovenského národa, ktorý svojím
charakterom a pestros�ou národností mal
výrazne internacionálny rozmer a je
jedným zo základov zjednocujúcej sa
Európy.

Zvonica a Strečno sa stali symbolom
práve slovensko — francúzskeho
priate¾stva v období, ktoré vyžadovalo
úplné oddanie sa boju za slobodu. Ostali
nimi dodnes a sú každoročne miestom
stretnutí, kde si obete a hrdinstvá
pripomínajú pamätníci i súčasníci. Ich
význam si uvedomuje aj predseda vlády
a predseda žilinského samosprávneho
kraja, ktorí to potvrdili nielen svojou
prítomnos�ou, ale tiež prís¾ubom na
h¾adanie prostriedkov, ktorými by tento
jedinečný pamätník bol obnovený,
zve¾adený a zachovaný i pre vzdialenú
budúcnos�.

Na záver boli Zväzom protifašistických
bojovníkov vyznamenaní medzi inými
tiež naši občania — odbojári — Albert
Cigánik a Ignác Beháň (in memoriam),
ktorým predseda vlády Róbert Fico
.odovzdal Plaketu SNP. Vysoké vojenské
vyznamenanie Medailu M. R. Štefánika.
odovzdal takisto čestnému občanovi
Strečna - R. Camberlynovi.

Oslavy so všetkými vojenskými
poctami, ukončili národné hymny
Francúzskej a Slovenskej republiky.

Význam a priebeh spomienky na 64.
výročie SNP nám už dnes ukladá
povinnos� náležite pripravova�
budúcoročné okrúhle výročie.        -pa-
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64. výročie SNP
Drahí priami účastníci Slovenského

národného povstania, drahé Slovenky,
drahí Slováci. Rozmýš¾al som, kto
vlastne dal tomuto krásnemu miestu
s výh¾adom na rieku Váh názov Zvonica.
Zvonica má v slovenskom aj slovanskom
svete výnimočné miesto, lebo ak niekto
pribehol k zvonici a chcel rozhojda�
zvony, celkom iste sa blížila buï ve¾ká
tragédia alebo bolo treba zvestova�
významnú radostnú novinu. Nie je to
nijaké odbočenie od témy, ak poviem, že
medzi najvzácnejšie objavy slovenských
archeológov pod vedením Karola Pietu
z kniežacieho dvorca v Bojnej patrí práve
vykopaný zvon, ktorý starí Slováci
používali ešte pred knieža�om Pribinom.
Už vtedy zvony zvolávali ¾udí, aby v nich
vzbudzovali pocity ve¾kej ¾udskej
spolupatričnosti. My sme sem dnes prišli
na pozvanie Žilinského samosprávneho
kraja preto, aby sme si v mene celého
Slovenska uctili pamiatku 64. výročia
Slovenského národného povstania. Ale
v tomto záseku, v tejto strečnianskej
úžine, kde Váh doslova vrezal do hôr, sa
odohrala povstalecká bitka, v ktorej hrali
hlavné úlohy naši bratia Francúzi.
Presnejšie francúzski partizáni kapitána
Georgesa de Lannuriena. Priatelia mi
rozprávali, ako sa jednotka žijúcich
veteránov francúzskych partizánov pri
60. výročí Povstania v roku 2004
zúčastnila na odha¾ovaní pamätnej tabule
ich kamarátovi Michelovi de la
Roncierovi v Galante. Dozvedel som sa,
že bolo dojemné vidie� francúzsku
zástavu, bielo-modro-červenú trikolóru,
cez ktorú bolo zlatými písmenami vyšité
jediné slovíčko — Strečno. A keï začali
hra� slovenskú hymnu, všetci tí
prešedivelí dôstojní starci spustili Nad
Tatrou sa blýska z plných hrdiel, ako by
spievali vlastnú Marseillaise. Drahí
francúzski bratia, príbeh obrany Strečna
možno ukáza� na príklade Francúza,
ktorý tu bojoval a zahynul. Je to príbeh
francúzskeho novinára Jeana Tomasiho.
Na konci 30. rokov minulého storočia
pracoval v parížskom denníku. Keï
Daladierovo Francúzsko zradilo
Československo a podpísalo hanebnú
Mníchovskú dohodu s Hitlerom, Jean
Tomasi verejne v ostrých článkoch
odsúdil túto morálnu nízkos�. V roku
1944 sa práve tento novinár ocitol v tejto
úžine. Tu pri Strečne držali francúzski
partizáni spolu so slovenskými vojakmi
v šachu nemecké tanky a nemeckú
armádu. Jean zavelil jednotke do útoku

a zasiahla ho smrte¾ná gu¾ka. Čo môže
poveda� predseda slovenskej vlády našim
francúzskym bratom v takomto
dojemnom okamihu, keï stojím na
historickom mieste s výh¾adom na Hrad
Strečno, kde boli v roku 1944
rozostavené protitankové pušky
a gu¾omety francúzskych partizánov?
Môže vyslovi� jediné slovíčko, ktoré
vyjadruje lásku a vïačnos� Slovákov. To
slovíčko je ve¾mi prosté a preto také
úžasné — merci. Ďakujeme drahí
francúzski bratia, ïakujeme za solidaritu
vyjadrenú v skutkoch, v naj�ažších
skúškach, keï Slováci v povstaní
zastavili hnedý mor nacizmu. Na takú
spolupatričnos� sa nikdy nezabúda.
Nezabúdame ani na nakreslené južné
hranice na Dunaji vtedy ešte spoločnej
Československej republiky v roku 1919,
ani na pomoc československým légiám,
na to, ako Francúzsko prijalo neskoršieho
generála Milana Rastislava Štefánika. To
všetko sa zlieva ako potôčiky sympatií
do jednej rieky, ktorá potom mohutne,
ale najmä slobodne tečie ako Váh dolu
pod nami. V slovenskom prísloví sa vraví
— ¾udia s ¾uïmi a hory s horami. Vtedy,
keï sa bojovalo za demokratickú
a antifašistickú orientáciu Slovenska, aj
za to, aby sme si raz slobodne mohli
vytvori� vlastný nezávislý štát, vtedy opä�
a znova stáli pri nás ¾udia, ktorí boli
občanmi Francúzska. Teraz sme sa s nimi
po rokoch opä� stretli v Európskej únii.
Ak by som bol povolaním architekt, a ak
by mi dovolili dotvori� tento pamätník
francúzskych partizánov, tak by som na
vrch Zvonica postavil malú symbolickú
zvoničku s jediným zvonom, aby si
každý slobodný slovenský občan mohol
zazvoni� na slávu hrdinom, ktorí tu padli,
ale najmä na večné trvanie slovenskej

Prepis prejavu predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách 64. výročia SNP
na Zvonici pri Strečne

Príhovor starostu obce Strečno
Vážený pán premiér, účastníci bojov,

hostia, spoluobčania, dovo¾te mi
všetkých Vás privíta� na oslavách 64.
výročia SNP.

Ako starosta obce, ktorá má s touto
čas�ou histórie priamu skúsenos�
a vybudovaním pamätníka na Zvonici
tiež stále memento, som ve¾mi rád, že
sme sa tu opä� zišli pripomenú� si
hrdinstvá a  obete bojovníkov za našu
slobodu.

Vážim si prítomnos� najvyšších
štátnych predstavite¾ov Slovenskej
republiky a zástupcov francúzskeho
ve¾vyslanectva, ktorou vyjadrujú svoj
postoj k SNP.

Je mi c�ou privíta� predsedu vlády
Slovenskej republiky — pána Róberta
Fica, chargé d´ affaires Francúzska —
pána Rouarda, ministrov obrany, vnútra
a kultúry Slovenskej republiky
a predsedu žilinského samosprávneho
kraja.

Predovšetkým však chcem poïakova�
za dnešok všetkým bývalým bojovníkom
a tiež zástupcom organizácie Amical —
Združenia francúzskych bojovníkov na
Slovensku, ktorí aj po 64. rokoch prišli
vzda� hold svojim kamarátom, s ktorými
spoločne pre nich v dovtedy neznámej
krajine bojovali proti fašizmu. Boli mladi
a  neváhali sa postavi� na správnu stranu
s vedomím že môžu prís� o najcennejšie
— o život,  čim sú a budú pre nás a budúce

slobody v slobodnom a nezávislom štáte
— Slovenskej republike. Ako slobodný
občan volám — sláva partizánom a tu
najmä sláva francúzskym partizánom!
Ďakujem pekne.

Robert Fico, predseda vlády SR
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Zvonica
Zvonica nám je ve¾mi dobre známa: je

to miesto spomienok, miesto, kde sa týči
pomník z bieleho kameňa, ktorý je
dominantou údolia Váhu a ktorý, zdá sa,
chce naveky zabráni� vstupu do horského
masívu, ktorý ho obklopuje. Po jeho
stranách sú vyryté mena Francúzov, ktorí
sa v 1944 pridali k silám Slovenského
národného povstania a padli v bojoch
proti nacistickej armáde podmaňujúcej si
celú Európu. Je to miesto, kde odpočívajú
naši kamaráti, ktorí padli na slovenskej
zemi, ïaleko od svojich rodín, ïaleko od
svojej vlasti, ïaleko od Francúzska.

Všetko to boli muži, ktorí riskovali
svoje životy a utiekli z táborov pre
vojnových väzňov, z táborov nútených
prác, aby sa dobrovo¾ne pridali v auguste
1944 do bojov Slovenského národného
povstania. Pod energetickým vedením
kapitána Georgesa de Lannuriena sa stali
francúzskym plukom integrovaným v
prvej partizánskej brigáde Milana
Rastislava Štefánika.

Strečno ostáva pre nás, bývalých
bojovníkov, symbolom prvého ve¾kého
boja v 1944-om na začiatku SNP. Boja,
v ktorom padli naši prví kamaráti pri
vstupe do tohto horského masívu, ktorý
bolo potrebne zatarasi� pred nepriate¾om.
Brutalita tohto prvého boja hlboko
poznačila všetkých, ktorí sa ho zúčastnili,
no neskolila vnútornú silu nasej jednotky.
Nepriate¾ské sily, ktoré boli v porovnaní
s nami neporovnate¾ne lepšie vyzbrojené,
sa podarilo zastavi�, no boje pokračovali
a vo Vrútkach a v Priekope sme stratili
ïalších.

Vtedy prišli jednotku podpori� posily
vedené plukovníkmi Lehmannom a
Geysselym a jednotka sa premenovala na
Pluk Foch.

Zúčastňujúc sa ïalších bojov sme
postupne prešli Slovensko: Jánova
Lehota, Svätý Kríž, Turiec, Prenčov,
Nemce, Krupina, Senohrad, kopec Sitno

a mnoho ïalších akcii prebiehajúcich
uprostred nepriate¾ských línií. Ku koncu
októbra sa stále lepšie vyzbrojenému
nepriate¾ovi podarilo obsadi� Slovensko
a dostal sa do Banskej Bystrice, centra
odboja.

Ústup Francúzov, Slovákov, Čechov,
Rusov a mnohých ïalších sa teda
organizoval smerom do hôr. Boje
pokračovali napriek nezvyčajne drsnej
zime, kládli sme nástrahy na cestách,
útočili sme na železnice a bojovali v
horách. My, Francúzi, sme si ve¾mi vážili
pomoc miestnych, ktorí neváhali riskova�
a v týchto nebezpečných podmienkach
nám pomáhali. Ako nám vtedy dobre
padlo srdečné privítanie potom, ako sa
dvere otvárali pre francúzskych
partizánov!

Roky bežia, mnohí kamaráti nás
opustili, slovenskí priatelia taktiež. V
roku 2008 ubehlo 20 rokov od smrti
kapitána Georgesa de Lannuriena.
Niekde v nebi sa pridal ku kruhu
stratených priate¾ov, ktorí tam sedia
okolo ohňa ako počas zimy 44/45 v
týchto tmavých a studených Karpatoch.

Nech spomienka na časy minulé zostane
navždy vrytá v nasej pamäti, nech
nezabudneme na tých, ktorí mali jedného
dňa odvahu poveda� “nie” útlaku a ktorí
padli na slovenskej zemi pre ví�azstvo v
mene slobody.

Nech žije Slovensko!
Nech žije Francúzsko!

R. Camberlyn

Príhovor predsedu Amical,
Združenia francúzskych partizánov
bojujúcich na Slovensku, R.
Camberlyna

generácie stálym   vzorom.
Strečno má k nim ve¾mi blízky vz�ah,

viacerí sú jeho čestnými občanmi,
a priate¾stvo v boji sa premieta i do
vz�ahov v súčasnosti na prospech oboch
krajín. Verím, že aj dnešný deň bude
nielen spomienkou na �ažkú minulos�, ale
predovšetkým ïalším krokom k našej
spoločnej mierovej budúcnosti.

Alfonz Klocáň, straosta obce Strečno

Naša pomoc
zosnulým

Kres�anské Krédo, vyznanie viery
v Boha, vrcholí vyznaním viery vo
vzkriesenie mŕtvych a vo večný život.
Kres�ania veria, že tak, ako Kristus
vstal z mŕtvych a žije, tak spravodliví
po smrti budú ži� naveky. Je to
podstatný prvok viery.

Slávnos� Všetkých svätých je
spoločnou slávnos�ou všetkých ¾udí,
ktorí už vstúpili do neba, teda do
spoločenstva s Bohom a so všetkými,
ktorí sú spojení s Kristom. Toto
spoločenstvo nazýva Biblia životom,
svetlom, pokojom, svadobnou
hostinou, krá¾ovstvom, otcovým
domom, vínom, rajom, či nebeským
Jeruzalemom. Tajomstvo tohto
nebeského spoločenstva prekonáva
akéko¾vek chápanie, či predstavivos�:
„Čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo,
na čo človek nikdy nepomyslel, čo
Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ /
1Kor 2,9/

Dušičky sú spomienkou na
zosnulých, ktorí sú ešte v stave
očis�ovania. Medzi najstaršie
kres�anské tradície patrí modlitba za
zomretých a spomienka na nich. Je
súčas�ou každej omše. V prvých
novembrových dňoch ¾udia častejšie
než inokedy navštevujú cintoríny.
Hroby zdobia kvetmi, vencami
a sviečkami ako symbolmi života.
Modlia sa za mŕtvych, prihovárajú sa
za nich a prinášajú Eucharistickú
obe�. Cirkev odporúča almužny,
odpustky a skutky kajúcnosti.
Sv.Cyril Jeruzalemský povedal: „Ak
prednášame Bohu modlitby za
mŕtvych, aj keï boli hriešnikmi,
predstavujeme Krista obetovaného za
naše hriechy, snažiac sa o to, aby Boh,
priate¾ ¾udí, sa stal zhovievavý k nim
i k nám.“

Plnomocné odpustky pre duše
zomretých, ktoré potrebujú očistenie,
môžeme získa� prvých osem
novembrových dní. Podmienkou je
prijatie sviatosti Zmierenia,
Eucharistie, modlitba na úmysel
Svätého otca, návšteva cintorína
spojená s modlitbou. Predpokladom
je by� v stave milosti a ma� úmysel
odpustky získa�.

AM
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Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň

október - 8., 22.
november - 5., 19.

december - 3., 17., 31.
Triedený komunálny odpad

zvoz  štvrtok
október - 16.

november - 20.
december - 18.

Takto nazval Pavol Ďurčo ml. svoju
výstavu, ktorú sprístupnil verejnosti
piateho septembra v priestoroch
strečnianskeho hradu. Otvorenia
výstavy nášho rodáka sa zúčastnili
okrem priate¾ov a známych aj starosta
obce A. Klocáň a  riadite¾ Považského
múzea — správcu hradu ing. Poláček.
Výstava potrvá do konca októbra.

Nejedná sa o Palov prvý výstavný
počin, už predtým predstavil svoje
viaceré fotografickým aparátom
zachytené zážitky napr. z Kanady.
Zá¾ube, ktorá sa mu neskôr stala

Panorámy

remeslom, sa venuje od základnej školy.
Aj články v našom Hlásniku, pri
ktorého zrode stál, sú často
dokumentované poh¾adom jeho
aparátu.

Umiestnenie výstavy Panorámy je
symbolické predovšetkým preto, že jej
náplňou sú poh¾ady nášho okolia
a prírody, ktorú takmer denne so svojou
fotografickou výzbrojou navštevuje
a zvečňuje. Detaily jeho tradičnej
turistickej trasy z K¾ačian cez Maguru
a Suchý do Strečna tam majú tiež svoje
miesto.    /r/

Plnofarebný bulletin formátu A5 je
posledným, s ktorým zoznamujeme
čitate¾ov v rámci série propagačných
materiálov spolufinancovanými
Európskymi spoločenstvami, ako s prílohou
obecných novín. Každý z piatich vydaných
materiálov na jeseň 2007 s  95% - ným
príspevkom Európskych spoločenstiev  je
svojským doplnkom ponuky krás obce
a regiónu. Slúžia a budú slúži� na
prezentáciu každému záujemcovi o náš kraj
ale takisto sú vhodným dokumentačným
a pracovným materiálom pre všetkých,
ktorí sa chcú bližšie zoznámi� so Strečnom.
Sú tiež doplnkom pri výučbe miestnych
reálií v materskej a základnej škole
a ve¾akrát tiež prostriedkom na
predstavenie svojho rodiska priate¾om,
známym pri našich cestách po svete.

Obecný úrad ich distribuuje
prostredníctvom výstav CR, TIKov,
spolupracujúcich organizácií a
podnikate¾ov v oblasti turizmu i priamo
počas pracovných návštev a iných
spoločensky vhodných príležitostí. Takisto
sú k dispozícii bezplatne občanom, ktorí
o ne môžu požiada�.

Bulletin Strečno svojim rozsahom
i náplňou je upraveným a aktualizovaným
vydaním podobného materiálu - Vitajte
v regióne Strečno, ktorý obec vydala
s prispením SACR, orgánu MH SR pre
rozvoj cestovného ruchu, v roku 2003. Je
to jednojazyčná brožúra, v piatich jazykoch.
Počty jednotlivých mutácií zoh¾adňujú
klientelu a záujem o náš región.

Fakty:
Propagačný jednojazyčný materiál
Vydavate¾: OcÚ Strečno, XI/2007
Dizajn: Filip Lašút a Dušan Ďurčo
Foto: Filip Lašút, Dušan Ďurčo, Pavol

Ďurčo, Cyril Králik a archív OcÚ Strečno
Text a spolupráca: Janka Tavačová, Dušan

Ďurčo, Pavol Albrecht
Preklad: AJ,  FJ - Katarína Albrechtová,

PJ - Maciej Grzeszczyk, NJ — Silvia
Lacúchová

Panoramatická mapa: Ondrej Hraško
Náklad: SJ — 6; PJ — 6; AJ — 4; NJ; FJ - 2

tis. ks                /pa/

OBECNÁ KNIŽNICA
OZNAMUJE

Obecná knižnica vyhlasuje sú�až
v poézii i v próze na tému

“VIANOCE“
pre deti základnej školy .
Podmienky sú�aže:
Sú�aži sa v dvoch kategóriách: I.

kategória -žiaci základných škôl 1-4
ročník, II. kategória -žiaci základných
škôl 5-9 ročník

Príspevky posielajte do Obecnej
knižnice +disketa,(nie je podmienkou)
alebo e-mailom kniznicastrecno@azet.sk
Ku každej práci treba uvies� meno, typ
školy, ročník. Príspevky prijaté do sú�aže
sa nevracajú.

Práce posúdi odborná porota. Obecná
knižnica na základe ohodnotenia ocení
autorov ví�azných prác.

Uzávierka sú�aže :30.novembra 2008
a jej vyhodnotenie s odovzdávaním cien
bude v decembri 2008.

------------------------------------------
Každý piatok o 15.30 hod. premieta cez

DVD prehrávač filmy pre deti pod¾a
aktuálnej ponuky.

Okrem knihovníckych služieb
poskytuje služby pre verejnos� - použitie
internetu, tlač z internetu, kopírovanie

STREČNO

Rozpis
vývozov

DFS sa otvoril a roztancoval do novej už
Tretej sezóny.

Detí nám neubudlo, vrátili sa po
prázdninách čerstvé a oddýchnuté. Čo to
pozabúdali, ale zistili sme, že niečo sa
usadilo a ide lepšie. Niekedy dobrý oddych
je tým najlepším štartom. Teší nás záujem
detí a mňa osobne teší najviac to, že sa samé
od seba prihlasujú.

Hlavne chlapci. Isto im dáme šancu skúsi�
si zatancova�.  Ak vydržia, môžu zosta�.

Pripravujeme pre Vás nový Jesenno -
Zimno —Vianočný program. Už sa pomaly
tvorí, veríme, že sa Vám bude páči�. Chce
to ešte ve¾a úsilia a drilu.

Môžeme prezradi� iba niečo. Nacvičujeme
už aj párové tance. Deti sú skvelé, nácvik
berú zodpovedne.

Máme na Vás aj prosbu. Ak máte doma
na povaloch ve¾kú varechu-veslo, ktorou sa
miešal lekvár, a hlinené či iné staršie hrnce,
kontaktujte ma. Ve¾mi by nám pomohli ako
rekvizity.

Do Vianočného programu by sme chceli
pozva� aj hostí z obce. Lebo, ak sme sa
dokázali pred Vianocami  tak stmeli�, mohli
by sme spolu aj niečo vytvori�. Ak máte
nápad, treba ho zrealizova�. Stálo by to za
pokus. Dajte mi vedie�.

Tešíme sa na vás!
Za DFS Hájovček  ¼ubica Kučerová

DETSKÝ FOLKLÓRNY
SÚBOR HÁJOVČEK
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 V galérii Hradu sme navštívili krásnu
výstavu nášho rodáka p. Pavla Ďurču-
Panorámy.

Tá tiež krásne tematicky zapadla do
nášho septembrového plánu. Mali sme
možnos� vníma� krásy prírody nielen
naživo, ale aj sprostredkovane cez
umenie. A hodnotiace postoje detí sa
rozvíjajú aj spoznávaním krás
umeleckých diel.

    Chceli sme zisti�, ktoré fotografie sa
de�om najviac páčili.  A tak sme im dali
možnos� hlasova�. Každý sa postavil
k tomu obrazu, ktorý sa mu najviac páčil.
Vyhral samozrejme Strečniansky Hrad.

Ďakujeme za krásne
momenty zachytené
objektívom a citlivým
a pozorným okom autora.

A len tak na okraj. Aj my
„fotíme“ svojpomocne
v y r o b e n ý m i
š k a t u ¾ k o v ý m i
fotoaparátmi krásy
prírody. Jesennú hmlu,
zarodenú jabloň, či vtáky
na oblohe. Nachádzame
v h¾adáčiku tie najkrajšie
zákutia a miesta ktoré
nájdeme.

Nový školský rok sa začal a na nás
čakajú  výzvy Nového školského zákona.

Dotýka sa nielen nás pedagógov, ale aj
detí a rodičov vôbec. Otvára nám nové
možnosti a  dovo¾uje rodičom by�
účastným a nápomocným pri vzdelávaní
svojich detí. Jeho hlavnou výhodou je,
že si do Školských plánov môžeme
zaradi� prvky a spoločenské či prírodné
javy, ktoré nás obklopujú a žijeme s nimi.
Vychádzajú z našich pomerov, sú pre nás
typické a sme na ne hrdí. Dáva nám
možnos� rozvíja� u detí povedomie
o rodnom kraji, jeho krásach
a zaujímavostiach.

Tvoríme pre deti zaujímavé Tematické
bloky, v ktorých napĺňame štandardy
Štátneho školského vzdelávacieho
programu. Zároveň hrou a zážitkovým
učením prirodzene prebieha učebný
proces.

Snažíme sa o spoluprácu s rodičmi,
oboznamujeme ich s tým, čo sa deti
priebežne učia.

Je aj na rodičoch, ako dokážu u detí
podnieti� detskú zvedavos�, čo k témam
doma majú, čo si deti do škôlky ako
zaujímavos� prinesú. Či knihu, či
obrázok...

V mesiaci september sme sa hlavne
adaptovali a prispôsobovali novému
prostrediu MŠ.

Zoznamovali sa navzájom a tvorili
triedne komunity. Ku koncu mesiaca sme
sa snažili vníma� a pochopi� obec Strečno
ako celok. Pozorovali sme dôležitos�
jednotlivých služieb, profesií, bez
ktorých obec nemôže fungova�. H¾adali
sme súvislosti medzi nimi. Exkurzia
smerovala aj na Obecný úrad. Zoznámili
sme sa s erbom obce, a štátnymi
symbolmi. Vyrábali sme si vlastné erby
tak , aby vyjadrovali naše zmýš¾anie
a a ideály..

Samozrejme vybrali sme sa aj na Hrad
Strečno. Najprv sme si prezreli skutočne

Čim žije Materská škola v Strečne
obsažnú výstavu Vtáctva , kde sme
spoznali miestny Biotop rieky Váh.
Výstava sa de�om páčila, najviac ich
zaujali rôznorodé kačky a volavky.
Trošku im nešlo do hlavy, prečo sú živé
a nie sú živé. Potom sme išli vyššie do
hradieb hradu.

Ako hlavnú Osobnos� nášho regiónu,
ktorú by sme mali spozna� bola hradná
pani Žofia Bosniaková. Jej skutky
a osobné čaro zaujali detskú pozornos�.
Hlavne príbehy o jej dobrom srdci, láske
a dobrote. Za tieto získala názov:
„Zabudnutý anjel na zemi“

Deti nasávali všetkými zmyslami
atmosféru kaplnky, v ktorej sa vo¾akedy
modlievala.

Nech jej nezištné konanie je dobrým
vzorom pre naše deti, ale aj pre nás, ktorí
tu žijeme.

NOVÉ DETSKÉ IHRISKO
Tak konečne sme sa dočkali. Ihrisko,

na ktoré sa deti tak tešili je už na dvore.
Ešte je potrebné čo to dokonči�, ale už sa
hráme. Deti sa nevedia nabaži� hier na
šmýkačke a kolotoči.

Prvky, ktoré sú umiestnené na ploche
sú vyberané tak, aby boli pre deti hlavne
bezpečné. Aby dovo¾ovali de�om v rámci
ich pohybových schopností prijate¾né
vyžitie.

Možno Domček s labyrintom nie je až
taký ve¾ký. Ale na čo by nám boli vysoké
prvky, ak by na ne mohli ís� tie najmenšie
deti iba s doprovodnom rodiča.

Ďakujeme všetkým ¾uïom, ktorí sa
zapojili do sú�aže o Detské ihrisko.

Ďakujeme rodičom p. P. Tojčíkovi, ¼.
Hubočanymu, J. Kučerovi, za pomoc pri
úprave dvora.

Veríme, že ihrisko bude dobre slúži�
nielen de�om v škôlke, ale cestu k nemu
si nájdu aj mamičky s tými najmenšími.

Želáme Vám Krásnu Slnečnú Jeseň.
¼.Kučerová a kol. MŠ
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Neposedné myšlienky rozihraných detí možno ¾ahko uprata�. Stačí, ak im dáte

námet. Pero v ich rukách sa mení na čarovnú paličku, ktorá vykúzli tie
najúžasnejšie príbehy. Nonsens (nezmysel) je azda všetkým de�om najbližší,
popustia uzdu fantázii a už sa vezú...

SMUTNÝ OSUD SLADKEJ
PIŠKÓTY

Romanka Marková 5.A
Robili sme piškótový koláč, dali sme

doň všetky piškóty až na jednu, ktorá
vypadla z vrecka na poličku v kredenci.
Pova¾ovala sa tam nieko¾ko dlhých dní
a zostarla. Pri upratovaní ju mama našla
a vyhodila ju do smetného  koša. Odtia¾
piškóta cestovala do smetiarskeho auta,
z neho sa ani neviem ako dostala až
k moru. Unavená po dlhej ceste zatúžila
si zapláva� v mori. Ako tak pláva, zrazu
cíti, že sa jej stráca dno pod nohami. To
ale nebolo dno, ale ona. Úplne celá sa
rozpustila. Jej sladkú vôňu zacítili
žraloky a pochutnali si na nej. Tak
skončila sladká piškóta.

KOMÁR PRETEKÁR
Filipko Klocáň 5.A

Komár si pred pretekami tuningoval
auto. Kúpil si na to široké gumy a dostal
aj nový nárazník. Všetko mu montoval
motý¾ mechanik. Zajtra sú preteky. Je
ráno a komár sa oblieka do nehor¾avého
obleku a na hlavu si dáva zlatú prilbu.
Sadá do auta, štartuje. Zaradí sa medzi
ostatných do rady. Komár už len počuje:
-3,2,1... štart. Dupne na plyn a je hneï
prvý. Preteká s ve¾kou konkurenciou,
s rýchlym slimákom a motý¾om. Končí
ako prvý. Teší sa z pohára, na ktorom je
nápis: Preteky bezstavovcov — 1.miesto.

Natália Kubičková , 8.A

SRANDISTKA
DESAŤKORUNÁČKA

Jurko Oberta 5.A
Prišla raz do obchodu a do košíka si dala

1 dom, 2 kobyly a 5 elektrární. Keï prišla
ku pokladni, tak jej pani predavačka
1000-korunáčka povedala, že nemá takú
hodnotu, aby to všetko zaplatila. Tak
desa�korunáčka išla do banky, v ktorej
pracovala jej kamarátka 5000-korunáčka.
Poprosila ju, aby ten nákup zaplatila za
ňu. Spokojná desa�korunáčka nasadla do
jablkového auto, ktoré išlo iba na
jablkový džús a kofolu, ktorá slúžila ako
olej do motora. Naštartovala a spokojne
sa viezla, pritom si vôbec nevšimla, že
jej z výfuku kvapkala minerálka.

MUCHA V MLIEKU
Miloško Lonc 5.A

Poznám jednu muchu, ktorá bola na
super dovolenke. V hrnci s bielym
morom. Hotel mala u starých rodičov v
šperkovnici, ktorý toto more vlastnili.
Mucha sa išla okúpa�. Zrazu sa more
zodvihlo a vyzeralo to tak, že prišlo
zemetrasenie. Ale v skutočnosti sa len
napil starý otec. Potom sa hladina mora
ustálila a mucha sa začala v k¾ude kúpa�.
Oddýchla si na kraji hrnca a išla na
hotelovú izbu. Tá sa začala opä� trias�, to
si iba stará mama brala šperky. Zrazu si
mucha všimla ve¾kých obrov. Začala
panikári�, lietala zo strany na stranu. Pri
lietaní si všimla, že more úplne vyschlo,
to ho starí rodičia vypili až do dna. Zbalila
sa a odletela. Povedala, že sa tam už
nikdy nevráti.

Poučenie z ¾udských chýb a ¾udskej
hlúposti nájdeme aj v bájkach, ktoré
vytvárali 11-ročné deti. Prostredníctvom
vlastných príbehov mnohé pochopili.
Často sa v ich tvorbe stretávame
s poukazovaním na ponižovanie, pýchu,
chamtivos� — na ,,neprirodzené“
konanie človeka.

O ŽIRAFE ŽOFKE
Dominika Klocáňová 6.ročník

Žila raz dobrá a milá žirafa. Mala ve¾mi
rada svojich kamarátov- zvieratá. Vždy,
keï sa s nimi chcela hra�, tak sa jej len
posmievali za jej dlhý krk. Ve¾mi ju to
trápilo, pretože ho nemala dlhý len tak,
ale jej taký narástol. Smutné bolo i to, že
keï niečo potrebovali, tak ju využívali.
Často potrebovali niečo poda�, dočiahnu�.
Žirafa im vždy ochotne vyhovela. Aj tak
sa s ňou nechceli hra�. Jedného dňa Žofka
v dia¾ke zbadala oheň. Rýchlo to ohlásila
riadite¾ovi ZOO. Za pár minút tam boli
hasiči. Horela detská škôlka, ktorú včas
zachránili a to vïaka žirafe. Odvtedy sa
s ňou zvieratá hrajú a majú ju rady, teraz
sú naozajstnými kamarátmi.

NENÁSYTNÝ MEDVEĎ
Monika Zrelicová 6.ročník

Raz sa vybral medveï lesom,
stretol líšku, dnes mamičku.
-Kde tak zhurta?
-Ku chatrčke plnej jedla,
mojim de�om papa� treba!

Líška kráča ku chalúpke,
medveï v pätách kráča k nej,
ku chalúpke medovej.
Lenže líška prefíkaná,

vzala vidly, šup a hej,
vyhnala medveïa z chalúpky svojej.

PYŠNÝ KOHÚT
Patrícia Trnovcová 6.ročník

Kikirikí bol kohút, akému páru nebolo.
Bol strašne pyšný na svoj chvost. Každý
deň sa pyšne prechádzal po hnojisku
a ukazoval všetkým svoju pýchu. Sliepkam
vždy nadával do hlúpych a myslel si, že
zjedol všetku múdros� a krásu sveta.
Jedného dňa ich všetkých gazda vypustil,
aby sa napásli v záhrade. Kohút však zašiel
ïalej, ako mal. Ocitol sa na stavbe, kde
práve murovali. Ako sa motal, tak sa motal,
ani nevie ako ocitol sa v múre zamurovaný.
Murár ho neš�astníka schytil za chvost aj
s tehlou a primuroval ho . Márne kikiríkal,
nikto si ho nevšimol. Ako plynul čas, tak
malta stvrdla aj s kohútom. Podvečer ho
gazda našiel. Vytiahnu� ho nemohol, tak
mu chvost odstrihol. Dodnes chodí kohút
bez chvosta a mnohí si ho mýlia so
sliepkou, s tými sliepkami, ktorým sa vždy
smial , že sú hlúpe.Palo Kadaši , 7.B
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JESENNÝ STROM
Evka Bieliková 5.A

  Pod ním v lístí
  akýsi plod trčí.
Vezmem ho do rúk,
oči mi žiaria,
bol to ježko,
čo ježkovia taja?
  Dám mu jabĺčko,
  to najkrajšie z kraja
  a jablkové tajomstvo
  odhalila som ja.
Nikomu nič nepoviem,
veï je to tajomstvo,
možno ti ho rozpoviem,
za malé priate¾stvo.

MAČKA A LÍŠKA
Jakub Beháň 6.ročník

Hádali sa mačka s líškou, kto má lepší
rozum. Najskôr sa chvastala mačka,
potom líška. Hádali sa až do večera.
Takto to išlo nieko¾ko dní. Mačka sa
chválila, že má rozum v hlave, líška zas,
že v nohách.  Jedného dňa sa stretli pod
stromom na lúke a nevedeli, že tam nie
sú samy. Kričali tak nahlas, že ich počul
horár aj so svojím psom. Keï ich zbadala
mačka, vyškriabala sa na strom a keïže
líška to nevedela, začala uteka�. Pes ju
však dobehol a tým sa dobehla aj líška.
Mačka vyšla zo všetkého ako ví�az.

Farebné slová od detí hrejú ako uhlíky
v rozpálenom kozube. Fantázia naplno
praská a vydáva teplo do celého sveta
plného farieb. Azda najfarebnejšia hora
je v jeseni. Červená si podáva ruku so
žltou, hnedou, oranžovou i zelenou.

ČERVENÉ LETO
Alenka Šrenkelová 5.A

Nastalo leto. Farebné leto. A s ním aj takéto farby: zelená, ružová, biela... Hlavná
však bola červená. Červená krá¾ovná. Kvety tejto farby boli čarovné, mali neobyčajnú
silu. Ak odtrhneš halúzku a oberieš lístky, potom v horúcom čaji uvidíš čary. Za
jeden deň začína jeseň, už začína lístie opadáva�. V tej jeseni znie pieseň, pieseň
o de�och, ako sa majú hráva�.

FARBY
Kristínka Tarabová 5.A

Slnko mi zasvietilo do mojich tmavých očí,
dúfam, že mi tam nikto neskočí.

Pozerám na farebnú lúku,
kde rastú krásne kvety,

kde hrávajú sa malé deti.
Na stromoch dozrievajú plody,

listy z nich padajú do vody.

MAČA
Romanka Marková 5.A

Bežalo čierno-biele mača
a za ním ufú¾aná Kača.

A to mača
spadlo do pekáča.

Pekáč ponoril sa do modrej vody,
narobil tam ve¾a mastnej škody.

K. Hodásová , 7.A

Každý z nás vie, čo sú dymiace sa
komíny tovární. V Žiline máme nejeden,
a tak naozaj nie je raritou vidie� ich. Pri
poh¾ade na ne sa v mnohých z nás ozývajú
obavy a nedôvera. Myslím, že oprávnene,
veï zamorujú naše prostredie.

Avšak je dym vychádzajúci z komínov
našich domov menej škodlivý? Možno
práve z toho vášho unikajú látky podobné
nebezpečným bojovým plynom.

Čo je teda vhodné robi� resp. nerobi�, ak
nechceme sebe, svojim de�om či susedom
otravova� život?

Pri domácom spa¾ovaní môže vznika�
viac nebezpečných škodlivín a jedov ako
v kvalitnej spa¾ovni komunálnych
odpadov. Hlavné príčiny sú dve:

- Teploty, pri ktorých prebieha horenie,
sú nízke

- Palivo je nedokonale okysličované
Výsledkom je nedokonalé spa¾ovanie, pri

ktorom uniká do ovzdušia čpavok, fenoly,
kyanidy, dechty, dioxíny, ftaláty....tieto
látky nepríjemne zapáchajú, dráždia
sliznice horných dýchacích ciest, vedú
k bolestiam hlavy, pôsobia ako nervový
jed, majú schopnos� usádza� sa v ¾udskom

Nespa¾ujme odpady doma!
tele a sú rakovinotvorné.

Čo nepatrí do pecí, kotlov a ohnísk
v našich záhradách? Sú to:

- PLASTY: igelitové vrecká a tašky,
tégliky (kelímky), umelé f¾aše, hračky,
nádoby, elektorizolačný materiál, penový
polystyrén, PVC — polyvinylchlorid  (býva
označený číslom v trojuholníku alebo
nápisom PVC, vinyl, či písmenom V).
Spa¾ovanie PVC je extrémne nebezpečné.
Napr. pri horení kusu inštalačnej trubky
z PVC o dĺžke 0.5m sa môže
vyprodukova� dostatok plynného
chlorovodíku na to, aby usmrtil dospelého
človeka.

- PRÍRODNÝ ODPAD (bioodpad):
spadnuté lístie, trávu. Hlavne na jeseň a na
jar môžeme vidie�, a hlavne cíti�, dusivý
stúpajúci dym zo záhrad.  Tento dym
obsahuje oxid uho¾natý (CO), uh¾ovodíky
a dechtové látky. Spálením organického
odpadu vypúš�ame do vzduchu škodlivé
plyny. Lístie je vhodné páli� len vysušené
a to spolu s drevom, ktoré zaistí prístup
kyslíka a vyššiu teplotu horenia. Inak je
možné lístie da� do kompostu alebo necha�
odviez� s iným odpadom.

- GUMA: jej spa¾ovaním vznikajú oxidy

síry a sadze, ktoré dráždia dýchacie cesty.
Medzi uvo¾ňované látky pri spa¾ovaní
gumy patria aj silné jedy a rakovinotvorné
látky (polychlórované uh¾ovodíky).

- DREVOTRIESKA a STARÝ
NÁBYTOK: pri pálení drevotriesky sa
uvo¾ňuje formaldehyd a fenoly. Pri pálení
starého nábytku môžu z použitých
náterových hmôt vznika� ïalšie škodlivé
látky.

- UMELÉ TEXTILNÉ VLÁKNA
(silon, nylon): pri ich nedokonalom horení
vzniká hlavne čpavok. Ten už pri nižších
koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa,
spôsobuje nevo¾nos� a bolesti hlavy.

Čo doda� na záver?
V súčasnosti máme na Slovensku zákon,

ktorý spa¾ovanie odpadov
v domácnostiach alebo ohniskách
zakazuje. Ak sa týmto právnym predpisom
nebudeme riadi�, hrozí nám pokuta až
5000sk! Avšak, čo je podstatnejšie: vieme
by� tolerantní voči sebe samým, voči našim
de�om, voči susedom?

(použité informácie sú čerpané zo
zdrojov Spoločnosti priate¾ov Zeme —
neziskovej organizácie pre ochranu prírody
a životného prostredia)   (jana trnovcová)
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 25.októbra 2008
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
Reg. číslo: RP388/2008

Zápasy 11 6 výhier 3 doma, 3 vonku
0 remíz 0 doma, 0 vonku
5 prehier 2 doma, 3 vonku

Body 18 9 doma 0 trestných
9 vonku

Skóre 24 : 18 doma: 12 : 6
vonku: 12 : 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 10.08., 16:30 Varín - Strečno 3:0
2. 17.08., 16:00 Strečno - Rado¾a 4:1
3. 24.08., 16:00 Skalité - Strečno 5:0
4. 31.08., 16:00 Strečno - Bánová B 2:0
5. 07.09., 15:30 ZA Závodie - Strečno 0:4
6. 14.09., 15:30 Teplička n. V. - Strečno 2:5
7. 21.09., 15:00 Strečno - Rosina 2:3
8. 28.09., 15:00 Belá - Strečno 2:1
9. 05.10., 14:30 Strečno - D. Hričov 4:0
10. 12.10., 14:30 Turzovka - Strečno 0:2
11. 19.10., 14:00 Strečno - Bytčica 0:2

V. LIGA DORAST - SKUPINA A
Zápasy 10 4 výhier 4 doma, 0 vonku

4 remíz 0 doma, 4 vonku
2 prehier 0 doma, 2 vonku

Body 16 12 doma 0 trestných
4 vonku

Skóre 20 : 29 doma: 12 : 3
vonku: 8 : 26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 10.08., 14:00 Raková - Strečno 16:0
2. 17.08., 13:30 Strečno - Skalité 2:0
3. 24.08., 13:30 Kam. Poruba - Strečno 1:1
4. 30.08., 16:00 Rudina - Strečno 2:2
5. 07.09., 13:00 Strečno - K. Lieskovec 3:2
6. 14.09., 13:00 Rosina - Strečno 2:0
7. 21.09., 12:30 Strečno - Korňa 5:1
8. 27.09., 15:00 D. Hričov - Strečno 4:4
9. 05.10., 12:00 Strečno - Staškov 2:0
10. 11.10., 14:30 Zborov n. B. - Strečno 1:1
11. 19.10., 11:30 Strečno - Podvysoká 2:0

Po nieko¾kých rokoch zažívame
opä� rados� s futbalu. Aj keï táto
rados� nie je stopercentná, určitý
pokrok tu určite nastal.

Tešíme sa na každý zápas ,na
každú nede¾u, na stretnutie i s
Vami -fanúšikmi. Na druhej strane
má právo každý na  chyby a omyly.
A samozrejme to platí aj v športe a
zvláš� vo futbale. Pre nás sú tie
omyly dve domáce prehry s
Rosinou a Bytčicou, ktoré však
nahradili ví�azstva z vonku v
Závodí , Tepličke a v Turzovke.
Plusové tri body dve kolá pred
koncom nám robia ve¾mi dobrú
pozíciu do jarnej časti roku 2009.
Nemôžeme však zaspa� na
vavrínoch. Podarilo sa nám dobre
doplni� káder . Toto doplnenie je
však dohodnuté len do konca roka.
Konkrétne Robo Vojvoda z Kys.
Lieskovca, Peter Lončík zo Stráňav
a Michal Belko zo Závodia. Škoda
odchodov našich hráčov a to Miška
Radočániho do Stráže a Ras�a
Beháňa do Bytčice. Obaja však
odišli z rodinných dôvodov, takže
netreba za tým vidie� žiadne iné
špekulácie. Sme s nimi v dohode
,že kedyko¾vek sa k nám môžu
vráti�. Nové posily však vniesli do
mužstva prvky nového systému,
ktorý je ofenzívny. Zvláš� skúsený
Robo Vojvoda svojim preh¾adom
,presnými pasmi a dobrou strelou
vniesol do mužstva živú vodu. Keï
k nemu pridáme Petra Obertu ,
Janka Kadašiho i Laca Melu  a
garnitúru mladých hráčov bratov
Beháňovcov/do trojky už chýba len
najmladší Jakub/, Kopáska,
Lončíka, Belku, Dovičáka je to
ve¾mi dobrá skladba, kde starší
hráči rozdávajú skúsenos� týmto
mladým futbaluchtivým hráčom.

Takže v zimnej prestávke
popracujeme na stabilizácii tohto
kádra resp. na jeho doplnení.
Získali sme si u súperov rešpekt,
berú nás vážne, ba dokonca ako
ašpiranta na postup. Treba osta�
však pri zemi. Je ešte ve¾a vecí
,ktoré treba zlepši� v našom
futbale, či je to o stránke hráčskej,
funkcionárskej , dopravnej ale i o
financovaní klubu.

Dobrú prácu odviedli i naši žiaci.

Rados� z futbalu

V prvej triede okresu prezimujú
naši starší žiaci na prvom mieste,
pre nich sa už sú�až skončila.
Vïaka patrí Jožkovi Tavačovi,
ktorý sa dobre stará o našu mládež.
Je však na to sám, preto mu treba v
jarnej časti  nejakého pomocníka.
V závere sú�aže mu pomáhal s
mladšími žiakmi Ondrej
Kormančík , za čo mu ïakujeme.
Chlapcov je zatia¾ dos� , čo je
dobrý prís¾ub do budúcna.

Náš dorast tiež prešiel
generačným obdobím, skončilo
viacero hráčov a adaptova� nových,
to chce nejaký čas. Jarko Hanuliak
so svojím pomocníkom Tonkom
Wilingerom , by o tom vedeli
rozpráva�. V 5.lige  sú zatia¾ na
ve¾mi dobrom 4.mieste. Je tu tiež
predpoklad, že na jar sa mladí
chlapci uchytia a potvrdia dobrý
trend z minulosti. Treba však
popracova� na disciplíne hráčov ,
hlavne rečnení a vulgarizmoch
smerom k rozhodcom. Už u žiakov
sme mali červenú kartu /M. Tavač/
za rečnenie, u dorastu by o tom
zasa vedel hovori� Jožko Tavač ml.
ktorý schytal 5-zápasový dištanc.
Je to nielen o oslabení mužstva, ale
i našej klubovej kasy.

Chcem sa ešte obráti� na Vás -
diváci. Miesto nadávok na
vlastných hráčov, zakričte
povzbudivé slová.

Lepšie sa hrá hráčovi ,ak ho
povzbudíte, na chyby , omyly resp.
nepremenené šance má každý
nárok , je to šport a nie všetko vyjde
pod¾a našich predstáv. Kedy
naposledy zaznelo z Vašich úst:
„Strečno do toho“ ?

Na záver chcem poïakova�
všetkým, ktorí sa akoko¾vek
pričinili o chod nášho futbalu.
Futbal je tu, žije a začína nám
prináša� i rados�.

Štefan Tavač — preds. FK

Štatistika FK Strečno
V. LIGA DOSPELÍ - SKUPINA A
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Ve¾a zdravia,

pohody

a dobrých činov

Vám želá

redakcia Strečnianskeho hlásnika

Pomaly, ale isto sa nám blížia najkrajšie
sviatky v roku, kedy by mali ¾udia precíti�
najhlbší pocit š�astia, keï robíme š�astných
iných.

Zároveň je to čas bilancovania a obzretia
sa dozadu, čo sa nám podarilo splni�
z našich predsavzatí počas celého roku
2008.

Aj ja by som sa, ako Váš starosta, chcel
podeli� o úspechy ako aj neúspechy tohto
roku.

Úspešný rok 2007, keï sme dokončili
celoobecnú kanalizáciu, vodovod a
telocvičňu nám dal dobré východisko pre
rok 2008. Tieto ve¾ké investície nám
v minulosti odčerpali nemalé financie, ale
zároveň obec vybavili všetkými
inžinierskymi sie�ami, ktoré sú základom
pre moderný rozvoj. Len hodnota týchto
troch akcií, ktoré v budúcnosti budú
napomáha� nášmu napredovaniu,  presahuje
100 miliónov korún

Prioritou OZ pri rozpočte na rok 2008 bola
oprava miestnych komunikácií po
spomínaných akciách. Opravy realizuje náš
Obecný podnik služieb s našimi občanmi
a myslím si, že vo ve¾mi dobrej kvalite,
ktorá sa odzrkadlí v minimálnej údržbe
a dlhej životnosti. Nechceme robi� lacné
veci, ku ktorým by sme sa museli často
vraca� a boli by tak finančne náročnejšie.

V tomto roku, do dnešného dňa, sa
preinvestovalo na rekonštrukciách
a odvodnení cca 5,8 mil. Sk, čo predstavuje
100 bm na  Sokolskej ulici, 400 bm na Ulici
28. októbra, 100 bm na Ulici lipovej
a vysprávky po kanalizácii.

Okrem ciest sa nám podarilo
splynofikova� Ul. SNP a Lesnú v hodnote
900 tisíc, dokonči� meranie a reguláciu
a vzduchotechniku v telocvični a ZŠ.

O krok ïalej

Pokračovanie na str. 2

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
18. zasadnutie OZ v  Strečne sa konalo

15. decembra 2008 .
Obecné zastupite¾stvo
A: KONŠTATUJE
- na zasadnutí je prítomných sedem

poslancov, dvaja ospravedlnení, starosta
obce, kontrolór obce, ekonómka obce,
riadite¾ka MŠ Strečno, riadite¾ ZŠ Strečno,
dvaja občania obce Strečno.

B: BERIE NA VEDOMIE
- informáciu pre zákazníkov káblového

distribučného systému Strečno
- informáciu  o havarijnom stave

sociálnych zariadení v ZŠ Strečno
- programový rozpočet obce Strečno pre

rok 2009
- informáciu o popísaní pamätníka

francúzskych partizánov a nového detského
ihriska v areáli MŠ Strečno znakmi ESC
farbou a sprayom

- parkovanie aut na miestnych
komunikáciach.

- Informáciu o priebehu prípravných prác
pre realizáciu bytových domov na
Radinovom

C: SCHVA¼UJE
- rozpočtové opatrenie číslo 2 k rozpočtu

obce Strečno pre rok 2008
- Všeobecne záväzné nariadenie obce

Strečno o úprave legislatívnych noriem
a záväzných nariadení  v súvislosti so
zavedením meny euro v SR.

- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Strečno o určení miesta a času zápisu
die�a�a na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaïovate¾om je obec Strečno.

- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Strečno o výške príspevku za pobyt die�a�a
v materskej škole, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.

- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Strečno o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

- Zloženie inventarizačných komisií  pre
inventarizáciu majetku obce Strečno
k 31.12.2008

- Návrh finančnej komisie na zvýšenie
mesačného poplatku za školský klub zo
100,00 Sk na 200,00 Sk od  1.1.2009 .

- Rozpočet  obce Strečno pre rok 2009 vo
výške :

príjmy: 29 994 000,00  Sk
výdaje  29 994 000,00  Sk
- podpísanie zmluvy o prevádzkovanie

káblovej televízie v obci Strečno s firmou
TEST  Media s.r.o.  Kragujevská 4, 010 01
Žilina na obdobie od 1.1.2009 do
31..3.2008.

- vyhlásenie výberového konania na
prevádzkovanie káblovej televízie v obci
Strečno od 31.3.2009.

- zloženie komisie pre výber dodávate¾a
na prevádzkovanie káblovej televízie v obci
Strečno. V zložení: Ing. Dana Barčíková,
Alfonz Klocáň,  Pavol Bukovinský, Jana
Tavačová, Ing. Karol Taraba

- vyhlásenie výberového konania na
prenájom prevádzky kompa — prievoz cez
rieku Váh.

- Zloženie komisie pre výberové konanie
na prevádzkovanie káblovej televízie v obci
Strečno v zložení: Ing. Barčíková Dana,
Milan Klocáň, Gustáv Muráň.

- sociálne výpomoce navrhnuté sociálnou
komisiou pri OZ.

D: UKLADÁ
1. zverejni� výberové konanie na prenájom

kompy a prevádzkovanie káblovej televízie
v obci Strečno,

zodpovedný: Klocáň Alfonz
Pokračovanie na str. 2
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Ďalšou akciou bolo prepojenie a rozšírenie
programov v káblovej televízii zo susednej
obce Nezbudská Lúčka.

Samozrejme popri týchto úlohách sme
museli zabezpečova� celý servis pre
občanov, ktorý nám vyplýva zo zákona.

Významným prínosom pre zabezpečenie
zamestnanosti a  rozvoja obce je existencia
priemyselného parku a jeho súčasné
využitie. Plánované rozširovanie by malo
by� ïalším krokom sociálno- ekonomického
progresu obce aj regiónu.

Ve¾ké napredovanie sme zaznamenali aj
v oblasti kultúry vïaka obetavým ¾uïom,
ktorí nezištne venujú svoj vo¾ný čas pre
spokojnos� iných a ktorí zorganizovali
vydarené akcie, ako Hody, stavanie májov,
Jánske ohne, Legendy fest a Vianočné trhy.

Aj v športe sa stabilizovala atmosféra
a výsledky futbalových mužstiev nám robili
viac radosti ako v minulosti. Stolní tenisti
napredujú a aj rozšírili základňu. Zima
našim lyžiarom zatia¾ nepriala, ale verím,
že im to v budúcnosti vynahradí.

Ve¾ké ïakujem patrí aj ¾uïom, čo pomohli
našej MŠ vyhra� detské ihrisko pre našich
najmenších.

Na železničnom zariadení sa dokončila
kongresová hala, ktorá slúži aj našim
občanom, rozšírila vybavenos�, čím sa stáva
výborným doplnkom na rozširovanie
ponuky cestovného ruchu.

Dobrú sezónu mali vïaka počasiu ale aj
dobrému menu pltníci, ktorí dávajú

pracovnú príležitos� našim študentom ako
aj ïalším, ktorí propagujú našu krásnu
prírodu.

Ve¾a práce a zmien sa podarilo dokonči�
na kostole, farskom úrade a ich okolí vïaka
dobrej organizácii správcom fary — pánom
dekanom, ako aj občanom, ktorí chceli
pomôc�.

Popri týchto úspechoch boli aj neúspechy.
Ve¾ké nádeje sme dávali tomu, že v tomto
roku začneme rekonštruova� našu starú
základnú školu (postavená v r. 1961)za
pomoci euro projektov. Žia¾ náš projekt
nám ministerstvo neschválilo, aj keï sme
dokladovali požadované náležitosti. Bolo to
ve¾ké sklamanie, ale na budúci rok sa
chceme znovu pokúsi� poda� tento projekt,
aby naši školáci mali modernejšiu a
energeticky menej náročnú školu.

Ďalším problémom bol nepriaznivý nárast
komunálneho odpadu, aj keï sme začali
separova� sklo, plasty a papier. Odvoz
odpadu stojí obec cca 1,2 mil. Sk a pri lepšej
osobnej zodpovednosti  by čas� nákladov
mohla by� investovaná do rozvoja obce.

Ďalší neduh, ktorý trápi našu obec, sú
túlavé psy (našich občanov). Snažili sme
sa upozorňova�, vysvet¾ova�, ale skutočnos�
zostala rovnaká. Od budúceho roku
začíname preto so sankciami, ktoré nebudú
populárne, ale nevidíme iné riešenie.

Mnoho starostí nám robí rozrastajúce sa
vandalstvo, sprejeri, ale aj deti, ktoré sa
túlajú v nočných hodinách. Apeloval by
som na rodičov — venujme sa našim de�om,
aby sme mali z nich viac radosti ako
starosti. Viem, že máte v súčasnej hektickej
dobe málo času, ale takto strávený čas je
viac ako drahé hračky.

Na záver by som sa vrátil k tým lepším
správam, ktoré sú dôležité pre našu
bezpečnos� a vybavenos� obce.

Cesta, ktorá sa dokončuje popri fabrike
Dong Hee a Pilsner bude slúži� motoristom,
cestujúcim a pracovníkom v priemyselnom
parku . Ve¾kú zásluhu na tejto investičnej
akcii má firma Optima Consult .

Do konca roku sa ukončia úpravy na ceste
I/18 zo Strečna po Dubnú Skalu, a tým sa
zabezpečí tento úsek pre padajúcimi
skalami.

Aj tieto akcie stáli nemálo úsilia a času,
aby sa zrealizovali, aj keï ich naša obec
nefinancovala, mala rozhodujúci vplyv pre
ich uskutočnenie.

Záverom by som chcel poïakova�
všetkým, ktorým leží na srdci rozvoj našej
obce a tiež k tomu aktívne prispeli.

Isto sú veci, ktoré môžu obmedzova� širšiu
aktivitu či pochopenie. Myslím si však, že
doterajšie výsledky sú dôkazom, že sme sa
i v odchádzajúcom roku posunuli výrazne
dopredu a máme dôvod a právo by� hrdí na
svoju obec.

Verím, že tento vývoj bude i v možných

Dokončenie zo str. 1
O krok ïalej

Termín: 10.1.2009
2. vykona� inventarizáciu majetku obce

Strečno k 31.12,2008
zodpovední: poslanci OZ
Termín: 15.1.2009
3. zasla� prípis majite¾om nákladných

a osobných automobilov na miestnych
komunikáciach v obci, pripravi� blokové
pokuty.

Zodpovedný: Klocáň Alfonz
Termín: 15.1.2009
4. zabezpečova� zimnú údržbu ciest.
Zodpovedná: Tavačová Jana
Termín: do 30.3.2009

ZASADNUTIE OcZ
Dokončenie zo str. 1

Plynovod
V mesiacoch november a december

položil OPS Strečno na uliciach Lesná
a SNP plynové potrubie Ř100 mm —
nízkotlak. Potrubie bude slúži�
k zásobovaniu zemným plynom okolitej
občianskej zástavby. Celková dĺžka
potrubia je cca 356,00 bm. Stavba bola
realizovaná v �ažkých geologických
podmienkach, cca 60 m potrubia muselo by�
uložené do vyrúbaného dolomitového
podložia. Ukončenie prepojenia na potrubie
na Ul. SNP a sprevádzkovanie celej trasy
sa predpokladá v mesiaci január 2009.  /mr/

Budujeme čistejšie Strečno
V mesiaci december 2009 boli zhotovené

kanalizačné prípojky na Ul. kamennej pre
sedembyt (bývalá družstevná bytovka)
a materskú škôlku v Strečne.

Kanalizačná prípojka pre sedembyt bola
zhotovená v profile 160 mm, v dĺžke cca
46 bm. Vyústenie prípojky je do
kanalizácie firmy Dong Hee s ich
súhlasom.

Havarijná situácia septiku pri budove MŠ
urýchlila pripojenie tohto objektu na
miestnu kanalizáciu. Prepojenie v dĺžke cca
12 bm o profile 200 mm je technicky
náročné. Restom zostáva ešte pripojenie
kuchyne na odlučovač tukov, s ktorým sa
ráta v mesiaci január 2009.                 /mr/

Oznámenie
Obec Strečno, v zmysle Zákona č. 25/

2006 Z.z. o verejnom obstarávaní oznamuje
všetkým záujemcom, ktorí spĺňajú
nasledovné podmienky:

- má oprávnenie na prevádzkovanie
bezmotorových plavidiel,

že vypisuje verejné obstarávanie formou
rokovacieho konania bez zverejnenia na
výber nájomcu — prevádzkovate¾a na
prievoznú kompu cez rieku Váh
v Strečne.

Bližšie informácie na Obecnom úrade
v Strečne, č.tel. 041/5697350 do 10.1.2009

-----------------------
Obec Strečno, v zmysle Zákona č. 25/

2006 Z.z. o verejnom obstarávaní oznamuje
všetkým záujemcom, ktorí spĺňajú
nasledovné podmienky:

- má licenciu na prevádzkovanie
káblových televízii,

že vypisuje verejné obstarávanie formou
rokovacieho konania bez zverejnenia na
výber: nájomcu — prevádzkovate¾a
káblovej televízie v obci Strečno.

Bližšie informácie na Obecnom úrade
v Strečne, č.tel. 041//5697350

�ažších podmienkach pokračova�. K tomu
je stála potreba angažovania sa nielen
vedenia, ale každého občana.

Nadchádzajúce obdobie, ktoré je
charakteristické sviatočným rodinným
pokojom, zamyslením sa nad tým, čo bolo,
i tým, čo očakávame, je vhodné i na úvahu
o spoločných cie¾och a osobnom prínose.

Myslím si, že naša budúcnos� je
optimistická a prajem Vám k jej prežitiu
nielen počas vianočných sviatkov ale aj
počas nasledujúceho roku a ïalej ve¾a
zdravia, spokojnosti a osobnej pohody.

Alfonz Klocáň, starosta obce
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Panna Mária z Nazaretu bola po páde Adama a Evy jedinou bytos�ou na zemi,
ktorá nebola nikdy poznamenaná dedičným hriechom. Anjel jej povedal: „Pán
s Tebou!“ Boh si ju — Nepoškvrnenú Pannu Máriu — vyvolil za Kristovu matku. A ona
vyslovila svoje pokorné: „Nech sa tak stane!“

    V tej chvíli sa nekonečný a večný Syn Boží stal človekom. ¼udstvo celé tisícročia
túžilo po tejto chvíli. Narodil sa Vykupite¾. Prišiel pre nás, pre každého. Prišiel Syn
Boží, večné Slovo — Ježiš Kristus. Po dlhej príprave, ktorú zvýrazňujú dejiny spásy
v Starom zákone, Boh posiela svojho Syna na svet, medzi nás: „A Slovo sa telom
stalo a prebývalo medzi nami“ /Jn 1,14/. Boh obnovuje plán Božieho synovstva v nás.
S príchodom Ježiša Krista sa stávame Božími de�mi prostredníctvom samého Syna
Božieho: „Tam, kde sa rozmnožila vina, ešte väčšmi sa rozmnožila milos�...“ /Rim
5,19/  V Kristovi sa človek stáva členom Božej rodiny.

Boh má však podmienku. Prija� ho. Uveri� v neho.
Detská rados� z Vianoc, z Ježiška, ktorý prináša darčeky, sa v nás musí rozrás�

v rados� z Krista, ktorý prináša spásu. Vianoce bez Krista nemajú zmysel. „Takto sa
prejavila Božia láska k nám, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby
sme skrze neho dostali život“ /1Jn 4,9/. On je naša Cesta, naša Pravda, náš Život.

Prežívajme Vianoce, ako ich prežívali Panna Mária a svätý Jozef. Pre nich bol
Ježiš Kristus vrcholom Božieho plánu lásky, hoci pred sebou videli iba malé, bezbranné
bábätko, odkázané na nich. Prijali ho celým srdcom, na celý život. Bol pre nich
všetkým. AM

A Slovo sa telom stalo...
V týchto dňoch nás v tichosti opustil

Albert Cigánik. Jedna z najvý-
raznejších postáv  strečnianskeho
ochotníckého divadla. Bol aktívny aj
v iných oblastiach kultúrneho diania
v obci Strečno. Bol členom dychovej
hudby Strečno, spevokolu v kostole
pri sv.omšiach, pašiách, odobierkach
pri pohreboch a pod.

Postavou nenápadný, mal prirodzený
herecký  talent,  ktorý naplno
prejavoval najmä v ochotníckom
divadle. V dobe , keï moderné média
nato¾ko nekonkurovali ¾udovej kultúre
na dedine, rozdával rados� a smiech na
doskách, ktoré znamenajú svet. Na
javisku vždy pútal pozornos�. Jeho
stvárňovanie komických
a tragikomických postáv vyvolávali
smiech v h¾adisku už pri prvom
objavení sa na javisku, ešte skôr ako
niečo povedal. Vedel da� týmto
postavám niečo svojské, také
cigánikovské. Vždy bol plný nápadov
a výmyslov, ktorými obohacoval
stvárňované postavy. Bolo s ním
veselo aj na skúškach, ktoré bývali
niekedy aj nudné a tam rozdával dobrú
náladu. Nikdy sa nesprával povýšene,
ani k začínajúcim ochotníckym
hercom, naopak, vedel si k nim nájs�
cestu a aj napriek vekovému rozdielu
si s mladými ve¾mi dobre rozumel.

V poslednom období sa kvôli
zdravotným problémom už to¾ko
neobjavoval na verejnosti, až nás náhle
opustil. A s ním odišiel aj malý, ve¾ký
Ochotník.             S.T.

Odišiel ochotník

MSSČK v Strečne Vás srdečne pozýva na tradičnú

Štefanskú zábavu,
ktorá sa koná dňa 26. 12. 2008 v KD Strečno o 19,00 hod.

Do tanca hrá skupina „Marlén“ Cena vstupenky: 300.- Sk
Predaj: Šamajová O¾ga, Ing. Šupej Stanislav

Vianoce v múzeu
Žilinský samosprávny kraj

a Považské múzeum v Žiline
Vás pozývajú na

Vianoce v múzeu
2008

Hrad Strečno
21. 12. 2008

10.00 — 15.00 hod.

Vianočný výstup na hrad
Vianočná atmosféra hradu

Pôvab starých betlehemov (výstava)
Zdobenie stromčeka
Vianočné pečivo, čaj
a punč na zahriatie

Odber krvi MSSČK v spolupráci s OÚ Strečno usporiadal 24.
10. 2008 hromadný odber krvi. Zúčastnili sa ho:

Vojvodová Lenka
Samec Mikuláš
Ďurika Dušan
Oberta Stanislav
Ďuračková Petra
Vojvodová Jana
Kánová Lenka

Tavač Pavol
Kuzmány Ján
Kuzmány Andrej
Gašper Tomáš
Taraba Anton
Sagan Ladislav

Klocáň Michal
Beháň Kamil
Sapietová Janka
Klocáň Alfonz
Nimrichterová Marta
Rajniaková Ivana
Pernišová Mirka

Za darovanie toho najvzácnejšieho patrí všetkým ve¾ká vïaka
V. Samcová

Výbor COOP Jednota v Strečne
želá pracovníčkam obchodov, členom

a zákazníkom  do nového roku 2009
ve¾a zdravia a životných úspechov.

Všetkým  ¾uïom dobrej vôle prajeme
v srdciach ve¾a tepla, čo  rozpúš�a

¾ad a na Vianoce láskou, tajomstvom
a nehou naplnené  príbytky.

Š�astné a veselé Vianoce a
úspešný vstup do nového roku

Vám zo srdca
praje hudobná skupina

    SUNNYMUSIC

v zložení:
Katka PRATÁKOVÁ

Jožko CHROMEK
Roman PRATÁK

Tešíme sa na stretnutia s vami
 v roku 2009

Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.
ïakuje všetkým svojím zákazníkom za
spoluprácu v roku 2008, želá všetkým
obyvate¾om obce príjemné prežitie
vianočných sviatkov, ve¾a pohody
v kruhu najbližších a všetko dobré
v Novom roku 2009.
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V nede¾u 14.12.2008 sa v KD Strečno
konalo už tretie ve¾ké vystúpenie detí
Detského folklórneho súboru
Hájovček. Podujatie organizovala
Kultúrna komisia obce Strečno.

Našou snahou bolo opä� Vám priblíži�
niektoré zabudnuté tradície tak,  aby ste
zažili niečo, čo už poznáte, ale aby ste si
našli aj niečo nepoznané. Do programu
sme pozvali aj spevácke skupiny
a zoskupenia v obci, ktoré tiež tvoria
našu  kultúru . A práve na Vianoce je ten
správny čas, keï si máme by� blízko
a keï nás myšlienky a práca spájajú.

A kto pozvanie do Tradícií v srdci
prijal?

Spevácke zoskupenie zo Strečna pod
vedením Otílie Moravčíkovej nás na
úvod naladili do vianočnej atmosféry.
Citlivý a široký spev pri Jezuliatku bol
to ten najkrajší začiatok.

Pozvanie do programu prijali Speváčky
Klubu dôchodcov , ktoré sa na
vystúpenie poctivo pripravovali.
V závere  nám zaspievali koledy
„Zdravie š�astie“ a „Daj Boh š�astia tejto
zemi“.

Program pokračoval aj vonku.
Komorné zoskupenie Dychovky zo
Strečna  pod vedením  Petra
Ďanovského Vám zahrali vianočné
koledy priamo pod hviezdami vonku
a pri rozsvietenom vianočnom strome. Za
osvetlenie stromu ïakujeme Miestnemu
kultúrnemu stredisku v Strečne. Naozaj
sme si už zaslúžili trochu skvostnejšie
osvetlenie vianočnej dominanty v obci.

Súčas�ou programu bola aj výstava
prestretých vianočných stolov. Zvolili
sme na porovnanie dva. Jeden tradičný
a ten druhý moderný. Vianočný stôl
našich predkov bol prestretý tak ako
vo¾akedy. Jeho jedlá boli jednoduché, ale
ve¾mi chutné. Nechýbali pupáky, sušené
slivky, aj Ježiškova kaša, oplátky. Žienky
z Klubu  dôchodcov sa o jeho dobroty

nakoniec krásne
podelili s de�mi
aj dospelými.
N a o p a k
m o d e r n e j š i e
a krásne prestretý

stôl  pre vás
pripravila Katka
Obertová.

Bol krásny
a  ž i a r i v ý .
Dopĺňali ho
n o v o d o b é
v i a n o č n é

cukrovinky.
Verím, že Vás táto

výstava  nadchla
a inšpirovala.

A čo doda�
k  p r o g r a m u
a vystúpeniu detí?

Naše snahy a poctivý
tréning pod vedením
učite¾a tanca Petra

Kleina priniesli
ovocie na našom

strome všelásky
a poznania.

N a j m l a d š i e
dievčatá si
z a t a n c o v a l i
T a n e c
s  j a b ĺ č k a m i .
Pozbierali ich,
h o j k a l i
a nakoniec uložili
do ošatky.

Ve¾ké dievčatá
sa zaleskli ako
dobré gazdiné

pri varení lekváru. Ukázali nám, že
vedia  robi�,                                                  vari�
lekvár,  aj sa dobre zabavi�. Humor a vtip
si na javisku užili. Čas a opakovanie
docibria  ich vystúpenie .Veï toto všetko
bolo iba prvýkrát. Verím, že  „Varenie

lekváru“ zostane  už navždy súčas�ou
stálych vystúpení Hájovčeka.

Tento zvyk mi priblížili rozprávaním
moja mama a starká Verešová.

Dievčatá, ïakujeme za lekvár, aj za živé
vystúpenie na scéne.

Regrútsky párový tanec si spolu
zatancovali chlapci a dievčatá.

Deti spolu trénujú iba od septembra. No
my už vidíme pokroky. Chlapcom aj

dievčatám tancovanie
v pároch  ve¾mi prospelo.
A pasuje im to spolu.
Chlapci priniesli do tanca
svoje rytmické cítenie
a dievčatá zasa ladnos�. Boli
výborní.

Pieseň  „Od Trenčína cesta
rovná“ nám naspievala p.
Helenka Beháňová.

Pojme chlapci do hory je
malá scénka o chlapcoch,
ktorí sa vyberú sami na
drevo. Idú a spievajú si.

Tradície v srdci 2008
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Odrežú strom a prinesú si ho domov.
Chlapci sa už na tréningoch ukázali ako
tvoriví herci. Samy dovymýš¾ali časti
scenára. A napodobovanie pracovných

činností im išlo jedna rados�.
Betlehemci je krátke zvykoslovné

pásmo, s ktorým chodili vo¾akedy deti po
domoch a od gazdov pýtali koledu.

Do domov prinášali živý obraz
o narodenom Ježiškovi.
Valasi k¾akajú pred
papierový Betlehem
a obetujú mu svoje dary.
Tento zvyk pochádza
priamo zo Strečna. Naučila
ma ho moja starká Anna
Verešová a je zahrnutý aj
v zbierkach nášho regiónu.
No je známy po celom
území Slovenska.

Predstavili sa vám anjel
a štyria vilasi - Starý, Kubo-
Bača, Fedor a Stacho.
Verím, že aj Vám priniesli
do duše ten živý obraz, ktorý

tak potrebujeme. Lebo každé
Vianoce sa nám Ježiško narodí.
A každé Vianoce ho rovnako
očakávame.

A záver programu patril
Jasličkovej pobožnosti.
Odznela  „Dobrá novina“ aj
„Modlitba“,

koledy a vinše.
Anjelici z Materskej školy

v Strečne  Ninka Franeková
a Klárka Nogová zaspievali
detské koledičky svojimi
anjelskými hláskami
a láskyplne opatrovali malé
Jezuliatko v jasličkách.

A záver patril ako vždy
Tichej noci.

Ďakujem všetkým , ktorí nám
pomáhali myšlienku tohtoročných
Tradícií v srdci naplni�.

Všetky sily smerovali k tomu, aby sme
mali k sebe blízko a aby sme spolutvorili

predvianočnú adventnú atmosféru.
Ďakujem kultúrnej komisii obce

Strečno: Katke a Petrovi  Repáňovi, Evke
Balcarovej, Pavlovi Bukovinskému,
Dušanovi Ďurčovi, Jozefovi Bičanovi,

Janke Tavačovej a Pavlovi Albrechtovi,
Michalovi Tarabovi a ¼ubovi
Bukovinskému ml.

Ďakujem rodičom , de�om,
remeselníkom, muzikantom a spevákom
aj ¾udovej hudbe zo Strečna.

Janko Kučera, Ferko Dlugoš, Lacko

Kočiš a ja sme v kútiku hrali pre deti, ale
aj pre Vás všetkých.

Atmosféra bola výborná, ako diváci ste
boli pozorní a vnímaví.

Sme radi, že sa o nás zaujímate. Vaša
priazeň je pre nás
povzbudením do ïalšej
práce.

Tešíme sa na ïalšie
vystúpenia a stretnutia s
Vami.

Tradície v srdci skončili.
Ale tradícia ako taká by
skonči� nemala.

Lebo TRADÍCIA JE
ŽIVOT.

Želám všetkým  pokojné a
radostné Vianoce a š�astný
nový rok 2009

S úctou
¼ubka Kučerová



6. strana 6/2008

Beseda spojená s vyhodnotením literárnej
sú�aže v obecnej knižnici na tému:
,,VIANOCE“ v poézii i v próze.

Predvianočný čas, ktorý má svoje čaro
nielen pre deti  ale i pre dospelých, sme si
spríjemnili besedovaním s bývalou pani
učite¾kou Anežkou Melovou, ktorá prijala
pozvanie do našej knižnice a zaujímavo
priblížila čas príprav a prežívania
vianočných sviatkov, ako si ich pamätala
ona ešte z detstva. Deti v súčasnom období
sa mohli vži� do rozprávania zážitkov z
obdobia, keï nebol taký dostatok ako je
teraz, ako skromne a jednoducho sa slávili
tieto najkrajšie sviatky v roku v minulosti.
Deti bolo v svojich otázkach zvedavé
a dozvedeli sa nielen o vianočných
tradíciách, ale zaujímali sa i o zážitky pani
učite¾ky zo svojej pedagogickej činnosti.
Toto stretnutie bolo pre všetkých
obohatením o pútavé slová a navodilo
u všetkých tú pravú atmosféru očakávania.
Samozrejme prispelo k tomu i prečítanie
príspevkov vyhodnotených v  literárnej
sú�aži. Pre porotu bol problém vybra� z 30
príspevkov, preto boli všetci ocenení.
Porotu tvorili p. Pavol Albrecht, p. Janka
Lišková, Eva Balcárová a p.učite¾ka Erika
Trnovcová, ktorej patrí vïaka  i za prípravu
sú�aže. Sú�ažilo sa v dvoch kategóriách
1.stupeň od 1.-4. ročník ZŠ,2.stupeň od 5.-
9.ročník ZŠ. -eb-

Vianoce v knižnici

Vyhodnotené príspevky literárnej
sú�aže ,,Vianoce 2008“

Poézia 1.stupeň
1.miesto: Zuzka Tavačová 3.B.
2.miesto: Pe�ko Galadík    3.B.
3.miesto: Adelka Kučeríková 3.B.

Próza 1.stupeň
1.miesto: Tomáš Oberta  3.B.
2.miesto: Natália Trnovcová 4.B.
3.miesto: Jakub Solár3.B.

Poézia 2.stupeň
1.miesto: Simona Juríková 6.tr
2.miesto: Kristína Kopasková 6.tr
3.miesto: Eva Bieliková 5.A.

Próza 2.stupeň
1.miesto: Simona Repáková 6.ročnik
2.miesto: Dominika Klocáňová 6.tr
3.miesto: Veronika Sokolovská 5.B.

VIANOCE
Pe�ko Galadík 3.B.

Každý z nás sa na ne teší,
mama, tata a aj deti.
Najkrajšie sú keï je sneh,
vybehnem si doňho hneï.
Za oknom nám stromček svieti,
rozžiaria sa očká detí.
O mesiac je Štedrý deň,
oplatí sa čaka� preň.
Ja už rátam každý deň,
a teším sa na darčeky,
ktoré od Ježiška dostanem.

VIANOČNÝ ČAS
Zuzka Tavačová 3.B

A je tu zas ,tých Vianoc čas.
Ježiškovi píšeme o darčeky prosíme.
Na Vianoce Štedrý deň, v krbe si
zapálime oheň.
K stolu si sadneme, modli� sa začneme.
Vianoce, Vianoce, vianočný čas,
Nech pod stromčekom má darček každý
z nás.
Budeme poslúcha�. Uči� sa. Pekne sa hra�,
aby nás Ježiško mal všetkých rád.
Nad Betlehemom svietia hviezdičky,
My Ti Ježiško spievame pesničky.
A keï o rok príde ten čas,
Zvoláme: ,,Hurá, Vianoce sú tu zas!“

Adelka Kučeríková 3.B
Na Vianoce každý domček
má v domčeku ve¾ký stromček.
Na stromčeku hviezda žiari,
zvonček a zvonček zvoní.

Retiazky stromček viažu,
prskavky žiaru hádžu.
Darčeky pod ním ležia
čakajú na nás všetkých.
Všetko tam spolu žije

svet ako z rozprávky je.
Potom, keï svetlo zhasne,
prídu sníčky krásne.

ČIERNE PREKVAPENIE
Simona Juríková  6.ročník

Úplné nič a zrazu svetlo!
Stromček plných farieb, šum ticho pretlo.
Darčeky a niečo navyše,
obklopujú stromček povyše.
Všetko biele ,snehové ,
zafarbené na nové
Žltá farba žiarivá hviezda
na strome si vtáci postavili hniezda
V kuchyni už vôňu cíti�
kapor sa však nedal chyti�.
Oco zobral malý tĺčik ,
každý sa však začal puči�.
Ráno vstávam z postele,
po darčeky, šuch dole!
Pod stromčekom anjelik,
pod oknom zas čierny psík.
Ocikal nám záclonu,
skryli sme sa k paplónu.
Mama skríkla ojojo,
havko sa stal iba môj!

VIANOCE A BIELY KAMARÁT
Kristínka Kopasková 6.ročník

Ten prekrásny Vianoc čas,
rozžiaril duše všetkých nás.
Všade je ticho,
len zvončeky zvonia,
izbička žiari, prekrásne vonia.
Vianoce nás privítali,
deti v očiach rados� mali.
Všetci žiaria na darčeky.
poslúchali aj tí ve¾ký.
Keï bol stromček dorobený,
prestrelo sa a my sme večerali.
Darčeky sme odbalili,
pekne sme sa potešili.
Na stromčeku žiarovky žiarili,
celý stromček osvetlili.
Vonku sniežik sneží,
vločka na vločke leží.
Čo si z vločiek postavíme?
To ešte len uvidíme.
Vianočného snehuliaka,
bielučkého kamaráta.
Na hlavu mu hrniec dáme,
k nemu stromček postavíme.
Pekne si ho vyzdobíme.
A koledu si zaspievame.

ČAROVNÁ ZIMA
Eva Bieliková 5.A.

Prišla zima, prišiel mráz,
vianočný čas je tu zas.
Biela pani nádherou,
pokryje svet perinou.

Deti sa už radujú,
po kopcoch sa sánkujú.
Tešia sa na ve¾ký deň,
keï sa splní mnohým sen.

Malá vločka nezbedníčka,
pošteklí červené líčka.
Hurá už nám svieti stromček,
rados�ou je plný domček.
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VIANOCE
Tomáš Oberta 3.B.

V jednej dedinke obklopenej horami
bývala chudobná rodinka. Žili v starej
horárni. Cesta k nim bola úplne zaviata
snehom Mali chlapca, ktorý sa volal
Miško .Ve¾mi sa tešil na Vianoce. Od
Ježiška sa želal malé šteniatko. Hoci
bývali v horárni, psíka nemali.

Bol Štedrý deň. Otecko sa vybral do lesa
h¾ada� stromček. Miško zatia¾ chystal
salónky, v ktorých bol zabalený cukor.
Otecko sa vracal so stromčekom ,ale
zrazu čosi začul. Bolo to ako malá gu¾a
v snehu a kňučala. Otecko bol
prekvapený .Bolo to šteniatko. Zrejme ho
ktosi vyhodil, ako sa vyhadzujú smeti do
koša. Bolo mu ho ¾úto. Zobral psíka
domov a Miško mal najkrajšie Vianoce
,aké kedy zažil.

Splnilo sa mu jeho želanie.
-------------------

SMUTNÉ VIANOCE
Simona Repáková 6.ročník

Tento príbeh, ktorý Vám porozprávam,
nech je ponaučením pre všetky deti.

Maroško bol ve¾mi nezbedné
,neposlušné die�a .Neraz mu mamička
opakovala: ,,Dávaj si pozor!“ Nestačila
to ani dopoveda� a už sa Maroško rútil
na bicykli dolu svahom. Krátko na to bolo
poču� v dedine ve¾ký krik detí. Deti
výskali, jačali, čo sa Maroškovi stalo.
Maroško bol v poriadku ,až na pár
odrenín: ,,Čo revete!“ Veï to sa zahojí,“
povedal hrdo. Naskočil na bicykel
a fujazt, pokračoval vo svojej bláznivej
jazde. Čas plynul ,všetko bolo pokryté
bielym práškom. Príroda sa ukladala
k zimnému spánku. Bol to čas blížiacej
sa zimy a Vianoc. Deti boli o to veselšie
a vymenili bicykle za sane. Každý deň
sa spúš�ali na sánkach z toho najväčšieho
kopca v dedine. Ale nášmu Maroškovi sa
zdalo sánkovanie nudné. Tak si na kopec
priniesol ve¾ké igelitové vrece a spustil
sa dolu kopcom. Lenže Maroško letel
dolu kopcom rýchlejšie ,až sa mu sneh
prášil do očí.

V strede kopca ho stočilo a Maroško sa
rútil do ve¾kého stromu. Deti
s otvorenými ústami bežali Maroškovi
pomôc�, keï videli, že sa nehýbe.
Maroško naozaj ležal a nehýbal ani
nohou a rukou. Deti nestratili
duchaprítomnos� a 112-ou privolali
pomoc. Zraneného Maroška previezli do
nemocnice.

Maroško celé Vianoce strávil
v nemocnici. Cez okno bolo vidie� ako
smutne pozerá a počíta padajúce snehové
vločky.

Pozvanie prijala pani Anna Čaplická
,osoba ,ktorá svojou skromnos�ou
a pritom neuverite¾nými skúsenos�ami
mohla by� naozaj len príkladom pre
našich školákov.
D o s i a h l a
ú s p e c h y
v  š p o r t e ,
ktorému sa
venuje už od
s e d e m n á s t i c h
rokov  -
v horolezectve.
N a p r i e k
v á ž n e m u
zraneniu zostala
verná svojmu
kočíčku a už ako
paralympionička
reprezentuje našu republiku. Zdolala
i nadmorskú výšku 6000m v Himalájach
už i s barlami.

Patrí jej obdiv, ako vlastne prekonala
i sama seba a ešte sa pritom venuje
i de�om, ktoré zasväcuje do tohto športu
.Krásne fotografie boli obohacujúce, tiež
deti mali deti možnos� oboznámi� sa
s výstrojom a vyskúša� si viaza�
horolezecké uzly. Prajem si, aby príklad
takých silných osobností zanechal
v našich de�och len to pozitívne.     -eb-

Vedúca obecnej knižnice praje
pekné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku 2009 ve¾a zdravia,
š�astia a úspechov nielen čitate¾om,
ale Vám všetkým.

Beseda v knižnici

Rovnodennos�
K téme rovnodennosti nám 28.11.2008

v priestoroch našej obecnej knižnice pani
učite¾ka MŠ ¼ubka Kučerová zahrala pre
našich prváčikov  bábkové divadielko
“Legendu o svätom Jurajovi“.

Detičky ani nemukli a to, čo sa mienilo
dosiahnu� týmto predstavením, sa určite
naplnilo. S Jurajom vedieme naše deti
a mládež pochopi� všetko zlé, čo nás
ohrozuje ,čo nás v dnešnom svete
obklopuje. Juraj ukazuje nauči� sa zlo
nepotláča�, ale postavi� sa mu zoči-voči.
Učí ako treba  zlo okolo seba “skroti�“
A chceme, aby pochopili, že vierou
a láskou dokážeme zví�azi�. Slnko ako
symbol lásky a zlo ako symbol tmy.
Všetko dobré a krásne treba a musíme
ochraňova�. -eb-

Advent
Je obdobie vymedzené štyrmi nede¾ami

pred sviatkom narodenia Ježiša Krista  a
obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.
I v priestoroch obecnej knižnice sme si
s de�mi toto obdobie pripomenuli. Deti
prvého ročníka vyzdobili vlastnoručne
vyrobenými ozdobami vianočný
stromček .Prečítali sme si rozprávku
o malom pastierikovi, ktorý bol ve¾mi
chudobný, no dokázal darova�
nebeskému Die�a�u lampášik, s ktorým
sa �ažko lúčil .Bez neho sa bude bá�
chodi� po nociach po lúkach. Ale malý
Ježiš svetlo určite potrebuje... 
porozprávali sme s de�mi prvého
i tretieho ročníka o svetle na sviečkach
adventného venca, o tom, čo vlastne dar
je a o tom ako deti očakávajú Vianoce,
najkrajšie sviatky v roku.

-eb-

O KAPROVI A RYBÁROVI
Natália Trnovcová 4.B

Bolo raz jedno jazero, v tom jazere
kapor. Raz popoludní prišiel rybár, dal
návnadu na udicu, aby chytil nejakého
kapra na vianočný stôl. Ve¾mi bol starý,
kapor sa nenechal okabáti� a na udicu mu
dal rôzne haraburdy. Prvá haraburda bola
stará topánka, druhá konzerva a nakoniec
starý bicykel. Rybár v ten deň kapra
nechytil. Na druhý deň prišiel zas ,ale
videl zamrznuté jazero, tak búchal doň
sekerou, ale sekera bola ve¾mi slabá, tak
sa zlomila na dve časti .Rybár rýchlo
bežal domov pre druhú silnejšiu a teraz
sa to podarilo. Zobral hneï kapra ,ale
kapor sa s ním začal rozpráva�. Rybár ho
teda nezjedol a rozprával sa s ním každý
deň .Býval uňho v drevenom sude.
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Martinský spevokol je najstaším zborom
na Slovensku. Vznikol v roku 1872 z túžby
a potreby budi� slovenskú dušu k
uvedomeniu si národného charakteru
prostredníctvom ¾udovej piesne.

V zbore pôsobilo mnoho významných
osobností matičného hnutia, ktorí zbierali,
upravovali a interpretovali slovenské
piesne. V rámci tohto zboru vzniklo
ochotnícke divadlo, základ neskoršieho
divadla SNP a terajšieho Komorného
divadla.

Počas rokov sa menili podoby vokálneho
telesa; v niektorých rokoch zbor pôsobil
ako ženský, či komorný. Dosiahol mnohé
ocenenia na sú�ažiach zborového spevu
doma i v zahraničí.

V súčasnosti sa spevokol profiluje ako
miešaný zbor s dramaturgiou zameranou
na skladby renesančné, klasické a na hudbu
20.storočia.

O pár dní sú tu Vianoce, aj keï nám krajina bez snehu vôbec neprináša predvianočnú
náladu, dokážete sa pohra� aspoň so zimnými myšlienkami a da� ich na papier.

Za oknom vločka snehová,
na dverách konská podkova,

cinkne sem a cinkne tam,
s rados�ou sviatky privítam.

VIANOCE BEZ STROMČEKA
Miloš Lonc 5.A

Žila raz jedna rodina. Bola to však ve¾mi
chudobná rodina. Blížili sa Vianoce a oni
nemali žiadny darček. Mali dve deti Janka
a Marienku. Tie sa rozhodli, že sa zlepšia
v škole , a tak si aj zarobili pár korún. Tak sa
im podarilo kúpi� darčeky a jedlo na
vianočný stôl. Všetko mali pripravené, len
jedna vec im chýbala- vianočný stromček.
Deti boli z toho ve¾mi smutné, keï prišiel
večer, dali si na zem darčeky. Stromček tak
chýbal, odrazu sa však rozleteli dvere a zjavil
sa v nich strom. Strom, ktorý priniesol ich
otec, ani ho nezdobili, len sa tešili, že majú
voňavé Vianoce. Celá izba voňala ihličím.

VIANOCE
Juraj Oberta 5.A

Sniežik sa nám chumelí,
Vianoce sa blížia.
Zima čaká za dvermi
a už na nás píska!
               Tráva zrazu biela je,
               sneh všetku zeleň zakryje,
               snehuliaci všade sú,
               držia ve¾kú palicu.

ZIMA
Kristínka Tarabová 5.A

Vonku je zima,
 mrazivý chlad
 a v srdci teplo,
čo rozmrazí ¾ad.
A v oknách sviečky žiaria.
Tie, čo rozžiaria strom,
 vianočným tajomstvom
 naplnia dom.
A v očiach detí svieti iskrička,
ten detský poh¾ad je ako hviezdička.

VIANOČNÝ ČAS
Evka Bieliková, Romanka Marková 5.A
Prišla zima, prišiel mráz
vianočný čas je tu zas.
Vločky na zem padajú
a deti sa radujú.

Mama pečie koláčiky
smotanové pagáčiky.

OTRAVNÉ VIANOCE
Bolo raz jedno mestečko s názvom

Christmas. Žila v ňom rodinka. V tej rodine
bolo malé dievča, ktorého Vianoce začínali
rok čo rok viac otravova�. Dievča�u prekážali
vianočné stromčeky, ktoré boli všade. Ani
na WC nemala súkromie, aj tam bol vianočný
stromček. Nahnevaná vybehla pred dom
a chcelo sa jej zakriča�, ale vtom zbadala
starenku, ktorá išla okolo. Starenka jej
vyrozprávala príbeh o chlapcovi, ktorý bol
tak chudobný, že nemal nikdy Vianoce, ani
stromček.
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Do sú�aže pre ročník 2008/2009 TK
(tenisový klub) Strečno prihlásil 3
mužstvá.

A mužstvo V. liga
B mužstvo VI. liga
C mužstvo VII. liga

 A mužstvo
Pri momentálnom rozložení síl, cie¾om

mužstva je pohybova� sa v strede tabu¾ky.
Mužstvá V. ligy sa posilňujú o hráčov z
vyšších sú�aží, preto udrža� si štandard nie
je celkom ¾ahké. Po odohratí 1. časti sú�aže
sa nám cie¾ zatia¾ darí plni�. Do tabu¾ky
nie je započítaný posledný zápas s
Višňovým, kde sme vyhrali 11:7.

Za A mužstvo hrajú: Jurík Roman,
Zrelica Pavol, Klocáň Alfonz, Tavač
Karol, Oberta Štefan, Oberta Laco
1. K.Lieskovec A 10 10 0 0 141:39 30
2. Žilina F 10 8 1 1 119:61 27
3. Trnové A 10 8 0 2 122:58 26
4. Čadca E 10 6 0 4 101:79 22
5. Strečno A 10 4 3 3 97:83 21
6. Višňové C 10 5 1 4 87:93 21
7. Bytča C 10 5 0 5 88:92 20
8. Divina-Lúky A 10 2 3 5 82:98 17
9. KNM C 10 1 3 6 78:102 15
10. ŽA Tepláreň A 10 1 3 6 56:124 15
11. St.Bystrica A 10 1 1 8 65:115 13
12. St.Bystrica B 10 1 1 8 44:136 13

B mužstvo
Mužstvo tento rok postúpilo zo VII. ligy.

DOSPELÍ
1. Varín 13 9 1 3 28:13 28
2: Rudinská 13 8 2 3 34:15 26
3. Skalité 13 8 2 3 27:11 26
4. Bytčica 13 7 2 4 24:15 23
5. Závodie 13 6 4 3 24:23 22
6. Strečno 13 7 0 6 26:21 21
7. ŠK Belá 13 6 2 5 23:22 20
8. Podvysoká 13 5 1 7 22:24 16
9. Bánová B 13 5 1 7 16:19 16
10. Turzovka 13 5 0 8 13:26 15
11. Teplička 13 3 4 6 18:16 13
12. Rado¾a 13 4 1 8 16:31 13
13. Rosina 13 4 1 8 17:36 13
14. D.Hričov 13 2 3 8 14:30 9

STARŠÍ ŽIACI
1. Terchová 9 4 1 4 28:22 23
2. Varín 9 7 1 1 39:19 22
3. Strečno 9 7 0 2 38:11 21
4. Teplička 9 6 2 1 39:17 20
5. Predmier 9 5 2 2 42:12 17
6. Mojš A 9 3 1 5 19:26 10
7. Štiavnik 9 2 3 4 17:27 9
8. Višňové 9 3 0 6 13:27 9
9. K.Poruba 9 3 0 6 15:36 9
10. Mojš B 9 0 0 9 4:63 0

Jesenné futbalové tabu¾ky

Stolný tenis

DORAST
1. Raková 13 10 2 1 59:9 32
2. Svrčinovec 13 8 4 1 33:14 28
3. Zborov 13 6 5 2 32:20 23
4. Rosina 13 7 1 5 23:22 22
5. Staškov 13 7 1 5 21:23 22
6. Strečno 13 6 4 3 25:32 22
7. Rado¾a 13 6 2 5 36:24 20
8. Skalité 13 5 2 6 18:33 17
9. Podvysoká 13 4 4 5 22:24 16
10. Rudina 13 3 6 4 27:21 15
11. K.Lieskovec 13 4 2 7 31:31 14
12. Korňa 13 3 3 7 24:30 12
13. K.Poruba 13 1 3 9 14:37 6
14. D.Hričov 13 0 3 10 18:64 3

MLADŠÍ ŽIACI
1. Terchová 9 7 1 1 54:4 22
2. Varín 9 7 1 1 32:16 22
3. Predmier 9 6 2 1 47:7 20
4. Mojš A 9 4 3 2 23:8 15
5. Štiavnik 9 3 3 3 34:26 12
6. K.Poruba 9 4 0 5 20:15 12
7. Višňové 9 4 0 5 12:38 12
8. Strečno 9 2 1 6 9:28 7
9. Mojš B 9 1 2 6 4:21 5
10. Teplička 9 0 1 8 5:67 1

Každý z hráčov bol plný očakávania, čo
im vyššia sú�až prinesie. Začali
vynikajúco, po prvých piatich kolách
nevedeli čo je prehra a držali sa na 1.
mieste. Postupne prišla aj remíza, prehra.
Momentálne sa pohybujú v strede tabu¾ky.
Posledný zápas vyhrali v Starej Bystrici  s
C mužstvom 15:3.

B mužstvo reprezentujú: Taraba
Miroslav, Melo Peter, Pokorný Kveto,
Stráňavčin František st. V prípade potreby
ide vypomôc� hráč z V. ligy.
1. Stránske B 10 9 0 1 122:58 28
2. K.Lieskovec B 10 8 1 1 112:68 27
3. Tep.nad Váh. C 10 7 1 2 115:65 25
4. Žilina G 10 7 0 3 121:59 24
5. Strečno B 10 5 2 3 95:85 22
6. Čadca F 10 6 0 4 109:71 22
7. Nededza A 10 3 1 6 70:110 17
8. Žilina H 10 3 1 6 78:102 17
9. Čadca G 10 3 1 6 74:106 17
10. Višňové D 10 2 2 6 85:95 16
11. Rajec B 10 1 3 6 62:118 15
12. St. Bystrica C 10 0 0 10 37:143 10

C mužstvo
Káder mužstva je zložený zo žiakov.

Bilancia po odohratí prvej časti sú�aže —
jeden vyhratý zápas. Ich zápasy sú už
vyrovnanejšie ako minulý rok, majú
profesionálneho trénera (K¾ak Jozef).
Prajeme im chu� do trénovania, výsledky
prídu.

V sú�aži sa strieda sedem chlapcov:
Stráňavčin František ml., Stráňavčin Filip,

Galadík Michal, Franek Michal, Samec
Peter, Kormančík Ondrej, Kormančík
Tomáš.
1. Trnové B 10 10 0 0 156:24 30
2. Bytča D 9 8 0 1 126:36 25
3. N.Bystrica A 9 6 0 3 93:69 21
4. K.Lieskovec C 9 5 1 3 74:88 20
5. St.Bystrica D 9 5 1 3 90:72 20
6. Čadca H 9 4 1 4 85:77 18
7. Divina-Lúky B 9 4 0 5 70:92 17
8. Nededza B 9 2 3 4 69:93 16
9. Jablonové A 9 2 0 7 50:112 13
10. Strečno C 9 1 0 8 50:112 11
11. N.Bystrica B 9 0 0 9 37:125 9

Po dohode s OcZ obce Strečno boli za
účelom skvalitnenia príjmu
a sprístupnenia nových programov
prepojené optickým KDS Nezbudská
Lúčka a KDS Strečno.

Ako ste si určite už všimli, bolo v 1.
decembrovom týždni spustených 5
nových TV kanálov, ktoré si môže na
svojich televíznych prijímačoch naladi�
každý účastník pripojený na KDS obce
Strečno.

Všetky nové programy budú až do
31.3.2009 vysielané ako „PROMO“
programový balík bezplatne.

Po ukončení „PROMO“ vysielania si
bude môc� každý zákazník tento
programový balík priplati�. Programová
štruktúra káblovej siete Strečno bude teda
rozdelená do 2 programových balíkov
a každý zákazník si bude môc� vybra�,
ktorý programový balík bude sledova�.

Od 1.4.2009 bude programová štruktúra
rozdelená nasledovne:

Programový balík MINI (9 TV
kanálov): STV1, STV2, STV3, JOJ,
Markíza, TA3, ČT1, ČT2, Prima     (cena/
mesiac 100,00 SKK/ 3,32 EUR)

Programový balík MINI+BASIC ( 15
TV kanálov): STV1, STV2, STV3, JOJ,
Markíza, TA3, ČT1, ČT2, Prima, Galaxie
Sport, Viasat History, Viasat Explorer/
Spice,  Film+, Óčko, Eurosport / SAT1
(cena/mesiac 150,00 SKK/ 4,98 EUR)

Po rozdelení programovej štruktúry
budú všetky nové programy pridávané do
vyššieho programového balíka BASIC.

Zároveň by sme Vás chceli informova�,
že v priebehu mesiaca január 2009 bude
potrebné, aby každý zákazník uzatvoril
novú zmluvu na poskytovanie služieb
káblovej televízie „Zmluvu o pripojení“,
ktorá bude platná od 1.1.2009.

Nová zmluva bude doručená každému
zákazníkovi individuálne spolu
s pokynmi na vyplnenie, Tarifou platnou
od 1.1.2009 a Všeobecnými podmienkami
poskytovate¾a služieb.

TES Media s.r.o.

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
19.decembra 2008 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
Reg. číslo: RP388/2008

Nový ročník
f u t b a l o v ý c h
sú�aží bol
zahájený 10.
augusta 2008 a
ukončený 2.

novembra, čo platilo pre družstvá
dospelých a dorastu. Termíny pre starších
a mladších žiakov platili od 23. augusta do
18. októbra 2008.

Pre hodnotenie jednotlivých družstiev
boli použité jednotlivé zápisy z
majstrovských zápasov a tiež písomných
podkladov riadiaceho orgánu SsFZ.
Poveternostné podmienky pre odohratie
majstrovských zápasov boli vyhovujúce.
Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu
mal by� odohraný jeden zápas z jarnej časti
(s Varínom.) - 9.11., v poslednej chvíli bol
však tento termín orgánom zrušený.

Dospelí
Začiatok jesennej časti pre družstvo

dospelých nebol lichotivý, nako¾ko v
prvom a tre�om kole prehrali zápasy (vo
Varíne a v Skalitom), dostali 8 gólov a ani
jeden nedali. I keï v druhom kole vyhrali
na domácej pôde zápas s Rado¾ou, možno
poveda�, že štvrtým kolom nastal podstatný
zvrat, kedy sme doma vyhrali s Bánovou
B a zo súperových ihrísk (v Závodí a v
Tepličke) sme získali 6 bodov so skóre 2:9.
V ïalších zápasoch to už bolo znova
problematickejšie, keï sme na domácej
pôde prehrali s Rosinou a Bytčicou. Po
skončení jesennej časti skončili dospelí na
šiestom mieste a neby� dvoch domácich
prehier, mohli sme obsadi� druhú priečku
v tabu¾ke. Čo bolo zásluhou zlepšenia
výkonu kolektívu v majstrovských
zápasoch? O tom sa už zmienil predseda
ŠK Štefan Tavač, ale pre pripomenutie je
treba uvies�, že kolektív bol doplnený
novým posilami, čím došlo k zlepšeniu
herného výkonu.

Ďalším kladom, ktorý treba vysoko
vyzdvihnú, bola úroveň disciplíny počas
zápasov. Viete, že za celú jeseň sme nemali
ani jedného hráča vylúčeného?! Aj to bolo

ve¾ké plus, že kolektív nebol takýmto
spôsobom oslabovaný. Celkovo hráči
dostali 20 žltých kariet a jeden hráč mal po
štyroch stop na jeden zápas. Pri porovnaní
takejto bilancie s minuloročnou jeseňou
zistíme, že vtedy nám bolo udelených 23
žltých a 2 červené karty.

V jednotlivých zápasoch jesennej časti
nastúpilo celkom 21 hráčov. Všetky zápasy
(13) odohrali: Ján Kadaši a Patrik Beháň.
12 zápasov — Andrej Kopásek, Peter
Sokolovský, Martin Dovičák. 11 zápasov
—Peter Oberta, 10 — Marek Beháň, Miro
Tučník, Ivan Melo, 9 — Ladislav Melo,
Peter Lončík, Dušan Trhančík, 8 — Róbert
Vojvoda, Róbert Kán, Pavol Kopásek, 7 —
Rastislav Beháň, 5 a menej — ¼ubomír
Tavač, Miroslav Fraško, Andrej Žigmund,
Michal Belko a Jozef Galadík.

Za jasennú čas� nastrie¾ali hráči spolu 26
g´plov ( priemer na zápas — 2) a dostali 21
gólov (priemer 1,61).

Strelci:
4 góly: Peter Sokolovský, Martin

Dovičák, Pavol Kopásek
3 góly: Róbert Vojvoda, Peter Lončík,

Patrik Beháň, Rastislav Beháň.
1 gól: Peter Oberta, Ladislav Melo.
Kopali sme jeden pokutový kop

(premenený), proti nám sa kopali dva
pokutové kopy (premenené)

 Dorast
Kolektív dorastencov, ktorí po

neúspešnom účinkovaní v
predchádzajúcom ročníku zostúpili zo IV.
Ligy, skupiny A do V. ligy bolo zrejem
dobrým poučením pre nasledujúci ročník
2008/2009. Kolektív sa skonsolidoval a
začal dosahova� na ihriskách pomerne
dobré výsledky. Veï za jesennú čas� získali
22 bodov zo šiestich vyhratých zápasov a
po štyroch remízach. Netreba zabudnú� na
nevydarený štart v prvom kole v Rakovej,
kde dostali naši dorastenci poriadnu
nádielku (16:0).

V jesennej časti sa v majstrovských
zápasoch vystriedalo 21 hráčov. Všetky
zápasy (13) odohrali Richard Willinger a
Patrik Žemel.11 zápasov: Tomáš Žigmund,
Vojtech Oberta, Patrik Kulhan, Filip
Stráňavčin a Roman Hanuliak10 zápasov:
Matej Bukovinský. 9 zápasov: Štefan
Rajniak, 7 — Peter Samec, Martin Melo,
Jozef Tavač, 6 — Matej Oberta. 5 zápasov
a menej — Michal Oberta, Lukáš Honko,
Lukáš Bohačiak, Lukáš Beháň, Peter
Belica, Marek Židek a Pavol Kopásek.

Hráči nastrie¾ali spolu 25 gólov, z toho
dvaja dali po štyri góly (Willinger a
Rajniak).

Dostali celkom 16 žltých karite a čo je
ve¾mi zle, bola aj jedna červená.

 Žiaci

Žiacka sú�až I. triedy v rámci okresu
nemala hladký priebeh, čo bolo spôsobené
nedostatočnou organizáciou zo strany
niektorých oddielov. V prvom prípade to
boli dve družstvá Ajax Slimáčik Mojš A a
B, ktoré ich vedenie nedokázalo zabezpeči�
v stanovenom termíne aj v spojitosti s
hracou plochou. a tak museli by� zápasy
odohrávané v neskorších termínoch. V
druhom prípade to bolo družstvo žiakov z
Rosiny, ktoré už v rozohranej sú�aži bolo
zo sú�aže odhlásené.

Naše družstvá starších a mladších žiakov
obstáli pomerne dobre. Najmä starší žiaci
boli dlho na čele sú�aže. Na záver si
nedokázali udrža� prvenstvo zásluhou
prehier vo Varíne a na domácej pôde s
Tepličkou nad Váhom. Prezimujú na
tre�om mieste.

U starších hráčov sa vystriedalo 18
hráčov, ktorí nastrie¾ali 38 gólov, z toho
Jakub Ďuriš 25.

U žiackych družstiev sme neevidovali žlté
karty, ale pritom došlo ku starších žiakov
k vylúčeniu hráča za nedisciplinovanos�.

U mladších žiakov sa vystriedalo 16
hráčov. Ich výsledky boli slabšie. Treba
bra� do úvahy, že sú to 10 — 12 roční
chlapci. V sú�aži skončili na 8. mieste a dali
iba 9. gólov.

Preh¾ady o výsledkoch družstiev udávajú
tabu¾ky za jesennú čas�.

PĎ

Vyhodnotenie futbalových sú�aží ročníka 2008/2009 — jeseň
Futbalový klub Strečno
Ďakuje všetkým priaznivcom futbalu

za podporu v roku 2008. Zároveň Vám
všetkým prajeme Štastné a veselé prežitie
vianočných sviatkov, ve¾a radosti,
spokojnosti, lásky, rodinného
porozumenia a š�astný Nový rok 2009.
Výbor FK Strečno

Rozpis
vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň

január -  14., 28.
február - 11., 25.
marec -  11., 25.

Triedený komunálny odpad
január -  15.
február - 19.
marec -  19.
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ktorým sa ustanovujú s účinnosťou od 1.januára 2009  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 nehnuteľností
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.
P r v á  č a s ť

§ 1
Predmet úpravy

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len VZN) sa ustanovujú s účinnosťou 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 nehnuteľností
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

nehnuteľností, základe dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby
dane z nehnuteľností, ktoré obec týmto všeobecne záväzným
nariadením môže zmeniť, oslobodenie od dane z nehnuteľností,
zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti,
povinnosť 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.

D r u h á   č a s ť
§ 4

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
1. Daň z nehnuteľností 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,

chmeľnice, 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 4,55 Sk/ 0,15 € za m2.

2. Základom dane pre daň z  pozemkov druhu trvalé trávnaté porasty
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, ktorá sa zvyšuje na
2,20 Sk/ 0,07 €/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 6,20 Sk/0,20 €/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 56,20 Sk/ 1,86 €/ 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 350,50 Sk/11,63 €/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 113,-    Sk/  3,75 €/1 ha
- trvalé trávnaté porasty   55,-    Sk/ 1,82  €/ 1 ha
- lesné pozemky 155,-    Sk / 5,14  €/1 ha
- záhrada 0,31     Sk / 0,01 €/ m2

- zastavané plochy a nádvoria 0,31     Sk/  0,01 €/ m2

- ostatné plochy 0,31     Sk/  0,01 € /m2

- stavebné pozemky 1,60 Sk/  0,05 €/ m2

Daň zo stavieb
§ 7

Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb ur čená 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/ 0,033
€/m2 sa zvyšuje takto :

1.1.  za stavby na bývanie 1,60 Sk/ 0,053 €/m2

1.2.  za stavby na pôdohosp.produkciu /humno, maštaľ, hosp.budova,
skleníky 1.60 Sk/ 0,053 €/m2

1.3. za stavby rekreačných a záhrad.chát a domčekov na
indiv.rekreáciu 9,50 Sk/ 0,315 €/ m2

1.4. za samostatne stojace garáže a za stavby používané na tieto účely

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 č. 14/1/2008
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6,50   Sk/  0,215 €/m2

1.5. za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike
a stavebníctvu 20,-   Sk/ 0,663 €/m2

1.6. za stavby na ost. podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu 35,-  Sk/ 1,161 €/m2

1.7. za ostatné stavby 10,-  Sk/ 0,331 €/m2

2. Upravené ročné sadzby uvedené v predchádzajúcom odseku sa
zvyšujú pri  viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk/ 0,024 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie 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  3,10 Sk /
0,102 €/m2.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
§ 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 vo vlastníctve držiteľov

preukazu ZŤP alebo       ZŤP-S,  slúžiace výhradne na trvalé bývanie
daňovníka, ktorý žije osamelo alebo s ďalšou 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 ďalšou osobou spĺňajúcou uvedenú
podmienku.

3. Doklady potvrdzujúce skutočnosti potrebné pre poskytnutie
zníženia dane podľa ods. 2 je daňovník povinný predložiť správcovi
dane spolu s priznaním dane v termíne do 31.januára zdaňovacieho
obdobia.

§ 10
Daňové priznanie

1. Daňovník dane z nehnuteľností podľa § 104 ods.1 zákona č.582/
04 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je povinný podať daňové priznanie
na schválenom type tlačiva do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, prípadne ak nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

§ 11
Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31.5.2009 bežného
zdaňovacieho obdobia naraz, prípadne vo výške 50% ak daňová
povinnosť presiahne :

a/ u fyzických osôb      1.000,- Sk/  33,193 €
b/ u právnických osôb  5.000,- Sk/165,969 €
Ak daňovník využije možnosť 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/ 0,995 € nebude
vyrubovať ani vyberať.

T r e t i a   č a s ť
OSTATNÉ MIESTNE DANE

§ 12
Daň za psa

1.Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní
 2.   Základom dane je počet psov
a/  Sadzba dane je za jedného psa ro čne 300,-Sk/  9,95 €
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti

do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote uhradiť

i príslušnú daň.
3. Daň na zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31.januára

príslušného tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Daňovník je tiež povinný bezodkladne ohlásiť správcovi daní

v písomnej podobe akékoľvek 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

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. Pred začatím užívania verejného priestranstva
podľa bodu 3 tohto článku je povinná podať na obecný úrad ohlásenie
príloha č.3 tohto VZN.

5. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2
alebo parkovacie miesto

6. Sadzby dane  za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje
10,-Sk/ 0,33 €/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. V prípade, že daňovník oznámi
skončenie užívania verejného priestranstva skôr ako bol dohodnutý
čas, vráti sa mu zaplatená alikvotná časť dane za čas po, ktorý verejné
priestranstvo neužíval.

8. Daň sa nevyrubí za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu
a športovú akciu usporiadanú bez vstupného alebo za akciu, ktorej
celý výťažok 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/ 0,33 € za osobu
a prenocovanie.

2. Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje, je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte osôb
a prenocovaní v knihe hostí, ktorej strany i riadky musia byť
očíslované a potvrdené správcom dane najneskôr 10 dní pred
začiatkom zdaňovacieho obdobia.

3. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia predloží správcovi dane
k nahliadnutiu evidenciu podľa predchádzajúceho bodu s počtom
lôžok do  40 1-krát štvrťročne

nad 40 1- krát mesačne,
vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukon čení

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,- Sk/ 66,38 €/ks/rok.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti

správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiť príslušnú daň.

3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia
do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

4. Daňovník je pri oznámení povinný predložiť 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 označiť každý predajný automat štítkom
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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,- Sk/ 66,38
€/ks/rok.

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiť príslušnú daň.

3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia
do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

4. Daňovník je pri oznámení povinný predložiť 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 označiť každý nevýherný hrací prístroj
štítkom s uvedením názvu daňovníka, adresy jeho sídla a dátumu
začatia prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane pri registrácii.

Š t v r t á   č a s ť
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.

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len ,,poplatok,,) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2. 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, 1,21 Sk/ 0,04 €/osoba/1deň
2. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov v  prevádzkach,
v súlade so zavedeným intervalovo-množstevným systémom zberu
sa stanovuje

2.1. užívajú zbernú nádobu 110 l,    0,61Sk/ 0,02 €/liter/frekvencia
zvozov 1x za 2 týždne

2.2. užívajú zbernú nádobu 1100 l  0,33Sk/ 0,01 €/liter/frekvencia
zvozov  1x týždene

3. Sadzba poplatku pre občanov žijúcich v lokalitách nedostupných
a je tam zabezpečený náhradný systém zvozu odpadov do VOK sa
stanovuje 1,-Sk/ 0,03 €/ osoba/ deň

4. Fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je oprávnená užívať stavbu alebo jej časť, 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 ť
paušálny ročný poplatok vo výške 300,- Sk/ 9,96 € za celú
nehnuteľnosť, pričom poplatok sa vyberá od poplatníka vždy iba raz
i pri vlastníctve viacerých druhov nehnuteľností.

§ 19
Ohlásenie

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku
povinnosti ohlásiť 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 povinnosť 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 ohlásiť bezodkladne, najneskôr však
do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik,
zánik alebo zmenu poplatku.

§ 20
Vyrubenie a platenie poplatku

1. Poplatník, ktorý má povinnosť uhradiť poplatok podľa § 18 ods.2,
uhradí poplatok na základe platobného výmeru do 15 dní po jeho
obdržaní. Poplatok môže uhradiť v hotovosti do pokladne obce, alebo
na účet obce bezhotovostným prevodom alebo priloženou poštovou
poukážkou.

2.   Poplatok je možné zaplatiť  v  rovnakých splátkach v prípade,
že vypočítaný poplatok na  celé zdaňovacie obdobie presiahne

a/  u fyzických osôb – občanov 1.000,- Sk/  33,19 €
b/ u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb  5.000,-

Sk/165,97 €
pričom 50% poplatku poplatník uhradí do 15 dní odo dňa prevzatia

platobného výmeru, zvyšných 50 % je poplatník povinný uhradiť do
31.júla príslušného zdaňovacieho obdobia.

§ 21
Zníženie poplatku

1. Poplatok vypočítaný podľa § 18 ods.1  sa znižuje o 50% na území
obce:

a/ občanovi  nad 70 rokov  / vek 70 rokov dovŕšený k 1.1.
poplatkového kalendárneho roka /

 b/ občanovi, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S.
2. O znížení alebo odpustenie poplatku / okrem občanov nad 70

rokov/ je potrebné požiadať písomne s odôvodnením a doložením
dokladov    preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote, najneskôr
však do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na
zánik, vznik alebo zmenu poplatku

§ 22
Vrátenie poplatku

Ak poplatník zaplatil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradi ť
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 vrátiť preplatok nižší ako 50,-Sk/ 1,65 €

P i a t a   č a s ť
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 23
Spoločné ustanovenia

1. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo
veciach miestnych daní a poplatku pod ľa ustanovení zákona NR SR
č.582/2004 Z. z., časť dvanásť a časť trinásť.

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 starosta obce Strečno v súlade
so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Strečno.

§ 24
Zrušovacie ustanovenia

1. Zrušujú sa :
1.1. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch v obci

Strečno schválené Obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa
15.12.2004 vrátane všetkých jeho neskorších zmien a doplnkov.

§ 26
Právoplatnosť a účinnosť

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa 30.11.2007
uznesením č.8/4/2007 pod č. 13/1/2007 a nadobúda právoplatnosť
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

2. Účinnosť zavedených miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle tohto VZN je
od 1.januára 2009.
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Rozpočet obce Strečno na rok 2009
Príjmy bežného rozpočtu ...............................  SKK EUR
Daň z príjmu FO ................................... 16 500 000,00  547 699,66
Daň z bytov .................................................... 3 000,00  99,58
Daň z nehnute¾nosti za pozemky ............... 224 000,00  ,7 435,44
Daň z nehnute¾nosti za stavby ................ 1 148 000,00  38 106,62
Transfer na vedenie matrík ........................ 130 000,00  4 315,21
Transfer na evidenciu obyvate¾ov ............... 13 000,00  431,52
Transfer na úsek ochrany prírody a krajiny, vodné hospodárstvo
..................................................................... 11 000,00  365,13

Transfer na vojnové hroby ........................... 12 000,00  398,33
Poplatok za TDO .................................... 1 280 000,00    42 488,22
Predaj odpadových nádob .............................. 8 000,00         265,55
Relácia v miestnom rozhlase ....................... 17 000,00         564,30
Služby domu smútku ..................................... 5 000,00         165,97
Cintorínske poplatky ................................... 25 000,00         829,85
Poplatok za psa ............................................ 74 000,00      2 456,35
Poplatok z ubytovacej kapacity ................. 260 000,00      8 630,42
Poplatok za užívanie verejného priestranstva FO, PO
..................................................................... 14 000,00         464,71

Správne poplatky ....................................... 375 000,00    12 447,70
Parkovné ...................................................... 27 000,00         896,24
Prenájom budov a zariadení:
         kotolňa                 120 000,00
         Kompa                 100 000,00
         Telocvičňa           122 000,00
         Kultúrny dom       186 000,00
         Bowling                180 000,00
         PZ                          78 000,00
         SEVAK                  10 000,00
         Práčovňa                  6 000,00 .........  802 000,00   26 621,52
Prenájom pozemkov .................................... 73 000,00     2 423,16
Za druhotné suroviny ................................... 15 000,00        497,91
Poplatok za predajné automaty ...................... 3 000,00          99,58
Úroky z vkladov ............................................ 2 000,00          66,39
Prenájom bytov .......................................... 420 000,00   13 941,45
Príjmy z opatrovate¾skej služby .................... 3 000,00          99,58
Transfer na výkon ZŠ- mzdy a prevádzka
................................................................ 8 454 000,00  280 621,39

Sponzorské .................................................. 96 000,00      3 186,62
Príjmy bežného rozpočtu ...................... 29 994 000,00  995 618,40
PRÍJMY CELKOM ................            29 994 000,00  995 618,40

 -----------------------------------------------------
Výdavky bežného rozpočtu ............................  SKK EUR
Komunikácie spolu .................................. 206 000,00    6 837,95
Údržba ciest ............................................... 170 000,00    5 642,97
Odmeny za práce mimo prac. pomeru ......... 36 000,00    1 194,98
Cestovný ruch spolu .................................... 2 000,00         66,39
Elek. Energia - TIK ....................................... 2 000,00         66,39
Verejné osvetlenie  spolu  ...................... 262 000,00     8 696,81
Elektrická energia ...................................... 180 000,00     5 974,91
Údržba verejného osvetlenia, náhradné diely82 000,00     2 721,90
Nakladanie s odpadmi spolu .............. 1 320 000,00   43 815,97
Palivo ........................................................... 30 000,00        995,82
Odvoz odpadov ....................................... 1 270 000,00   42 156,28
Odmeny za práce mimo pracovného pomeru20 000,00        663,81
Náboženské a iné spoločenské služby spolu 55 000,00     1 825,67
Údržba domu smútku a cintorína ................ 10 000,00        331,94
Elektrická energia ........................................ 45 000,00     1 493,73
Ochrana prírody a krajiny spolu ............ 75 000,00     2 489,54
Údržba verejnej zelene dod. spôsobom ....... 10 000,00        331,94
Pohonné hmoty ............................................ 25 000,00        829,84
Odmeny za práce mimo pracovného pomeru20 000,00        663,88
Materiál ....................................................... 20 000,00        663,88
Ochrana pred požiarmi spolu ................. 78 000,00     2 589,13
Elektrická energia ........................................ 45 000,00     1 493,73
Palivo ........................................................... 10 000,00        331,94
Drobný materiál ........................................... 10 000,00        331,94

Sú�aže .......................................................... 10 000,00        331,94
vodné ............................................................. 3 000,00          99,58
Sociálne spolu ........................................... 208 000,00     6 904,34
Jednorazové príspevky .............................. 100 000,00     3 319,39
ZŤP - príspevok na činnos� ........................... 6 000,00        199,16
Opatrovate¾ská služba - zabezp. administr. správ. agenda
..................................................................... 12 000,00        398,33

Mzdové náklady .......................................... 36 000,00     1 194,98
Poistné do VZP .............................................. 4 000,00        132,78
Nemocenské poistenie ................................... 1 000,00          33,19
Starobné poistenie ......................................... 5 000,00        165,97
Invalidné poistenie ........................................ 1 000,00          33,19
Poistenie do rezervného fondu ...................... 2 000,00          66,39
Poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie1 000,00          33,19
Príspevok pri narodení detí ......................... 40 000,00     1 327,75
 Rekreačné a športové služby spolu ...... 805 000,00  26 721,10
Údržba športových zariadení ....................... 40 000,00     1 327,76
Beh oslobodenia .......................................... 20 000,00        663,88
Príspevok na činnos� FK ........................... 450 000,00   14 937,26
Príspevok na činnos� lyžiarskeho oddielu ... 20 000,00        663,88
Príspevok na činnos� tenisového klubu ....... 20 000,00        663,88
 El. energia šport. Hala, telocv. Fitnes ...... 122 000,00     4 049,66
Odmeny za práce mimo prac. pomeru ......... 20 000,00        663,88
prevádzka telocvične ................................... 30 000,00       995,82
nájom - Ostredok ........................................... 8 000,00       265,55
teplo telocvičňa ............................................ 50 000,00    1 659,70
vodné ........................................................... 25 000,00       829,83
Ostatné kultúrne služby vrátane KD . 1 152 000,00    38 239,39
Údržba KD................................................... 70 000,00     2 323,57
Plyn, tepelná energia ................................. 620 000,00   20 580,23
Elektrická energia ...................................... 130 000,00     4 315,21
Všeobecný materiál (materiá, čist.prostr.) .. 90 000,00     2 987,45
Všeobecné služby (dodávate¾ské práce, opravy)35 000,00    1 161,79
Dohody o vykonaní práce ............................ 30 000,00         995,82
Jubileá (významné výročia) ........................... 7 000,00         232,36
Klubu dôchodcov - materiál .......................... 6 000,00         199,16
Údržba miestneho rozhlasu, náhradné diely 40 000,00      1 327,76
Odmeny darcom krvi ................................... 14 000,00         464,71
Všeobecné služby - činnos� kult. Komisie .. 70 000,00      2 323,57
vodné ........................................................... 40 000,00      1 327,76
Matričná činnos� spolu .......................... 130 000,00      4 315,21
Mzdy, odvody, materiál ............                  130 000,00      4 315,21
Miestne kultúrne stredisko - príspevková organizácia 
................................................................... 933 000,00   30 969,93

Príspevok na činnos� .................................. 933 000,00   30 969,93
Pamiatková starostlivos� spolu ............... 21 000,00        697,07
Elektrická energia .......................................... 5 000,00        165,97
Údržba ......................................................... 12 000,00        398,33
Kvety, vence .................................................. 4 000,00        132,77
Vzdelávanie spolu .............................. 12 994 000,00  431 321,78
Prevádzka MŠ ......................................... 4 580 000,00  135 431,19
Prevádzka Škol. Družiny ........................... 460 000,00    15 269,20
Mzdy a odvody ZŠ, prevádzka ............... 8 454 000,00  280 621,39
Obecný kontrolór spolu ........................... 78 000,00      2 589,13
Mzda ............................................................ 60 000,00      1 991,65
Zdravotné poistenie ....................................... 6 000,00         199,16
Starobné poistenie ......................................... 8 000,00         265,55
Úrazové poistenie .......................................... 1 000,00           33,19
Poistenie do rezervného fondu ...................... 3 000,00           99,58
Vnútorná správa spolu ........................ 5 066 000,00  168 160,38
prenájom pozemkov .................................... 66 000,00      2 190,80
Telefón, fax, internet ................................. 100 000,00      3 319,39
Poštovné ...................................................... 42 000,00      1 394,14
Všeobecný materiál (kancelárske potreby) 160 000,00      5 311,03
Tlačivá, knihy, časopisy, noviny ................. 40 000,00      1 327,76
Školenia, semináre ....................................... 13 000,00         431,52
Poistenie vozidiel - zákonné, dia¾ničná známka
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..................................................................... 19 000,00         630,68
Palivo - benzín ............................................. 90 000,00      2 987,45
Opravy osobných motorových vozidiel ....... 39 000,00      1 294,56
Propagácia a reklama ................................... 27 000,00         896,24
Reprezentačné .............................................. 60 000,00      1 991,64
Cestovné ........................................................ 3 000,00           99,58
Údržba výpočtovej techniky, software ........ 30 000,00         995,82
Poplatky banke, úroky ............................... 350 000,00    11 617,87
Poistenie majetku ........................................ 30 000,00         995,82
Povinný odvod do SF .................................. 25 000,00         829,85
Právne služby, expertízy, posudky, trestná a stavebná kom.
..................................................................... 50 000,00      1 659,70

Mzdové náklady ..................................... 2 558 000,00    84 910,04
Poistné do ZP ............................................ 256 000,00      8 497,64
Nemocenské poistenie ................................. 36 000,00      1 194,99
Starobné poistenie ..................................... 358 000,00    11 883,42
Invalidné poistenie ...................................... 77 000,00      2 555,93
Úrazové poistenie ........................................ 21 000,00         697,07
Poistenie do rezervného fondu .................. 122 000,00      4 049,66
Poistenie v nezamestnanosti ........................ 26 000,00         863,04
Príspevok do DDP ....................................... 72 000,00      2 389,96

Odmeny poslancom OZ ............................. 110 000,00      3 651,33
Príspevok na stravu 55% ............................. 90 000,00      2 987,45
Príspevok združeniam - ZMOS, BESKYDY, TERCHOVÁ
..................................................................... 26 000,00         863,04

Dohody za práce mimo prac.pomeru ......... 170 000,00      5 642,96
Výdavky bežného rozpočtu spolu ..... 23 885 000,00  776 239,79

Výdavky kapitálového rozpočtu
Rekonštrukcia ul. 28.októbra .................. 1 800 000,00    59 749,05
Bytová výstavba - projekty ........................ 800 000,00    26 555,14
Nadstavba MŠ ul. Sokolská - projekty ...... 150 000,00      4 979,09
Nadstavba Požiar. Zbrojnica ..................... 500 000,00    16 596,96
Rekonštrukcia MK ..................................... 862 000,00    45 210,11
 Spolu ..................................................... 4 112 000,00  153 090,35
Finančné operácie
Splátka úveru ŠFRB .................................. 297 000,00      9 858,59
Splátka úveru I.municipálny ...................... 600 000,00    19 916,36
Splátka úveru ............................................. 500 000,00    16 596,96
Splátka úveru na kotolňu ........................... 600 000,00    19 916,35
 Spolu ..................................................... 1 997 000,00    66 288,26
VÝDAJE CELKOM: ......................... 29 994 000,00  995 618,40

Cestovný poriadok
Autobusové spoje zo zastávky Strečno - Jednota
do Žiliny

x x cm x xm cm x a b xm x am 5m x
5:02 5:02 5:55 6:14 6:24 6:54 7:17 7:30 8:17 9:27 10:17 11:27 11:34 13:00

x am xm x x xm xm xf x x xm x
13:04 13:10 13:19 14:00 14:57 15:12 16:02 16:05 16:57 18:03 19:02 20:02 21:05

do Žiliny cez Stráňavy
a a a a

5:04 15:35 17:04 19:14
do Martina

x b xf6 x xf
8:14 10:14 12:30 14:44 17:14

Autobusové spoje zo Žiliny - aut. nást. do Strečna
zastávka č. 5

x b xf6 x xf
8:00 10:00 12:15 14:30 17:00

zastávka č. 7
xwm cm xm x xm 5m x x xm x xm xm x
5:30 5:40 5:55 6:45 11:00 12:25 12:50 14:20 14:40 15:30 15:45 16:30 18:30

Strečno cez Stráňavy
a xm am am x x

6:50 8:40 10:40 12:30 17:25 19:30 20:30

x— prem. v PO-PI, nepremáva 24.,25.,26.12.,1.1,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,
8.5.,1.9., 15.9. a 17.11.
b—prem. v PO-SO, nepremáva 24.,25.,26.12., 1.1, 6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,
8.5.,1.9., 15.9. a 17.11.
a — prem. V SO-NE a 24.,25.,26.12.,1.1,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.
5 — premáva v piatok a 9.4., nepremáva 26.12.,10.4.,1.5. a 8.5.
6 — premáva v sobotu, nepremáva 29.8.
m — spoj nezachádza cez Celulózku
w — premáva počas školských prázdnin
c premáva len v dňoch školského vyučovania
r — nepremáva 31.12.
f — nepremáva 22.12. — 5.1., 11.4.

Žilina Strečno Vrútky Pokračuje do
4:45 4:59 5:08 Zvolen
6:20 6:37 6:46 x Ružomberok
7:18 7:30 7:39 6x L. Mikuláš
9:43 9:55 10:04 6+ L. Mikuláš

10:44 10:57 11:06 x Ružomberok
12:17 12:31 12:40 Ružomberok
14:37 14:50 14:59 x Ružomberok
14:37 14:50 14:59 6+ Poprad
15:24 15:39 15:48 x Ružomberok
16:08 16:21 16:30 x Poprad
16:56 17:08 17:17 6+11 H. Štubňa
16:56 17:10 17:19 x H. Štubňa
17:57 18:11 18:20 x L. Mikuláš
18:40 18:53 19:02 Ružomberok
19:59 20:12 20:21 12 Zvolen
21:33 21:47 21:56 L. Mikuláš
22:42 22:54 23:03 x6 13 Vrútky

Železničné spoje Vrútky Strečno Žilina Vých. stanica
4:56 5:05 5:19 14 Ružomberok
4:55 5:04 5:19 15 Martin
5:38 5:47 6:01 x11 Ružomberok
6:07 6:16 6:28 L.Mikuláš
6:43 6:52 7:06 x Poprad
7:06 7:15 7:29 6+ Ružomberok
8:16 8:25 8:38 x Sp. Nová Ves
9:06 9:15 9:27 6+ L. Mikuláš

10:53 11:02 11:14 L. Mikuláš
13:06 13:15 13:29 Košice
13:36 13:45 13:59 L. Mikuláš
15:06 15:15 15:29 16 Banská Bystrica
15:46 15:55 16:07 x Košice
15:46 15:55 16:07 6+ L. Mikuláš
17:09 17:18 17:30 Banská Bystrica
17:35 17:44 18:00 Zvolen
19:14 19:23 19:38 L. Mikuláš
21:09 21:18 21:31 Zvolen

Poznáky
11 — nejde 24.12. — 6.1.
12 — nejde 24.,25.,31.12.
a 12.4.
13 - nejde 31.12.
14 — ide 25.—28.12 a 1.1.
15 — nejde 25.—28.12 a 1.1.
16 — nejde 24.—25.12 a 1.1.
6 - ide v sobotu
+ - ide vo sviatok
x — ide v prac. deň
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 15/1 / 2008
Obec Strečno, na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona

č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o úprave legislatívnych noriem a záväzných
nariadení Obce Strečna v súvislosti so zavedení meny euro v SR

Článok 1
Účel nariadenia a rozsah platnosti

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie alebo VZN)
upravuje niektoré opatrenia a postupy pri úprave legislatívnych noriem
a nariadení Obce Strečno v súvislosti s prípravou na zavedenie a so
zavedením meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie
eura“) ako výlučného zákonného platidla, jednotnej meny a menovej
jednotky podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev.

2. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť organizovaný a plynulý
postup pri zmene zákonných peňazí a menovej jednotky v Obci Strečno
rovnako ako v celej Slovenskej republike v dôsledku prechodu zo
slovenskej meny na euro (ďalej len „prechod na euro“), zamedziť nárastu
inflácie v dôsledku prechodu na euro, zabezpečiť pri prechode na euro
ochranu ekonomických záujmov ob čanov a spotrebiteľov, zachovať
kontinuitu existujúcich právnych vz ťahov a dosiahnuť neutralitu pri
premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných finančných a
majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ako aj umožniť
fyzickým osobám a právnickým osobám obce Strečno postupne sa
pripraviť a adaptovať na posudzovanie reálnej hodnoty príjmov,
výdavkov, cien, platieb a životných nákladov v eurách na základe
duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Euro je jednotná mena a menová jednotka podľa osobitných
predpisov vo všetkých zúčastnených členských štátoch Európskej únie,
ktoré zaviedli euro (ďalej len „zúčastnený členský štát“), a v
zúčastnených tretích štátoch, ktoré zaviedli euro na základe menovej
dohody uzavretej s Európskym spoločenstvom podľa osobitných
predpisov.

2. Eurozóna je regionálna oblasť v rámci Európskej únie tvorená
zúčastnenými členskými štátmi, v ktorej spoločnú menovú politiku určuje
Európska centrálna banka; Slovenská republika sa zúčastneným
členským štátom a súčasťou eurozóny stáva odo dňa zavedenia eura.

3. Konverzný kurz je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz medzi
eurom a slovenskou menou, ktorý prijala Rada Európskej únie podľa
osobitných predpisov a podľa ktorého v Slovenskej republike bude
slovenská mena nahradená eurom odo dňa zavedenia eura.

4. Deň zavedenia eura je dňom prechodu na euro v hotovostnom a
bezhotovostnom peňažnom obehu v Slovenskej republike.

5. Obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu je ustanovené
dočasné obdobie hotovostného peňažného obehu v Slovenskej republike,
ktoré sa začína dňom zavedenia eura a počas ktorého zákonným platidlom
pri všetkých hotovostných platbách v Slovenskej republike sú vo svojej
nominálnej hodnote platné eurobankovky a platné euromince vrátane
pamätných euromincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v eurách
alebo eurocentoch a ktoré boli vydané Európskou centrálnou bankou,
Národnou bankou Slovenska, inde v eurozóne alebo v zúčastnených
tretích štátoch, a zároveň aj slovenské bankovky a slovenské mince
vrátane pamätných slovenských mincí, na ktorých je uvedená nominálna
hodnota v slovenských korunách alebo halieroch, ktoré boli vydané
Národnou bankou Slovenska a ktoré boli platné ku dňu zavedenia eura.

6. Majetkovými hodnotami sú bezhotovostné peňažné prostriedky a
iné finančné prostriedky, peňažné pohľadávky, záväzky a platby,
nehnuteľnosti, byty, nebytové priestory, hnuteľné veci, majetkové cenné
papiere, dlhové cenné papiere a iné finan čné nástroje, žreby, kolky,
poštové známky a iné poštové ceniny, kontrolné známky a iné úradné
ceniny, majetkové vklady, majetkové podiely a iné majetkové práva a
platobné prostriedky vyjadrené v peniazoch, ako aj peňažne vyjadrené
ceny majetku a iné hmotné alebo nehmotné finančné alebo majetkové
hodnoty vyjadrené v peniazoch vrátane aktív a pasív vyjadrených v
peniazoch; majetkovými cennými papiermi sú akcie, dočasné listy,
podielové listy, družstevné podielnické listy alebo iné cenné papiere,
ktoré predstavujú vklady do základného imania alebo iného obdobného
imania právnických osôb, podiely na imaní právnických osôb, majetkové

podiely na subjektoch kolektívneho investovania alebo podiely na inom
spoločnom majetku podielnikov; dlhovými cennými papiermi sú
dlhopisy, pokladničné poukážky, vkladové listy alebo iné cenné papiere,
ktoré predstavujú záväzok jeho emitenta alebo inej označenej osoby na
peňažné plnenie.

7. Jednotkové ceny sú konečné ceny za kilogram, liter, meter, meter
štvorcový, meter kubický výrobku, alebo inú jednotku množstva, ktorá
sa bežne používa pri predaji konkrétneho výrobku, vrátane sadzobníkov
cien, taríf cien a ďalších prvkov cien alebo iných majetkových hodnôt,
ktoré sú vyjadrené v peniazoch a ktoré slúžia ako veličiny alebo základňa
na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných peňažných
súm, ktoré majú byť skutočne zaplatené alebo vyúčtované.

8. Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne
zobrazovanie“) je zobrazovanie a uvádzanie cien výrobkov, tovarov,
liekov, energií, vody, nájmu, služieb, výkonov, prác a nehnute ľností
vrátane poistného, taríf v oblasti dopravy, pôšt, elektronických
komunikácií a sieťových odvetví, uhrádzaných miezd, platov a iných
odmien, príspevkov a náhrad, poistných plnení, dávok sociálneho
poistenia, dávok sociálneho zabezpečenia, dôchodkov starobného
dôchodkového sporenia a dávok doplnkového dôchodkového sporenia,
dávok sociálnej pomoci, dávok sociálnej podpory a iných sociálnych
dávok, daní a poplatkov, cla, a pokút a iných peňažných sankcií, vrátane
zmluvných sankcií a peňažných náhrad škôd, náhrad za vyvlastnenie a
iných peňažných čiastok, finančných plnení a majetkových hodnôt
vrátane jednotkových cien (ďalej len „ceny, platby a iné hodnoty“)
zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách výlučne podľa konverzného
kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro, pri čom predo dňom
zavedenia eura sú pre duálne zobrazovanie rozhodujúce peňažné sumy
cien, platieb a iných hodnôt uvedené v slovenských korunách vrátane
halierov (ďalej len „slovenské koruny“) a súbežne sa na informatívne
účely uvádzajú peňažné sumy v eurách vrátane eurocentov (ďalej len
„eurá“) a pre duálne zobrazovanie odo dňa zavedenia eura vrátane dňa
zavedenia eura sú rozhodujúce peňažné sumy cien, platieb a iných hodnôt
uvedené v eurách a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné
sumy v slovenských korunách.

Článok 3
Princípy a zásady uplatňované pri prechode na menu euro

1. Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro,
vrátane duálneho zobrazovania, sa vo všetkých vzťahoch Obec Strečno
uplatňuje princíp ochrany ekonomických záujmov občanov a
spotrebiteľov, princíp neutrality pri premene a prepočtoch peňazí, cien,
platieb a iných hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ako aj princíp
kontinuity existujúcich právnych vzťahov pri rešpektovaní zásady
zmluvnej slobody, bez zmeny reálnej finančnej hodnoty predmetu
právnych vzťahov a bez zmeny ich subjektov, platnosti alebo ostatného
obsahu, ak sa všetci dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu
nedohodnú inak alebo ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje
inak.

2. Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro,
vrátane duálneho zobrazovania, sa prepočty a premeny všetkých súm
zo slovenskej meny na eurá povinne vykonávajú výlučne podľa
konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel
pre prechod na euro a postupom podľa zákona o zavedení meny euro v
SR a osobitných predpisov tak, aby čiastkové výpočty a výsledné
prepočty konečných peňažných súm zo slovenskej meny na eurá boli čo
najpresnejšie a bez vplyvu na zvýšenie ich reálnej finan čnej hodnoty a
cenovej úrovne.

3. Ak výsledkom prepočtu zo slovenskej meny na eurá podľa
konverzného kurzu sú konečné peňažné sumy v eurách, ktoré majú byť
skutočne zaplatené alebo vyúčtované (ďalej len „konečné sumy“), najmä
konečné sumy vyúčtované na výpisoch z účtu alebo konečné sumy ceny,
platby alebo inej hodnoty uvádzané na faktúrach, na iných ú čtovných
dokladoch alebo dokladoch o zaplatení, také konečné sumy v eurách sa
po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné
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miesta na najbližší eurocent podľa pravidiel ustanovených osobitným
predpisom (Nariadenie Rady ES č. 1103/97) Celkový vypočítaný zvyšok
konečnej sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného euro centa, sa podľa
uvedeného osobitného predpisu zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent
a celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa rovná polovici
alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa pod ľa uvedeného
osobitného predpisu zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent, ak sa
účastníci právnych vzťahov nedohodnú inak, alebo ak zákon o zavedení
meny euro alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Konečné sumy,
ktoré sú príjmom samosprávy Obce Strečno, sa však prednostne
zaokrúhľujú nadol, na prospech osôb povinných znášať úhradu týchto
platieb, a konečné sumy, ktoré sú výdavkom samosprávy Obce Strečno
, sa prednostne zaokrúhľujú nahor, na prospech oprávnených príjemcov
týchto platieb, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4. Vykonávanie prepočtov niektorých bezhotovostných konečných súm
na rovnocenné konečné sumy s vyšším počtom desatinných miest a
vyšším stupňom presnosti ako na najbližší eurocent možno osobitným
predpisom ustanoviť z dôvodu zabezpečenia ochrany záujmov občanov
a spotrebiteľov, zachovania kontinuity právnych vzťahov, dosiahnutia
neutrality a dostatočnej miery presnosti prepočtov pri prechode na euro.
Väčšie zaokrúhlenie niektorých konečných súm v eurách ako na najbližší
eurocent možno osobitným predpisom ustanoviť z dôvodu zabezpečenia
právnej istoty a prehľadnosti konečných súm pri prechode na euro.

5. Jednotkové ceny, ktoré sú vyjadrené v slovenskej mene a ktoré slúžia
ako veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné
prepočty konečných súm, nepodliehajú po prepočte na eurá
zaokrúhľovaniu, ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
Na účel dosiahnutia neutrality pri prechode na euro a vzh ľadom na
rozdielnu reálnu hodnotu slovenskej koruny a eura sa jednotkové ceny
prepočítavajú zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu s
takým počtom desatinných miest a stupňom presnosti, aby neovplyvnili
presnosť čiastkových výpočtov a výsledných prepočtov konečných súm
cien, platieb a iných hodnôt v eurách, ktoré podliehajú zaokrúh ľovaniu
na najbližší eurocent podľa osobitných predpisov.

6. Základňa a veličiny pre výpočet hodnoty sprostredkovateľských
alebo iných operácií, ktoré sú odvodené od ceny alebo jednotkovej ceny,
sa vyjadrujú najmenej na rovnaký počet desatinných miest ako cena
alebo jednotková cena, od ktorej sú odvodené príslušné veli činy alebo
príslušná základňa.

7. Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro sa
pravidlá pre prepočty a zaokrúhľovanie konečných súm zo slovenskej
meny na eurá rovnako vzťahujú aj na prepočty a zaokrúhľovanie iných
peňažných súm ako konečných súm zo slovenskej meny na eurá, ak
zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Článok 4
Spoločné a prechodné ustanovenia uplatňované pri prechode na

menu euro
1. Právnické osoby a podnikatelia sú povinní pripravi ť a vykonať

opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri výkone svojej činnosti
zabezpečia plynulý a nerušený prechod na euro. Každá osoba sama znáša
svoje náklady a výdavky súvisiace so zavedením eura, ak osobitný zákon
neustanovuje inak, pričom z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich
so zavedením eura sa nesmú zvyšovať ceny vrátane jednotkových cien,
ani poplatky alebo iné finančné plnenia, prípadne vyžadovať osobitné
poplatky, príplatky alebo iné plnenia na úhradu nákladov súvisiacich so
zavedením eura vrátane nákladov súvisiacich s premenou majetkových
hodnôt zo slovenskej meny na eurá. Na nevyhnutné a preukázateľne
vynaložené náklady a výdavky súvisiace so zavedením eura sa vzťahuje
osobitný predpis.

2. Ustanoveniami zákona o zavedení meny euro a tohto VZN sa
spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto
nariadenia; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich
vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa však
posudzujú podľa doterajších predpisov s tým, že sumy a majetkové
hodnoty vyjadrené v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura
považujú za sumy a majetkové hodnoty vyjadrené v eurách podľa
pravidiel pre prechode na euro, ak sa účastníci príslušného právneho
vzťahu nedohodnú inak alebo ak zákon, toto nariadenie alebo osobitný
predpis neustanovuje inak.

3. Všade, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch
Obce Strečno používa pojem „zákonné peniaze“, rozumejú sa tým

zákonné platidlá, pričom predo dňom zavedenia eura sú nimi platné
slovenské bankovky a slovenské mince, počas obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu sú nimi platné eurobankovky a
euromince a zároveň aj platné slovenské bankovky a slovenské mince a
odo dňa skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu
sú nimi platné eurobankovky a euromince. Všade, kde sa v iných
všeobecne záväzných právnych predpisoch Obce Strečno používa pojem
„peňažná jednotka“ alebo „peňažná jednotka meny“, rozumie sa tým
pojem „menová jednotka“.

4. Všade, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch
Obce Strečno používajú pojmy „slovenské platidlá“, „slovenské peniaze“
alebo „tuzemské peniaze“, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumejú aj
platné eurobankovky a euromince a od skon čenia obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu len platné eurobankovky a euromince.
Všade, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch Obce
Strečno používajú pojmy „slovenská mena“, „domáca mena“ alebo
„tuzemská mena“, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj mena euro
a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len
mena euro. Všade, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych
predpisoch Obce Strečno používa pojem „slovenská koruna“ alebo
skratka slovenskej koruny „Sk“ bez spojenia s určitou peňažnou sumou,
odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj pojem „euro“ a symbol eura
a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len
pojem „euro“ a symbol eura. Kde sa v iných všeobecne záväzných
právnych predpisoch používa alfabetický kód slovenskej koruny „SKK“
bez spojenia s určitou peňažnou sumou, odo dňa zavedenia eura sa tým
rozumie aj alfabetický kód meny euro „EUR“ a od skončenia obdobia
duálneho hotovostného peňažného obehu len alfabetický kód meny euro
„EUR“.

5. Všade, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch
Obce Strečno používa pojem „cudzia mena“ alebo „zahrani čná mena“,
predo dňom zavedenia eura sa tým rozumie iná mena ako slovenská
mena, počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým
rozumie iná mena ako euro alebo slovenská mena a odo dňa skončenia
obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým rozumie iná
mena ako euro. Všade, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych
predpisoch Obce Strečno používa pojem „valuty“ alebo „devízy“, predo
dňom zavedenia eura sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene
ako slovenskej mene, počas obdobia duálneho hotovostného peňažného
obehu sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako mene euro
alebo slovenskej mene a odo dňa skončenia obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu sa tým rozumejú peňažné prostriedky v
inej mene ako mene euro.

6. Všade, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch
Obce Strečno ustanovuje, že určitá sadzba, základ sadzby, platba, plnenie
alebo iná peňažná suma sa zaokrúhľuje na celé haliere, na násobky celých
halierov, na celé slovenské koruny alebo na násobky celých slovenských
korún, a ak osobitný predpis neustanoví inak, odo dňa zavedenia eura
sa tým rozumie príslušná sadzba, základ sadzby, platba, plnenie alebo
iná príslušná peňažná suma prepočítaná podľa konverzného kurzu a
zaokrúhlená na dve desatinné miesta na najbližší eurocent podľa
osobitných predpisov.

7. Ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na slovenské
bankovky a slovenské mince, na ich prijímanie, na ich vyhlasovanie za
neplatné a na ich sťahovanie z obehu sa až do zavedenia eura a uplynutia
obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu vzťahujú ustanovenia
doterajších predpisov o slovenských bankovkách a slovenských
minciach, rovnako to platí aj na výmeny a odoberanie nepoškodených
slovenských bankoviek, na výmeny a odoberanie poškodených alebo
inak znehodnotených slovenských bankoviek a slovenských mincí a na
odoberanie falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek a
slovenských mincí, a to až do uplynutia období výmeny slovenských
bankoviek a slovenských mincí, ktoré ustanovuje zákon.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o úprave legislatívnych noriem
a záväzných nariadení Obce Strečno v súvislosti so zavedení meny euro
v SR bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa 15.12.2008
a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia
tj.1.1.2009

Alfonz Klocáň, starosta obce
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Čl. 1
Úvodné ustanovenie

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje
práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má
dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Strečno v súlade so zákonom č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

(2) Obec Strečno je zriaďovateľom:
Materská škola a Školská jedáleň Sokolská 494, 013 24  Strečno

Čl. 2
Predmet

(1) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
(2) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky

úhrady v školskej jedálni.
Čl. 3

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy aämesačne na jedno dieťa sumu:
300,00 Sk (9.96 EUR), súrodenec 200,00 SK (6,64 EUR), a dieťa na poldennej
150,00 Sk (4,98 EUR).

(2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej
núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukazateľným spôsobom

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin
c)prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa
d)z iných závažných dôvodov

Čl.3
Školská jedáleň

(1) Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytujú svoje služby pre
deti, žiakov a zamestnancov školy resp. cudzí stravníci.

(2) Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci, zamestnanci škôl.
(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú

uvedené v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

(4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

a) stravníci 2 – 6 rokov Materská škola
  30,00 Sk (1,00 EUR) – finančná norma   7,00 Sk (0,23 EUR) – desiata
  17,00 Sk (0,56 EUR) -  obed   6,00 Sk (0,20 EUR) – olovrant
b)  stravníci  6 11 rokov ZŠ

25,00 Sk (0,83 EUR) – finančná norma
25,00 Sk (0,83 EUR) -  k úhrade

c)  stravníci 11-15 rokov ZŠ
27,00 Sk (0,90 EUR) – finančná norma
27,00 Sk (0,90 EUR) – k úhrade

d) dospelí stravníci/ zamestnanci, učitelia/ sa zaraďujú do kategórie
stravníkov 15 – 19 rokov, z toho finančný limit

30,00 Sk (1,00 EUR) platí stravník 45%
36,00 Sk (1,19 EUR) platí zamestnávateľ 55%

e) pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľ dávky v hmotnej núdzi
a predloží vedúcej jedálne príslušné doklady, je výška príspevku 1,00 SK
(0,03 EUR).

(5) Cudzím stravníkom stravujúcim sa v školskej jedálni je určená úhrada
nákladov vo výške 66,00 SK (2,19 EUR)

(6) Príspevok sa platí mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
bezhotovostne na určený účet prípadne poštovou poukážkou.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Strečno.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 18/5/
2008 zo dňa 15.12.2008.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
Alfonz Klocáň, starosta obce

Obec Strečno v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/
2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

                 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 16/3/2008
o výške príspevku za pobyt die�a�a v materskej škole

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Čl. 1.
Úvodné ustanovenia

(1) Obec je zriaďovateľom základnej školy v Strečne
(2) Povinná školská dochádzka sa plní v základnej škole podľa školského

zákona ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Čl. 2.

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa §20 ods. 2 zákona č. 245/

2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len zápis).

(2) Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v ktorom má
trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú
školu.

(3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú
spôsobilosť podľa  § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky
(1) Zápis dieťaťa sa koná v čase od 15. januára do 15. februára, ktorý

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku.

(2) Miesto a čas zápisu zverejní zriaďovateľ prostredníctvom miestneho
rozhlasu, svojej internetovej stránky a oznamom v materskej škole a základnej
škole.

(3) Zriaďovateľ základnej školy určuje termín zápisu na štvrtok 13. februára
2009 v čase od 16,00 do 17,00 hodiny.

(4) Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,

národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľ, trvalé bydlisko zákonných

zástupcov
Čl. 4.

Sankcia
(1) V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa

a plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku podľa § 37
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, za ktorý je možné uložiť pokutu do 10 000,00
Sk ( 331,93 EUR)

Čl. 5.
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo obce Strečno

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Strečno uznesením č. 18/4/2008 dňa 15.12.2008

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009
Alfonz Klocáň
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Strečno na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 17/4/2008
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

ktorej zriaďovateľom je obec Strečno.
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