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Fašiangy je obdobie od Troch krá¾ov
až do polnoci pred škaredou —
Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40
dňový pôst (zavedený až koncom 4 st.
kres�anskou cirkvou) až do Ve¾kého
piatku. Je to prechodné obdobie medzi
zimou a jarou. Pod¾a prameňov z obdobia
Ve¾kej Moravy sa u nás v 9. storočí
používal termín mjasopust (koniec
jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa
toto slovo zachovalo ako masopust, na
Slovensku sme však neskôr prebrali
nemecký názov fašiangy (fašangy), zo
slova vast-schane, čo znamená výčap.

Vo fašiangovom období bolo na
hospodárstve relatívne menej práce.
Počas fašiangov sa organizovali
zabíjačky, zábavy a tiež sa robievalo ve¾a
svadieb. ¼udia sa obliekali do masiek,
ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj
ochranný význam a mali chráni� proti
pôsobeniu negatívnych síl, mali
zabezpeči� úrodný rok a plodnos�
hospodárskych zvierat. Posledné tri dni
boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v
utorok poslednou muzikou pred
Popolcovou stredou. Fašiang končil
pochovávaním basy. Pri tomto
symbolickom pohrebe miestni občania v
prestrojení za farára, organistu,
kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom
bolo ve¾a plaču, smiechu a zábavy
všetkých prítomných. ¼udia sa počas
fašiangov chovali uvo¾nene, parodovali
zaužívané správanie sa, preobliekali sa
atï. Nachádza sa tu aj prvok prijímania
mládencov medzi mužov.

Fašiangy taktiež označovali obdobie,

Fašiangy ešte žijú
aj v Strečne Poslanci OZ sa dňa  3.februára 2009

zišli  na 19. zasadnutí, prvom v roku
2009.

Obecné zastupite¾stvo:
A/ KONŠTATUJE
- na 19. zasadnutí je prítomných osem

poslancov, starosta obce, kontrolór obce..
B/ BERIE NA VEDOMIE
- pod¾a § 14 ods. 2 zákona č. 46/1999

Z.z.  o spôsobe vo¾by prezidenta
Slovenskej republiky, o ¾udovom
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ïalších zákonov v znení
neskorších predpisov sa vo¾ba prezidenta
Slovenskej republiky sa bude kona�
v sobotu 21. marca 2009. Ak ani jeden
z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov,
bude sa druhé kolo vo¾by kona� v sobotu
4. apríla 2009. Každý oprávnený volič
obdrží „Oznámenie o čase a mieste
konania vo¾by prezidenta Slovenskej
republiky“ s poučením.

- Informáciu o vyhlásení výzvy na
predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, ktorú vyhlásilo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky.

Operačný program: Konkurencie-
schopnos� a hospodársky rast.

Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.2 Budovanie a moder-

nizácia verejného osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky.

- informáciu o výsledku výberového
konania prevádzkovate¾a káblovej
televízie. (TEST Slovakia s.r.o.
Kragujevská 4 Žilina)

- informáciu o výsledku výberového
konania prevádzkovate¾a prevozu cez
rieku Váh kompou. (Oberta Štefan,
Sokolská 378 Strečno)

- informáciu o pripomienkovaní roz-
šírenia cesty I/18 — osadi� zvukove
zábrany popri obytnej zóne t.j. miestna
čas� Krakov, ul. SNP po kostol.

- informáciu o pripravovaných
opravách miestnych komunikácií v obci
v roku 2009 a to:

- ul. Sokolská na ktorej sa už
s výstavbou trativodov začalo

- ul. 28. októbra, ktorej  projektová
dokumentácia je rozpracovaná, čaká sa
na jej  dodanie.

- ul. Za záhradami v úseku od

Euroregión Beskydy a Euroregión Bílé
— Biele Karpaty pripravili 9. 2. 2009
v priestoroch Výstavnej siene Národnej
rady Slovenskej republiky na
Bratislavskom hrade pri príležitosti
výstavy Euroregióny Slovenska vernisáž
Deň slovensko — českej hranice.

Hlavní organizátori v zastúpení s
Ivanom Harmanom,. prezidentom
Euroregiónu Beskydy a Františkom
Ježíkom, predsedom Euroregiónu Bílé —
Biele Karpaty na úvod privítali hostí
a členov združení cezhraničnej
spolupráce a poukázali na význam
a výsledky ich aktivít.

Reprezentačné zastúpenie
predstavite¾ov štátnej správy
a samospráv podčiarklo úlohu a prínos
euroregionálnych aktivít predovšetkým v
priestore, ktorý bol nedávno spoločným
územím v rámci jedného štátu, ktorého

Deň slovensko — českej hranice
Pokračovanie na str. 2

národy aj po rozdelení majú
nadštandardné a bratské vz�ahy.

Poukázali na to v rámci svojich
príhovorov z rôznych poh¾adov jednotliví
rečníci —M. Hort — podpredseda NR SR,
členovia parlamentu SR — E. Kukan,
námestník ministra pre miestny rozvoj
ČR Jiří Koliba, riadite¾ka odboru
medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce
MV SR O¾ga Marhulíková, riadite¾
odboru pre regionálnu politiku MVRR
SR ¼uboš Littera, predseda Skupiny
priate¾stva s Českou republikou pri NR
SR Juraj Horváth, predseda VÚC ŽSK J.
Blanár a členovia parlamentu ČR — P.
Rafaj, viceprezident Euroregiónu
Beskydy a T. Úhela, podpredseda
Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty .

V každom príspevku bola zvýraznená
genéza vz�ahov našich národov, ich
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Dokončenie zo str. 1

Rozpis
vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň v stredu

marec -  11., 25.
apríl - 8., 22.

Triedený komunálny odpad
(tretí štvrtok v mesiaci)

marec -  19.
apríl - 16.

Obec Strečno v zmysle zák. č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskoršícj predpisov v spojitosti so zák.
č. 50/76 Zb. v platnom znení ako
i vyhláškou č. 55/2001 Z.z. obstarala
Zmenu a doplnok č. 2 územného plánu
sídelného útvaru Strečno

V tejto súvislosti pod¾a § 22 ods. (1)
zák. č. 50/76 Z.z. v platnom znení obec
oznamuje začatie prerokovávania návrhu
Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu
sídelného útvaru Strečno a predkladá ho
na verejné nahliadnutie a uplatnenie
pripomienok.

Verejnos�, t.j. fyzické a právnické osoby
(občania, spoločenské organizácie,
podnikatelia, atï.) sú oprávnené poda�
pripomienky k návrhu Zmeny a doplnku
č.2 územného plánu sídelného útvaru
Strečno v lehote do 30 dní od zverejnenia
tohto oznámenia a to na Obecný úrad
Strečno. Na pripomienky uplatnené po
uplynutí tejto lehoty sa nebude prihliada�.

Oboznámi� sa podrobnejšie so Zmenou
a doplnkom č.2 územného plánu
sídelného útvaru  je možné v pracovných
dňoch stanovenej lehoty na Obecnom
úrade v Strečne ako i dňa 03. 03. 2009
(utorok) o 17.00 hod. na verejnom
zhromaždení občanov v sále
Kultúrneho domu v Strečne na ktoré Vás
srdečne pozýva Alfonz Klocáň, starosta
obce.

Oznámenie bolo zverejnené vo
vývesnej tabuli 23. 2. 2009

Oznam
vom satelitnom rozvode. Návrh
programov- STV1, STV2, STV3,
Markíza, ČT1, LUX, PRIMA, JOJ, JOJ+,
TA3, OČKO, NOVA SPORT, Visat
History, Explorer/Spice, Film+. Tento
návrh bude prerokovaný s budúcim
prevádzkovate¾om pri podpise zmluvy.

E/ UKLADÁ
1.) Vyzva� majite¾a porušeného

bilboardu na ceste I/l8 (pri ceste do
priemyselnej zóny) na jeho odstránenie.

Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: ihneï
2.) Prehodnoti� posunutie cestného

zrkadla na ul. Kamenná
Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: február-marec
3.) Vymeni� dopravnú značku povolená

rýchlos�ou v lokalite Zlatne.
Zodpovedný: Tavačová
Termín: február-marec
4.) Vyzva� Povodie Váhu na

odstránenie porastov pri nosných stĺpoch
lávky pre peších.

Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: február 2009
5.) Prehodnoti�  výšku poplatku  za

prenájom telocvične za jednu hodinu.
Zodpovedný: Bukovinský P.
Termín: 20. zasadnutie OZ
6.) Zabezpeči� asfaltovú dr� na

vyspravenie ulíc Partizánska,
Cintorínska, M. Ilovského

Zodpovedný: Klocáň A
Termín: marec 2009
7.) Odstráni� polámané konáre

v Močidelnom.
Zodpovedná: Tavačová
Termín: marec 2009
8.) Pripravi� a podpísa� zmluvy

o prenájme kompy, a prevádzkovaní
káblovej televízie v obci.

Zodpovední: Klocáň A., Ing. D.
Barčíková

Termín: február-marec

križovatky ul. 1. mája — Nábrežná
- ul. Hradná, na  jej  financovanie  chce

obec požiada� o NFP prostredníctvom
grantu  Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Prioritná os
č. 4 „Regenerácia sídiel“,

C/ SCHVA¼UJE
- dva volebné okrsky pre vo¾by

prezidenta Slovenskej republiky v roku
2009

Okrsok číslo jedna:  sála KD (ulice
Hradná, Lesná, SNP, Kováčska, l. mája,
Partizánka, Fr. partizánov, Kamenná,
28. októbra, Za záhradami, M. Ilovského,
Lipová, Čsl. brigády, Cintorínska, 26.
apríla,. Zlatné)

Okrsok číslo dva: jedáleň — prístavba
KD (ulice Sokolská, Športová, Nábrežná,
Mládeže, Záhradná, Školská)

- zapisovate¾ky:
okrsok číslo 1. Pokorná Eva
okrsok číslo 2. Janeková Eva
- predloženie žiadosti o NFP v rámci

opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu
projektu „ Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Strečno“, ktorý bude
realizovaný obcou Strečno.

- zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o NFP.

- financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t.j. vo výške 2 709,98 EUR /81
640,86 Sk)

D/ RIEŠILO:
- došlú poštu
- porušovanie stavebného zákona —

odvádzanie dážïovej vody zo striech na
miestne komunikácie, najmä na ulici
Kamennej, ktorá je po rekonštrukcii

- výrub stromov a porastov v pri
mostných pilieroch lávky cez rieku Váh

- previs telefónnych káblov na ul. Za
záhradami a Školská

- oplotenie areálu základnej školy
- výber televíznych programov v káblo-

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

PREZIDENTSKÉ VO¼BY
Do 1. 3. 2009 budú občanom doručené

oznámenia o čase a mieste konania vo¾by
prezidenta SR. V prípade, že občan
neobdrží oznámenie, môže si ho prevzia�
na OÚ Strečno.

Členov do volebných komisií si
delegovali politické strany a petičné
výbory kandidátov na prezidenta SR.
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Kres�ania v období pôstu častejšie ako inokedy upriamujú svoj poh¾ad na kríž,
nástroj potupy a vykúpenia zároveň. Premýš¾ajú nad svojím životom, ako sú v ňom
skúšaní, pokúšaní, neraz až ponížení... „A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej
Ťa Pán, tvoj Boh vodil štyridsa� rokov na púšti, aby Ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo
je v Tvojom srdci, či budeš zachováva� jeho príkazy, alebo nie“ /Dt 8,2/.

Pokúšanie má pre nás mnohých podobu kríža, ktorý tlačí a môže nás ohrozi�.
Pokušením sme vyvedení na púš�, do samoty, ïaleko od ¾udí, ako Pán Ježiš. Je pre
nás skúškou nášho vz�ahu s Otcom.

O pokušení Pána Ježiša v púšti píšu evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš. Poukazujú
na spasite¾ný význam tejto tajomnej udalosti. Ježiš je nový Adam, ktorý zostáva verný
tam, kde prvý Adam pod¾ahol pokušeniu. Hneï po tom, ako prijal krst v Jordáne od
Jána Krstite¾a, odišiel Pán Ježiš do púšte, aby sa štyridsa� dní a nocí postil. Táto
skúška je potrebnou súčas�ou plánu záchrany. Skúška nás preveruje a odha¾uje, akí
skutočne sme. Jej zmyslom je pripravi� sa na prijatie toho, po čom sami túžime.
Pobyt v púšti overuje, či to s dôverou v Boha myslíme vážne. Pán Ježiš bol hladný,
smädný, unavený, po celý čas nestretol človeka, nepočul ¾udský hlas. Potom prišiel

satan, ktorý tvrdil, že je poverený Bohom a pokúšal ho. Útočil na
Ježišov zúbožený zjav a ponúkal mu príjemnejšie riešenia jeho
stavu. S takýmito riešeniami problémov sa pasujeme v živote aj
my. Úmyslom satana je spochybni� našu vieru, naruši� náš vz�ah
k Bohu a spochybni� Božiu vô¾u. Každá skúška, do ktorej sa
dostaneme, nás stavia pred rozhodnutie zosta� verný alebo
pod¾ahnú�. Skúška a pokušenie bola realita Ježišovho života. Na
pokúšanie satana odpovedal, že potrebuje len jedno, dôverova�
Bohu a On mu všetko dá. A presne to chce Ježiš aj od nás. S¾ubuje
nám: „...h¾adajte najprv Krá¾ovstvo Božie a jeho spravodlivos�
a všetko toto bude vám pridané.“ /Matúš/  Kristov príklad je ve¾mi
vážny. On vie, že človek chce by� dobrý, ale zdedili sme ve¾kú
náklonnos� k zlému a pokušenia sú nám blízke. Ak ich však
premáhame s Bohom, budeme nepodplatite¾ní a nepremožite¾ní.

Poprosme teda Pána Boha o múdros� a odvahu vo chví¾ach
skúšok. AM

 Kristus na púšti

Fašiangy ešte žijú aj v Strečne

ktoré ukončovalo priadky a za ktorým
nasledovalo tkanie. V tomto období sa
uskutočňovala aj väčšina svadieb,
prebiehali tu rôzne iniciačné obrady
(prijímanie mládencov a dievčat do
spoločnosti, učni sa stávali tovarišmi).
Fašiangové zábavy trvali od nedele do
utorka, niekde až do stredy. V domoch
sa pieklo mäso, varila huspenina,
vyprážali šišky a fánky. Bolo zvykom sa
riadne najes� pred obdobím pôstu a
tradovalo sa, že človek bude potom
hladný po zvyšok roka. Typické boli aj
obchôdzky v maskách, kde mládež
získavala jedlo, z čoho sa potom niečo
spoločné urobilo (zväčša richtárka).
Masky. Okrem preobliekania sa za
druhých sa zaužívalo aj zosmiešňovanie
samých seba, potom boli typické
zoomorfné masky (turoň, koza, medveï).
Vyvrcholením bolo pochovávanie basy
(v utorok v noci pred Popolcovou
stredou).

Ako sa vraví, iný kraj, iný mrav, tu to
tiež platí. I keï sa tu vyskytujú aj
spoločné črty. V obciach na Slovensku
sa pražila praženica, na ktorú bola
pozvaná celá dedina. Mládenci najprv
týždeň pred zábavou chodili po dedine a
pozývali dievčatá, ale aj starších. Pri tejto
obchôdzke nezabudli pobra� vajíčka a
slaninu. Praženicu väčšinou pripravovala
richtárka, potom sa začínala zábava, na
ktorej boli aj pražené šišky, karamel,
závin, huspenina… V Honte bolo
zvykom robi� pálenku. Chlapci chodili po
dedine a vyberali zrno, taktiež spojené s
obchôdzkami za dievčatami a pýtaním
slaniny, klobásy a niekde im dali aj údené
mäso. Všetko sa odnieslo na priadky, kde
dievčatá pripravili pohostenie. Fašiangy
sa končili v utorok o polnoci. Spočiatku
boli v ostatných regiónoch Slovenska

Dokončenie zo str. 1 tieto zvyky dos� podobné, aj keï sa
vyskytovali malé rozdiely.

Ako je to u nás?
Vïakabohu, my v Strečne poznáme

fašiangy nielen z televízie a obrázkov.
A to je naozaj dobre. Za to , že v našej
obci tradícia Fašiangov a „maškár“
nevymrela a že trvá dodnes, môžeme
vïači� ¾uïom, ktorí túto tradíciu zažili,
zozbierali a uchovávali. Ale čo je
najdôležitejšie, priamo ju vnášajú  do

nášho života aj dnes. Tradícia žije
vïaka našim strečnianskym hasičom.
Za to im patrí ve¾ká vïaka. A čo je
potešujúce, masiek z roka na rok pribúda.
Je na nás, ako sa dokážeme zabáva�,
hosti� a radova� počas fašiangov, ktoré
kra¾ujú na konci zimy nielen u nás, ale
po celom svete.

A na záver fašiangový vinš. „Už sa
Fašiang kráti, už sa nenavráti. Staré baby
plačú, že sa nevyskáču.“

¼ubica Kučerová
foto Janko Oberta ml.
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Národná kultúrna pamiatka, dominanta
nášho kraja — hrad Strečno je v správe
Považského múzea (PM), ktoré spadá
pod zriaïovate¾a — VÚC Žilinský
samosprávny kraj.

V minulom roku došlo vo vedení
Považského múzea až k trom zmenám na
poste riadite¾a.

Dlhoročný riadite¾ PhDr. Mrva bol
nahradený dočasným zástupcom Ing.
Poláčkom a v závere roku 2008 bol
vymenovaný za riadite¾a PhDr. Schubert.

Strečniansky hrad je
najnavštevovanejšou kultúrnou
ustanovizňou (viac ako 60 tis. hostí ) zo
štyroch, spravovaných PM. Preto je
v záujme zriaïovate¾a aj správcu klás�
stály dôraz na skvalitňovanie služieb a
pestros� ponuky. Tieto zámery je dôležité
rieši� v súčinnosti s obcou ako subjektom
budujúcim infraštruktúru s prepojením na
širšie zabezpečenie ponuky v cestovnom
ruchu a turizme, ku ktorým sa činnos�
hradu predovšetkým radí  .

Je možné konštatova�, že každé
z doterajších vedení rešpektovalo tento
fakt a svojím spôsobom prispievalo
k tvorbe miestneho produktu. Takisto je
potrebné zdôrazni�, že práve súčasné
vedenie ŽSK svojou činnos�ou v kultúre
a regionálnom rozvoji rieši v poslednom
období ve¾mi aktívne problémy NKP
hrad Strečno. Vidite¾ným dôkazom je
zabezpečenie smerových tabú¾
rešpektujúcich európsku grafiku na
zvýraznenie kultúrnych stánkov. Ďalšími
iniciatívami, ku ktorým aktívne prispieva
aj obec, je príprava projektovej
dokumentácie na vytvorenie kultúrno —
sociálneho zázemia v podhradí (Paseka),
na ktoré sa pokúsi nájs� ŽSK prostriedky
prostredníctvom eurofondov už v tomto
roku.

Výsledkom spolupráce a záujmu obce
aktívne sa spolupodie¾a� na vytváraní
adekvátnych podmienok pre
návštevníkov hradu je záujem o
osvetlenie hradných schodov a cesty od
hradnej terasy k hradu, ktoré tvoria súčas�
projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu verejného osvetlenia
v obci v rámci projektovej výzvy MH SR
— Konkurencieschopnos� a hospodársky
rast..

V spolupráci so ŽSK sa tiež chystá obec
Strečno rieši� miestnu ponuku
v náväznosti na hrad skvalitňovaním
dopravných subsystémov. Pre tieto
iniciatívy sú v rámci Regionálneho
operačného programu (ROP) MVRR SR

vyčlenené opatrenia Regenerácia sídiel
a Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu.

Súčasné podmienky na čerpanie
eurofondov  sú ve¾mi výhodné, pretože
umožňujú realizova� samosprávam
aj VÚC investičné zámery iba s 5 %-nou
finančnou spoluúčas�ou. Tomu

zodpovedá aj počet žiadate¾ov
a vzh¾adom na daný objem prostriedkov
tiež obmedzené množstvo uspokojených.

Preto možno v  tomto období hovori�
iba o pripravovaných plánoch a  ideách
na zatraktívnenie hradu.

Avšak niektorými čiastkovými krokmi
budú už v tejto sezóne reálne naplňované
zámery prostredníctvom vlastných
prostriedkov, ktorými Žilinský
samosprávny kraj umožní správcovi —
Považskému múzeu priblíži� sa službami
a kvalitou požiadavke doby
a očakávaniam návštevníkov. Konkrétne
sa už teraz pripravuje rekonštrukcia
sociálnych zariadení, oprava hradných
striech a vytvorenie komunikačno —
spoločenských priestorov. Konkrétnu
tvár získavajú v tomto čase tiež
novoplánované kultúrne akcie
s celoslovenským významom.        /pa/

Minulú stredu sa deti zo škôlky
v Strečne akosi vytratili. Namiesto nich
prišli princezné, piráti, spidermani,
motýlik, myška, kocúrik, cínový vojačik,
námorník, poobliekaní do krásnych
odevov. Všetky karnevalové masky

rodičov spoločne privítali a potom sa
nám smelo predstavili a ukázali, čo
dokážu. Videli sme veselé triky s ušami,
očami, nechýbal spev, tanec. Masky
spievali tradičné ¾udové piesne ako
„Fašiangy Turíce“, aj „Popod šable“...,
Popritom zahrali aj na hudobných
hračkách, spievali so
sprievodom harmoniky aj s ozembuchom.
Po promenáde v maskách sa všetci
občerstvili šiškami, rôznymi dobrotami,
dali si čajík a takto posilnení pokračovali
vo veselej zábave. Spoločne s rodičmi sa
zahrali hru „My sme masky veselé“, čo
sa de�om ve¾mi páčilo. Príjemne unavení
a plní zážitkov sa podvečer masky aj
rodičia rozišli do predfašiangového
zimného večera domov.

Ďakujeme pani učite¾kám a detičkám za
ve¾mi príjemné popoludnie, ktoré sme
spolu strávili. Ďakujeme aj rodičom za

prípravu naozaj fašiangového
pohostenia. Stoly boli plné šišiek,
koláčov, nápojov. Nechýbala klobása
aj slaninka. Bol to jednoducho
príjemný a veselý zážitok.

Fašiangy v škôlke boli také, ako
majú by�. Veselé, žartovné,
pohostinné. Rodičia ich zažili spolu
s de�mi, a to bolo to najdôležitejšie.
Naplnili heslo: „Povedz mi a ja
zabudnem, ukáž mi a ja si
spomeniem, rob to so mnou a ja si
budem pamäta� navždy.“

p.Hurková a vïační rodičia detí
z MŠ v Strečne

Hrad Strečno pred sezónou Fašiangový karneval
v MŠ Strečno
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Matka Zima sa rozhodla ešte pár dní

počka�, veï to má tak by�, aby sa mohli
ešte deti vyšanti�! Tak, ako sa nechajú
v snehu zanecha� stopy a nakresli� silueta
anjela, tak zanechávali svoje stôpky aj
deti na bielych papieroch ako sneh.

Jedno ráno mnoho stôp,
dlhých, krátkych, ve¾kých, malých,
kostýmy z dávnych dôb,
obliekali ve¾kí, malí.

FAntázia
ŠIAlenstvo
Nálada
GYmnastika   po plotoch ,
za tými, čo za oknami obzerajú
maškary.

POTVORA
Taká ve¾ká potvora
vkročila k nám do dvora.
Asi už k nám nevkročí
hodil som po nej motyku,
mám pocit, že skončila v obočí.

Tá sa ale postavila,
prešla dva-tri metre,
do voza si naložila
moje staré svetre.

Kričím za ňou:
- To je moje!
Ona ako hluchá
uteká bez ducha.

(Martin Rendár, 7.A)

SPRIEVOD
Ide sprievod preve¾ký
líšky, medveï, veverky.
V strede trubkár, gitarista,
z¾ava, sprava traktorista.
Pekná pani s košom v ruke,
biela tvár ako v múke,
nesie fánky, šišky s rumom,
tancova� chce večer s Rudom.
( Simonka Melová, Katka Hodásová,

Danielka Tichá 7.A)

FAŠIANGY
Pod šírim nebom ¾udia chodia
a snehom sa �ažko brodia.
Ve¾a snehu, sneží stále
na fašiangovom ve¾kom bále.
Na fašiangy idú strašiac,
rôznych tvárí maškary,
idú,idú všade tam,
zamieria si práve k vám.
Neobídu nikoho, všade spravia krok,
deti sa šantia s nimi, kde skok tu skok.
Už sa dostali do celej dediny
ochutnali aj z dobrej medoviny,
vrátili sa do sály
aby zábavu pre nás chystali.
(Monika Zrelicová, Miška Bačárová

6. roč.)

AKO CHUTÍ SNEH?
Biely sneh mi ve¾mi chutí,
žltý vôbec nie,
ten je pre mňa zlé znamenie!

Psi si označili svoje územie.
A zelený od trávy
chutí asi ako šalát špenátový.

(Jurko Oberta, 5.A)

VODNÍK
Topí životy,
akoby nemal žiadnej roboty!
Zelený až po uši,
aspoň odplaší všetky vši.

Robota mu ide od ruky,
klebetia o tom karasy i š�uky.
Nemá on vždy dobrý deň,
lebo každý v zime doma sedie� chce len.

Tak si chudák zvykol na to �ažké
remeslo,

pri ktorom vždy kus života vyhaslo.
Keï nemá žiadny úlovok,
oddychuje celý rok.
(Sima Juríková, Janka Hanuljaková,

Ma�a Michálková 6.roč.)

HÁČKOVANÁ SNEHULKA
Snehová vločka ¾ahučko padá,
na zem si potichu sadá.
Zrazu hluk a zrazu krik,
je tu Ferko nezbedník.

Berie všetky sestry snehové,
aby vytvoril z nich čosi gu¾ové.
A už letia všetky vetrom,
skončia za pleteným svetrom.

(Aïka Bestvinová, 5.A)

Hovorí sa, že aj snaha sa cenní, že
žiadna neostane bez odmeny.
Odmenou  pre tvoriace deti je dobrý
pocit, že niečo dokázali samy. Často sú
krátke, ale originálne útržky ich
fantázie, ktoré cinkajú ako mečujúce
sa ¾adové cencúle.
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vzájomné obohacovanie, život
v spoločnom i samostatných štátoch
a ohromný význam takýchto združení,
ktoré podmieňujú pôvodný spôsob
existencie v rámci európskeho priestoru
a ktorý bol špecifický ako spoločenstvo
regiónov.

Umelé bariéry vytvárané
administratívnym členením odbúrava
práve spolupráca v širokom spektre
aktivít, podmieňovaná osobnými
iniciatívami členov združení
a v súčasnosti výrazne podporovanými
rôznorodými možnos�ami europrojektov
v rámci cezhraničnej spolupráce.

Vernisáž pokračovala neformálnym
programom založenom predovšetkým na
vzájomných stretnutiach starostov
s predstavite¾mi štátnej správy či

Deň slovensko — českej hranice
navzájom, s poukázaním na konkrétne
výsledky cezhraničnej spolupráce
v rámci euroregiónov, ktoré svoju
činnos� uskutočňujú už desa� rokov. Od
prvých nesmelých krokov tento vývoj
nadobudol významné rozmery a vernisáž
o tom poskytovala bohatú dokumentáciu.

Obec Strečno bola pri zrode
Euroregiónu Beskydy a v osobe starostu
Alfonza Klocáňa— člena prezídia je stále
význame angažovaná možno poveda� vo
všetkých jeho doterajších činnostiach.
Výsledky spolupráce nielen s českými
partermi, ale tiež s po¾skou stranou
možno dokumentova� množstvom aktivít
našej samosprávy, záujmových združení
a organizácií pôsobiacich v obci. Preto aj
jej miesto nemohlo by� opomenuté na
prezentácii výsledkov spolupráce na
Bratislavskom hrade.  /pa/

Združenie obcí
M i k r o r e g i ó n u
T e r c h o v s k á
dolina (MTD)je
dobrovo¾ným, na
p o l i t i c k ý c h
s t r a n á c h
a  h n u t i a c h
n e z á v i s l ý m
z á u j m o v ý m
združením obcí.

S t a n o v y  
Združenia  obcí 
M i k r o r e g i ó n u

Terchovská dolina nadobudli platnos�
schválením na valnom zhromaždení  dňa 
22. júla  2008

Predmetom činnosti je koordinova�
aktivity so subjektmi podie¾ajúcimi sa na
zabezpečovaní oblastí: samosprávy,
programu očisty Váhu, verejno-
prospešných služieb, cestovného ruchu,
životného prostredia miestnej a
regionálnej úrovni, vrátane získavania a

Varín (Ing. Karol Strásky) - člen
Teplička nad Váhom (Milan Lazár) -

člen
Terchová (Viktor Vallo) - člen
Dozorná rada
Nededza (Ing. Dušan Vajda) - predseda
Krasňany (Dr. Milan Tichák) - člen DR
Stráňavy (Ing. Jozef Papán) - člen DR
Viac info na www.mikroregion-td.sk

 /pa/

Dokončenie zo str. 1

Mikroregión Terchovská dolina

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

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

PLTNÍCKA
ZABÍJAČKA

Pltnícky život sa
nezastaví ani cez zimu.
Samozrejme treba
o r g a n i z a č n e
p r i p r a v o v a �
nadchádzajúcu sezónu
ale dôležitý je tiež
kolektívny duch medzi pltníkmi.

O to sa starajú sami. Sú výborná partia
a okrem stretávania sa v medziobdobí,
kde sa vždy nezabudne ani na zážitky na
vode, rozhodli sa založi� tradíciu typickej
zimnej príležitosti.

Pltnícka zabíjačka teda bolo čosi, čo
naplnilo predstavu všetkých.

Tak posledná februárová sobota
s príjemnou zimnou atmosférou bola
prvým dňom predpokladanej novej
tradície na Gazdovskom dvore, ktorej
venovali pozornos� i viaceré médiá.

/pa/

Oznam
Obecná knižnica v Strečne vyhlasuje

literárnu sú�až v próze pre deti ZŠ
v kategóriách 1. — 4. ročník ZŠ a 5. — 9.
ročník ZŠ na tému

„Môj super deň“.
Príspevky osobne prinieste do obecnej

knižnice alebo zašlite na e-mailovú
adresu kniznicastrecno@azet.sk do 29.
mája 2009. Príspevky sa nevracajú.

/eb/

využívania  domácich a zahraničných
zdrojov na podporu rozvoja obcí.

Základné fakty
Členovia
Belá, Dolná Tižina, Gbe¾any, Kotrčina

Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš,
Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy,
Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom,
Terchová, Varín, Zázrivá.

Geografické údaje
Celková výmera - 33 967 ha
Počet obyvate¾ov - 30 013 (2007)
Najväčšia dĺžka  - 36 km
Najväčšia šírka - 17,5 km
Rozpätie nadmorských výšok - 335 —

1709 m n. m.
Najdlhší vodný tok - Varínka (25 km)
Najväčšia obec -Terchová (85,5 km2)
Najmenšia obec  - Mojš (2,6 km2)

Orgány
Predsedníctvo
Belá (Bc. Ivan Dvorský) - predseda
Strečno (Alfonz Klocaň) -podpredseda
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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA MS SČK
15. február bol dňom bilancovania činnosti MS SČK. 60 členov sa zišlo, aby zhodnotili

vlaňajší rok. Túto im vo svojom príhovore zosumarizovala predsedníčka organizácie
V. Samcová. Gro aktivít MS tvorila organizácia odberov krvi na pôde obce. V roku
2008 boli tri. Účas� bezplatných darcov krvi zaradilo našu organizáciu na prvé miesto
v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Za vlaňajší rok sa na uvedených odberoch
zúčastnilo 83 bezplatných darcov. Za tento humánny čin im patrí ve¾ká vïaka.

Svojou aktívnou prítomnos�ou sa miestny spolok SČK podie¾al ako doteraz tiež na
kultúrno — športových aktivitách obce a úprave hrobov padlých na našom cintoríne.

Bohatá, chvályhodná a záslužná činnos� nášho spolku bola s ve¾kým poïakovaním
hodnotená tiež prítomným riadite¾om US SČK J. Horským a starostom Strečna A.
Klocáňom. /r/

VALENTÍNSKA KVAPKA
MS SČK v Strečne zorganizoval
celoslovenskú akciu Valentínska
kvapka krvi bezplatných darcov
v spolupráci s OÚ na 19. februára.
Opä� sa prejavila výborná práca
výboru miestnej organizácie, ktorý vie
zabezpeči� a zorganizova� všetkých,
ktorí môžu a chcú darova�
najcennejšiu životodarnú tekutinu.
Odberu sa zúčastnilo spolu 49 darcov,
občanov Strečna a Nezbudskej Lúčky:
Štefan Rapšan Alfonz Klocáň
Ingeborg Ďuriková Miloš Melo
František Samec st. Dušan Ďurika
Anton Oberta Eva Vojvodová
Mikuláš Samec Jaroslav Trhančík
Anton Taraba Peter Belica
Peter Oberta František Samec ml.
Ing. Karol Taraba Eva Tarabová
Peter Ďuračka Zuzana Obertová
Jozef Kivoň Anna Krúpková
Michal Klocáň Peter Michálek
Alžbeta Michálková Kamil Beháň
Dominika Klocáňová Daniel Kubo
Daniel Samec Katarína Ondáková
Sidónia Kočišová Dana Samcová
Pavol Tavač Zuzana Samcová
Lenka Kánová Lenka Vojvodová
Róbert Kán Miroslava Pernišová
Milan Sapieta ml. Jozef Hanuljak
Jana Vojvodová Zdeno Cipáry
Jana Škovránková ¼ubomír Taraba
Ladislav Kočiš ml. Petra Ďuračková
Marián Beháň Ján Kuzmány st.
Ing. Stanislav Šupej Pavol Melo
Martina Hanuljaková Opustili nás

1. Tomáš Oberta ..................................... 13. 1. 1953 .................................. 29.1.
2. Jaroslav Hanuljak ............................... 23. 9. 1996 ................................... 8. 4.
3. Jaroslava Zajacová ............................... 7. 8. 1967 ................................... 28. 4.
4. Margita Pivková ................................. 15. 7. 1916 .................................. 16. 6.
5. Pavel Melo ......................................... 25. 11. 1927 ................................. 27. 7.
6. Pavol Ilovský ...................................... 30. 8. 1930 ................................... 3. 8.
7. Mária Trhančíková ............................. 13. 7. 1922 ................................... 6. 9.
8. Blažej Oberta ...................................... 22. 3. 1935 .................................. 20. 9.
9. Peter Melo .......................................... 25. 12. 1934 ................................ 19. 10.
10. Albert Cigánik ..................................... 2. 8. 1926 ................................... 7. 12.
11. František Beháň .................................. 25. 6. 1934 ................................. 11. 12.
12. Terézia Ilovská ................................... 22. 5. 1923 ................................. 24. 12.

Štatistika obce — rok 2008
Počet obyvate¾ov k 31. 12. 2008: ................................................................ 2 662
Počet pris�ahovaných: ....................................................................................... 40
Počet ods�ahovaných: ....................................................................................... 23

Narodení:
1. Bronislava Honková ............ 7. 1.
2. Zuzana Martinčeková .......... 22.1.
3. Michal Oberta ..................... 16. 2.
4. Marek Košík ........................ 4. 3.
5. Tomáš Ritkav ....................... 8. 4.
6. Patrik Hauer ........................ 21. 4.
7. Tamara Gallová .................. 10. 4.
8. Patrik Košút ........................ 28. 6.
9. Viktória Benedigová ........... 29. 7.
10. Miroslav Jánošík ................. 10. 8.
11. Kristína Trnovcová ............. 12. 8.
12. Nela Pratáková .................... 12. 8.
13. Barbora Sobčiaková ........... 17. 8.
14. Lara Prieložná ..................... 14. 9.
15. Sabina Klimová .................. 16. 9.
16. Michal Taraba ..................... 21. 9.
17. Michal Knapec .................... 24. 9.
18. Matúš Litvik ....................... 25. 9.
19. Veronika Ondrušková ......... 29. 9.
20. Šimon Bukovinský ............ 21. 10.
21. Nicolas Oberta ................... 12. 12.
22. Jakub Višňanský ................ 12. 12.

Najstarší občania
Oberta Juraj .................................. 88
Gajdošová Štefánia ....................... 88
Saganová Dorota .......................... 88
Magočová Anna ........................... 87
Honková Jozefína ......................... 87
Očková Terézia ............................ 86
Gajdošová Jolanta ........................ 86
Verešová Anna ............................. 86
Obertová Jozefína ......................... 86
Budinská Mária ............................ 86
Mojská Žofia ................................ 85
Koš�álová Mária ........................... 85
Beháň Štefan ................................. 85
Tarabová Johana ........................... 85
Melo Pavol ................................... 85
Remeková Margita ....................... 85
Jakubcová Etela ............................ 84
Gallová Žofia ................................ 84
Rzeszotová Alojzia ....................... 84

Zosobášili sa
Milan Škorvánek — Janka Sapietová .............................................................. 26. 1.
Róbert Gallo — Radka Adamé ..................................................................... 26. 1.
Pavol Beháň — Erika Holubčíková ................................................................. 10. 5.
Gustáv Osuský — Darina Mojská ................................................................ 17. 7.
Juraj Kvak — Gabriela Mešková ..................................................................... 19. 7.
Andrej Barošinec — Zuzana Trhančíková .................................................. 16. 8.
Vladimír Oberta — Malgorzata Monika Jedrzejewska ................................... 27. 9.
Andrej Magál — Iveta Hanuljaková ............................................................ 7. 11.
¼ubomír Litvik — Radoslava Mešková ........................................................... 8. 11.

FK Strečno aj tento rok oznamuje
širokej verejnosti, že i tento rok je
možné poukáza� 2% z Vašich daní
na rozvoj mládežníckeho športu v
Strečne. Tlačivá si môžete
vyzdvihnú� na OÚ Strečno, budú k
dispozícii na majstrovských futb.
zápasoch, alebo si ho môžte stiahnu�
z internetu.
Obchodné meno:

Futbalový klub Strečno
Sídlo: Strečno
Právna forma:

Nezisková organizácia
IČO: 69400606

OZNAM
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
26. februára 2009 v náklade 320 kusov. Za
obsahovú čas� materiálov zodpovedá redakčná
rada v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼.
Kučerová, A. Melišová, E. Trnovcová,
E.Balcárová
Reg. číslo: RP388/2008

Aj keï pre-vraciame v kalendári ešte len
prvé stránky nového roku a vïaka
krásnemu zimnému počasiu prevládajú v
týchto  dňoch  zimné športy ,
zaznamenávame  v médiách  už aj správy
z   futbalového prostredia .Či už sú to

reprezentačné alebo klubové na všetkých úrovniach republikových
sú�aží. A preto ani my nesmieme zaspa� na vavrínoch.

Naša zimná futbalová  príprava  Á-čka  začala už 13.1 2009 pod
vedením trénera  Petra Tavača .Chlapci sa stretávajú 3x v týždni,  v
nede¾u to vyvrcholí zápasom , ktoré však ovplyvňuje ve¾ká nádielka
snehu na hracích plochách. Z toho dôvodu boli niektoré zápasy
odvolané. Dobrý zápas sme odohrali v Stráňavách ,kde sme aj napriek
územnej prevahe domácich strelili 4 góly. Domáci v závere dokázali
už len skorigova� výsledok  na konečných 2:4 /0:3/.Ve¾mi dobre
zapadla do mužstva  nová posila  zo Závodia ¼ubo Belko , ktorého
hos�ovanie sa teraz dolaïuje. Ale i mladí chlapci z dorastu Roman
Hanuliak a Patrik Žemel. Určite ste zvedaví, aké pohyby hráčov  sa
v našom mužstve chystajú. Nako¾ko prestupový  termín trvá až do
1.apríla , budú sa prestupy realizova� v najbližších dňoch . Jarovi
Trhančíkovi a Michalovi Radočánimu skončilo hos�ovanie v Rosine,
resp. v Stráži. Rosina opä� prejavila záujem o predlžení hos�ovania
Jarovi Trhančíkovi  aj v jarnej časti tohto ročníka. Takže uvidíme.
Miška Radočániho by sme však radi uvideli opä� v našom drese.
Miloš Lonc je definitívne v Nezb. Lúčke  a Ras�o Beháň v Bytčici.
Pavol Kopásek pošku¾uje po nejakom zahraničnom angažmáne ,
takže opä� čas ukáže, či od nás odíde. Skončilo hos�ovanie i Petrovi
Lončíkovi , vrátil sa naspä� do Stráňav i Michalovi Belkovi -vrátil
sa do Závodia. O oboch máme i naïalej záujem .

Čo sa týka príchodov , chceme sa posilni� o už spomínaného ¼uba
Belku ,  chystáme sa doladi� i prestup Roba Vojvodu z Kys.
Lieskovca, ktorému skončilo na jeseň hos�ovanie. Takže toto všetko
sa chystáme realizova� v najbližších dňoch. Inak ostatní chlapci
ostávajú pohromade , trápia nás niektoré drobné zranenia / Melo,
P.Sokolovský,Kán,/ ale veríme ,že do začiatku sú�aží  t.j. 23.3.2009
s Varínom  sa dajú do poriadku. S definitívnou platnos�ou však už
skončili s aktívnou činnos�ou  pre �ažké úrazy zavinené pri futbale
takí hráči ako Janko Cigánik , Robo Sokolovský a  Peter Oberta . I
touto cestou im za všetko ïakujeme.

V doraste však máme zásluhou trénera Jarka Hanuliaka  šikovných
chlapcov , ktorí sa už teraz zapájajú do tréningového procesu Á-
čka. Verme ,že nám vyrastá ïalšia dobrá generácia.

Mrzí nás preto , že iná generácia mladých výrastkov nám ničí
majetok futbalového ihriska. Rozbité lavičky, okná na šatniach ,
hodiny i búdka na tribúne, osprejované šatne , poškodená strecha ,
porozbíjané f¾aše a pod. Ideme sprísni� kontrolu v areáli a budeme
rodičom hlási� takýchto neporiadnikov , pre ktorých prichádzame o
ïalšie financie.

Žiaci takisto začali s prípravou pod vedením Jožka Tavača a Ondreja
Kormančíka, ktorí využívajú na tréningy miestnu telocvičňu, nako¾ko

im začína sú�až až na
Ve¾kú noc.

 Je však ešte ve¾a vecí ,
ktoré treba rieši� ,pretože
sú�až už klope na dvere. V
tomto týždni sme odohrali
ïalší zápas -Strečno-
Trnové 4:2 /1:0/

Štefan Tavač -
predseda FK

Zimná príprava v plnom prúde ROZPIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ
NA ROČNÍK 2008 — 2009

JARNÁ ČASŤ
Dospelí, dorast

14. kolo 29. 3. 2009
Strečno — Varín dosp. 15.00 hod.
Strečno — Raková dor. 12.30 hod

15. kolo 5. 4. 2009
Rado¾a — Strečno  dosp. 15.30 hod.
Skalité — Strečno dor. 13.00 hod.

16. kolo 12. 4. 2009
Strečno — Skalité dosp. 15.30 hod.
Strečno — K. Poruba dor. 13.00 hod.

17. kolo 19. 4. 2009
Bánová B — Strečno dosp. 16.00 hod.
Strečno - Rudina dor. 13.30 hod.

18. kolo 26.4.2009
Strečno - Závodie dosp. 16.00 hod.
K.Lieskovec — Strečno dor. 13.30 hod.

19. kolo 3. 5. 2009
Strečno — Teplička n/V dosp. 16.30 hod.
Strečno — Rosina dor. 14.00 hod.

20. kolo 10. 5. 2009
Rosina — Strečno dosp. 16.30 hod.
Korňa — Strečno dor. 14.00 hod.

21. kolo 17. 5. 2009
Strečno - Belá dosp. 17.00 hod.
Strečno — D. Hričov dor. 14.30 hod.

22. kolo 24. 5. 2009
D. Hričov — Strečno dosp. 17.00 hod.
Staškov — Strečno dor. 14.30 hod.

23. kolo 31. 5. 2009
Strečno — Turzovka dosp. 17.00 hod.
Strečno — Zborov n/B dor. 14.30 hod.

24. kolo 7. 6. 2009
Bytčica — Strečno dosp. 17.00 hod.
Podvysoká — Strečno dor. 14.30 hod.

25. kolo 14. 6. 2009
Strečno — Podvysoká dosp. 17.00 hod.
Strečno —Svrčinovec dor. 14.30 hod.

26. kolo 21. 6. 2009
Rudinská — Strečno dosp. 17.00 hod.
Rado¾a — Strečno dor. 14.30 hod.

Žiaci
12. kolo 11. 4. 2009 Strečno - Višňové
13. kolo 18. 4. 2009 Strečno — Ajax Slim. A
14. kolo 25. 4. 2009 Kam. Poruba - Strečno
15. kolo 2. 5. 2009 Strečno - Štiavnik
16. kolo 9. 5. 2009 Rosina - Strečno
17. kolo 16. 5. 2009 Strečno — Ajax Slim. B
18. kolo 23. 5. 2009 Teplička n/V - Strečno
19. kolo 30. 5. 2009 Strečno - Terchová
20. kolo 6. 6. 2009 Predmier - Strečno
21. kolo 13. 6. 2009 Strečno - Varín
22. kolo 20. 6. 2009 Vo¾ný lós - Strečno
Hrací deň je sobota o 10.00 a 12.00 hod.Schválené
výnimky:Družstvá FC Ajax Slimáčik A a B odohrajú domáce
zápasy v nede¾u

Schválené výnimky hracích dní a časov:
Dospelí: Bánová B — ihrisko Brezany
Dorast: Zborov, Skalité, Korňa, D. Hričov, Rudina — sobota UHČ

dospelých; Rado¾a —sobota o 14.30 hod., Kys. Lieskovec —sobota UHČ
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Každoročne sa aj naše deti zapájajú do charitatívnej činnosti pod
názvom Deň narcisov, ktorej vý�ažok putuje do Ligy proti rakovine.
Peniaze sa dostávajú k chorým ¾uïom, pomáhajú v liečbe, pri
získavaní dôležitých prístrojov a pod. Je nutné vyzdvihnú� obetavos�
týchto detí, ktoré sa podujali a venovali svoj čas tejto veci. Verte,
že záujem o takúto akciu je každý rok ve¾ký. Práve títo dobrovo¾níci
sa stretávajú s rôznymi reakciami našich občanov pri zbierke. Sme
však radi, že pozitívnych je ove¾a viac, ako negatívnych. Pretože
táto zákerná choroba- rakovina sa stala civilizačnou chorobou a už
nemožno pred ňou zatvára� oči a tvári� sa, že sa nás to netýka. Každá

choroba sa nás akoko¾vek dotýka. A vy, ¾udia, ste práve svojím príspevkom pomohli boju
proti nej. V našej obci deti Zuzana Samcová, Martin Samec, Veronika Galadíková, Patrícia
Trnovcová, Dominika Zajacová, Dagmar Samcová, Anna Samcová, Erika Za�urová, Iveta
Melová, Simona Repáková, Nikola Halušková, Rebeka Hanková, Katarína Hodásová
a Viera Tojčíková vyzbierali dohromady 636,36 Eur, čo bolo za posledné roky najviac.
Patrí im ve¾mi ve¾ká vïaka!!!

Deň narcisov- 17. apríl

Dňa 21. apríla 2009 sa konalo 20.
zasadnutie obecného zastupite¾stva
v Strečne.

Obecné zastupite¾stvo:
A. BERIE NA VEDOMIE
- vzdanie sa p. Milana Klocáňa funkcie

poslanca OZ k 21. 4. 2009 z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti

- informáciu o konaní pietneho aktu
kladenia vencov na Pamätníku
francúzskych partizánov v Strečne dňa
26.4.2009 pri príležitosti 64. výročia
oslobodenia obce Strečno.

- informáciu o konaní a príprave 25.
ročníka Cezpo¾ného behu pri príležitosti
oslobodenia obce Strečno dňa 26.4.2009

- informáciu o konaní hviezdicového
výstupu na Javorinu a pietneho aktu pri
príležitosti oslobodenia vlasti, ktorý sa
bude kona� dňa 3.5.2009

- informáciu SAD Žilina  o zmene spoja
č. 6 linky 511408 odchod zo Strečna do
Žiliny o 14,00 hod, ktorý od 12. apríla
2009 je posunutý o 10 min. neskôr.
Odchod zo Strečna — 14,10 hod, príchod
do Žiliny 14,25 hod.

- výzvu Severoslovenských vodární
a kanalizácií, a.s. Žilina, v ktorej
vyzývajú občanov, napojených na
verejnú kanalizáciu vybudovanú v obci
Strečno, ktorí doposia¾ nemajú
uzatvorenú zmluvu na vypúš�anie
odpadových vôd, aby tak urobili
v kancelárií spoločnosti alebo na
Obecnom úrade Strečno.

- žiadosti občanov o poskytnutie
sociálnej výpomoci a postupuje ich na
prešetrenie ich opodstatnosti sociálnej
komisii pri OZ Strečno.

- Informáciu predsedu kultúrnej komisie
o príprave programu na HODY 2009,
ktoré sa budú kona� 16. — 17.5.2009
v areáli školského dvora

B. KONŠTATUJE
- na zasadnutí je prítomných sedem

poslancov OZ, starosta obce, kontrolór
obce a jeden občan obce Strečno

- náhradník za odstupujúceho poslanca
Milana Klocáňa, Mgr. Dušan Ďurčo
zložil zákonom predpísaný s¾ub poslanca
Obecného zastupite¾stva v Strečne.

C. SCHVA¼UJE
a. dva volebné okrsky pre vo¾by do

Európskeho parlamentu dňa 5. júna 2009
b. zapisovate¾ky pre vo¾by do

Európskeho parlamentu
okrsok č. 1. Šoltýsová Jana
okrsok č. 2. Janeková Eva
c. rozpočtové opatrenie č. 1/2009
Príjmy:
Zvýšenie normatívu na žiaka ZŠ
Pôvodný rozpočet - 280 621,39 Eur
Zvýšený rozpočet - 310 266,00 Eur
Účelová dotácia MH SR - 1 319 561,00

Eur
Výdaje:
Dotácia ZŠ - 310 266,00 Eur
Technická a dopravná infraštruktúra

(priemyselný park)

Liga čistoty
Takýto alebo ve¾mi podobný názov

mala ma� niekedy iniciatíva pána farára
Kováča na likvidáciu odpadkov v našom
katastri. Chcel v nej zaangažova�
všetkých a následne v spolupráci s obcou
vyhodnoti� pridelené úseky. Nedošlo
k tomu a práve náš kataster sa kvôli
Vodnému dielu Žilina stáva miestom
mimoriadneho sústreïovania
komunálneho odpadu. Svoj podiel na nie
vábnom dojme má tiež hlavná cesta — jej
okolie a najmä parkoviská. Sú to príčiny,
ktoré priamo neovplyvňujeme
a nespôsobujeme, ale  návštevník toto
zrejme nezvažuje. Náš priamy podiel na
vz�ahu k prírode však vidie� na množstve
divokých skládok, hlavne pozdĺž rieky.

Skupina kórejských občanov —
zamestnancov rôznych väčších či
menších okolitých firiem toto nehodnotí,
vadí im však všeobecne náš vz�ah
k životnému prostrediu. Preto sa
rozhodli, že v rámci svojho spoločenstva
sa budú angažova� v odstraňovaní
odpadu, ktorý hyzdí našu krásnu prírodu
a ktorú si zrejme vzh¾adom na to, že
prichádzajú z prostredia značne
ovplyvneného civilizačným vplyvmi,
ove¾a viac vážia. Svoj záujem chceli
realizova� hocikde, ale pretože majú u nás
kontakty, využili sme ich záujem práve
pre náš kataster.

Kto chodí okolo vodného diela, určite
si všimol plné vrecia , ktorých počet bol
doteraz okolo stopä�desiat, s obsahom
plastových fliaš, polystyrénu, ale aj
ïalšieho odpadu, ktorý vyzbierali zatia¾
na dvoch akciách. A chcú pokračova�
ïalej.

V stredu 15. apríla takisto zberali odpad
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Dokončenie zo str. 1

Rozpis
vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň v stredu

máj - 6., 20.
jún - 3., 17.

júl - 1., 15., 29.
Triedený komunálny odpad

(tretí štvrtok v mesiaci)
máj - 21.
jún - 18.
júl - 16.

V štatistike za rok 2008 , uverejnenej v STH 01/09, neboli
uvedení občania Strečna, ktorí zomreli v Žiline a tiež najstarší
občan Strečna.

Najstarší občan:
Juraj Melo, 1.mája, nar. 2.10.1918
Ospravedlňujeme sa a uvádzame úplný zoznam  občanov, ktorí

nás v minulom roku opustili:
1. Žofia Chudíková ..................... 22. 4. 1914 ...................... 5. 1
2. Tomáš Oberta ......................... 13. 1. 1953 ..................... 29. 1.
3. Ladislav Oberta ..................... 18. 11. 1930 ..................... 6. 3.
4. Emília Za�urová ...................... 10. 4. 1943 ...................... 5. 4.
5. Anna Cesneková ...................... 7. 6. 1936 ....................... 8.4.
6. Jaroslav Hanuljak ................... 23. 9. 1996 ...................... 8. 4.
7. Milan Michálek ....................... 8. 2. 1948 ....................... 9. 4.
8. Jaroslava Zajacová .................. 7. 8. 1967 ...................... 28. 4.
9. Terézia Tavačová .................. 10. 11. 1921 ..................... 6. 5.
10. Mária Ilovská .......................... 2. 10. 1920 ..................... 30. 5.
11. Margita Pivková ..................... 15. 7. 1916 ..................... 16. 6.
12. Pavel Melo ............................. 25. 11. 1927 .................... 27. 7.
13. Ignác Beháň ............................ 14. 6. 1927 ..................... 30. 7.
14. Pavol Ilovský .......................... 30. 8. 1930 ...................... 3. 8.
15. Štefan Sokolovský ................. 15. 11. 1922 ..................... 1. 9.
16. Mária Trhančíková ................. 13. 7. 1922 ...................... 6. 9.
17. Blažej Oberta .......................... 22. 3. 1935 ..................... 20. 9.
18. Peter Melo ............................. 25. 12. 1934 ................... 19. 10.
19. Albert Cigánik ......................... 2. 8. 1926 ...................... 7. 12.
20. František Beháň ...................... 25. 6. 1934 .................... 11. 12.
21. Terézia Ilovská ....................... 22. 5. 1923 .................... 24. 12.

Oprava

   príjazdová komunikácia - 426 701,95
Eur

   dažïová kanalizácia DN 1000 - 428
170,56 Eur

   trafostanica - 249 174,39 Eur
   regulačná stanica plynu - 215 514,23

Eur
d. udelenie súhlasu na otvorenie

pobočky stávkovej kancelárie NIKÉ
v pohostinstve Cyril Hanuljak, Školská
ulica.

e. žiados� Štefana Obertu o dodatok
k zmluve o prevádzkovaní kompy,
v ktorej bude upravená výška nájomného
z dôvodu generálnej opravy kompy.

D. RIEŠILO
- došlú poštu
- pripomienkovanie zmluvy o prenájme

satelitného televízneho vysielania firmou
TEST.

- opravu obecného rozhlasu
- rozmiestnenie ve¾kokapacitných

kontajnerov v obci v dňoch 4.-7.5.2009
umiestnenie kontajnerov:
Ulica SNP - parkovisko pri TIK-u
Kamenná ulica - pri RD Bukovinský

Štefan
Ulica za záhradami - pri RD Kopásek
Sokolská ulica - križovatka ul. Čsl.

brigády a Cintorínska (Pošta)
Sokolská ulica - pri kultúrnom dome —

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
(urbariát)

Sokolská ulica - pri ŽSR —SIP Strečno
Ulica mládeže - konečná zástavka SAD
E. UKLADÁ
1/ zúčastni� sa osláv 64. výročia

oslobodenia obce Strečno dňa 26.4.2009
Zodpovední: poslanci OZ
Termín: 26.4.2009
2/ prehodnoti� žiadosti občanov

o sociálnu výpomoc.
Zodpovedná: Mojtová Anna
Termín: 21. zasadnutie OZ
3/ predloži� na schválenie návrh VZN

o poskytovaní sociálnych výpomoci.
Zodpovedná: Mojtová Anna
Termín: 21.zasadnutie OZ
4/ zabezpeči� rozvoz ve¾kokapacitných

kontajnerov v obci
Zodpovedný: Klocáň A
Termín: 4.-7.5.2009
5/ zabezpeči� opravu rozhlasov v obci
Zodpovedná: Tavačová
Termín: 5/2009
6/ prerokova� s majite¾om bilbordu na

ceste I/18, ktorý prekáža vo výh¾ade
vodičom pri výjazde z cesty od
priemyselného parku.

Zodpovedný: Klocáň A
Termín: 5/2009
7/ zabezpeči� pódium, postavenie stanu

a suchých WC na HODY 2009
Zodpovedný: Klocáň A

Termín: 17.5.2009
8/ Pripomienkova� zmluvu

o prevádzkovaní káblovej televízie
Zodpovední: Klocáň A., Ing. Barčíková

D, Tavačová J., Muráň G.
Termín: 29.5.2009

Výsledky volieb prezidenta
Slovenskej republiky

Prvé kolo volieb prezidenta sa uskutočnilo 21. marca 2009
a druhé kolo volieb bolo 4. apríla 2009. Vo vo¾bách v prvom
kole sa zúčastnilo 7 kandidátov. Do druhého kola postúpili dvaja
kandidáti z prvého kola, ktorí získali najväčší počet voličských
hlasov.

V obci Strečno boli pre vo¾bu prezidenta zriadené dva volebné
okrsky. Kandidáti v prvom kole získali nasledovný počet
platných hlasov:

Dagmar Bollová ............... 11 hlasov ...................... 1,0 %
Ivan Gašparovič ............... 638 hlasov .................. 60,1 %
Zuzana Martináková ........ 58 hlasov ...................... 5,5 %
Milan Melník .................... 20 hlasov ...................... 1,9 %
František Mikloško .......... 39 hlasov ...................... 3,7 %
Iveta Radičová .................. 284 hlasov .................. 26,8 %
Milan Sidov ...................... 11 hlasov ...................... 1,0 %
Počet voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

bol 2071. Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov bol
1061. Účas� v prvom kole bola 51,56 %.

V druhom kole boli nasledovné výsledky:
Ivan Gašparovič ............... 904 hlasov ................ 72,84 %
Iveta Radičová .................. 337 hlasov ................ 27,16 %
Počet voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov bol

2046. Účas� v druhom kole bola 60,80 %.

OZNAM
Obecný úrad Strečno oznamuje občanom,

že je začaté konanie o obnove evidencie
pozemkov a právnych vz�ahom k nim pre
vypracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP) v katastrálnom území
Strečno v zmysle zákona č. 185/15 Z.z.
o niektorých opatreniach na vysporiadanie
vlastníctva k pozemkov.

Kontakt pre verejnos� bude poskytova�
predsedníčka komisie ROEP Ing.  Eva
Balcarová na obecnom úrade od 6. mája
2009 každú stredu od  9.00 — 11,00 hod.
a vo štvrtok od 15,00 — 17,00 hod.
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2.júna si pripomenieme 400-sté výročie
narodenia Žofie Bosniakovej. Táto
obdivuhodná nosite¾ka mena svätej Žofie,
rímskej vdovy, žila na hrade Strečno
v 17.storočí. Tak, ako hrdinsky žila a zomrela
patrónka strečnianskeho kostola, svätá Žofia,
takisto možno nazva� hrdinskou aj Žofiu
Bosniakovú. Jej život, aj keï skromný
a nenápadný, bol plný odvahy, trpezlivosti,
dobroty a lásky. Bola príkladnou matkou,
manželkou a dobroprajnou paňou jej
zverených poddaných.

Žofia Bosniaková sa narodila 2.júna 1609
v Šuranoch ako jedno zo siedmich detí
Tomáša Bosniaka a Márie rod. Kenderéšiovej.
Rod Bosniakovcov pochádzal z Bosny. Jeho
členovia sa vyznamenali v bojoch s Turkami.
Na erbe rodiny vyniká dvojnohý lev, ktorý
šliape po tureckom polmesiaci. Tomáš
Bosniak tiež statočne bojoval s Turkami.
Získal tak majetok v Šuranoch a v roku 1609
si vyslúžil titul baróna. V tom istom roku sa
narodila Žofia. Žofia vyrastala so svojimi
súrodencami vychovávaná pracovitou,
zbožnou matkou Máriou. Dostala od nej dobrú
kres�anskú výchovu s hlbokou úctou k Panne
Márii. Ako 17-ročná sa vydala za baróna
Michala Šeréniho a odišla na hrad  Svetlo
v Bojkoviciach. Jej manžel onedlho ochorel
a zomrel. O tom , že to bol človek dobrého
srdca, svedčí aj testament z 10.marca 1626,
v ktorom pamätá na chudobných. Žiadal od
nich len to¾ko, aby sa modlili za jeho dušu
v očistci. Po smrti manžela sa Žofia vrátila
do Šurian. Onedlho zomrela jej matka a brat
Tomáš. Vlastné utrpenie naučilo Žofiu by�
pozornou k utrpeniu iných. Vždy si našla čas
pomáha� tým, čo boli odkázaní na cudziu
pomoc. Jej životným krédom bolo, že po
človeku zostanú len dobré skutky, všetko
ostatné je nestále, pominute¾né. Všímala si
najmä vdovy a siroty. Pre jej š¾achetné srdce
ju nazývali anjelom šurianskeho hradu.

Keï mala Žofia dvadsa� rokov, požiadal ju
o ruku 25-ročný š¾achtic, majite¾
strečnianskeho panstva, František Vešeléni.
Po sobáši s ním odišla Žofia býva� do
Tepličky nad Váhom, kde stál kaštie¾ rodu
jej manžela. V Tepličke sa narodili aj jej dvaja
synovia Adam /1630/ a Ladislav /1633/.
Manžel Žofie, František Vešeléni, syn Štefana
Vešeléniho a Katarína Deršfyovej, sa už
v mladom veku zúčastnil protitureckých
bojov, dokonca aj na strane po¾ského
panovníka, za čo dostal v Po¾sku dve panstvá
a začlenil sa aj do po¾skej š¾achty. Bol ve¾kým
ctite¾om Panny Márie. Manželia Vešeléniovci
založili a udržiavali xenodochium, útulok pre
chudobných. Útulok založili na počes�
sedembolestnej Panny Márie. V prameňoch
sa spomína aj ako hospitale čiže nemocnica.
Tu našli útočisko chudobní, vdovy, siroty,
cudzinci, jednoducho všetci, ktorí boli na to
odkázaní. Manželia Vešeléniovci boli aj
patrónmi farnosti Teplička nad Váhom
a starali sa o jej potreby. Teplický farár Štefan
Kostka zaznamenal v súpise sakrálne

predmety pochádzajúce priamo od Žofie
Bosniakovej. Ešte aj dnes je uložený
v Tepličke nad Váhom ornát, ktorý vyšili
Žofiine ruky.

Žofiin život bol preniknutý Kristovou
láskou. Milovala Boha predovšetkým cez jeho
¾udský obraz. Jej poddaní si ju ve¾mi ob¾úbili.
Mali v nej ochranu v každej �ažkej situácii.
11.júla 1632 napísala list županovi Spišskej
stolice Adamovi Thurzovi s prosbou
o zistenie pravdy, prečo prišiel o život
nevinný človek. V roku 1633 vypukla cholera.
Žofia sa všemožne snažila zmierni� biedu tých
čias a vyzvala žilinského richtára, aby urobil
príslušné opatrenia. Práve z tohto obdobia
pochádzajú povesti o zázrakoch, ktoré Žofia
vykonala. Pomáhala núdznym ¾uïom,
trpiacim krivdou, nespravodlivos�ou, chorým
aj napriek tomu, že v jej osobnom živote ju
stíhala jedna rana za druhou. V roku 1634
stratila otca, o dva roky neskôr jej zomrela
mladučká sestra Katarína. Výchova dvoch
synov bola prevažne na jej pleciach, pretože
manžel sa stal po smrti Tomáša Bosniaka
kapitánom fi¾akovskej pevnosti a viazali ho
mnohé povinnosti. Aj napriek odlúčeniu mala
Žofia na manžela ve¾ký vplyv. František si ju
vážil a pokladal ju za dokonalú bytos�. Názory
o jeho krutosti sú prekonané. V inštrukcii
z roku 1640 nariadil zníženie povinnosti
poddaných voči panstvu.

Žofia Bosniaková celý život zasvätila
pomoci blížnym.  Rozdávala im svoju
nekonečnú lásku. Do tejto služby vložila
všetku svoju silu. Podlomené zdravie
nevydržalo, a tak mladá, ani nie 35-ročná,
25.apríla 1644 poručila svoju dušu Bohu.
Zomrela na hrade Strečno, kde sa rodina
uchýlila pre nepokoje v súvislosti s povstaním
Juraja Rákociho I. Pochovali ju v krypte pod
hradnou kaplnkou. Jej synovia Ladislav
a Adam mali vtedy jedenás� a štrnás� rokov.

Žofiin manžel sa v auguste roku 1644 oženil
s Máriou Séčiovou, paňou Muránskeho hradu.
V roku 1664 sa stal vedúcou osobnos�ou
sprisahania proti absolutistickej politike
Leopolda I. Habsburského. Zomrel však prv,
ako stihol svoje plány uskutočni� /27.marca
1667/. Po odhalení vešeléniovského
sprisahania nariadila Viedeň v rámci
represívnych opatrení zbúranie nieko¾kých
hradov na Považí. Medzi nimi bolo aj Strečno.
Demoláciu objektu vykonal Michal Paull,
cisársky kapitán, v septembri 1674. Vtedajší
majite¾ strečnianskeho panstva, Ladislav
Vešeléni, bol nútený uchýli� sa na otcove
majetky v Po¾sku. Zhabané majetky dostali
do rúk bratia Ján Jakub a Fridrich
Löwenburgovci. Ján Jakub dal v roku 1689
dôkladne preskúma� hrad Strečno, kde mal by�
údajne ukrytý nejaký poklad. V krypte pod
kaplnkou medzi poškodenými rakvami našli
neporušené telo Žofie Bosniakovej. Od jej
smrti uplynulo viac ako 45 rokov. Ján Jakub
dal kaplnku opravi� a ohlásil svoj objav na
Biskupský úrad do Nitry. V roku 1689 dal
Žofiino telo premiestni� do krypty farského

400-sté výročie narodenia Žofie Bosniakovej
kostola v Tepličke nad Váhom. Biskupský
úrad po dôkladnom preskúmaní okolností
vydal v roku 1728 súhlas vystavi� verejne
telesné ostatky Žofie Bosniakovej v teplickom
chráme. Ján Jakub Löwenburg dal pristavi�
k severnej stene teplického kostola
samostatnú kaplnku zasvätenú Loretánskej
Panne Márii s barokovým interiérom.
Počínanie Jána Jakuba Löwenburga udivuje.
Voči poddaným sa choval kruto
a nespravodlivo. Jeho svedomie �ažili
rozsudky smrti. Kaštie¾ v Tepličke nad
Váhom bol miestom nespravodlivých súdnych
procesov. Akoby bol badate¾ný vplyv Žofie
Bosniakovej, starnúci Ján Jakub čiastočne
tlmil rastúce výčitky svedomia snahou
pripravi� dôstojný príbytok pre Žofiinu telesnú
schránku a dobročinnými akciami.

Treba pripomenú�, že ve¾kos� Žofie
Bosniakovej nespočíva v neporušenom tele,
ktoré však môže by� prejavom Božej priazne
voči tejto cnostnej žene, na povzbudenie
iných. Ve¾kos� Žofie Bosniakovej spočíva
predovšetkým v živej viere a činorodej láske.
Plnenie Božej vôle u nej nespočívalo vo
ve¾kých skutkoch, ale v drobnej práci
starostlivej matky, manželky a láskavej panej
svojich poddaných. Tým je jej odkaz aktuálny
pre každého z nás.   AM

1.4.2009 v dopoludňajších hodinách sme sa
dozvedeli smutnú správu, ktorá sa nás
bezprostredne dotýka a súvisí s historicky
najvýznamnejším obdobím hradu Strečno.
Agentúry oznámili, že telo štyristoročnej
Žofie Bosniakovej, ktoré bolo uložené v
kaplnke kostola v Tepličke nad Váhom, polial
neznámou hor¾avou látkou a zapálil 31-ročný
muž zo Žiliny. Páchate¾a  polícia zadržala
priamo na mieste činu ako sa pozeral na
horiacu truhlu.

Považské múzeum ako správca hradu
Strečno pripravuje k tohtoročnému 400-ému
výročiu narodenia Žofie Bosniakovej viacero
spomienkových aktivít, ktorými chce vyjadri�
úctu hradnej panej a jej význam pre históriu.

Nepochopite¾ný čin síce nezníži hodnotu
života Žofie, a zrejme ani prípravy na
blahorečenie ako výrazu jej svätého života.
Je však krutým prejavom ničenia histórie,
ktorý neospravedlňuje ani pravdepodobné
osobnostné narušenie páchate¾a. Jeho dosah
a hodnotu v tomto čase je zrejme nemožné
vyjadri�. Dotýka sa nás a ako aj občanov
Tepličky viac ako každého iného. Či už
Slováka alebo ohromné množstvo záujemcov
z celého sveta, ktorí mali záujem zhliadnu�
jej telo a dozvedie� sa viac o jej živote, a tým
aj o našej histórii.

Určite jej význam spálením
mumifikovaného tela neutrpí a budeme si ju
naïalej s pietou a náležitou úctou pripomína�,
je však ve¾mi smutné, že sme nezvratne prišli
o drahocennú relikviu, ktorá bola morálnym
odkazom a národným kultúrnym dedičstvom.

/pa/

Žofia Bosniaková spálená
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V piatok 17. apríla bol opä� vyzdobený
Gazdovský dvor pripravený privíta� hostí
a slávnostne otvori� jubilejnú desiatu
pltnícku sezónu.

Už takmer letné počasie síce strašilo
možnými prehánkami a keïže vždy doteraz
bolo pri tomto akte nádherne, v tomto roku
si svoje vrtochy nechalo až napotom.

Tak sa mohol väčšinou vonku
odohrávajúci program bez problémov
naplni� a dojem z predstavenia atrakcie,
ktorá je po hrade najväčším strečnianskym
turistickým �ahákom, vôbec neutrpel.

Detský folklórny súbor Hájovček sa na
dvore predstavil aktuálnym Vynášaním
Moreny a po tomto milom začiatku sa už
všetci presunuli na Pltisko na Barierovej.

Scenár tohtoročného Odomykania bol
mierne upravený a odohrával sa prvýkrát na
vode — na pltiach, ktoré spojené v prístave
vytvorili akési typické javisko a poskytli
svojský obraz pre prítomných.

Po príhovoroch zástupcu pltníckej
spoločnosti P. Albrechta a starostu Strečna
A. Klocáňa pozdravili pltníkov a popriali
im ve¾a spokojných hostí i zástupcovia
VÚC a cezhraničných partnerských obcí.
Posvätenie pltí vykonal správca

strečnianskej farnosti - dekan L.Gura. Za
touto oficiálnou čas�ou programu sa už
spoza pltníkov „vynoril“ vodník Jurko
s pltníčkom a vílou, aby ako každoročne
spestril otvorenie pltníckej sezóny. Teraz
okrem symbolického k¾úča priniesol aj
venček, ktorý zástupca spoločnosti ako
pietnu spomienku na všetky obete Váhu
položil do prúdu rieky. Potom už veršom a
otočením symbolickým k¾účom odomkol
Váh, čím sa akt otvorenia sezóny roku 2009
zavŕšil.

Všetci prítomní nasadli na plte a pltníci,
hudba a dobrá nálada im začala
predstavova� to, čo je iba u nás — prielom
Váhu Malou Fatrou s neobyčajne pestrou
ponukou zaujímavostí.

Po splave pokračovalo stretnutie
zástupcov spoločnosti so svojimi hos�ami
v priestoroch Gazdovského dvora
priate¾ským posedením, ktoré ako vždy
ukončilo program a prakticky naštartovalo
ïalší rok činnosti.

Všetci prítomní — partneri, médiá a
pozvaní hostia priali pltníkom, aby aj v tejto
sezóne boli plte vyh¾adávaným cie¾om
návštevníkov. Je to nezvyčajná forma
predstavenia krajiny a pokia¾ ju budú pltníci
ponúka� v kvalite ako doteraz, má určite
perspektívu rastu. /pa/

O Z N A M Y
V priebehu mesiaca marec podpisovali

občania zmluvy s dodávate¾om
káblového televízneho vysielania  TEST
Slovakia s.r.o. Žilina. Niektoré body boli
občanmi pripomienkované ako nejasné,
z toho dôvodu oznamujeme:

- poplatok za zriadenie účastníckej
prípojky sa nevz�ahuje na zákazníkov,
ktorí už majú účastnícku prípojku
zriadenú, a teda sú pripojení k 31.3.2009.

- náklady spojené s prepojením
účastníckej prípojky hradí obec Strečno.

- užívatelia, ktorí ešte neuhradili
poplatok za káblovú televíziu za I.
štvr�rok 2009 sú povinný uhradi� platbu
do 14.5.2009 na Obecnom úrade Strečno.
Po tomto termíne bude neplatič odpojený
od káblovej televízie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vyzývame občanov, aby nevylievali

vodu po umývaní stavebného náradia,
fúrikov a vedier (po lepidlách,
omietkach) do dažïovej kanalizácie, lebo
dochádza k znefunkčneniu  trativodov
a celej dažïovej kanalizácie. Tá slúži na
zber vody z miestnych komunikácií.
Taktiež je zakázané vylieva� takúto vodu
do splaškovej kanalizácie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vyzývame občanov, ktorí  vyvážajú

zelený odpad k cintorínu, aby ho
nenechávali vo vreciach a plastových
taškách. Skládka slúži len na zelený
odpad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rekonštrukcia Ulice 28. októbra

V mesiaci apríl začal OPS
s rekonštrukciou Ulice 28. októbra. Od
Ul. 1. mája po Kamennú ulicu. Celková
trasa ulice je vedená ako jednosmerná so
šírkou jazdného pruhu 4m a zvýšeným
chodníkom o šírke cca 1,2m.

/mr/

žiaci základnej školy. Obom patrí naša
vïaka.

Obecný úrad následne zabezpečuje
odvoz po separácii na skládku
v Považskom Chlmci. Sú to kontajnery
špiny, ktoré ničia prírodu a kazia dojem.

Kórejský príklad a tiež vplyv školy na
deti a všeobecne dobrý pocit
z upraveného a čistého okolia sú  a mali
by by� motiváciou pre každého. Aby sa
kultúra národa  mohla prezentova� aj
vz�ahom k prírode, ktorej zachovanie je
našou budúcnos�ou. Prirodzene. Bez
sú�aže. /pa/

Liga čistoty
Dokončenie zo str. 1

Chcel by som touto cestou vysvetli�
mnohým občanom, čo vlastne pojem ulica
znamená. Ulica je dopravná trasa so
spevneným povrchom určená pre pohyb
motorových vozidiel a chodcov.

Pri rekonštrukciách ulíc v Strečne som
sa vlastne dozvedel, že novore-
konštruované ulice v Strečne projektoval
diletant a amatér (doslovný názor sa
vlastne nedá zverejni�). Chcem upozorni�,
že celý dopravný systém v Strečne
projektoval Ing. Schächter — je to
odborník, ktorý celý život projektoval
dopravné stavby (dia¾nice, cesty, letiská).
Celý systém dopravy musel by� po
vyprojektovaní predložený dopravnému
inšpektorátu v Žiline na schválenie.

Často počúvam názor, najmä na
rekonštrukciu Ul. 28. októbra, prečo má
jazdný pruh len 4 m a načo je tam chodník.
Nuž chodník je tam nato, že ulica, ako som
v úvode podotkol, je trasa, po ktorej
chodia aj chodci a tí musia by� chránení.
Treba si uvedomi�, že ulica
naprojektovaná bez chodníka by nedostala
ani stavebné povolenie. A jazdný pruh je
preto taký úzky, že  naši predkovia
postavili domy a záhrady tak, ako
postavili a na tom už nemôžeme nič
zmeni�.

Celý systém odvodnenia nových
rekonštruovaných ulíc spočíva vo

vybudovaných trativodoch, kde sa
odvádza dažïová voda. Tieto slúžia
výhradne pre účely odvodnenia ulíc
a neslúžia ako trativody z vyvedených
odkvapových rúr rodinných domov
niektorých občanov. Často som počul aj
názor, že prečo sa vlastne celé odvodnenie
Strečna nerobí priamo do Váhu. Je to ïalší
mylný názor, dažïová voda, ktorá padá
na krajinu, má do nej pomaly vsakova�
a nie rýchlo stiec� do rieky a vyvola�
lokálne záplavy. Veï podzemná voda
udržuje v krajine nielen rovnováhu vody,
ale aj základových pomerov. Takisto
neslúžia tieto trativody ako miesto, kde
sa umývajú fúriky od cementu zo stavby!

Taktiež som počul názor, že prečo tie
rekonštrukcie trvajú tak dlho. Robíme
to¾ko, ko¾ko zvládne obecný rozpočet.
Spomeňme si len, po akých uliciach sme
chodili pred 20, 30 rokmi. Všetci chceme
ma� naraz štandard ulíc ako obyvatelia
Frankfurtu alebo Londýna, ale si
uvedomme, že naša obec také príjmy ako
tieto mestá nemá.

Namiesto neustáleho nadávania
a frflania nech si radšej každý pozametá
úsek ulice pred vlastným domom, nech sú
ulice čisté a bez prachu. Poznám ve¾a aj
takých občanov, ktorí to pravidelne robia
a tým patrí za to vïaka.

Ing. Milan Rendár, riadite¾ OPS

Odomykanie Váhu

Postrehy z ulice



5. strana2/2009

Na verejnom zhromaždení 3. marca
2009 bol občanom predstavený doplnok
územného plánu, spracovaný Ing. arch.
Petrom Krajčom.

Dôvodom pre obstaranie doplnku k
územnému plánu  obce Strečno sú nové
podnety a investorské záujmy na území
obce. Ide o doplnenie obytnej zástavby,
rekreácie a premiestnenie lodného
prístavu do zátoky západne od družstva.

Obec má platný územný plán schválený
19.6.1994 uznesením č.2/6/94. V roku
2005 bol schválený doplnok č. 1 na
priemyselný park nad družstvom. Na
tento ÚPN v znení doplnku č.1 je možné
naviaza� a doplni� iba zámery, ktoré
vyplynuli z nových potrieb obce.

Zmena a doplnok rieši iba vymedzenú
čas� územie obce Strečno v lokalitách
Radinové a Kamenné.

Zámer výstavby bytových a rodinných
domov v riešených lokalitách Radinové
a Kamenné už bol deklarovaný v čase
prípravy pôvodného ÚPN SÚ Strečno.
Nako¾ko sa predpokladal pomalší rast
obyvate¾ov a o bývanie v obci nebol taký
záujem, ponechali sa plochy ako rezerva
pre rozvoj bývania.

Rozvoj bývania a rekreácie je teda úplne
v zmysle pôvodnej koncepcie ÚPN, ktorá
predurčovala obec pre rozvoj obytnej
funkcie, rekreácie a cestovného ruchu
orientovaného na poznávaco-pobytový
turizmus a výrobu, ktorá bola
reprezentovaná po¾nohospodárskym
družstvom.

Pôvodne plánovaný prístav pre športové
lode (veslice) bol navrhnutý v toku Váhu,
pričom prúd v mieste lokalizácie je ešte
dos� silný. Doplnok navrhuje posunú�
prístav do zátoky západne od družstva.

Koncepcia rozvoja bývania nadväzuje
na založenú uličnú sie�, pričom sa snaží
vyhnú� slepým uliciam, aby sa dala
realizova� logická údržba komunikácií a
dobrá obsluha územia. Rozvoj bývania
je navrhovaný dvoch priestorovo
oddelených lokalitách.

V lokalite Radinové je navrhnuté
bývanie vo forme nízkopodlažnej bytovej
zástavby..

V lokalite Kamenné je naviazanie na
obytné územie s izolovanými rodinnými
domami v členení na parcely do 800-
1000 m2. Izolované rodinné domy sú
zväčša jednopodlažné s obytným
podkrovím a prípadne aj suterénom.
Navrhovaná forma zástavby
korešponduje s existujúcou.

Tabu¾ka sumarizuje kapacity bytovej

výstavby po jednotlivých lokalitách
Doplnok rieši lokalitu Kamenné

perspektívne a nadväzuje na pôvodne
plánovanú bytovú výstavbu, v ktorej je
plánovaných a v územnom pláne
riešených 91 domov. To znamená, že po
dobudovaní vyrastie na Kamennom
celkovo 161 rodinných domov.

Rozvoj v obci súvisí s atraktívnymi
danos�ami v obci, ktoré predurčujú využi�
tento potenciál pre rozvoj rekreácie pri
dodržaní určitých reálnych možností.

V tabu¾ke je sumarizácia kapacít
rekreačnej výstavby v lokalite Kamenné

Navrhované je tiež postupné
dobudovanie doplnkových služieb pre
podporu rekreácie — vo väzbe na
zariadenia v rámci urbanistickej
štruktúry, alebo v lokalite Radinové v
časti určenej pre rozvoj rekreácie. Tieto
služby je možné poskytnú� tak pre
pasantov - migrujúcich turistov ako aj
miestne obyvate¾stvo.

V lokalite Kamenné, kde sa nachádza
bývalý hospodársky dvor
po¾nohospodárskeho družstva a ktorý je
v súčasnosti využívaný ako priemyselná
zóna, je navrhovaná možnos� pre rozvoj

hipoturizmu.
Pre obdobie do roku 2025 sa

predpokladá pomer medzi pasantnými a
ubytovanými návštevníkmi v pomere
80:20. Z tohto pomeru vyplýva, že v roku
2025 bude potrebné zabezpeči�
ubytovanie pre 580 návštevníkov a 2320
návštevníkov sa bude rekreova�
pasantným spôsobom.

Doplnok č. 2 rieši dopravné napojenie
lokalít IBV Radinové a IBV Kamenné na
sie� obslužných komunikácií.

Lokalita IBV Kamenné bude
prostredníctvom navrhovaných

komunikácii napojená na existujúcu sie�
obslužných komunikácií nachádzajúcich
sa v dotykovom území na juhovýchode
a na obslužnú komunikáciu odpájajúcu
sa z cesty I/18 zabezpečujúcu dopravnú
obsluhu priemyselného parku na
juhozápade.

Verejné zhromaždenie občanov nemalo
k prednesenej koncepcii zmeny
územného plánu zásadné pripomienky.
Všetky dotknuté subjekty sa mohli
vyjadri� k návrhu v predĺženej 60 —
dňovej lehote od dátumu zverejnenia (23.
2. 2009).

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STREČNO - Doplnok č.2
Lokalita Druh, funkčné využitie Bytové Počet

jednotky obyvate¾ov
IBV Radinové Bytové domy 6 88 b.j.   264
IBV Kamenné Rodinné domy 70 70 b.j.   280

Lokalita Druh, funkčne využitie Bytové Počet
jednotky  návštevníkov

Rekreácia Kamenné kemp 50 prívesov 200
50 stanov len v lete

Rekreácia Kamenné Lodenica Ubytovanie 20 izieb 50lôžok
 celoročne



6. strana 2/2009

Poïakovanie od organizátorov
podujatia:

Keï som sa prihlasovala na tvorivé
dielne do Materskej školy v Strečne, bola
som plná očakávania z Tvorivej dielne
pod názvom -ergoterapia.  A naozaj sa
moje očakávanie splnilo. P. učite¾ka
¼ubka Kučerová nám predstavila ako
využi� prvky regionálnej výchovy
v materských školách. Ukázali nám
netradičné techniky práce s vlnou,
pletenie a tkanie , pri ktorých deti
získavajú poznatky, zručnosti a návyky
tradične a prirodzene. Videli sme
techniky, pri ktorých si deti rozvíjali

Materská škola v Strečne je tvorivá a vie sa prezentova�
Materská škola v Strečne bola

spoluorganizátorom najväčšieho
podujatia v oblasti predškolskej výchovy
na Slovensku. Celoslovenský snem
Spoločnosti pre predškolskú výchovu
s medzinárodnou účas�ou  sa konal 24-
25.4.2009 v Žiline. MŠ Strečno
prezentovala regionálnu výchovu
v materských školách- tradičnú ¾udovú
kultúru, pracovné techniky a ich využitie
v edukačnom procese.

Naša tvorivá dielňa bola pestrá a
zúčastnili sa na nej také významné
osobnosti predškolskej pedagogiky ako:
-PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. - metodik
katedry predškolskej a elementárnej
pedagogiky Pedagogickej fakulty UK
Bratislava / PhDr. Katarína Guziová-
ŠPU  Bratislava, PeadDr. Beata Ftorková
zo Štátnej školskej inšpekcie a krajské
metodičky za Banskú Bystricu a Žiar nad
Hronom a pani učite¾ky z Moravy
a Maïarska.

Tvorivá dielňa pre účastníkov snemu
mala názvov: Ergoterapia —tradičné
a netradičné techniky pletenia s vlnou
na prstoch a tkanie vhodné pre deti
predškolského veku.

V duchu výroku etnológa Andreja

Kme�a: „Spoznávajme kraje naše
a spoznáme sami seba“ sme využili
domáce pracovné techniky a včlenili sme
ich do Školského vzdelávacieho
programu a edukačného procesu v MŠ.
Nachádzame v nich ve¾ký prínos a
úspešne ich využívame v práci s de�mi
v MŠ.

Ergoterapia upokojuje, dáva de�om
pocit úspešnosti, a zmysluplnos�. Deti sa
učia pracova�, zotrva� v činnosti,
vynaloži� úsilie na dokončenie práce.
Všetky pracovné techniky rozvíjajú die�a
v oblasti kognitívnej-rozumovej,
emocionálnej aj perceptuálno-motorickej
/jemná motorika. Die�a pletie, tká
a zároveň si rozvíja myslenie, cítenie aj
vô¾u. Ich činnos� je krásna, harmonická,
tvorivá.

A keïže sme známi v okolí našimi
¾udovými pódiovými vystúpeniami, tak
sme nacvičili aj pásmo „Pltnícke hry detí
pri Váhu“ ako ukážku ¾udovej slovesnosti
spevu a detských hier našej obce.
Návštevníci spoznali náš krásny
kraj, inšpirovali sa ako pracova�
s tradíciami a prvkami regionálnej
výchovy. Naše deti smelo a s rados�ou
vystúpili, tkali, plietli na prstoch,

dokonca učili učite¾ky.. Ukázali, že sú
zručné, prirodzené a že majú z toho
rados�.

Návštevníci nakoniec spoznali náš kraj
aj z pltí. Krásny čas prial aj tejto aktivite.

Večer  deti MŠ vystúpili  na spoločnom
slávnostnom večeri v hoteli Slovakia, kde
sme od odborníkov na regionálnu
výchovu dostali uznanie za našu naozaj
strečniansku originálnos� a spevácke
schopnosti detí. Sme osobití a krásni.
Ďakujeme rodičom za spoluprácu
a ochotu pri organizácii podujatia
a de�om za trpezlivos� a rados�, ktorú
priniesli do celého dňa.

Že neviete čo je ergoterapia?
Jednoducho krásne ručné práce a všetky
činnosti, ktoré zapájajú do jednoty
myslenie, cítenie a vô¾u. Nesú v sebe
rytmus a harmonicky rozvíjajú celú
osobnos�. Dajte de�om šancu vidie� vás
pri krásnej práci ako je vyšívanie, šitie,
pletenie, tkanie, háčkovanie. Dajte im
možnos�  skúsi� si to. Učte ich. Kde sa
podeli mamy, staré mamy , babičky so
štrikovaním v rukách. Rytmus ich práce
a ich pokoj, ktorý takéto činnosti
prinášajú. Harmónia tela a ducha,
tvorivos�, zmysluplnos�. To je krásny
vzor pre deti.

za MŠ v Strečne ¼ubica Kučerová

jemnú motoriku, vizuomotoriku. Je
dôležitá pre rozvoj  rannej pisate¾skej a
čitate¾skej gramotnosti ako aj prípravou
na písanie a čítanie v základnej škole. 
Chcela by som sa poïakova� za krásne
chvíle strávené v spoločnosti pani
učite¾ky a detí z Materskej školy Strečno.
Želám Vám ve¾a tvorivého nepokoja vo
Vašej zmysluplnej edukačnej činnosti.

Mgr. Lucia Pašková,  Krajský školský
úrad,  Banská Bystrica

Spoločnos� pre predškolskú výchovu -
región Žilina ïakuje p .riadite¾ke Žofii
Rajniakovej a p. učite¾kám za aktívnu
spoluprácu pri organizovaní

Celoslovenského seminára Pedagogická
tvorivos� učiteliek MŠ s medzinárodnou
účas�ou a 15.snemu Spoločnosti pre
predškolskú výchovu, ktoré sa konali v
dňoch 24. a 25.apríla v Žiline.

Ďakujeme aj de�om z MŠ Strečno za
krásne vystúpenie, v ktorom nám
piesňami, hrami a tancom priblížili
tradície a zvyky regiónu Strečno na
slávnostnom večeri.

Svojím hravým vystúpením vyčarili
úsmevy a roztlieskali účastníčky tohto
podujatia.

PaedDr. Svetoslava Blahušiaková
predseda SPV-región Žilina
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Po 19- tich  rokoch sme znovu dokázali
obnovi� zabudnutú dlhoročnú tradíciu
ochotníckeho divadla v Strečne. Premiérou
veselohry „Kamenný chodníček“ sme sa
vrátili na začiatok 20.storočia. Predstavenie
sme odohrali v dvoch premiérach dňa 12.4.
a 19.4.2009 v sále Kultúrneho domu
v Strečne. Aj keï sme mali obavy, ako naše
štvormesačné úsilie naši občania príjmu,
boli sme milo prekvapení ich účas�ou na
prvej aj druhej premiére a záverečný
potlesk bol pre nás najväčšou odmenou. Zo
srdca vám ïakujeme.

Zrod tejto tradície nebol ¾ahký. Doba,
v ktorej žijeme, je plná komercie a ponúk
kultúry priamo do domu. Internet
a televízia dáva ve¾a možností, a preto sme
boli dos� skeptickí, či sa ochotníctvo
obnoví. Viackrát sme sa stretli na obecnom
úrade, ale zostalo iba pri spomienkach, čo
sme pri divadle pred mnohými rokmi zažili.
Po osobnej návšteve ¼ubky Kučerovej
a Katky Repáňovej som v kútiku srdca
začala veri�, že sa nám to predsa len podarí.
V dedičstve, ktoré nám zanechal režisér
Václav Oravec, som vybrala veselohru,
ktorá sa u nás hrala pred 35 rokmi. Obsadi�
10 postáv nebolo ¾ahké, ale keï sme začali
čítacie skúšky, cítila som, že je v mladej
generácii ve¾ký potenciál pokračova�
v tradícii našich predkov. Do ochotníckej
siete sa chytil i Cyril Oberta, ktorý bol
svojimi režisérskymi skúsenos�ami ve¾kou
oporou súboru a taktiež Silvester Trnovec
st., ktorý svojimi radami a postrehmi
napomáhal réžii. Možno som mala š�astie
na správnych ¾udí, všetci, ktorých som
oslovila sa nadchli myšlienke obnovi�
ochotnícke divadlo. Problémy, ktoré počas
nacvičovania vznikali, sme s pochopením
riešili s obecným úradom, obecným
podnikom služieb a Kultúrnym strediskom
v Strečne. Všetkým patrí úprimná vïaka.

Dlhoročná prestávka poznačila aj naše
javisko. Chýbajúce osvetlenie, bočné šály,
trapery, poškodené kulisy. Ve¾ká vïaka
preto patrí poslancovi Pavlovi
Bukovinskému ml., ktorý bol po slovensky
povedané „chlapec pre všetko“.
Poïakovanie patrí i Petrovi Pristachovi,
ktorý mal dôležitú funkciu šepkára
a kulisára, Janke Obertovej, ktorá bola
našou dvornou maskérkou. Ve¾ké ïakujem
patrí Žofke a Darinke Rajniakovým, ktoré
mali na starosti predpredaj vstupeniek,
prípravu sály a celú organizáciu. Zároveň
by som chcela poïakova� bratom
Ďurčovcom, Pavlovi a Dušanovi, ktorí
zdoku-mentovali naše predstavenie.

Poïakovanie patrí i ostatným
ochotníkom, ktorí pomáhali pri uvádzaní,
príprave pohostenia a tiež povzbudzovania,
že to dobre dopadne.

A takto pokračujeme...
Ďakujem predstavite¾om obce,

že po premiére prišli medzi nás
a spolu s nami sa tešili z toho, že
sme to dokázali.

Ešte raz ïakujem našim
občanom za priazeň a podporu
a verím, že naša mladá generácia
nedá zabudnú� starej ochotníckej
tradícii v našej obci.

M. Pristachová

Osoby a obsadenie:
bohatý gazda Brezovský: Vladimír Štadáni
Adam: Daniel Taraba
Verona — mlynárka: Beáta Badibangová
Evuška: Ivana Rajniaková
Mišo: Jozef Bičan
Tereza: Marta Pristachová
Ondro: Michal Oberta
Juro: Silvester Trnovec ml.
Beta: Slávka Kivoňová
Zuza: Jana Trnovcová

Dňa 5.4.2009 sa v Stráňavách konala
Okresná prehliadka detských
folklórnych súborov regiónu Žilina  pod
názvom „Vítanie Jari“. Táto prehliadka sa
koná  každý druhý rok. Ví�az za okres
postupuje do krajského kola, čo je už naozaj
pekný úspech.

Tento rok boli v odbornej porote také
osobnosti ako hudobník p. R.Bienik,
tanečníčka p. Lauková a ve¾mi známa pani
speváčka Helenka Zahradníková. Porota
hodnotí autentickos� a výber materiálu,
tanečné a spevácke schopnosti detí,
vhodnos� pre deti ako aj konečnú úpravu
krojov, doplnkov, účesov a rekvizity
zvolené v pásmach. Je toho dos�, na čo
komisia dbá a nič jej neujde.

Na prehliadke vystúpili súbory: DFS
Terchovček z Terchovej, DFS Cipovička,
DFS Lieska zo Žiliny, DFS Belianček
z Belej, DFS Javorníček z Hvozdnice, DFS
Javorník zo Štiavnika, DFS Kolárik
z Kolárovíc, DFS Pastierik zo Žiliny, DFS
Stavbárik zo Žiliny, DFS Zbojník
z Terchovej a my DFS Hájovček zo
Strečna.

Keïže náš súbor je mladý, funguje iba od
júna 2006, mali sme jediný cie¾. Po prvýkrát
predstúpi� pred odbornú porotu, aby
ohodnotili naše schopnosti a poradili, ako
ïalej. Chceli sme sa zaradi� medzi ostatné
známe súbory. Jednoducho da� o sebe
vedie�.

Do sú�aže sme vybrali pásmo vynášanie
Moreny, ktoré nacvičili najstaršie dievčatá

a úspech sa dostavil. Spoločné úsilie
všetkých pedagógov, muzikantov a dievčat
nakoniec vyústilo do krásneho ví�azného
postupu do ïalšieho kola a pocitu
zados�učinenia za vynaloženú prácu a dril.
Postupujeme za okres Žilina a za okres
Bytča postúpil DFS Javorníček
z Hvozdnice.

Dievčatá pristupovali k nácviku
zodpovedne, sú dobre pripravené tanečne
a hlasovo. A naše kroje na scéne žiaria.
Máme krásne dievčatá, čo pochválila aj
porota. „Ako jedna“ „Krásne dievky do
koča aj do voza“. Sú dobrá partia a vedia
spolupracova�. A to je pekné.

Sme radi, že meno DFS Hájovček ide do
sveta, nesie a robí pekné meno.

Krajská sú�ažná prehliadka nás čaká
3.5.2009 v nede¾u v Dolnom Kubíne pod
názvom „Kubínske krpčeky“. Dúfam že
dobre obstojíme pred odbornou porotou  a
desiatimi detskými súbormi  a ví�azmi
krajov. /DFS Pilsko, Goral, Roháčik,
Skorušina, Oščadnička, Javorníček, Turiec,
Liptov, Hájovček.... Ak nemáte program na
nede¾u, tak nás príïte podpori�. 13:00hod.
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín.

Verím, že nesklameme. Už účas� na
takejto prehliadke je pre náš naozaj mladý
súbor Hájovček krásny úspech a ve¾ký krok
dopredu.

Držte nám palce, uvidíme sa na
Strečnianskych hodoch 2009. Tešíme sa na
vás.

Za DFS Hájovček ¼ubica Kučerová

DFS Hájovček urobil krásny a ve¾ký krok dopredu
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Január sa začal divadelným
predstavením pre žiakov I. stupňa
s témou Škola hrou, v ktorej mali
možnos� aj účinkova�.

V mesiaci február naši žiaci využili
sneh a vybrali sa na lyžiarsky výcvik do
Ve¾kej Rače.

 6.2. sme sa zabávali na detskom
karnevale, na ktorom nám vyšli rodičia
ústrety a príspevkami z rady rodičov nám
prispeli na občerstvenie a odmeny za 10
najoriginálnejších masiek.

Dňa 13.2. sa aj na našej škole
zapisovalo do 1. ročníka, na tomto
zápise sa budúci prváci stretli aj
s rozprávkovými postavičkami.

Nadšencom hudby a tanca poslúžil 20.
február ako deň školského plesu, na
ktorom sa zúčastnili nielen obetaví
učitelia, ktorí pripravovali akciu, ale aj
rodičia, ktorí sa určite dobre zabavili.

Naši nadšenci z radov žiakov sa
zúčastnili okresného kola sudoku
s p.zástupcom Romanom Franekom.

Marec sa niesol v duchu viacerých
aktivít a podujatí. V Obecnej knižnici
Strečno sa deti z 1. stupňa zúčastnili
každoročných stretnutí s knihou pri
príležitosti marec-mesiac knihy.

Dňa 10.3. sa na našej škole uskutočnilo
krajské kolo geografickej olympiády
pod vedením Mgr. Mariána Obertu .

O deň neskôr prebehol Monitor pre
deviatakov, ktorých výsledky boli na
výbornej úrovni v rámci Slovenska. Za
výsledkami našich deviatakov zaostalo

83 % slovenských ZŠ.
Ve¾mi aktívni aj úspešní boli žiaci

v športových sú�ažiach a turnajoch.
Zúčastnili sa okresného kola

v basketbale, minivolejbale. Na turnaji
vo futsale kategória chlapcov U-15
zví�azila vo svojej skupine a postúpila.
Naše dievčatá sa zúčastnili aj
volejbalového turnaja na ZŠ Martinská
v Žiline.

Konala sa matematická olympiáda,
pre I. a II. stupeň aj pytagoriáda.

Svoju matematickú zručnos� si deti
vyskúšali v matematickej sú�aži Klokan,
v ktorej sa za I.stupeň na 1. mieste
umiestnila Katka Obertová z 3.A, 2.
miesto získala Klaudia Škorvánková
z 3.B, na 3. mieste sa umiestnila
Dominika Gáborová zo 4.A. Na II. stupni
si ví�azstvo vychutnala- 1.miesto
Kristínka Brezániová z 5.B, 2.miesto Ján
Repák z 8.A, 3. miesto Veronika
Sokolovská z 5.B.

V rámci aktivít slovenského jazyka sa
uskutočnilo školské kolo tradičnej sú�aže
v prednese Hviezdoslavov Kubín
v mesiaci marec.

V mesiaci apríl sa uskutočnilo účelové
cvičenie v prírode, ktoré poslúžilo na
užitočnú vec. Žiaci celej školy dostali
svoju trasu na očistenie  odpadkov. Na
tejto akcii deti ve¾mi aktívne pracovali,
za čo im patrí ve¾ká vïaka.

17.4. sa naši žiaci zúčastnili
medzinárodnej sú�aže v Čechách pod
názvom Rozvíjej se poupátko.

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Žiaci a učitelia našej školy stihli popri každodenných povinnostiach aj mnoho sú�aží

a akcií v mesiacoch január, február, marec, apríl.

Deň 24.4. bol tradične pre našich žiakov
dňom s ve¾kým D, počas ktorého oslávili
oslobodenie obce behom.
Umiestnenie:

1.kat. 1.-2. ročník
1. Miloš Ilovský Aneta Benedigová
2. Róbert Taraba Henrieta Obertová
3. Andrej Jankulár Michaela Za�urová

2.kat. 3.-4. ročník
1. Richard Samec Klaudia Škorvánková
2. Erik Stanco Melánia Tarabová
3. Lukáš Stanco Jana Za�urová

3.kat. 5.-6. ročník
1. Miloš Lonc Nikola Melová
2. Andrej Kuric Andrea Tarabová
3. Andrej Tichý Simona Repáková

4. kat. 7.-9. ročník
1. Martin Škripek Simona Melová
2. Matúš Zajac Nela Samcová
3. Marek Mojský Barbora Samcová

BEH ULICAMI STREČNA

„Čistota pol života“
8. apríla 2009 žiaci ZŠ v Strečne urobili rados� všetkým obyvate¾om

v našej obci.
Vïaka ním dostala Jar svoj nový lesk a žiaru. Pričinili sa oň svojou

prácou, ktorú by nerobil len tak hocikto. Vzali odpadkové vrecia,
rukavice a s elánom vyzbierali tú hroznú nečistotu, čo po zime trčala
všade v obci aj mimo nej. Bolo to očividné, ako obec zažiarila.
Vyčistili dokonca aj od¾ahlé kúty okolo dediny.

Nie nadarmo sa hovorí. „Ako si kto ustelie, tak bude spa�“, „Ako si
kto urobí, tak sa bude ma�“. A veru aj nám aj im je isto po uprataní
dediny omnoho lepšie. Dúfajme, že to vydrží dlho.

Nedovo¾me teda nespratníkom znečis�ova� to jediné, čo tu máme.
Krásne okolie a prírodu. Buïme všímaví k vandalom a výsledok sa
dostaví.

A nezabudnime že: „Každý nám urobí iba to¾ko, ko¾ko mu
dovolíme“.

Ďakujeme Vám, žiakom a učite¾om za výborne zorganizovaný
a zmysluplný deň. Urobili ste uš¾achtilý dobrý skutok a potešili ve¾a
¾udí.... Verím, že dokážete Vašimi nápadmi a Vašou prácou ïalej
skráš¾ova� túto obec.

S úctou a s vïakou  ¼. Kučerová/ foto:S. Polláková 5.B trieda

LUPIENKY Z JABLONE
Lupienky z jablone
padali do vane,
padali, padali
do našej záhrady.

Ja som ich hrabala,
milého čakala
a v silnom vetre spievala.

Mala som ja sucho v krku
nemohla som hrkú-hrkú,
dospieva� pre milého,
môjho jediného.

Preto sadla som si do vane
a nechala na seba pada�
lupienky z jablone.

(Ivetka Melová, Hanka Samcová 8.B)

Z tvorby našich žiakov....
....tvorcov čohoko¾vek!
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Pri príležitosti narodenia slávneho
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana
Andersena sa uskutočnilo 3.4.2009 už
deviatykrát pripomenutie tohto výročia
v 840 miestach strednej Európy ,z toho
najviac v českých knižniciach ,ktoré
s týmto nápadom prišli ,v 118
slovenských knižniciach a školách ,v 47
po¾ských bibliotékach a v 3 slovinských
miestach. I naša knižnica patrí už
štvrtýkrát svojou účas�ou do ve¾kej
rodiny .Tento rok si rozprávkovú noc
užilo 28239 detí a 6811 dospelých
organizátorov. Je to super ,že i naše
detičky patria do takej ve¾kej rodiny.

Našej rozprávkovej noci sa zúčastnilo
20 detí, plné radosti a očakávania, čo im
táto noc prekvapení prinesie. Deti sa
dozvedeli ve¾a o živote tohto
rozprávkara ,ktorý žil v biede
a skromnosti, no pritom vlastnil ve¾ké
bohatstvo ,ktoré nosil v sebe, ve¾mi rád
počúval ¾udí, ich príbehy, už od útleho
veku. Pokladali ho za múdre die�a
,neskôr si vytvoril neopakovate¾ný
rozprávačsky talent ,ktorého
svedectvom sú pre nás hlavne
rozprávky, ktorými sa nám stále
prihovára .Kto by si nepamätal na
statočného Cínového vojačika, či
Cisárove nové šaty, Dievčatko zo
zápalkami. K napísaniu sa inšpiroval
návštevou v Bratislave .Deti pozorne
čítali ,dokonca  na chví¾u si mohli
vyskúša�, aké to je by� len s jednou
nohou, ako náš hrdina v rozprávke.
Spoločne vytvorili krásny plagát, kde
nájdeme všetko, čo sa dozvedeli,
vypĺňali zábavný test, kde si mohli
i nakresli�, čo ich inšpirovalo z
počúvania, mali možnos� vytvori� svoj
vlastný rozprávkový príbeh na
pripravené námety ,ktoré už oni

Andersenova noc v knižnici
dotvorili ako riadni
spisovatelia. Najväčšiu
rados� mali asi
z vlastnoručne vyrobených
poh¾adníc, ktoré mohli da�
do schránky svojim rodičom
a známym. Aká by to bola
noc bez pozerania
hviezdičiek a stretnutia
rozprávkových strašidiel. A
kde sú hlavne strašidlááá? Predstavte si,
čo sme zažili pri  návšteve nášho hradu,
ozajstné strašidlá a vy¾akali nielen deti,
ale i pani učite¾ky p. Eriku Trnovcovú
i Zuzku Šulovú a priznám sa, i mňa.
Naš�astie zo strašidiel sa stal po chvíli
pán zástupca školy Roman Franek
a učite¾ Michal Klocáň. To si i deti
vydýchli. Troška sa v hrade vžili do
obdobia a diania pred mnohými rokmi,
keï bol hrad obývaný. Pekný bol
poh¾ad z hradnej veže na nočné Strečno.
Všimla som si poh¾ady detí i na
hviezdy, ktoré rozsvecujú tmu na nočnej
oblohe .Vesmír je naozaj nesmierny
a každý by mal nájs� tú svoju
hviezdičku, ktorá tam na každého čaká
,stačí sa nauči� len z hviezd číta�.
Hviezdny prach de�om iste padal na oči,
keï si ešte  večer s baterkou čítali , či
pozerali rozprávku, ktorú sme im na
konci premietali cez DVD prehrávač.
Niekto  ¾ahol a hneï zaspal. Tak iste sa
im len dobre snívalo, ako im prajem i
po iné noci.!

Verím, že sa deti dobre cítili, dobre
najedli i s malým darčekom ,ktorý im
bude pripomína� noc prežitú
s rozprávkou.

Ďakujem zriaïovate¾ovi ,že mi je
umožnené uskutočňova� takéto akcie,
ako i ZŠ za osobnú účas�.!

Vaša knihovníčka

V roku 1992 bol Valným
zhromaždením OSN na Konferencii v
Rio de Janeiro 22. marec vyhlásený ako
Deň vody. K iniciatíve VÚC ŽSK
pripomenú� si Svetový deň vody
netradične - na vode sa pridalo aj
Strečno so svojimi atraktivitami.

„Živ sa z vody“ je odkaz dávaný
v minulosti každému novorodencovi
z tejto obce.

A títo dnes, tak ako v dávnych dobách,
využívajú silu vody a ponúkajú krásu
prírody, ktorú v tejto časti Slovenska
formovala jeho najdlhšia rieka — Váh.

Plte, kompa a nádherný výh¾ad
z hradného brala na strečniansky
prielom sú špecifickými možnos�ami na

Deň vody v Strečne

Stolný tenis
V dňoch 16. — 20. marca poslednými zápasmi

skončili sú�až ročníka 2008/09 naši stolní tenisti
v 5. — 7. lige.

Naplnili sa očakávania s konečným
umiestnením v tabu¾ke u A mužstva a v ïalšom
ročníku predpokladajú ešte výraznejší
výkonnostný rast.

B mužstvo sa udomácnilo v 6. lige, kde boli
nováčikmi a presvedčili sa o svojich
schopnostiach hra� i vyššiu sú�až.

Chlapci, hrajúci 7. ligu, pozostávajúci zo žiakov
z našej obce, potvrdili pravidelnú prípravu pod
odborným vedením. Systémová práca sa
podpísala pod umiestnenie a pä� vyhratých
zápasov ich radí na deviatu priečku.

1. K.Lieskovec A 22 21 0 1 292:104 64
2. Trnové A 22 15 1 6 249:147 53
3. Čadca E 22 14 0 8 224:172 50
4. Žilina F 22 11 4 7 222:174 48
5. Strečno A 22 8 8 6 206:190 46
6. St. Bystrica A 22 9 2 11 197:199 42
7. Višňové C 22 9 1 12 175:221 41
8. Bytča C 22 8 2 12 193:203 40
9. Divina-Lúky A 22 6 5 10 182:214 38
10. K.N.Mesto C 22 6 4 12 175:221 38
11. St. Bystrica B 22 7 1 14 151:245 37
12. Ža Tepláreň A 22 2 4 14 110:286 28

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Stránske B 22 21 0 1 283:113 64
2. K. Lieskovec B 22 16 1 5 236:160 55
3. Teplička n.V.C 22 16 1 5 260:136 55
4. Žilina G 22 13 0 9 240:156 48
5. Strečno B 22 10 3 9 206:190 45
6. Čadca F 22 11 1 10 217:179 45
7. Rajec B 22 9 3 10 190:206 43
8. Žilina H 22 7 2 13 167:229 38
9. Čadca G 22 7 2 13 161:235 38
10. Višňové D 22 6 4 12 177:219 38
11. Nededza A 22 6 1 15 156:240 35
12. St. Bystrica C 22 1 0 21 83:313 24

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Bytča D 20 19 0 1 291:69 58
2. Trnové B 20 19 0 1 300:60 58
3. Nová Bystrica A 20 13 1 6 214:146 47
4. Stará Bystrica D 20 12 2 6 194:166 46
5. Čadca H 20 9 2 9 189:171 40
6. Nededza B 20 7 4 9 158:202 38
7. K. Lieskovec C 20 8 2 10 143:217 38
8. Divina - Lúky B 20 8 1 11 156:204 37
9. Strečno C 20 5 0 15 127:233 30
10. Jablonové A 20 3 1 16 113:247 27
11. Nová Bystrica B 20 0 1 19 95:265 21

“Vode bola daná čarovná moc by�
miazgou života na Zemi.”

Leonardo da Vinci
predstavenie jedinečnosti územia.

K svetovému dňu vody
- Prvá pltnícka a raftingová

spoločnos�, s r.o., Strečno
- Hrad Strečno, správca Považské

múzeum v Žiline
- Kompa Strečno, správca Štefan

Oberta,
ponúkli počas víkendu 25. — 26. 4.

2009 50% z¾avy z ceny vstupu pre
všetky osoby ako ucelený produkt
predstavenia Strečna a okolia..

Akcia mediálne podporená VÚC mala
značný ohlas a prispela k propagácii
CR u nás práve v čase, keï sezóna
začína.            /pa/
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
30. apríla 2009 v náklade 320 kusov. Za
obsahovú čas� materiálov zodpovedá redakčná
rada v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼.
Kučerová, A. Melišová, E. Trnovcová,
E.Balcárová
Reg. číslo: RP388/2008

Naši starší žiaci nám i naïalej robia
rados� , keï zatia¾ odohrali 3 zápasy a
všetky vyhrali výsledkom 6:0. 9 bodov a
skóre 18:0 ich posunulo do čela tabu¾ky
I.tr. st. žiakov. Tréner Jožko Tavač
vytvoril skvelú partiu ,ba niektorí už
pomáhajú i v doraste. Aj u mladších
žiakov je dostatok talentovaných
chlapcov. Výsledkovo sa však nevedia
presadi�, zatia¾ prehrali všetky tri zápasy
/ Višňové, Ajax A, Kam. Poruba/. Ondrej
Kormančík do chlapcov vštepuje základy
futbalovej abecedy, čo je dobrý prís¾ub
pre budúcnos� nášho futbalu.

Tréner dorastu Jarko Hanuliak však nie
je spokojný zo začiatkom jarnej časti. V
troch zatia¾ odohratých zápasoch získal
len jeden bod . Výsledky:

Strečno - Kam. Poruba : 3:3, keï ešte
pred koncom vyhrávali  3:1,

Strečno - Rudina : 1:2, keï  opä�
vyhrávali  1:0,

Kys.Lieskovec -Strečno : 8:2 po polčase
3:2.

Z  toho vyplýva ,že sa budú musie�
zamera� na udržanie dobre rozbehnutého
zápasu a bojova� do konca zápasu. Čaká
ich teraz náročný program, nako¾ko budú
1 i 8. mája dohráva� dva neodohrané
zápasy/ Raková a Skalité / .Takže v
priebehu týchto dvoch víkendov
odohrajú 4 �ažké zápasy.

I naše Á-čko čaká náročný program.
Veï každý zápas je �ažký. Je potešite¾né
, že i napriek zraneniam niektorých
hráčov sme doma zvládli domáce zápasy/
ïalšie dva nás čakajú práve tento víkend
/Varín a Teplička/. Ak ich zvládneme
,budeme spokojní.

Výsledky :
Rado¾a - Strečno  4:2
Strečno - Skalité   2:1
Bánová B-Strečno 2:1
Strečno - Závodie  1:0
Najlepším strelcom jarnej časti je Robo

Vojvoda, keï skóroval v troch
zápasoch,vo štvrtom ho zabrzdilo
zranenie triesla. Ďalšie góly pridali
L.Melo, Kopásek a P.Beháň.

Takže sa tešíme na ïalšie zaujímavé
zápasy, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Na záver chcem poïakova� tým ,ktorí
nám odovzdali 2% zo svojich daní , ale
i všetkým, čo nám pomáhajú pri náročnej
práci okolo nášho futbalu .

Štefan Tavač-preds.FK

PRIEBEŽNÉ
HODNOTENIE
FUTBALOVÝCH

SÚŤAŽÍ

Dňa 4.4. 2009 sa konal
1.ročník bowlingového
turnaja pre obyvate¾ov
Strečna.

Poradie:
1. Milan Klocáň
2. Katka Klocáňová
3. Jozef Samec
Ví�azom gratulujem.

Ostatným zúčastneným
ïakujem za vytváranie
sú�aživej atmosféry.
Touto cestou pozývam
ostatných občanov, aby si
prišli zahra� a tým sa
pripravi� na zimný turnaj
o putovný pohár.

Eduard Kadaši,
 Bowling club Strečno

Bowlingový turnaj

XXV. ročník
BEHU OSLOBODENIA OBCE  STREČNO

Žiaci
1. (4) Stanco Erik 26,14
2. (6) Gerbel Andrej 27,31
3. (8) Stanco ¼uboš 27,58
4. (9) Bukovinský Vladimír 28,11
5. (10) Škripek Michal 29,09
6. (12) Taraba Matej 29,39
7. (13) Samec Richard 30,27
8. (14) Škripek Tomáš 30,30
9. (15) Beháň Jakub 32,31
10. (16) Pe�ko Jakub 33,24
11. (17) Šupej Rastislav 37,57
12. (18) Kuric Andrej 38,53

Žiačky
1. (2) Melová Nikola 32,39
2. (3) Cigániková Katarína 33,09
3. (4) Beháňová Paulína 35,39
4. (5) Škovránková Klaudia 39,47
5. (6) Obertová Henrieta 49,47
6. (7) Klocáňová Dominika 49,48
7. (8) Kadašiová Margaréta 49,48

Juniori
1. (1) Stráňavčin Filip 22,57
2. (2) Honko Peter 24,18
3. (4) Sapieta Marek 28,23
4. (5) Hanuliak Michal 28,41
5. (6) Bukovinský Lukáš 29,41

Muži do 40 rokov
1. (13) Palubjak Roman 23,27

Poslednú aprílovú nede¾u sa v našej obci opä� uskutočnil Beh
oslobodenia obce Strečno. Tento rok sa na 25. ročníku zúčastnilo
až 96 pretekárov, ktorí si za krásneho slnečného počasia vychutnali našu
náročnú, viac ako 5 kilometrovú, tra�. Ako sa už u nás stalo zvykom, celkovým
ví�azom sa stal Róbert Ro¾ko s časom 18:10 min.

Na zaujímavé vecné ceny pre ví�azov prispela spoločnos� DongHee Slovakia, s.r.o.
Dúfame že na budúci rok prekonáme vytúženú stovku v počte účastníkov.
Kompletné výsledky nájdete na internetovej stránke obce www.strecno.sk.
Výsledky pretekárov zo Strečna. V zátvorke je uvedené celkové umiestnenie

pretekára.
2. (21) Šupej Peter 29,06
3. (22) Bukovinský Marek 29,26
4. (24) Marián Beháň 35,39

Muži do 50 rokov
1. (9) Tavač Jozef 25,11
2. (12) Palubjak Štefan 31,42

Muži nad 50 rokov
1. (11) Hanuliak Cyril 28,01
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

V priebehu tohto týždňa budú ukončené
úpravy  na zlepšenie dopravnej situácie
na I/18, v úseku Strečno - Dubná Skala
(km 465,600 — 476,600). Podstatou
riešenia bolo vytvorenie systému
dvojpruh - trojpruh, čomu predchádzalo
odfrézovanie zdegradovaných častí
vozovky, opravy nerovností a položenie
nového asfaltového koberca.
Trojpruhové usporiadanie je v dĺžke 4,1
(od Strečna) resp 2,3 km (od Dubnej
Skaly).

Konečnou fázou rekonštrukcie, ktorá

Úpravy I/18
započala 2. júna t.r., je horizontálne
a vertikálne značenie, osadenie vodiacich
prahov, odraziek pri krajnici
a smerových stĺpikov.

Stavbu realizovala Investičná výstavba
a správa ciest Žilina za súčinnosti s obcou
Strečno.

26. júna bolo vykonané slávnostné
otvorenie stavby za prítomnosti ministra
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ¼.
Vážneho, zástupcov NR SR, Slovenskej
správy ciest, NDS, VÚC a obce Strečno.

/r/

Hody 2009
K tradícii pripomenú� si hody

slávnostnou omšou, dychovkou
a občerstvením organizovaným
starostom, sa v posledných rokoch
pridružila aj veselica na školskom dvore.
Vlaňajšia mala ráz ¾udovej zábavy so
značným záujmom občanov a tohtoročná
iba potvrdila význam a miesto hodov pre
miestnu vzájomnos�. Meniny patróna
kostola sa stali, tak ako v mnohých
obciach a mestách,  aj u nás tiež
termínom hodov. Tak teda každoročne,
a možno poveda�, stále vo väčšom
rozsahu sa organizujú hody, ktorých
hlavným koordinátorom je OÚ so svojou
kultúrnou komisiou. Pretože bol záujem
minimálne udrža� nastúpený trend, sa
členovia v tomto roku stretávali dávno
pred termínom na zabezpečenie hlavného
programu ale aj ïalších organizačných
náležitostí, ktoré niekedy nevidie�, alebo
vyzerajú samozrejmé, no bez ich
zvládnutia by mohla vyjs� celá námaha
nazmar, alebo aspoň by mala nedostatky
menšieho či väčšieho rozsahu. Trend sa
chcel dodrža�, to znamenalo naplánova�
dvojdňový program so zastúpením
účinkujúcich, ktorí zaujmú a budú
dostatočnou kultúrnou zárukou. Služby
pozostávajúce z občerstvenia, predaja
ïalšieho sortimentu typického pre tento
druh zábavy a atrakcie pre deti a mládež
— kolotoče, autíčka a pod., tiež
zabezpečovala komisia. Bolo to však
ove¾a jednoduchšie, pretože po vlaňajších
skúsenostiach, záujem „stánkarov“ bol
značný a bezproblémový. Po postavení
ve¾kokapacitného stanu, príprave
h¾adiska, pódia a inštalovaní všetkých

Zasadnutie obecného zastupite¾stva
v Strečne konané dňa 24.6.2009
Obecné zastupite¾stvo
A/ KONŠTATUJE
- na zasadnutí je prítomných 8 poslancov,
starosta obce, kontrolór obce a 5 občanov
B/ BERIE NA VEDOMIE
- správu o hospodárení obce Strečno za
I. štvr�rok 2009
celkové príjmy: 1 647 397,93 €
z toho:
  - transfery zo štátneho rozpočtu
    - 85 261,64 €
  - bežné príjmy - 242 575,29 €
  - kapitálové príjmy - 1 319 561,00 €
celkové výdavky: 165 341,96 €
z toho kontrola, fin. riad. a partnerstvá
obce - 17 778,74 €
- informáciu Ing. Pavla Albrechta
o podaných projektoch na čerpanie
nenávratných finančných prostriedkov
z fondov EU.
V rokoch 2008/2009 bolo podaných 21
projektov. Úspešné projekty projekty sú
uvedené v tabu¾ke na 2. strane. Spolu boli
získané finančné prostriedky v hodnote
1 328 955,70 €, čo predstavuje čiastku
40 036 119,00  Sk
V súčastnosti sú tieto projekty v procese
posudzovania:
1/ Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu
2/ Rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci Strečno
3/ Rekonštrukcia pamätníka
4/ Náučné chodníky
5/ Multifunkčné ihrisko

Projekty v procese registrácie:
1/ Zvýšenie kvality vzdelávania deti
a mládeže v obci Strečno rekonštrukciou
a nadstavbou základnej školy
2/ Rekonštrukcia historickej časti obce
Strečno ( projekt zahŕňa rekonštrukciu
lávky cez rieku Váh, chodník pre peších
pod hrad na Ul.  SNP, rekonštrukciu
Hradnej ulice, parkovisko a verejnú
zeleň)
Obidva projekty posudzuje Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
- informáciu o skolaudovaní stavby
„Rozšírenie plynofikácie na Lesnej ulici
a časti SNP“
- informáciu o priebehu prác na
odvodnení priemyselného parku
v lokalite Mokraï a prekrytí potoka na
Ulici SNP od  RD Kučera po  RD Kostka
- informáciu o priebehu prác na
rekonštrukcii  Ulice 28. októbra od
križovatky Ul. 1. mája - Kamenná, ktorá
je pripravená na položenie živičného
povrchu.
- Informáciu o priebehu prác na
rekonštrukcii Sokolskej ulice od Ul. za
záhradami po križovatku Lipovej ulice
a čas� Lipovej po križovatku s Ul.
mládeže.
- správu Pavla Bukovinského o činnosti
športovej komisie za 1-5/2009
C/  SCHVA¼UJE
- záverečný účet obce Strečno za rok
2008
príjmy: 35 955 tis Sk = 1 193 487,30 €
výdaje: 35 790 tis Sk = 1 188 010,30 €

Pokračovanie na str. 2
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Dažïová kanalizácia

V týchto dňoch prebieha
v lokalite Močidelné realizácia
stavebného objektu SO — 14
„Dažïová kanalizácia DN 400“,
ktorá rieši odvod dažïovej vody
z priemyselného parku na
novonavrhovanú kanalizáciu.
Kanalizácia bude napojená na
existujúci potok. Úsek po potok
v dĺžke 71,4 m bude riešený
rúrami PVC DN 400
a zatrúbnenie potoka v dĺžke
285,3 m je navrhnuté z rúr BT
DN 800. Na celom úseku bude
celkom 15 revíznych
a spádištných  šácht.

/r/

Prístavba požiarnej
zbrojnice

V mesiaci marec 2009 začala OPS
s rekonštrukciou a prístavbou budovy
Požiarna zbrojnica na Ul. SNP. Pôvodná
budova zo 60-tych a 70-tych rokov sa
pôdorysne rozširuje o cca 69 m2. Budova
po dokončení bude ma� aj 2. nadzemné
podlažia a celková užívate¾ská plocha
bude ma� výmeru cca 300 m2. V 2.
nadzemnom podlaží bude spoločenská
miestnos� o výmere 52 m2, kancelária
a sociálne zariadenia. V prízemí budú
garáže pre RZS a Požiarny zbor
v Strečne. Budova dostane sedlovú
strechu a tým značne stúpne aj jej
architektonický vzh¾ad. V r. 2009 sa
plánuje dokonči� hrubú stavbu budovy
tak, aby bola zakrytá do zimného obdobia
a dokončenie sa predpokladá v r. 2010.

/mr/

zostatok: 165 tis Sk = 5 477,00 €
- záverečne účty príspevkovej
organizácie MKS, Základná škola,
Materská škola
- záverečný účet Obecného podniku
služieb Strečno s.r.o.
výnosy:
   11 497 360,23 Sk = 381 642,43 €
náklady:
   11 434 459,15 Sk = 379 554,50 €
zisk:
     62 901,08 Sk = 2 087,93 €
- návrh na tvorbu rezervného fondu
v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy vo výške 11 475,08 €
- Sociálne výpomoci občanom, ktoré
predložila sociálna komisia pri OZ
- Finančný príspevok  pre  DHZ Strečno
na úhradu cestovného BUS na sú�až
s historickou technikou v Pieš�anoch dňa
4.7. 2009
- Žiados� predstavenstva FORTUNA Sk,
a.s. stávková kancelária na vydanie
povolenia k umiestneniu prevádzky
v zariadení Poker club s.r.o. Ul. SNP 743
Strečno
D/RIEŠILO
- došlú poštu
- pripomienky poslancov a prítomných
občanov na zasadnutí.

E/ UKLADÁ
1. Vyzva� vlastníkov pozemkov
v lokalite Zlatné na odstránenie porastov,
ktoré prerastajú  nad miestnu
komunikáciu. /konáre zo stromov)
Zodpovedná:  Tavačová
Termín: júl 2009
2. Postúpi� s�ažnos� pani ¼ubice
Kučerovej ( na zhoršený stav potoka
v obci, jeho zapáchanie)  Obvodnému
úradu životného prostredia Žilina.
Zodpovedný: Klocáň Alfonz
Termín: jún 2009
3. Prerokova� žiados� pána Mgr. Norberta
Badu, o reguláciu potoka
prechádzajúceho popri jeho potoku
s Povodím Váhu,  pripravi� návrh
a rozpočet regulačných prác predloži� na
23. zasadnutí OZ.
Zodpovedný: Klocáň Alfonz
Termín: do 23. OZ
4. Prehodnoti� žiadosti občanov o
 sociálnu výpomoc, predloži� návrh na
VZN obce o poskytovaní sociálnych
výpomoci.
Zodpovední: Muráň, Mojtová
5. rozvies� asfaltovú dr� na vyspravenie
Partizánskej ulice a Za záhradami
zodpovedná: Tavačová
Termín: 27.týždeň

J. Tavačová

Preh¾ad realizovaných projektov
1/ Hudbou sami sebe rozpočet ............ 995,82 € VUC ŽSK
2/ Vybavenie školskej jedálne rozpočet ......... 3 319,39 € MŠ SR
3/ Ochrana fondu a zariadenie knižnice rozpočet ............ 929,43 € MK SR
4/ Skvalitnenie technickej vybavenosti Obecnej knižnice

rozpočet ......... 1 260,00 € MK SR
5/ Technická a dopravná infraštruktúra pre regionálny rozvoj

rozpočet . 1 319 561,14 € MH SR
6/  Pohyb hrou (materská škola) rozpočet ......... 2 890,00 € MŠ SR
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Rozpis
vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň v stredu

júl - 1., 15., 29.
august - 12., 26.

Triedený komunálny odpad
(tretí štvrtok v mesiaci)

júl - 16.
august - 20.

29.júna oslavujú meniny Petrovia
a Pavlovia. Nesú mená dvoch
najslávnejších apoštolov. Naša úcta k nim
nevychádza len z obdivu ich cnostného
a hrdinského života, ale aj preto, že ako
svätci nám vyprosujú milosti
u nebeského Otca.

Obaja títo svätci boli umučení v Ríme
za cisára Nera okolo roku 67. Peter bol
ukrižovaný dolu hlavou na Vatikánskom
vŕšku. Pavol ako rímsky občan nemohol
by� ukrižovaný. Bol s�atý pri Ostijskej
bráne. Ich pozostatky sa stali hneï po
smrti predmetom osobitnej úcty.
Kres�ania ich ukryli v katakombách sv.
Sebastiána. V 4.storočí ich slávnostne
premiestnili do baziliky, ktorú dal
postavi� cisár Konštantín na mieste
Petrovho umučenia. O úcte týchto
svätcov svedčia aj sviatky zasvätené ich
pamiatke, ktoré sú v liturgickom
kalendári:  25.január — Obrátenie sv.
Pavla apoštola, 22.február — Katedra sv.
Pavla apoštola a 29.jún — sviatok
apoštolov sv. Petra a Pavla. Týmto
apoštolom sú zasvätené kostoly
a chrámy.

Sv. Peter, pôvodným menom Šimon, sa
narodil v palestínskej Betsaide na
severnom brehu Genezaretského jazera.
V dospelosti však býval v Kafarnaume.
Keï ho Ježiš povolal za apoštola, dal mu

meno Peter: „Ty si Peter, to je Skala a na
tejto skale postavím svoju Cirkev a brány
pekla ju nepremôžu“/Mt 16, 18-19/. Na
Petrovi pán Ježiš postavil Cirkev a dal mu
k¾úče od nebeského krá¾ovstva. Peter
najprv hlásal evanjelium v Palestíne,
potom v Antiochii, Korinte a napokon
v Ríme, kde ho ukrižovali. Sv. Pavol sa
narodil v Tarze, kultúrnom a obchodnom
stredisku v Malej Ázii. Jeho pôvodné
meno bolo Šavol. Študoval v Jeruzaleme
a ako horlivý vyznávač židovskej viery
bol ve¾kým prenasledovate¾om
kres�anov. Na ceste do Damasku, pri
prenasledovaní kres�anov, mal videnie,
po ktorom sa obrátil na kres�anskú vieru.
Tam sa obrátil Šavol na Pavla. Neexistuje
nikto iný, kto nám sprostredkoval tak
autentický poh¾ad prvotného kres�anstva
ako vzdelanec Pavol. Bol povolaný
samotným Kristom, aj keï nepatril do
kruhu apoštolov. Jeho listy poskytujú
náh¾ad do prvých kres�anských obcí. Ako
misionár pôsobil na Cypre, v Malej Ázii,
v Macedónsku, v Grécku a v Ríme.
Pochovaný je v bazilike sv. Pavla v Ríme
zo 4.storočia.

Tak ako chrám sv. Petra, tak aj bazilika
sv. Pavla na Ostjskej cete v Ríme sú
v súčasnosti pomníkmi dvoch najväčších
postáv v Cirkvi.

AM

Svätí Peter a Pavol

potrebných náležitostí,  bolo teda všetko
pripravené a hody sa mohli zača�.
Sobotný program 16.mája otvorila
skupina Lousiana zo Žiliny, ktorá bavila
prítomných a stále prichádzajúcich od
šiestej dvojhodinovým vstupom,
produkciou country a folku. Po nej
nasledovala Sunny music s Katkou

Hody 2009
a Romanom Pratákovcami, ktorí s
hudobným mixom zabávali už plný
školský dvor až do brieždenia. V nede¾u
po slávnostnej svätej omši a tradičnom
vystúpení dychovky v a pred kostolom,
pokračovala Strečnianka o druhej
poobede v programe hodov, ktoré otvoril
starosta A. Klocáň a jeho zástupkyňa J.
Tavačová. Strečnianka si aj teraz pozvala

do svojho programu ¾udového
rozprávača a speváka Števa Hruštinca,
ktorého sprevádzal na klávesoch Juro
Chlebana. Takto na preskačku zabávali
pri krásnom počasí, ktoré vystriedalo dos�
chladný predchádzajúci večer, plné
auditórium rodín Strečňanov, ich
príbuzných, či rodákov. Po nich nastúpil
DFS Hájovček s viac ako 50
účinkujúcimi a hos�ami, ktorí pútali
pozornos� s dvojhodinovým programom
hudby, piesní a tanca. Ani po skončení
oficiálneho programu strečnianskych
hodov však školský dvor neosirel.
Väčšina využila možnos� posedie� si
medzi svojimi dlho do neskorého večera,
do času, keï nastúpili organizátori,
vedení predsedom kultúrnej komisie Ing.
Bičanom, ktorí dali všetko do poriadku
tak,  aby mohol v škole nerušene zača�
pracovný týždeň. Na záver zrejme iba
ostáva poïakova� všetkým, ktorí sa
postarali o priebeh a naplnenie hodov a
opä� postavili ich latku vyššie. A tak
vlastne možno poveda�, že ak tie
budúcoročné budú pokračova� v takomto
trende, mali by by� priestorom na ešte
bohatšiu a pestrejšiu oslavu. A bola by
škoda neby� pri tom.

/pa/

Dokončenie zo str. 1

Poïakovanie Ligy
proti rakovine

„Zdraví majú tisíc prianí, chorí len
jedno. Zdravý človek je len zle vyšetrený
pacient“                   Honoré de Balzac

Dňa 17. 4. 2009 sa uskutočnila verejná
zbierka pri príležitosti Dňa narcisov,
ktorá sa niesla v duchu pomoci
onkologickým pacientom.

Kvet narcisu — som len obyčajný
kvet...

Ale jediný deň v roku mám
obrovskú silu!

Vyzbieraná suma predstavovala
636,16 Eur.

Srdečná vïaka patrí obci Strečno
Mgr. Gabriela Tvrdá
LPR, pobočka Žilina
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Dňa 6. júna 2009 sa uskutočnili vo¾by
poslancov do Európskeho parlamentu
v rámci Slovenskej republiky. Vo¾by
taktiež prebiehali aj v ïalších 26
členských štátoch EÚ.

Pre Slovensko bol stanovený počet 13
poslancov. Pre tieto vo¾by predložilo
návrhy 16 politických strán. Celkom bolo
zaregistrovaných 185 kandidátov.

Výsledky volieb boli nasledovné:
Najvyššia volebná účas�: Luxembursko

91%. Naproti tomu sa Slovensko
umiestnilo na poslednom  mieste
s účas�ou 19,64%.

Na základe výsledkov volieb za SR do
Európskeho parlamentu boli zvolení
kandidáti šiestich politických strán:

SMER: Monika Flašíková — Beňová,
Boris Zala, Vladimír Maňka, Monika

Výsledky hlasovania vo vo¾bách do
Európskeho parlamentu

Smolková, Katarína Neveïalová
SDKÚ: Eduard Kukan, Peter Š�astný
SMK: Edit Bauer, Alajos Mészáros
KDH: Anna Záborská, Miroslav

Mikolášik
SNS: Jaroslav Paška
HZDS: Sergej Kozlík
V obci Strečno sa vo¾by uskutočnili vo

dvoch volebných okrskoch. Z počtu 2064
zapísaných voličov sa zúčastnilo volieb
335 osôb, s účas�ou 16,23%, teda nižšou
ako celoslovenský priemer.

Z jednotlivých politických strán získali
nasledovné počty z 323 platných hlasov:
SMER — 126, SDKÚ — 72, KDH — 37,
HZDS — 36, SNS — 27, Sloboda
a Solidarita — 18. Pä� politických strán
dostalo 1 — 2 hlasy, ostatné zostali bez
zisku hlasov.                        P. Ďurčo st.

Uvítanie detí
Vo štvrtok 18. júna zorganizoval OÚ

Strečno Uvítanie deti do života. Na túto
milú akciu —privíta� malých občiankov
na pôde obce, prijalo pozvanie 13 rodičov
zo svojimi ratoles�ami z celkového počtu
22 novonarodených detí v roku 2008.
Akt uvítania vykonala matrikárka obce
p. Janeková a po zapísaní do pamätnej
knihy venovala matkám symbolický kvet
a drobnú pozornos� od obecného úradu.
Kultúrny vstup zabezpečili deti z MŠ pod
vedením ¼. Kučerovej pásmom
pltníckych hier. Na záver sa s rodičmi
stretol starosta obce, s ktorým riešili
niektoré problémy mladých rodín.

/r/

Každá kvapka krvi pomôže
Toto heslo bol symbolom stretnutia darcov krvi so starostom 10. júna ako

poïakovanie oceneným za rok 2008 z radov našich občanov. Aktívna práca MO
SČK a záujem pomáha� sú dôvodom, že medzi ocenených Jánskeho plaketou sa radia
každý rok ïalší naši spoluobčania. Za vlaňajší rok sú to:

Ocenenie
Pri príležitosti Svetového dňa

Červeného kríža 5. mája 2009
prebrala z rúk generálnej riadite¾ky
SČK Heleny Kobzovej dlhoročná
predsedkyňa SČK v Strečne p.
Veronika Samcová Zlatú medailu -
Vyznamenanie SČK I. stupňa, za
humanitu, obetavos� a dobrovo¾nú
službu v Červenom kríži. Následne
boli ocenení prijatí u prezidenta SR p.
I. Gašparoviča.                                /r/

Dňa 25. júna 2009 bol na OÚ v Strečne vykonaný druhý tohtoročný odber krvi od
bezplatných darcov. Odberu sa zúčastnilo 15 nasledovných dobrovo¾níkov, ktorým
vždy patrí naša vïaka:

Zlatí:
Brezovský Stanislav
Cesnek Juraj
Cvacho Miroslav

Sagan Ladislav
Strieborní:
Klocáň Marián
Podhorec Branislav
Michalková Alžbeta

Pernišová Miroslava
Bronzoví:
Vojvodová Jana
Beháň Kamil

Samec František st.
Samec František ml.
Samec Mikuláš
Cesnek Juraj
Kuzmány Ján st.

Tichá Bronislava
Vojvodová Lenka
Oberta Peter
Obertová Zuzana
Pernišová Miroslava

Ing. Samec Daniel
Krupková Anna
Michalková Alžbeta
Sapieta Milan
Klocáň Michal

Prekvapenie z
rozprávky

Prekvapenie z rozprávky zažili pozvaní
hostia v škôlke, keï namiesto básničiek
a pesničiek sa deti na slávnostnej
besiedke predstavili svojím hereckým
umením. A naozaj nikto ani netušil, že
má doma určite budúceho herca. V
hlavných úlohách sa predstavila Lucka
Samcová- ako Šípková Ruženka, Monika
Za�urová - ako Zlá víla, ktorá mala
všetkých vo svojej moci,  zodpovednú
úlohu krá¾ovnej si zahrala Paulínka
Horáková, rolu jej manžela -krá¾a
bravúrne zvládol Adriánko Dvorský. A
všetkých mal pod kontrolou kastelán
hradu Tomáško Šmida s prvou dvornou
dámou Lujzičkou Klocáňovou. A kto
všetkých zachránil a princeznú
vyslobodil? Predsa princ Janko Kadaši
so svojou družinou! Ale všetci boli skvelí
-všetky sudičky, zbrojnoši,
princovia...Všetci zažiarili v slovných
dialógoch so svojimi kolegami — hercami
- a dokázali, ako výborne každý zvládol
svoju ve¾kú rolu!

Za MŠ Danica Pavlíková
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Dovidenia, školské lavice
Určite mi dáte všetci za pravdu, že na prázdniny sa vždy najviac tešia deti. Rovnako

ako deviataci, ktorí opúš�ajú našu školu, sa tešia aj malí prváci, pre ktorých ich lavice
a stoličky počkajú a privítajú ich opä� v septembri. Naša škola už nieko¾ko desa�ročí
pozerá na životné osudy nielen žiakov a učite¾ov, vyprevádza ich do života. Všetkým
deviatakom prajeme vykročenie tou správnou š�astnou nohou. Všetci žiaci i učitelia
sa so starým školským rokom rozlúčili tradičnou školskou akadémiou, ktorej program
z lásky a s nadšením pripravili aj pre rodičov.

Pasovanie prvákov
za čitate¾ov

Naši prváci na základnej škole boli
slávnostne prijatí do cechu čitate¾ského.
Dosta� sa do tajov rozprávok je snom asi
každej detskej bytosti. De�om bola
prečítaná rozprávka, pozorne počúvali
a iste sa im páčilo na chví¾u si
predstavova�, že oni sú postavami
prečítanej rozprávky. Keï boli potom
slávnostne pasovaní za rytierov
a dievčatá zas sa stali  princeznami,
získali i krásne čitate¾ské preukazy.

Teraz si už sami môžu číta� množstvo
kníh, ktoré sa im v našej knižnici
ponúkajú a aj to využívajú. Najkrajšie je
počúva�, ako hovoria, že teraz už oni
čítajú svojim mamám a mladším
súrodencom.                                    /eb/

Obecná knižnica vyhlásila témy
literárnej sú�aže v próze ,,Môj super
deň“  a v poézii: “Keby som bola
princezná, Keby som bol krá¾om“.
Sú�až bola určená de�om základnej školy
,pre prvý a druhý stupeň. Príspevky
hodnotila štvorčlenná porota. Funkciu
predsedu poroty prijal čestný občan našej
obce pán farár Milan Kováč, ïalší
členovia poroty v zložení pán Pavol
Albrecht, pani učite¾ka Erika Trnovcová
a Eva Balcárová hodnotili 30 príspevkov.

Vyhodnotenie:
,,Môj super deň”

1.stupeň.
1.miesto:Miško Ďurčo 4.B
2.miesto:Anička Obertová 3.A
3.miesto:Simonka Bukovinská 3.A.

2.stupeň:
1.miesto:Kristínka Kučeríková 6.r.
2.miesto:Marcela Škrobáková  8.A.
3.miesto:Miloš Lonc 5.A

,,Keby som bola princeznou“
1.stupeň

1.miesto:Ivko Kadaši 4.B.
2.miesto:Lucia Kopasková 4.A
3.miesto:Dominika Sokolovská 2.r.

2.stupeň:
1.miesto:Janka Mintáchová 9.B.
2.miesto:Monika Zrelicová 6.r.
3.miesto:Veronika Sokolovska 5.B.
Po vyhodnotení, kde boli ocenené

nielen vyhodnotené príspevky, sa
besedovalo s pánom farárom. Má bohaté
skúsenosti, vydal už nejednu knihu básní
i prózu. Ve¾mi dobre sa vžil do
literárneho cítenia našich  mladých
talentov. Páči sa mu jednoduchý prejav
a úprimnos�, ktorá sa prejavila
v príspevkoch našich detí. Ve¾mi pekne
im poradil a povzbudil ich ,ako
pokračova� ïalej aké má on skúsenosti,
čo jeho inšpiruje pri jeho tvorbe.
Otázkam nebolo konca, načrtli sa už
i ïalšie témy, na ktoré sa deti môžu teši�
v budúcnosti. Som rada, že pán farár
prijal pozvanie a svojou prítomnos�ou
dotvoril slávnostnú atmosféru.

/eb/

Vyhodnotenie
literárnych sú�aží

Stretnutie našich školákov
s de�mi zo škôlky

V priestoroch našej obecnej knižnice sa
predstavili deti zo škôlky divadelným
predstavením “Šípková Ruženka“, ktoré
s nimi nacvičila pani učite¾ka Danka
Pavlíková. Predstavenie sa tretiakom
páčilo a ani nemukli, tak ich zaujalo, veru
nemali sa začo hanbi�, práve naopak. Deti
zo školy zas pod vedením pani učite¾ky
Hrabovskej a pani učite¾ky Konoškovej
zaspievali, zatancovali i recitovali
dokonca v anglickom jazyku, ktorý ešte
naši predškoláci neovládajú. Majú sa na
čo teši� naši mladí predškoláci do školy.
V priestoroch našej knižnice medzi
množstvom kníh, kde im školáci, čo-to i
prečítali, aby vedeli, čo ich aj tu čaká.
Takže stretnutie splnilo svoj účel!

/eb /

V škole
Učitelia a ve¾kí žiaci deviataci
majú toho ve¾a na práci.
Skúšky sú ve¾ká drina,
v hlavách žiakov vedomos� omína.
Tlačí sa len von...
Niektorí si aj zlé známky,
niektorí si aj poznámky,
domov prinesú,
čakajú už od rodičov, čo si za to odnesú.
Možno nepôjdu von...
Na rodičku rodičia sa všetko dozvedia
žiaci sa len tvária, že o poznámkach
nevedia,
potom všetci strácajú len hlavu,
stihnú utiec� na povalu.
Pozerajú von...
Nahnevaní rodičia sa ženú domov,
dupocú ako stádo slonov,
nadávkami sa dom hemží,
na povale sa myslí na jedno: Len to
preži�!
A tu zrazu: Vylez von...
Je to �ažké pre rodičov i učite¾ov,
alebo pre mučite¾ov?
Žiaci obidvoch prosia o prepáčenie,
domáhajú sa o odpustenie.
Niekto povie: OK!
Niekto: VON!
Tak sa končí celá báseň,
niekedy je v škole ako v rozprávke Pat
a Mat,
za to by si učitelia zaslúžili poriadnejší
plat.

Monika Zrelicová (6. ročník)

Škola
Škola, školička,
si ako naša druhá mamička.

Staráš sa ty o nás dobre,
naša trieda sídli hore.

Naša trieda najlepšia,
všetkých nás hneï preskúša.

Uči� sa nám nechce usilovne,
občas skočíme do posilňovne.

Poznámky aj pochvaly,
triedna nás vždy pochváli.

Občas kašleme my na všetko
a pod¾a toho budeme ma� aj
vysvedčko.

Zuzka Samcová, 8.B
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Pri hodnotení ročníka 2008/09 mi nedá
nespomenú�, že pri ukončení vlaňajšieho
ročníka som tvrdil hráčom a ¾uïom, ktorí
robia okolo futbalu, aby boli pripravení
na �ažkú sezónu vzh¾adom na náročnos�
a kvalitu, ktorú momentálne predstavuje
5. liga. Myslím si, že sa to plne potvrdilo.
Jesenná čas� vyšla, či už do bodového
zisku ako aj herného prejavu solídne. Tu
musím poveda�, že i káder mal svoju
kvalitu a pri lepšom zvládnutí niektorých
zápasov sme mohli by� na tom lepšie.
Prečo to tak nebolo, za hlavný dôvod
považujem, že som vtlačil do mužstva
peča� ofenzívneho štýlu hry — kde sme
nezvládli zakončenie a následne sme
prepadli v obrannej činnosti mužstva.
Dôvod, prečo tak hra�, bol v skladbe
mužstva, ktoré bolo ladené útočne —
preferujúc hru pre diváka — hra� na góly
a bavi�. Jeseň hodnotím týmto ako
vydarenú, kde sme bavili divákov, hráči
mali chu� do futbalu a zároveň si ho
vychutnávali.

Pri vstupe do jarnej časti som mal
obavy, či sa nám hlavne podarí v takej
kvalite udrža� káder pohromade. Vieme,
ako to dopadlo — káder stratil na útočnej
sile z dôvodu zranení , odchodov kvôli
ukončeniu hos�ovania či hlásený prestup.
Tak, ako sme stratili na útočnej sile,
získali sme skúsenos� v podaní hráča ¼.
Belku. Tento hráč vhodne zapadol do
mužstva a potvrdil, že bude prínosom. Jar
by som rozdelil na dve častí. Prvú — kde
mužstvo potrebovalo nutne bodova� —
udrža� kontakt s čelom tabu¾ky. Druhú —
k¾udne dohra� sú�až a zabudova�
dorastencov do kádra A mužstva. Pod¾a
môjho názoru nám vyšlo jedno i druhé.
K prvej časti: Mužstvo som pripravoval
do každého zápasu ku plnému bodovému
zisku. Išlo hlavne o domáce zápasy.
Nevyšlo nám to v troch zápasoch kvôli
kvalite súpera. K zápasom vonku —
mužstvo nesklamalo, hralo vyrovnané
zápasy. V niektorých sme boli
futbalovejší — zápas v Bytčici, kde sme
domácich dokonca vyškolili.

K druhej časti — nechceli sme mužstvo
dosta� do situácií, aby sme bojovali
o záchranu; vedelo sa, že budú vypadáva�
2 — 3 až 4 mužstvá, čo sa nakoniec aj
potvrdilo. Záver sú�aže mužstvo nehralo
pod tlakom a niektoré zápasy sme si
doslova vychutnali. Výsledky ako
i samotnú hru, čo sme predvádzali si
cením. Nebolo to vôbec jednoduché,
hlavne pre ve¾mi úzky káder, kde sme
mali v niektorých zápasoch po 1 — 2

náhradníkoch a pritom v základe hrali 2
— 3 dorastenci.

Na záver hodnotenia celého ročníka
ïakujem hlavne všetkým hráčom, že
ostali a obsadili ve¾mi pekné 5. miesto.
Tu musím zdôrazni�, že „mančaft“ mal
na 4. miesto. Ďakujem, že ma podržali
a že verili, ako som im ja veril. Že bavili
divákov a viac sa zapísali a dali o sebe
vedie� vo futbalovej verejnosti. Za ve¾ký
úspech a klad považujem zabudovanie
talentovaných dorastencov, kde si
myslím, že 2 — 3 môžu smelo hra�, i keï
sú vekom stále dorastenci.

Aká bude príprava na nový ročník? Akí
hráči budú v mužstve?

Čakajú nás turnaje. Prvý turnaj — Turč.
K¾ačany. Zloženie: domáci, Strečno— 5.
liga, Turany — 3. liga, Ďanová — 4. liga.
Ďalej nasleduje domáci turnaj, turnaj
v Nezb. Lúčke a 1 — 2 prípravné zápasy.
Mužstvo by malo osta� pohromade + noví
hráči z dorastu a budeme pracova� na 1
— 3 hráčoch.

Na úplný záver môjho hodnotenia — ide
iba o môj názor a názor ¾udí, ktorí robia
okolo futbalu — hlavne tréneri a predseda.
Futbal v Strečne sa robí ve¾mi �ažko. Po
prvé spomeniem podmienky, ïalej
financie a nakoniec ¾udí, ktorí neprajú
a robia problémy. S hráčmi je to čím ïalej
horšie. Myslím na skutočný záujem hra�
a trénova� so srdcom a obetou. My,
tréneri musíme, ak chceme, aby to
fungovalo ako tak na úrovni, robi�
zároveň manažérov a stara� sa o veci,
o ktoré sa tréneri pred pár rokmi ani
nezaujímali. Ale aj cez tieto problémy sa
dá preskoči�, ak máte hráčov, čo chcú
a robia futbal , aký sme predvádzali.

Futbal v Strečne začína ís� znovu do
povedomia a pozornosti širokej
verejnosti. Dnes nemám problém vybavi�
prípravný zápas s mužstvom 3. ligy. Sme
pozývaní na turnaje, kde je kvalitné
obsadenie. Podmienky, aké má futbalový
oddiel, vôbec nezodpovedajú sú�aži,
ktorú hrajú dospelí, dorastenci i žiaci.
Keï som prichádzal do futbalu v Strečne,
dal som si spoločne s J. Hanuliakom
hlavnú úlohu — postavi� futbal na inú
úroveň ako bola. Či sa nám to podarilo
spolu s terajšími žiackymi trénermi, nech
posúdi futbalová verejnos� sama. My sme
boli vždy za objektívnu kritiku. Tu nám
ide o futbalovú stránku veci — kde máme
určité páky a možnosti to rieši�. Zlepši�
podmienky - to sú páky a možnosti pre
našich ¾udí v poslaneckom klube.

Peter Tavač

Futbal A — mužstvo

FK „ïakuje“!
Futbalový klub touto cestou

„ïakuje“ neznámemu dobro-dincovi,
ktorý dňa 17.5.2009 po zápase Strečno
- Belá /2:2/ poškriabal auto hlavnému
rozhodcovi p.Miroslavovi Beňovi z
Lipt. Mikuláša. Za to bola udelená
pokuta zo strany SsFZ B.Bystrica 110
Eur. Vzápätí prišla faktúra za opravu
auta v sume 507,39 Eur, ktorú sme
povinní zaplati�.

Spolu: 617,39 Eur  = 18.599,50.-Sk
!!!  Určite sa dali tieto peniaze použi�
inak.

Dospelí V. liga sk. A
1. Rudinská 26 17 4 5 67:31 55
2. Skalité 26 16 6 4 55:24 54
3. Varín 26 17 4 5 51:25 52
4. Závodie 26 11 6 9 49:49 39
5. Strečno 26 12 2 12 45:41 38
6. Podvysoká 26 11 4 11 42:41 37
7. Bytčica 26 9 7 10 40:34 34
8. Belá 26 9 7 10 44:41 34
9. Bánová „B“ 26 10 3 13 38:44 33
10. Rosina 26 9 5 12 40:57 32
11. Rado¾a 26 9 2 15 37:60 29
12. Turzovka 26 7 3 16 34:61 24
13. Teplička 26 5 8 13 31:47 23
14. D. Hričov 26 7 5 14 37:55 23
Poznámka: Mužstvám Varína a D. Hričova boli po
skončení odpočítané 3 body.

Dorast V. liga sl. A
1. Raková 26 17 3 6 94:28 54
2. Zborov n. Bys. 26 11 9 6 49:44 42
3. Rudina 26 11 8 7 52:41 41
4. Strečno 26 11 7 8 60:65 40
5. Podvysoká 26 11 5 10 45:43 38
6. Svrčinovec 26 10 7 9 50:45 37
7. Staškov 26 10 4 12 37:46 34
8. Rosina 26 10 4 12 36:45 34
9. Korňa 26 9 6 11 62:55 33
10. Rado¾a 26 9 6 11 53:52 33
11. K.Lieskovec 26 10 3 13 55:63 33
12. Dol.Hričov 26 9 6 11 58:80 33
13. Skalité 26 9 3 14 37:63 30
14. Kam.Poruba 26 6 7 13 40:58 25

Starší žiaci
1. Varín 15 11 3 1 58:20 36
2. Predmier 16 11 2 3 62:19 35
3. Strečno 15 10 1 4 57:18 31
4. Teplička 15 9 2 4 46:32 29
5. Štiavnik 16 5 4 7 31:37 19
6. Ajax A 15 5 2 8 26:38 17
7. Terchová 15 5 1 9 32:50 16
8. K. Poruba 16 3 1 12 17:61 10
9. Višňové 15 2 0 13 8:54 6

Mladší žiaci
1. Terchová 15 12 2 1 94:11 3á
2. Predmier 16 10 1 5 70:27 31
3. Štiavnik 16 9 4 3 63:32 31
4. Varín 15 10 1 4 50:27 31
5. Ajax A 15 7 3 5 32:24 24
6. K. Poruba 16 7 0 9 56:38 21
7. Višňové 15 7 0 8 42:57 21
8. Strečno 15 1 1 13 10:77 4



7. strana3/2009

Hodnotený futbalový ročník začal 10.
augusta 2008 a ukončený bol 21. júna
2009 s prestávkou počas zimného
obdobia od 2. novembra do 28. marca
t.r. Vzh¾adom k nepriaznivým
poveternostným podmienkam bolo
prvé jarné kolo odložené na 1. mája
2009. Žiacka sú�až prebiehala vo
vylosovaných termínoch.

V tomto ročníku boli do sú�aží
zaradené štyri družstvá zo Strečna, a to:
dospelí v V. lige, skup. A, dorast v V.
lige skup. A a dve žiacke družstvá —
starší a mladší žiaci v I. triede okresu.
O družstvá sa starali zodpovední
funkcionári FK — vedúci družstiev
a ich tréneri. Celý tento ve¾ký kolektív
spolu s hráčmi predstavoval cca 100
osôb.

Dospelí
Kým predchádzajúci ročník bol

rokom záchranárskych prác o udržanie
v sú�aži, v tomto roku to bolo opačne.
Došlo k skvalitneniu hráčskeho
kolektívu v rámci prestupov z iných
oddielov, resp. doplnením hráčov
z dorastu. Na druhej strane treba
poukáza�, že niektorí hráči nemohli
hra� pre dlhodobé zranenia.

Začiatok jesennej časti nebol pre
kolektív priaznivý, keï sa prehrali dva
zápasy (Varín, Skalité). V ïalších
kolách nastal obrat, ví�azili sme na
súperových ihriskách (v Tepličke,
Závodí  a v Turzovke). V jarnej časti
sme vonku vyhrali iba v Bytčici. Na
domácej pôde sme za celý ročník
stratili 13 bodov: tri prehry (Rosina,
Bytčica, Varín) a dva nerozhodné
výsledky (Belá, Podvysoká). Keï
hodnotíme celý ročník sú�aže, jesenná
čas� tohto ročníka bola lepšia ako jarná.
Kladom bolo, že sme v nej získali 21
bodov zo siedmich vyhratých zápasov,
nastrie¾ali sme 26 gólov a hrali sme bez
vylúčenia. Hráči videli 20 žltých kariet.
V jarnej časti bola bilancia 17 bodov,
19 gólov, jedno vylúčenie a 20 žltých
kariet.

Za celý sú�ažný ročník sa v zápasoch
vystriedalo 29 hráčov, čo je pomerne
ve¾ká fluktuácia. Spôsobili to hráči,
ktorí boli na hos�ovaní, trvalé zranenia
a iné. Ani jeden hráč neodohral
všetkých 26 zápasov. Najviac zápasov
odohral Martin Dovičák — 25.
Nasledujú Ján Kadaši, Patrik Beháň —
24, Andrej Kopásek — 23, Ivan Melo —
22, Marek Beháň, Miroslav Tučník —
21, Ladislav Melo, Pavol Kopásek —
19, Róbert Vojvoda, Miroslav Fraško
— 16, Dušan Trhančík — 15, Peter

Sokolovský, ¼ubomír Tavač — 12,
Peter Oberta, ¼ubomír Belko — 11,
Peter Lončík, Andrej Žigmund — 9,
Róbert Kán — 8, Rastislav Beháň,
Tomáš Mažári — 7, Jozef Galadík — 4,
Michal Belko, Lukáš Praták — 4,
Dominik Mojský, Patrik Kulhan,
Partik Žemel -3.

Za celý ročník naši hráči nastrie¾ali
súperom 45 gólov, čo je priemer 1,73
gólu na zápas a dostali sme 41 gólov
s priemerom 1,58 gólu na zápas. Góly
strie¾ali: Róbert Vojvoda, Pavol
Kopásek — 8, Martin Dovičák, Patrik
Beháň — 5, Peter Sokolovský, Ladislav
Melo — 4, Rastislav Beháň, Peter
Lončík -3, Miroslav Fraško — 2, Peter
Oberta, Lukáš Praták, Miroslav Tučník
-1

Dorast
Kolektív dorastencov, ktorý skončil

účinkovanie v predchádzajúcom
ročníku v IV. lige,  v dôsledku
nedostatočnej organizačnej práce, sa
tento jav prejavil hneï v prvom zápase
V. ligy. Na prvý majstrovský zápas,
ktorý hrali v Rakovej, nastúpilo z našej
strany iba 7 hráčov, a tak zápas skončil
katastrofálnym výsledkom 16:0 v náš
neprospech. Chyba vedúcich, ktorí boli
s kolektívom, nepoznali predpisy, že
pri poklese hráčov pod sedem sa musí
zápas ukonči�. Výsledok mohol by�
miernejší. Od druhého kola v jesennej
časti sa kolektív asi spamätal
a uvedomil si, že takto sa futbal hra�
nedá. Pochopili to aj vedúci dorastu.
V nasledujúcich majstrovských
zápasoch sa začali dosahova� striedavé
výsledky. Po jesennej časti získali 22
bodov a umiestnili sa na šiestom
mieste so skóre 25:32. V jarnej časti
nastal výkonnostný pokles a získali iba
18 bodov so skóre 35:33 a celkovo sa
umiestnili na 4. mieste. V tabu¾ke
zverejnenej v novinách boli v prípade
nášho kolektívu uvedené nesprávne
údaje.

V majstrovských zápasoch sa
vystriedalo celkovo 27 hráčov.  Je
pravdou, že viacerí hráči boli takí, ktorí
skúšali š�astie a keï im to nešlo, alebo
ich vedúci družstva nestavali, prestali
ma� záujem o futbal. Boli však tiež
hráči, ktorí sa stabilizovali v kolektíve
a odohrali aspoň polovicu všetkých
zápasov. Všetky zápasy — 26 odohral
Richard Willinger, 25 — Partik Žemel,
24 — Patrik Kulhán, 23 — Roman
Hanuliak, 22 — Filip Stráňavčin, Matej
Bukovinský, 19 — Vojtech Oberta, 18
— Jozef Tavač, 14 — Michal Oberta,

Tomáš Žigmund, 12 — Štefan Rajniak, 11 —
Pavol Samec, Matej Oberta, 10 — Lukáš
Bohačiak, Dominik Mojský, 9 — Martin Samec,
Dominik Ilovský, 8 - Martin Melo, 7 — Jakub
Oberta, 6 — Pavol Kopásek, 5 — Lukáš Hanko,
Jakub Ďuriš, Matej Oberta, 4 — Lukáš Beháň,
Peter Belica, 3 — Marek Židek, Marek Mojský

Za celý sú�ažný ročník hráči nastrie¾ali 60
gólov, čo činí 2,31 gólu na zápas. Na týchto
góloch sa podie¾ali nasledovní hráči: 12 — Patrik
Kulhan, 7 — Vojtech Oberta, Richard Willinger,
4 — Štefan Rajniak, 3 — Patrik Žemel, Matej
Oberta, Pavol Kopásek, Dominik Mojský, 2 —
Tomáš Žigmund, Jozef Tavač, Dominik Ilovský,
Jakub Ďuriš, 1 — Martin Melo, Matej Oberta

Disciplínu možno hodnoti� ako ve¾mi zlú.
Hráči dostali 33 žltých kariet a 3 červené.

Žiaci
Žiacka sú�až ako sú�až dvojičiek — I. trieda

okresu, nemala regulárny priebeh v zmysle
rozlosovania.

V prvom prípade, už z rozbehnutej sú�aže sa
odhlásilo družstvo Rosiny, vraj pre nedostatok
hráčov. A následne to boli dve družstvá Ajax
Slimáčik Mojš A a B. Tak ve¾ký kolektív nebolo
možné riadi�, a tak pre jarnú čas� bolo jedno
(Ajax B) zo sú�aže odhlásené. Z pôvodných 20
družstiev — starší a mladší žiaci, dokončilo sú�až
17 družstiev.

Starší žiaci si počínali v sú�aži úspešne, keï
celkovo skončili na 3. mieste. Jednotliví hráči
odohrali nasledovný počet zápasov: 17 — Roman
Ondák, Marek Mojský, Jakub Ďurišč, 16 — Jozef
Židek, Libor Ondák, 15 — Martin Tavač, Peter
Taraba, 14 — Michal Magoč, 13 — Adrián Magoč,
12 — Patrik Meško, 11 — Marek Sokolovský, 10
— František Stráňavčin, 8 — Martin Rendár, 7 —
Ján Repák, Filip Bohačiak, Matúš Zajac, 6 —
Rastislav David, 2 — Patrik Bestvina, 1 — Martin
Honko, Jakub Kašiak.

Na 57 nastrie¾aných góloch sa podie¾ali: Jakub
Ďuriš — 36 !!!, 5 — Peter Mojský, 4 — Jozef Židek,
3 — František Stráňavčin, 2 — Roman Ondák,
Peter Taraba, Matúš Zajac, 1 — Patrik Meško,
Michal Magoč, Pavol Kadaši.

Najhoršia situácia bola u mladších žiakov.
Netreba sa čudova�, sú to mladí a pomenší 10 —
12 roční chlapci. Viacerí z nich prejdú medzi
starších žiakov, a ak sa uchytia, skončia až
medzi dospelými.

Spolu sa vystriedalo  21 hráčov, ktorí odohrali
nasledovné počty zápasov: 17 — Ondrej
Kormančík, Juraj Taraba, 16 — Filip Bohačiak,
15 — Kuric Andrej, Erik Hauer, Tomáš
Kormančík, 14 — Richard Samec, 13 — Erik
Szabo, 11 — Marek Sokolovský, 10 — Jakub
Beháň, 9 — Richard Samec, Boris Berešík, 8 —
Pavol Kadaši, Adrián Magoč, Ján Kopásek, 7 —
František Stráňavčin, Jozef Melo, Ján Za�ura, 5
— Vladislav Bukovinský, 4 — Andrej Za�ura, po
2 — Rastislav David, Peter Galadík

Pavol Ďurčo st.

Vyhodnotenie futbalových sú�aží za ročník 2008 — 2009
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
26. júna 2009 v náklade 320 kusov. Za
obsahovú čas� materiálov zodpovedá redakčná
rada v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼.
Kučerová, A. Melišová, E. Trnovcová,
E.Balcárová
Reg. číslo: RP388/2008

P o z v á n k a
Výbor FK Strečno Vás pozýva na futbalový turnaj z príležitosti 85. výročia

založenia futbalu v našej obci.

Turnaj sa uskutoční  12.7. 2009 na ihrisku FK Strečno.

Účastníci:  Kotrčina Lúčka, Považan Nezbudská Lúčka,
               OŠK Baník Stráňavy, FK Strečno

V prestávke odohrajú zápas „Old Boys“  Strečno — Stráňavy.

Veru tak , skončil sa ročník 2008-9.
Ešte sme si ani poriadne nevydýchli a
už v stredu 1.7. odchádzame do Banskej
Bystrice na rozlosovanie novej sú�aže.
Pritom ešte ani dnes nie je jasné, kto
vlastne vypadáva, kto postupuje a kde
si niektoré mužstvá podali prihlášky do
novej sú�aže. Termín odovzdania
prihlášok bol v uplynulom týždni, takže
v stredu by to malo by� všetko jasné. Už
teraz vieme, že toto postihne i našu V.
ligu. Vypadnú až 4 mužstvá, /Rado¾a,
Teplička, Turzovka, Dol. Hričov/ príde
k nám Dol. Tižina a Raková, Rudinská
postupuje. A to nevieme, či sa k nám
prihlási Makov. Potom by to bolo inak.
Uvidíme. Nás teší, že uplynulý ročník
nás zastihol v pohode a počas celého
ročníka sme okupovali vrchné priečky
tabu¾ky. Splnili sme predpokladané ciele
a po dlhých rokoch, kedy sme mali na
krku záchranárske práce, sme dohrali
tento ročník v pohode a spokojnosti.
Skĺbenie skúseností s mladíckym
elánom sa nám ukázalo ako dobrý �ah a
je perspektívou do ïalšieho ročníka.
Tento rok oslavuje náš futbal 85. výročie
založenia futbalu v Strečne. Chceme ho
oslávi� turnajom v nede¾u  12.7. na
našom ihrisku. Srdečne Vás pozývame.
Takže  prvý malý darček si hráči dali
vlastne sami, a to i naši mládežníci,
dobrým umiestnením v jednotlivých
tabu¾kách. Prejdime k hodnoteniu
jednotlivých mužstiev . Naše Á-čko
skončilo na piatom mieste, čo je za
posledných 6 rokov najlepšie
umiestnenie. Teší nás, že 4x sme
zví�azili vonku /Závodie, Turzovka,
Teplička, Bytčica/  naopak mrzia dve
jarné domáce remízy /Belá, Podvysoká/
, ba čo viac domáce prehry /Rosina,
Varín, Bytčica/. Aj keï máme v tabu¾ke
pravdy mínus 1 bod, s celkovým dojmom
hry nášho mužstva sme spokojní. Škoda
niektorých zranení hráčov počas sú�aže,
čo spôsobilo ,že ku koncu sú�aže sme
museli do hry zapoji� hráčov nášho
dorastu, čo je ale dobrý �ah do budúcna.
Preto je potrebné rozšíri� káder aspoň o

Ďalší ročník futbalových sú�aží je za nami
3-4 hráčov, pretože sa stávalo, že sme
mali len jedného náhradníka . Teší nás,
že sme mali len jedného vylúčeného
hráča, aj to zbytočne /M. Beháň/. Všetci
chlapci hrajú na čisto amatérskej úrovni,
preto si zaslúžia väčší obdiv a lepšie
materiálne zabezpečenie, čo sa týka
dresov, „šuštákov“, lôpt , kvality
trávnika a pod. Preto by som chcel
oslovi� prípadných sponzorov, že by nám
vedeli v tomto smere pomôc�. Naši
dorastenci nám tiež robili rados�.
Pokazili to dva zápasy, prvý a posledný.
V prvom kole vysoká prehra s
postupujúcim mužstvom z Rakovej a
posledné kolo v Radoli dvoma
vylúčeniami /Tavač J. a P. Kopásek/.
Ako som už spomínal, základ je v tom,
že nám títo chlapci pomáhajú už v Á-
čku. A to je práca trénera Jarka
Hanuliaka, vychova� hráčov do budúcna.
A cie¾ vráti� sa opä� do 4.ligy  je reálny
v ïalšom ročníku. Tu musím poïakova�
Tónkovi Wilingerovi zo Stráže a spol.
IRS, ktorý pomáha trénerovi pri
zabezpečení zápasov, ale i sponzorsky
pre náš dorast. Naši  žiaci nám tiež robili
rados�. Celá sú�až žiakov I.tr. ObFZ
Žilina bola skomplikovaná odchodom
mužstiev počas sú�aže /Ajax B, Rosina,
Teplička/. Takže sú�až dohralo len 9
mužstiev. Horšie to bude v novom
ročníku, kde v kategórii st. a ml. žiakov
sa pod¾a predbežných informácii
prihlásilo len 5 mužstiev. Uvidíme, ako
to okres vyrieši. Opä� musím zdôrazni�,
že cie¾ vychova� hráčov pre dorast sa
splnil. Za to patrí vïaka Jožkovi
Tavačovi a Ondrejovi Kormančíkovi,
ktorí sa o chlapcov starajú počas celého
roka. V závere chcem konštatova�, že je
ve¾a vecí, ktoré sa dajú pri práci okolo
futbalu skvalitni�. Sme aj my amatéri
,čas, ktorý by sme mohli strávi�  výletmi
, oddychom , s našimi rodinami, tento
čas obetujeme pre futbal, či už to je cez
týždeň, či každú nede¾u a len pre
zanietenos� týchto ¾udí  futbal tu je ,žije
a   napreduje. Preto privítame každú
dobrovo¾nú pomoc od Vás fanúšikov,

medveïov, bývalých hráčov  i sponzorov
pre skvalitnenie práce okolo futbalu. A
ak budete poču� rôzne krčmové reči
o tom, ako to ide všetko zle, neverte
tomu. Odkážte im jedno- poïte,
pomôžme  im všetci ,aby to všetko bolo
lepšie a aby to stálo za to. Úplne na záver
chcem poïakova� všetkým hráčom
,funkcionárom, rodičom ,sponzorom,
OPS-ke, OÚ, ktorý finančne
zabezpečuje chod nášho klubu,
vstupenkárom, bufetárom, hospodárovi
a nakoniec i Vám fanúšikom . Prajem
Vám príjemné prežitie letných
dovoleniek, načerpanie nových síl a
9.8.2009 opä� na našom ihrisku pri
prvom majstrovskom zápase. Prestávku
nám vyplnia dva turnaje -náš 12.7. a
19.7. v Nezbud. Lúčke. Možno by viac
pozornosti nášmu futbalu mal venova�
OÚ v skvalitnení podmienok v našom
areáli čo sa týka šatní, tribúny
,prístupovej cesty, kosenia, polievania
trávnika ,ale i v celom zabezpečení
chodu nášho klubu. Ešte raz chcem
poïakova� Petrovi Tavačovi, Jarkovi
Hanuliakovi, Jožkovi Tavačovi,
Ondrejovi Kormančíkovi, Jankovi
Za�urovi, bez ktorých by momentálne
futbal v našej obci neexistoval.

Štefan Tavač - predseda FK

Vynikajúci úspech
Róberta Šmidu

Ministerstvo školstva a Slovenský
atletický zväz zorganizovali 10. ročník
celoslovenskej postupovej sú�aže
H¾adáme nového Jozefa Plachého.
Krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo v
Martine 18. 6. 2009 bolo výnimočné aj
pre našu školu. Róbert Šmida po dlhom
čase bude háji� farby našej školy na
celoslovenskom kole!!! Už si ani
nepamätáme, kedy sa náš žiak dostal v
sú�aži tak ïaleko.Robo, blahoželáme a
všetci držíme 6. septembra v Dubnici
palce. Samozrejme, treba spomenú� aj
Nikolku Melovú , ktorá sa tohto behu
takisto zúčastnila, hoci sa neumiestnila,
ale tiež solídne reprezentovala našu
školu.                                                /r/
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Pokračovanie na str. 2

Poslanci OZ sa dňa  20.8.2009 zišli  na
25. zasadnutí.

Obecné zastupite¾stvo:
A/ KONŠTATUJE
- na 25. zasadnutí je prítomných osem

poslancov, starosta obce
B/ BERIE NA VEDOMIE
- informáciu  o zmene  podielu na dani

z príjmov fyzických osôb pre rok 2009
zo štátneho rozpočtu  do rozpočtu obce
Strečno

schválený rozpočet k 1.1.2009    547
699,66 EUR

úprava rozpočtu k    20.8.2009    500
679,00 EUR

rozdiel -  47 020,66 EUR
- informáciu o vyhotovení ROEP

(Register obnovenej evidencie pozemku)
pre obec Strečno. ROEP vyhotovuje
SLOVGEO Žilina.. V priebehu mesiaca
september bude zoznam vyvesený na
úradných tabuliach. Občan má 30 dní na
pripomienkovanie. Vlastnícke vz�ahy sa
môžu do ROEP zapracova� do troch
rokov.

- informáciu o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtu Ministerstva školstva
Slovenskej republiky vo výške 2 738,00
  v rámci programu „Elektronizácia
a revitalizácia materských škôl 2009“.

- informáciu o poskytnutí finančných

prostriedkov vo výške 8 000,00  
z rezervy predsedu vlády SR  Róberta
Fica  na rekonštrukciu Pamätníka
francúzskych partizánov.

- informáciu o konaní pietneho aktu
kladenia vencov k Pamätníku
francúzskych partizánov  na Zvonici,
ktorý sa bude kona� dňa 27. 8. 2009 0
17,00 hod.

- informáciu o priebehu prác na
rekonštrukcii Sokolskej a Lipovej ulice

- informáciu o vyspravení Hradnej ulice
a časti Ulice čsl. brigády.

- informáciu o priebehu prác na prekrytí
potoka v obci Strečno

- výsledok rokovania na obvodnom
oddelení životného prostredia oh¾adne
prešetrenia čističiek odpadových vôd
piatich prevádzkarni v areáli bývalého
Autocampingu Strečno a farmy HYZA..
Dve zariadenia nespĺňali podmienky,
bolo im uložené opatrenie na odstránenie
nedostatkov.

- výsledok rokovania s Povodím Váhu
oh¾adom regulácie potoka
prechádzajúceho v úseku medzi
pozemkami p Drevenáka a  p. Badu. Ide
o súkromné pozemky a pozemok
v správe Povodia Váhu, ktoré prevzalo
do svojej kompetencie riešenie
jestvujúceho stavu.

OSLAVY 65. VÝROČIA
SNP NA ZVONICI

27. august bol dňom pripomienky
okrúhleho výročia SNP pri Pamätníku
francúzskych partizánov, Program bol
situovaný na 17 hod. poobede kvôli
pracovnému programu vládnej delegácie.

Po pietnom akte kladenia vencov
a hymne Slovenskej  republiky
nasledovalo odhalenie zrekon/
štruovaného a doplneného zoznamu
padlých bojovníkov na centrálnej
mohyle.

Na úvod privítal prítomných — predsedu
vlády SR, účastníkov bojov, hostí
a spoluobčanov starosta Strečna A.
Klocáň, ktorého príhovor uvádzame na
inom mieste v plnom znení.

Premiér SR R. Fico vo svojom prejave
venoval pozornos� bojom francúzskych
partizánov, významu strečnianskej úžiny
v dávnej i nedávnej minulosti
a dôležitosti plánovaného tunela, ktorého
názov by mohol by� venovaný ich
pamiatke. Nasledovali prejavy A:
Belousovovej, podpredsedníčky NRSR,
J. Blanára — predsedu ŽSK, Pierra
Cloueta — prvého radcu ve¾vyslanectva
Francúzskej republiky na Slovensku,
P.Sečkára — predsedu SZPB a T.
Šlajchara — zástupcu priamych
účastníkov odboja.

Po ukončení oficiálneho programu na
pamätníku, na ktorom prebiehajú práce ,
ktoré by mali prispie� k jeho dlhodobejšej
adekvátnej funkčnosti, sa prítomní
odobrali do priestorov pod zoradiš�om,
kde bolo pripravené občerstvenie —
a nasledovala neformálna čas�
pozostávajúca zo vzájomných stretnutí
predstavite¾ov štátnej správy
a samosprávy s občanmi či navzájom.

V sobotu 22.8. 2009 sa v podhradí
hradu Strečno stretlo viac než 3 000 ¾udí.
Rodiny s de�mi, staršia aj mladšia
generácia prišli strávi� deň v spoločnosti
umelcov, ale aj rozprávkových postáv
a historických osobností. Stretli krá¾a
Mateja, palatína Turza, pristavil sa pri
nich drak Strečko, videli ako pracuje
drotár, rezbár, kováč, košikár, ako sa
zdobia medovníky, ako sa háčkuje, tká
či paličkuje. Delo pálilo, šermiari
šermovali, lukostrelci strie¾ali, sokoliari
krotili pánov oblohy. Na hlavnom pódiu
v podhradí sa striedali folklórne súbory
s rockovými a folkovými kapelami. Hrad
Strečno otvoril svoje brány pre všetkých,
ktorí sa na chví¾u chceli nadýchnu�
atmosféry našich najstarších dejín.

Hradné dni Strečno 2009
O 18,00 hodine sa v podhradí so slávou
a potleskom objavil Matúš Čák
Trenčiansky. Pôvodná rocková opera so
špičkovým obsadením bola
vyvrcholením celodenného podujatia.

Podujatie pod záštitou Ing. Juraja
Blanára, predsedu Žilinského
samosprávneho kraja má za sebou
úspešnú premiéru. Vïaka patrí nielen
organizátorom, či účinkujúcim, ale aj
všetkým občanom Strečna, ktorí v túto
sobotu ochotne prijali ve¾ké množstvo
domácich a zahraničných návštevníkov.
Veríme, že na budúci rok sa stretneme
znova.

Mgr. Anna Chmelová,
Marketingová pracovníčka Považské-
ho múzea v Žiline
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Dokončenie zo str. 1

Rozpis
vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň v stredu

september - 9., 23.
október - 7., 21.

Triedený komunálny odpad
(tretí štvrtok v mesiaci)

september - 17.
október - 15.

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

- žiadosti občanov o sociálnu výpomoc,
ktoré  posúva na prerokovanie sociálnej
komisii

C/ SCHVA¼UJE
- Všeobecne záväzne nariadenie obce

Strečno o poskytovaní jednorazovej
sociálnej dávky.

- Finančné opatrenie číslo 3.
Preschválenie rozpočtu obce Strečno pre
rok 2009 z dôvodu zníženia dotácie
z podielu na dani z príjmov fyzických
osôb pre rok 2009.

D/ NESCHVA¼UJE
- žiados� spoločnosti  Domašín s.r.o.

o zníženie nájmu pre Bowling club
Strečno na dobu v letných mesiacoch júl,
august 2009

E/ UKLADÁ
1. Oboznámi� občanov o vyvesení

ROEP v úradných tabuliach a miestnym
rozhlasom

Zodpovedná: Klocáň A, termín: 09/
2009

2. Predloži� opodstatnenos� žiadosti o
sociálnu výpomoc

Zodpovedná: Mojtová, termín: 26.
zasadnutie OZ

3. Zabezpeči� úpravy na Pamätníku
francúzskych partizánov, príprava osláv
65. výročia SNP.

Zodpovední: Klocáň a., Tavačová J.,
termín: do 27.8.2009

4. Vyzva� občanov, aby zelený odpad,
ktorý vozia k cintorínu neroz�ahovali po
parkovisku a nenechávali v igelitových
vreciach alebo v nádobách, v ktorých ich
prinesú.

Zodpovedná: Tavačová, termín: 09/
2009

5. Zníži� hladinu potoka pri  RD Kostka
Zodpovedná: Tavačová, termín: 09/

2009
Zapísal: Tavačová

Vážený pán premiér, účastníci bojov,
hostia, spoluobčania, dovo¾te mi privíta�
Vás všetkých  na oslavách 65. výročia
SNP.

Dnešné okrúhle výročie je pre väčšinu
z nás pripomienkou udalostí, ktoré sme
nezažili, ale  jednoznačne sme boli nimi
viac či menej ovplyvňovaní.

Pamätník na Zvonici nám túto dejinnú
udalos� stále pripomína a my sa snažíme,
aby neupadla do zabudnutia. Preto aj
jedným z mojich prvých krokov pri
nástupe do funkcie v roku 1990 bol
záujem nadviaza� na priate¾stvo
v mierových podmienkach.

Dnes môžeme konštatova�, že máme
bohaté kontakty s rodiskom kpt. de
Lannuriena, velite¾a partizánov, ktorých
činy a obete si dnes pripomíname.
A tak naša mladá generácia má vedomos�
nielen o bojoch v našich horách, ale
mnohí tiež priame vz�ahy so svojimi
francúzskymi vrstovníkmi.

Som ve¾mi rád, že internacionálny
charakter SNP je v stálej pozornosti
našich štátnych predstavite¾ov
a zástupcov samosprávy. Prezentujú to
nielen svojou prítomnos�ou na oslavách
výročí SNP, ale tiež záujmom
o zachovanie dôstojnosti tohto pietneho
miesta. Vždy sme sa na znak našej vïaky
starali o Pamätník francúzskych
partizánov ako o miesto pripomienky
hrdinského vystúpenia francúzskych
dobrovo¾níkov proti fašizmu, ako aj
miesto ich posledného odpočinku.
Pamätník patrí k  dominantám tohto
kraja. Verím, že súčasná rekonštrukcia
vïaka príspevku úradu vlády, ktorý
pris¾úbil premiér SR počas vlaňajších
osláv a tiež grantu VÚC — Žilinský
samosprávny kraj a dotácii z Ministerstva
vnútra SR bude ma� dlhšiu trvácnos�, za
čo všetkým, ktorí ju zabezpečili, úprimne
ïakujem. Na druhej strane musím
prejavi� ¾útos� nad tým, že dnes sa tu
stretávame prvýkrát bez priamej účasti
francúzskych bojovníkov. Aj keï si
uvedomujem tok času, ich prítomnos�
plná úprimného priate¾stva
a bezprostredného vz�ahu k Strečnu nám
ve¾mi chýba. Chýba nám, ako s pátosom
a úctou každoročne prečítavali mená
svojich spolubojovníkov, ktorí sú na
Zvonici pochovaní a Slovákov, ktorí
položili životy, aby mladým Francúzom
na Slovensku pomohli. Preto si ve¾mi
vážim prítomnos� ich rodinných
príslušníkov, ktorým chceme i touto

cestou za ich príchod poïakova� a ich
prostredníctvom pozdravi� všetkých,
ktorí ešte žijú, ale na Slovensko, ktoré
neočakávane zaznamenalo významný
úsek v ich živote, im už ich zdravotný
stav neumožnil prís�.

Verím, že ich činy nikdy neupadnú do
zabudnutia a že aj dnešný deň bude nielen
spomienkou na �ažkú minulos�, ale
predovšetkým ïalším krokom k našej
spoločnej mierovej budúcnosti.

Príhovor starostu obce A. Klocáňa na oslavách
65. výročia SNP

Foto: Milan Veliký
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28.augusta má meniny Augustín. Toto
meno pripadlo na tento deň preto, lebo
28.augusta roku 430 vo veku 76 rokov
zomrel svätý Augustín, biskup, filozof
a učite¾ Cirkvi. Zomrel v africkom meste
Hippo Regius. Od 8.storočia sú jeho
telesné pozostatky uložené
v dominikánskom kostole v Pávii.

Augustinus Aurelius sa narodil
13.novembra 354 v Thagaste, v dnešnom
Souk-Ahras v Alžírsku. Jeho matkou
bola kres�anka — svätá Monika. Jeho otec
Patricius, rímsky občan, ve¾kostatkár
a člen magistrátu, bol pohan. Krst prijal
až krátko pred smr�ou. Augustín chodil
do školy v Thagaste, Madaure, Kartágu,
Ríme a v Miláne. Bol mimoriadne
nadaný. Prešiel viacerými filozofickými
školami. Dokonale poznal grécku
a rímsku filozofiu. Ako 19 ročný si
založil školu slobodných umení. Ako
obdivovate¾ Cicerona sa stal ve¾kým
profesorom rétoriky. V mladosti stále
h¾adal také učenie, ktoré by ho
uspokojovalo. A o tom, že sa mu to
podarilo, svedčí, že sa do dejín zapísal
ako najvzdelanejší z učencov svojej
doby. Aj napriek tomu, že sa ho matka
od detstva snažila vies� ku kres�anstvu,
radšej sa vášnivo oddával hrám a zábave.
Viedol bohémsky život. Dokonca sa
dopúš�al krádeží. Spojil sa so sektou
manichejcov,  ktorej prívržencom bol až
desa� rokov. Pri zmene života mu
pomohli modlitby jeho matky a stretnutie
so svätým Ambrózom v Miláne. Tam
počúval jeho kázne. Biskup Ambróz ho
24.apríla 387 pokrstil. Po smrti matky
Moniky sa Augustín vrátil do Afriky
a bol vysvätený za kňaza. Stal sa
biskupom v meste Hippo Regius /pri
Kartágu/. Stal sa z neho teológ, rečník
a ve¾ký obranca kres�anskej viery. Jemu
vïačíme za prvú syntézu viery
a filozofie, ktorá ukazuje, že je možná
zhoda medzi pozemským a nebeským
svetom.  Neúnavne vysvet¾uje Božie
slovo a píše mnoho diel. Jedno z jeho
najoriginálnejších diel svetovej literatúry
je jeho biografia Vyznania /Confesia/. Tu
píše o svojom sebapoznávaní, h¾adaní

pravdy. Dozvedáme sa, čo všetko ho
priviedlo k tomu, aby sa celou svojou
dušou pustil do cirkevnej organizačnej
činnosti. V ïalšom spise Proti
Akademikom tvrdí, že bez pravdy nie je
možné pravdepodobné poznanie, lebo
aby sme poznali, čo je podobné pravde,
musíme pozna� pravdu samu. Pýta sa
a odpovedá: „Nechoï von, ale vstúp do
seba sám, lebo vnútri človeka prebýva
pravda.“ Radí, že každý by mal h¾ada�
pravdu najprv „sám v sebe a v svojom
myslení a seba/poznávaní, vnútornou
skúsenos�ou, lebo iba tak môžem nájs�
istotu, že som, že pochybujem, že
myslím, že posudzujem.“ Normou
poznania v odkaze svätého Augustína je
pravda. A zdrojom všetkých právd je
Boh. Svätý Augustín svoju životnú
skúsenos� vložil do výroku: „Nespokojné
je naše srdce, kým nespočinie v tebe,
Bože!“

Augustín videl aj nedostatky života ¾udí
svojej doby. Vnútorné rozpory, vojny,
plienenie...Videl skazenos� Ríma. Vo
svojom diele O božom štáte /De civitate
Dei/ ukázal, že je schopný vytvori�
projekt pre vzorný spoločenský poriadok.
Oproti svetskému štátu plnému zla,
hriechu a pokušenia postavil Boží štát —
teda krá¾ovstvo Božie na zemi. Za celý
svoj život napísal množstvo kníh proti
neprávostiam, ktoré zmietali vtedajší
Rím: „Čím iným sú krajiny bez
spravodlivosti, ak nie ve¾kým
lúpežníctvom? Aj lúpežnícka banda sa
riadi rozkazom svojho vodcu a pod¾a
schváleného dohovoru sa delí o koris�“.

Treba spomenú� aj také jeho diela ako
O nesmrte¾nosti duše, Samorozprávania
— o závislosti ¾udského š�astia na poznaní
Boha, O blaženom živote — o spôsobe
poznania nadzmyslových právd a ïalšie.

Svätý Augustín svojím učením, ktoré sa
nazýva patristika, ovplyvnil mnohých
neskorších stredovekých filozofických
velikánov. Vo svojom diele sa ako prvý
pokúsil o výklad európskej filozofie
dejín, kde ¾udstvo označil ako jednotný
organizmus, ktorý si tvorí vlastnú
históriu. No vo všetkých etapách na neho
dozerá Boh, ktorý ho vedie až
k poslednému súdu. Svätý Augustín často
pochyboval o tom, či on so svojou
minulos�ou môže prija� do svojho života
evanjeliový radikalizmus. Keï si aj my
myslíme, že sa na to nehodíme, zvolajme
spolu s Augustínom: „Sed isti ed iste, cur
non ego?!“ /Ak mnohí a mnohé, prečo
nie ja?!/ AM

Svätý Augustín
SOKOLSKÁ  ULICA

V mesiaci máj začala OPS — ka
rekonštrukciu Sokolskej ulice od
križovatky Ul. 28. októbra po križovatku
s Ul. za záhradami. Jedná sa o úsek cesty
v dĺžke cca 510 m. Vozovka sa buduje
ako obojsmerná v šírke 6,5 m
s chodníkom po jednej strane. Chodník
bude pokračova� po tej istej strane ako je
pri SIP — ke. Skladba cestného telesa
o hrúbke 48 cm je stavaná na vozovku
stredného za�aženia s hrúbkou asfaltu 11
cm. V súčasnej dobe končíme
s výkopovými prácami a začína sa
naváža� prvá podkladová vrstva zo
štrkodrvy. Úsek medzi Ul. za záhradami
a Ul. lipovou je na 90% prichystaný na
asfaltovanie. Ďalší priebeh prác nám
brzdí prekládka 3 ks el. stĺpov, ktoré majú
vykona� SSE a sú v značnom časovom
sklze.

Vozovka bude ma� jednostranný spád
2% od chodníka s tým, že dažïovú vodu
budú zachytáva� a odvádza� do 13 ks
zemných trativodov, ktoré sme
vybudovali v zimných a jarných
mesiacoch. Predpokladaný termín
dokončenia je koniec roka 2009, ale ten
je podmienený poveternostnými
podmienkami a závere roka.
REKONŠTRUKCIA PAMÄTNÍKA
FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV

V mesiaci august vykonala OPS — ka
čiastočnú rekonštrukciu na pamätníku na
Zvonici. Bola vymenená dlažba
z travertínových kociek za betónové
dlaždice 40x40 a imitáciou kameňa
v počte 200 ks. Vo výmere 30 m2 bola
vymenená zvetralá travertínová dlažba
v okolí pylóna a v nižšej nástupnej
ploche. V spodnej časti pamätníka boli
vymenené lavičky za nové. Zároveň bolo
celé okolie okolo pamätníka odlesnené
a vyčistené od porastov. V prácach sa
bude pokračova� ešte aj po oslavách SNP,
a to vo výmene dlažby a oprave schodov.
POZNÁMKA

Pri tejto príležitosti, aj keï je to asi
zbytočné a u nich na smiech, chcem
vyzva� vandalov a sprejerov, aby si po
oprave pamätníka našli iný objekt na
ničenie. Najlepšie nejakú polozbúranú
stavbu, kde to nebude vidie�. Lebo zniči�
alebo posprejova� novostavbu u mňa ako
aj u každého stavbára, ktorý vie ,čo je to
vybudova� niečo nové, vyvoláva
bezbrehý hnev a poškodenie zdravia. Je
to predsa cintorín, kde ležia ¾udia, ktorí
za nás bojovali a umreli.

Kam to spejeme? /mr/

Investičná výstavba

Šrotovisko v Strečne na
družstve oznamuje zvýšenie
výkupných cien železa a
farebných kovov.
Otvorené:

PO-PI 10,00 - 18,00
SO 10,00 - 14,00

tel. 0908 645 551
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V tomto roku oslávime 65. výročie
SNP. Strečno patrí k prvým bojiskám,
kde sa podarilo našim povstalcom
v súčinnosti s francúzskymi a ïalšími
spolubojovníkmi zmari� plánovaný
rýchly postup „ wehrmachtu “ na Banskú
Bystricu. Pripomíname si i ïalšie franko
— slovenské jubileá. V roku 1789 Ve¾ká
francúzska revolúcia, s odozvou vo
viacerých krajinách, včítane Slovenska.
Prvé slovenské národné povstanie
meruôsmych rokov končilo v roku 1849.
V tomto roku i boj na zámku Budatín,
ktorý Maïari museli opusti�. Na hlavnom
námestí v Žiline mali prejavy ¼. Štúr
a J.M. Hurban. Ich mená v SNP 1944
niesli viaceré partizánske jednotky,
i jeden z troch pancierových vlakov. Rok
1919 nám pripomína smr� gen. M.R.
Štefánika, tiež augustové boje proti
maïarskej armáde v Bratislave, kde
v prospech čsl. armády pôsobila ve¾mi
účinne i v boji francúzska vojenská
misia. Podobne rok 1939 znovu
v znamení spolupráce ČSR a FR.
V Paríži pôsobili exiloví vládni
zástupcovia ČSR a založili vo
Francúzsku vyššiu jednotku čsl. armády
pod velením gen. R. Viesta. Bola to
obdoba čsl. légii z doby prvej svetovej
vojny. To všetko sa odrážalo v súčinnosti
slovenských a francúzskych jednotiek
v roku 1944 a 45 v antifašistickom boji
na Slovensku. Pripomíname si i Parížske
povstanie z r. 1944. K tomu uvádzame
ïalšie riadky o bojových
dobrodružstvách, ktoré sprevádzali
francúzskych dobrovo¾níkov v tomto
boji. Tie sa prejavili v dobe ich zajatí, pri
úteku a v boji. Úteky zo zajateckých
táborov boli ve¾mi časte, i keï riskantné.
Michal Bourel de la Ronciére po
nieko¾kých útekoch prežíval strastiplnú
situáciu v Galante, kde pri sprevádzaní
skupiny zajatcov z Maïarska ho zatkli
maïarskí žandári. Nechýbalo ve¾a, aby
im ušiel, útek mu však znemožnil žandár,
ktorý ho pichol bodákom, ve¾mi
neš�astne so zásahom do p¾úc. V tomto
stave bol odvedený do pevnosti
Komárno. Liečenie mu umožnil ïalší
útek, ve¾mi obtiažny, do slobodného
Bukureš�a, odkia¾ sa dostal v januári
1945 lietadlom do Paríža. André
Ringenbach, autor knihy „ Šes� rokov pre
vlas� “, zutekal Nemcom pä�krát. Tam
opisuje verne i situácie, ktoré prežíval
s francúzskymi dobrovo¾níkmi v zajatí aj
na Slovensku. I on bol za svoje úteky
presunovaný do trestaneckých táborov.
Pri prvom úteku z Nemecka s priate¾om
Albertom v noci sa dostali na stanicu.

Jeden z nákladných vlakov bol označený
,, Frankfurt“ . To im vyhovovalo, prenikli
okienkom do zaplombovaného vagóna
s vrecami obilia. Po dvoch dňoch sa ocitli
po konečnom zastavení priamo
v mlyne... nasledoval pre nich presun do
trestného tábora v Po¾sku: Kobjerczin, do
,, tábora hladu“ . Tu André tak ako ostatní
dostal dyzentériu. Tu prežívali i deň
francúzskeho národného sviatku
14.7.1942. Všetci zajatci v tento deň
prepochodovali nádvorie vojenským
krokom, Francúzi spievali Marseillaisu.
Všetci, i po¾skí občania, ktorí sa nahrnuli
okolo ostnatého plotu, to prežívali ve¾mi

emotívne. Nemci nevedeli, o čo ide. Ten
deň k výročiu francúzskej revolúcie bol
pre všetkých nezabudnute¾ný. Z tohto
nev¾údneho tábora bol neskoršie i André
s jednou skupinou trestancov presunutý
do rakúskeho Kaisersteinbrucku. Tam
jeho ïalší kamarát Paul bol pri práci
zranený a hospitalizovaný. S ním v marci
1943 spolu utiekli, žia¾ boli znovu
chytení a odoslaní do trestného komanda
vo Viedni, nazývaného zajatcami ,, škola
na 90 dní“. Trest si ,, odsedeli“
a odpracovali, žia¾ André sa tam pre
sabotáž v práci ocitol znovu v decembri
1943. Odtia¾ sa podarilo skupine, kde bol
André dosta� útekom do Maïarska.
Najprv sa ocitli v pevnosti Komárno,
neskoršie v zajateckom tábore Balaton
Boglar. Tam sa prihlásil na práce pri rieke
Dráve, na hranici s Juhosláviou. Išlo
o útek k Titovi. Útek sa nevydaril. V roku
1944, v dobe, keï sa ïalšia skupina, kde
nechýbal André, pripravovala na útek do
Sýrie cez Rumunsko, ich zaujala možnos�
ujs� na Slovensko do SNP. Po prvom
úteku bol André chytený a vrátený do
Selypu. Konečne — posledný útek cez
Sereï sa vydaril. V Povstaní úspešne i so
zverenou jednotkou bojoval do
novembra. S viacerými Francúzmi sa
ocitol znovu v zajatí v Nemecku.
Nasledovali znovu úteky, po prichytení
André v tábore XI.B. v Prusku prežil
bombardovanie i očakávané chvíle
oslobodenia po¾skými vojakmi z armády
Montgommeryho. Jean Boyer v svojej
knihe ,, Za čes�“ píše o epizóde
z novembra 44 z hôr. Jean a slovenský
študent V. Jukl sa odobrali do skladu
povstaleckej armády, do Červenej jamy

pre lieky. V lese narazili na skupinu 12
ruských vojakov v bielych maskovacích
pláš�och — pod nimi však zahliadli
nemecké uniformy. Boli to zradcovia
,,Vlasovci“. Tí ich odvádzali do zajatia.
Jean — nezostávalo mu iné — potajomky
zjedol doklad francúzskeho partizána.
Ocitli sa v opustenom dome, kde boli
ïalší zajatci, tiež Židia. SS- man , Nemec
mu zobral topánky s poznámkou, že ich
aj tak nebude potrebova�, Jean dostal
staré deravé škarbále. Všetko
potvrdzovalo to, že zajatí majú by� zajtra
popravení. O jedlo pre zadržaných sa
nestarali, povolili však Hrončanom
prinies� im polievku. Medzi občanmi bol,
s úmyslom zachráni� dvoch, naposledy
sem privedených, Otto Tauchýn, ktorého
ako lesníka odbojára Jean poznal.
V rýchlosti šeptom Vladovi vysvetlil plán
úteku. A tak to i prebehlo, v zmysle ich
záchrany. Tauchýn pre Ukrajincov -
,,priate¾ov“ prihovárajúc sa im ukrajinsky
priniesol množstvo pijatiky, hracie karty.
V hlučnom, zábavnom pre dozorcov
odpočinkovom prostredí, Jean a Vlado —
pod¾a dohovoru — požiadali na záchod,
vytratili sa do dediny. Tam sa ich ujali
obetaví občania, obliekli ich ako
vidiečanov s lopatou a motykou.
Čoskoro však útek vyvolal u ozbrojencov
poplach, nasadenie psov, pátranie. Ako
sa teraz dosta� do hôr... všetko bolo pod
kontrolou. Nezostávalo im len sa
v krytoch utaji� a čaka� na noc. Potom:
najprv do horárne a cez les ku svojim.
Narazili znovu na skupinu Rusov, to bolo
však niečo iného, než stretnutie
s vlasovcami Žili opä� v spo¾ahlivej
spolupráci s kpt. Kaličenkom a ïalšími
partizánmi. Vydarila sa im i cesta cez
front a Jeanovi návrat domov. Po vojne
Otto Tauchýn, lesník našliapol na
nastraženú mínu a zomrel.

Dobrodružstvá sprevádzali i ich bojovú
činnos�.  Bolo mnoho situácií, ktoré
prekvapili antifašistických bojovníkov.
Jean Castro, ktorý sa zúčastnil s otcom,
Španielom antifašistického boja
v občianskej vojne v Španielsku, žil
v meste Agde. Tam v roku 1939 poznal
viacerých Slovákov z 1.čs. divízie pod
velením gen. R. Viesta. Pre ČSR mal
ve¾ké sympatie. Dostal sa na nútené práce
z okupovaného Francúzska do Nemecka.
V apríli 1944 však ušiel na Slovensko.
Kým sa dostal k partizánom, ukrýval sa
v kostoloch, kláštoroch, v práci
u sedliakov, i na salašoch. Tešil sa
Povstaniu, plne sa zapojil do
partizánskeho boja. V okolí Banskej
Bystrice pri boji s presilou Nemcov,

Znovu si
pripomíname

pplk. vv. Ing. Dimitrij Bařina
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skupina, v ktorej bol so slovenskými
partizánmi, bola takmer celá
zlikvidovaná. Castra zostal ranený,
skrvavený bez pomoci leža� na zemi.
Nemci sa blížili k miestu, kde nehnute
ležal. Utiec� nemohol. Rýchlo si
ponatieral krvou tvár a predstieral
mŕtveho. Okolo idúci vojak do neho
kopol... po pár krokoch od Castra, on
ucítil, začul, ako tesne ved¾a neho čosi
šuchlo. Po chvíli v k¾ude zistil, že to bol
granát, ktorý naš�astie nevybuchol.
V bojoch pokračoval do príchodu frontu
, pripojil sa k jednotkám Sovietskej
armády, dostal sa až do Prahy, potom
domov. Ranení bojovníci prežívali
zakaždým �ažké chvíle. Tie niekedy boli
žia¾ zakončené umieraním. 23.10 1944
bol zaznamenaný pre povstalcov ve¾mi
smutný príbeh, ktorý spôsobil nepriate¾.
Pod¾a možností boli ranení odsunovaní
do povstaleckých nemocníc a tiež
lietadlami na sovietske územie. V ten deň
na letisku Tri duby na lietadlo s kpt. P.F.
Gubinom a jeho posádkou nasadli 4
francúzski bojovníci, ïalší ranení z 2. čs.
parabrigády a povstalecký vojaci, s nimi
ošetrovate¾ka A. Braunová-Rutkayová. O
 22 :15 nad Levočskými vrchmi ich
lietadlo napadol nemecký nočný stíhač.
Pa¾bou z palubných gu¾ometov zasiahol
palubnú dosku a jednu benzínovú nádrž.
Pod¾a výpovedí zachránených sa lietadlo
stalo bezbranným- horelo, plamene
zachvátili jedno krídlo a pilotnú kabínu.
Stíhač neustával v pa¾be, zasiahnutí boli
i pasažieri. Už horeli obidve nádrže, pád
lietadla nebolo možné vyrovna�. Posádka
tesne pred explóziou opúš�ala lietadlo na
padákoch. Gubinovi zhorel padák,
spúš�ali sa teda dvaja, on a mechanik na
jednom padáku. Ranený navigátor
vyskočil, to sa mu podarilo, po dopade
však zomrel. Tesne pred výbuchom sa
trup lietadla rozlomil, z jeho útrob do
hlbokej priepasti spadli všetci Francúzi
a niektorí naši vojaci, celkom 13
mŕtvych. Medzi skromným počtom
zachránených bol i slovenský vojak —
čatár A. Koprda. Vymrštený tlakovou
vlnou dopadol do konárov mohutných
stromov. Ďalšie obete si vyžiadala,
vrátane ošetrovate¾ky, explózia nad
obcou Torysky. K mŕtvym patrili : J.L.
Lehmann, M. Lerouge, C. Joubier, J.
Cossard, paradesanti, vojaci s
ošetrovate¾kou a niektorí členovia
posádky. Francúzski bojovníci boli
z cintorína v Levoči neskoršie
premiestení pod Pamätník francúzskych
bojovníkov na Strečno. Francúzski
dobrovo¾níci v svojich spomienkach, v

rozprávaní a textoch radi hovoria
o krásach slovenskej prírody i počasí
z roku 1944, ve¾mi odlišnom od ich vo
Francúzsku. Príroda a počasie im
väčšinou pomáhalo, no niekedy naopak
narušovalo plnenie bojových úloh. Za
stromy sa skrývali i pri vedení pa¾by na
nepriate¾a, stromy boli pre nich viac razy
i záchrancom života. Jedného dňa
v novembri nacisti prepadli tábor
francúzskeho oddielu  I¾anova. V prudkej
pa¾be sa bránia a unikajú do lesných
porastov. Žia¾ mnohí z nich sú ranení,
chorí, nevládni. K tým v tejto dobe patril
i A. Ringenbach a J. Lemoigne. Nie sú
schopní s ostatnými sa rozptýli� v hustom
lese. Pomaly opúš�ajú barak... už sú
medzi stromami, no Jean už ïalej
nemôže. Nezostáva im nič iného, než
z posledných síl svojpomocne sa dosta�
na ve¾ký košatý strom. Tam zotrvávajú,
pozorujú z krytu: najprv doslova i pod
nimi dve hliadky útočníkov, o chví¾u na
pochode neïaleko ich krytu celá rota so
štyrmi zajatými Francúzmi, jedného nesú
raneného na dverách z kapitánovho
baráku. Zostávali dlhý čas ešte na strome.
Pozorovali opustený tábor... pre istotu
zostávajú v kryte. Škoda, že nezišli,
dodatočne zistili, že to boli sem poslaní
Acheray a Dané. V tomto roku si
pripomíname úmrtie J. Lemoigne z roku
1999. V boji v horách si francúzski
bojovníci osvojili účelné prepady
nemeckých kolón v údoliach. Z hustých
porastov prekvapovali intenzívnou
pa¾bou zblízka vozidlá. To spôsobilo
nepriate¾ovi značné straty. Potom sa
dokázali urýchlene vytrati� do hĺbky
lesov. Tento rýchly únik A. Palluat de
Besset nazval ,,beh jeleňa.“

Príjemné, zaujímavé dobrodružstvá.
Koncom októbra sa v boji ocitla čata
Jeana Geysselyho oddelená od oddielu
na južnom Slovensku. Tu ich občania
ochotne zásobovali. Čata disponovala
peniazmi- markami. Bonnefon
a Lamarque sa odobrali do Modrého
Kameňa, do banky marky premeni�, aby
mohli odmeňova� darcov potravín. Vošli
ozbrojení do banky. To, a cudzí jazyk
vy¾akalo zamestnancov banky. Nakoniec
všetko pochopili, poverení partizáni
svoju úlohu splnili. Cestou však zrazu
spozorovali protiidúce nemecké autá.
Rýchlo sa ukryli. To isté sa stalo trom
ïalším Francúzom, práve tu v M.
Kameni. V dobe návratu domov prežívali
presuny ve¾mi komplikovane. Tábor pre
repatriantov bol v Košiciach. Tam sa od
Banskej Bystrice peším presunom dostali
Raymond Vie a F. Goube. Čakanie na

transport bolo zdĺhavé, no príjemné
s krásnymi programami a s prívetivos�ou
občanov. Domov sa dostali cez Po¾sko,
Nemecko, Belgicko až 30.7. 1945.

Záverom pripomínam návštevu z r.
2008, ktorú na Slovensku absolvovali
delegácie ,,Amicalu CVFS“ — ich
združenia pod vedením predsedu Rogera
Camberlyna. Navštívili i pietne miesta
pod Levočskými vrchmi, kde bolo
zostrelené lietadlo s francúzskymi
a ïalšími povstalcami. Je na mieste
pripomenú�, že sa vyslovili svorne
s kritikou na ,, Mníchov 1938“, kde
zástupcovia západu Daladier
a Chemberlain, Hitlerovi nekládli odpor
v odstúpení Sudet pre Nemecko. Účas�
na boji pre ČSR považovali za úprimnú
satisfakciu toho mylného kroku. Charles
de Gaulle s prezidentom ČSR na začiatku
2. svetovej vojny v medzinárodnom
protokole Mníchovskú dohodu anulovali.
To vyjadril de Gaulle znovu v decembri
1944 v Moskve, kde bol vydaný jeho
armádny rozkaz, v ktorom vyslovil
poïakovanie pre francúzsky oddiel
dobrovo¾ných bojovníkov na Slovensku
s udelením vyznamenania Vojnového
kríža s palmou. Dokumentárnou
spomienkou je i výstava akad. sochára Š.
Pelikána “Na večnú slávu synom
Francúzska“

Foto: Milan Veliký
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Už tradične sa poslednú júnovú sobotu
stretávame na festivale, ktorý poriadame
pod názvom Legendy fest.

Nebolo tomu inak ani tento rok, keï
sme sa 27.júna stretli na jeho tre�om
ročníku.

Príprava festivalu vzh¾adom na jeho
náročnos� začala už v januári a mali sme
čo robi�, aby sme dotiahli všetky veci
pod¾a našich predstáv, ale i predstáv
všetkých zúčastnených.

Nakoniec sme to ako tak všetko zvládli
i na úkor toho, že sme si to niektorí
doslova oddreli.

Tu vidím určité rezervy, ktoré budeme
musie� v budúcnosti dorieši�. Pripravova�
celý festival, zabezpeči� priestor, vyčisti�,
pomáha� pri stavbe stanu a pódia, dovies�
a tiež odvies� všetky stoly a lavice
a mnoho, mnoho ïalších činností
a popritom ešte nacvičova� a účinkova�
v programe, to všetko si vyžaduje
skutočne nemalé úsilie a množstvo hodín
vo¾ného času.

To, čo nám tento rok nevyšlo, bolo
počasie, ale tomu sa rozkáza� nedá.
Nakoniec sa i to umúdrilo a po zhruba
dvoch hodinách intenzívneho dažïa sme
mohli i keï s časovým sklzom
pokračova� v programe.

Už tradične festival otvárala naša
dychová hudba Strečnianka pod
taktovkou Petra Ďanovského. Po
vynútenej dažïovej prestávke
pokračovali v programe naši mladí
spevácki hostia z Moravy, a to konkrétne
z obce Střítež. Deti našej základnej školy
sa zúčastnili speváckej sú�aže u nich,
a preto sme ich na oplátku pozvali aj
k nám. Po nich vystupovala už známa

skupina Seven Girls pod vedením
Romana Franeka a priestor v žánrovo
bohatom programe sme dali i ïalším
mladým, začínajúcim skupinám ako
Night Train, Julke Honkovej so skupinou
Critical Mits a chlapcom z Trnového.

Ďalej už nastúpili skutočné legendy zo
Strečna, a to Delírium, Formát a Orion.
Mrzí ma, že sa do programu neprihlásili
aj ïalší, ako skupina Kroky, Lux, Úsvit
a mnohé ïalšie. Určite by bol program
ešte bohatší a pestrejší, ale verím, že na
ïalších ročníkoch sa stretneme aj
s týmito nesporne legendami hudobnej
scény našej obce. Na záver programu
vystúpil náš najväčší hos�, a to skupina
Exot zo Žiliny, ktorá zavŕšila náš
program skladbami z vlastnej kuchyne.
Po polnoci až do rána sme sa zabávali
pri reprodukovanej hudbe, ktorú nám
zabezpečoval ¼ubo Melo.

Ja by som sa chcel touto cestou
poïakova� všetkým tým, ktorí nám
pomáhali ako pri príprave, tak pri
samotnej realizácii celej akcie. Ďakujem
chalanom zo skupiny Exot za kvalitné
ozvučenie celého festivalu, ïalej
Dušanovi Ďurčovi za pomoc pri
prípravách, ale aj za videoprojekciu
a mnoho, mnoho ïalších prác. Ďakujem
celému organizačnému štábu menovite
Jankovi a ¼ubke Kučerovcom, Jožovi
Adame, Milanovi Adame, Janovi
Obertovi ml., Jarovi Obertovi, Jurovi
Obertovi, Vladovi Melovi, Ras�ovi
Melovi, Romanovi Franekovi, Pa¾ovi
Tavačovi, Mariánovi Obertovi za
výborný gu¾áš. Ďalej sa chcem
poïakova� pani Janke Tavačovej, Pa¾ovi
Albrechtovi, Ferovi Hanuljakovi za

Takto sa nazýva výsledok
exkluzívnej československej
spolupráce hudobných špičiek —
skupín No Name a Chinaski, ktorá sa
ako najúspešnejšia novinka vôbec
minulý týždeň etablovala v českých
rádiách. O spoločnom projekte
uvažovali už dva roky. Myšlienka
skrsla v hlave bubeníka Chinaski Pavla
Grohmana. Bohužia¾ zrealizova� sa ju
podarilo až po jeho tragickej smrti.
Skladba niesla pracovný názov  Duet.
Napokon dostala meno Ná, Ná, Ná a
je o Čechoch, Slovákoch a rozdelení
Československa. Obe skupiny sa
zhodujú na tom, že by k nej chceli
urobi� aj videoklip. Ide skôr o slaïák
a hudbu aj text vrátane českých pasáží
napísal Igor Timko.

Čím sa nás táto informácia okrem
základného motívu týka? Tým, že
textár v nostalgických slovách
o spoločnom živote v jednom štáte
a súčasnosti, ktorá je mu ve¾mi
podobná, lebo bezproblémový
rozchod ju nepoznačil, vzájomne
pozýva a ponúka typické. A preto
typom Chinaski v skladbe pre nás je
Morava či Praha a naopak No Name
volá na naše plte na Váhu.

Veríme, že naša atrakcia  takouto
mimoriadne komerčne účinnou
formou upúta, priblíži a pripomenie
Strečno.  A nielen text, ale možno
i sekvencie v plánovanom klipe budú
jeho ïalšou propagáciou.

/spracoval pa/

Ná, Ná, Ná

Legendy fest STREČNO 2009 dovoz a odvoz materiálu. Poïakovanie
patrí aj pánovi starostovi Alfonzovi
Klocáňovi za dlhoočakávané pódium,
ktoré malo na festivale premiéru a určite
bude využívané aj na ïalšie kultúrno —
spoločenské a športové podujatia v našej
obci. Ďalej sa chcem poïakova� našim
hasičom a všetkým účinkujúcim.

V neposlednom rade poïakovanie patrí
všetkým sponzorom, a to firme Color
Metal, MRK Contract, Geomer, Kammy,
Dong Hee a Janus — nápoje. Bez ich
pomoci by sme túto akciu určite nemohli
zrealizova�.

Verím, že sa nám nasledujúci ročník
Legendy festu podarí pripravi� minimálne
na takej úrovni ako bol tento, ale naše
ciele sú samozrejme omnoho vyššie.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami
začiatkom leta 2010.

Pavol Bukovinský
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Je tu september a opä� sa otvoria brány
školy. Ešte predtým však chceme uzatvori�
minulý školský rok a trochu zabilancova�.

V minulom školskom roku navštevovalo
Základnú školu SNP v Strečne 285 žiakov.
Okrem svojich školských povinností sa
žiaci aktívne zapájali aj do mimoškolskej
činnosti.

Prvákov sme mali 29 a tých, ktorí ukončili
základnú školu, bolo 36. Naši deviataci boli
celoplošne testovaní z vedomostí zo
slovenského jazyka (SJL) a matematiky
(MAT). V celoslovenskom meradle bola
priemerná úspešnos� zo SJL 61,26 %
a z MAT 53,01 %. Žiaci našej školy boli
nad celoslovenským priemerom — zo SJL
63,63 % a z MAT 63,23 %, čím sa
umiestnili v prvej tretine všetkých škôl na
Slovensku a medzi prvými desiatimi
v okrese Žilina. Na základe týchto
výsledkov a ich doterajších známok na
vysvedčení boli všetci prijatí na stredné
školy.

Čo sa týka školských akcií,  minulý rok
bol na ne bohatý. Žiaci sa zapájali najmä
do športových sú�aží — okresné kolá vo
volejbale, basketbale, vybíjanej, futsale, kde
chlapci kategórie U15 vyhrali svoju skupinu
a postúpili do krajského kola. Z ïalších
športových aktivít treba spomenú� atletické
sú�aže — Beh do hradných schodov, kde
Róbert Šmida získal 2. miesto. Tento
talentovaný športovec dosiahol aj
najvýraznejší úspech školy, keï v sú�aži
„H¾adáme nového Jozefa Plachého“
postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa
uskutoční v rámci Atletického mostu 6.
septembra 2009 v Dubnici —
najvýznamnejšieho medzinárodného
atletického mítingu na území SR s účas�ou
olympijských ví�azov a majstrov sveta.
Naši najmladší sa zúčastnili
medzinárodného atletického trojboja

v Dolných Tošanoviciach, kde družstvo
obsadilo 6. miesto a z jednotlivcov vyhral
vo svojej kategórii hod kriketkou Tomáš
Valica a v skoku do dia¾ky boli na 3.mieste
Andrej Gerbel a Richard Samec.

V speváckej sú�aži „Rozvíjej se
poupátko“ v Střítěži na Morave získala
Kristína Valicová čestné uznanie poroty.
Ve¾ký úspech dosiahol aj Roman Melo,
ktorý v okresnej lige SUDOKU obsadil 2.
miesto.

Okrem týchto sú�aží sa žiaci zapojili aj
do predmetových olympiád z matematiky,
geografie, anglického a nemeckého jazyka.
Do pozornosti chcem da� aj ostatné
matematické sú�aže — Klokan, Pytagoriáda,
GVOBOJ  a literárne sú�aže —
Hviezdoslavov Kubín a Európa v škole —
Oto Magoč dosiahol v okresnom kole
1.miesto a Patrícia Trnovcová 2.miesto.

Žiaci našej školy sa v rámci vyučovania
zúčastnili aj odborných exkurzií,
divadelných predstavení, lampiónového
sprievodu, Andersenovej noci, karnevalu,
Dňa Zeme v rámci ktorého čistili našu obec.

V školskej akadémii si každá trieda
pripravila číslo do programu, s ktorým
vystúpila pred svojimi rodičmi v kultúrnom
dome.

Na našej škole sa už druhýkrát uskutočnilo
krajské kolo geografickej olympiády,
ktorého garantom je podpredseda Krajskej
komisie GO Mgr. Marián Oberta a v našej
obci bolo aj finále 37. ročníka tejto sú�aže.

Záverom by som ešte chcel spomenú�
krúžkovú činnos�, keï v rámci vzdelávacích
poukazov pracovalo na našej škole 28
krúžkov.

A úplne na záver. Slávnostné otvorenie
školského roka 2009/2010 bude v stredu,
2. septembra 2009 o 8.00 hodine v sále
Kultúrneho domu v Strečne.

Mgr. Marián Oberta, riadite¾ školy

Pred začiatkom školského roka

Internacional Strečno — Cup 2009
V Strečne žijú futbalom všetky vekové
kategórie. Len čo skončila dedinská liga —
už 17. ročník, usporiadali starší páni
medzinárodný futbalový turnaj nad 30
rokov za účasti ôsmich mužstiev, ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín. Za horúceho
počasia sa o dobrú pohodu postaral domáci
tím Medvedi s moderátorom Kamilom
Tichým a DJ Petrom Ďanovským.
Usporiadate¾ by sa chcel cestou Hlásnika
poïakova� futbalovému klubu za
poskytnutie hracích priestorov a všetkým
sponzorom, ktorí prispeli na tento turnaj:
- Obecný úrad Strečno
- Štefan Oberta, Ján Hrbek — Kompa
Strečno
- Vierka Tavačová — Café Centrál
- Cyril Hanuljak — Pohostinstvo

- Jozef Samec — Colormetal
- Ladislav Kubička — Stav. Firma
- Peter Tichý — Timont
- Vladimír Taraba — autobusová doprava
- Marián Beháň — Berham
- Ivan Beháň — Pohostinstvo
- Tomáš Hanuliak, Adam Klocáň — lešenári
(Tri šróby)

Výsledky „A“ skupiny:
Kysučan Ochodnica — FC Mreža 2:1
Rozvoj Mojš — Nezbud. Lúčka 1:0
Nezbud. Lúčka — FC Mreža 1:0
Rozvoj Mojš - Kysučan Ochodnica 2:0
Nezbud. Lúčka - Ochodnica 1:2
Rozvoj Mojš — FC Mreža 2:2 /2:1 p/

Výsledky „B“ skupiny:
Medvedi — Flamengo Lietava 5:0
Jaworze — Tošanovice 3:0

Medvedi Strečno — Jaworze 3:2
Tošanovice  - Flamengo Lietava 0:1
Medvedi Strečno — Tošanovice 3:0
Jaworze - Flamengo Lietava 0:1
Zápasy o celkové umiestnenie v turnaji:

o 7. — 8. miesto
FC Mreža — Tošanovice 0:0 /7:5 p/

o 5. — 6. miesto
N. Lúčka — Jaworze /PL/ 2:0

o 3. — 4. miesto
Ochodnica — Flamengo Lietava 1:0

o 1. — 2. miesto
Rozvoj Mojš — Medvedi Strečno 3:1

- - - - - - - - -
Najstarší hráč — Zdeno Smetana 63 r. /
Ochodnica/
Najlepší strelec — Róbert Vojvoda /
Medvedi Strečno/; 5 gólov
Najlepší brankár - Laco Turian /
Flamengo Lietava/
Najlepší hráč — Rastislav Milo /Rozvoj
Mojš/

P. Dugovič

NÁSILIE NA IHRISKU
Násilie na našich futbalových

ihriskách, ktoré vidíme v televízii alebo
o ktorých počúvame v spravodaj/stvách,
/naposledy po zápase MŠK Žilina-
Hajduk Split,atï/ sa bohužia¾ prenáša i
na naše ihrisko.

Bolo to po skončení ïalšieho ročníka
“Dedinskej ligy”, kde došlo k hromadnej
bitke. Musela by� privolaná hliadka
polície, aby schladila hlavy bitkárov.
Okrem odrenín došlo k značným
materiálnym škodám. Účinkoval tu
alkohol.  K ove¾a väčším škodám došlo
v prvom kole  majstrovského zápasu
Strečno-Rudinská. Hlavnou príčinou bol
opä� alkohol. Po zápase došlo už
druhýkrát po dvoch mesiacoch ku
poškodeniu motorového vozidla hráčovi
Rudinskej. /Predtým rozhodcovi/. Horšie
bolo, že došlo i k fyzickému napadnutiu
nášho diváka fanúšikom Rudinskej,
ktorý musel by� ošetrený v nemocnici.
¼ahký otras mozgu, zašité ucho - PN do
12.8.!!! Samozrejme toto všetko rieši
polícia a budeme čaka� na výsledky
šetrenia. Vinníci musia by� potrestaní.
Toto sa nesmie opakova�! Na
disciplinárnej komisii v Banskej Bystrici
sme museli vysvet¾ova� tieto udalosti.
Tentoraz sme obišli bez pokuty, avšak s
riadnou podmienkou: -zastavenie
ihriska, zákaz predaja alkoholických
nápojov, zákaz vstupu všetkých
motorových vozidiel do areálu ihriska,
zákaz organizovania akýchko¾vek akcií
na ihrisku, odohratie zápasu bez
divákov, či odohratie zápasu 25 km od
obce. Je nám toto treba ?
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
29. augusta 2009 v náklade 320 kusov. Za
obsahovú čas� materiálov zodpovedá redakčná
rada v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼.
Kučerová, A. Melišová, E. Trnovcová,
E.Balcárová
Reg. číslo: RP388/2008

Po krátkej letnej
prestávke, ktorú naši
hráči vyplnili troma
turnajmi, sa začal ïalší

ročník majstrovských futbalových
zápasov  2009-10. Prvý turnaj sme
odohrali v Turčianskych K¾ačanoch, kde
sme obsadili tretie miesto,  potom sme
po piatich rokoch zorganizovali turnaj u
nás v rámci osláv 85.výročia založenia
futbalu v našej obci. O tomto turnaji
píšeme podrobnejšie na inom mieste.
Najlepší výkon ako i rados� z hry sme
mali v ïalšom turnaji v Nezbud.Lúčke,
kde sme suverénnym spôsobom zví�azili.
Bolo rados� pozrie� na hru našich
chlapcov, čo ocenili i mnohí hostia
turnaja. Skúšali sme i nových hráčov,
ktorých sme do mužstva postupne
zabudovali.

V lete sme získali do našich radov
nasledovných hráčov: Martina Mičeka z
Tepličky, Ras�a Beháňa z Bytčice, ¼uba
Belku zo Závodia , Roba Vojvodu z
Kysuckého Lieskovca a  Domina
Mojského z Bánovej.

Do dorastu Mateja Obertu z MŠK Žilina
a Tibora Cesneka z Nezb. Lúčky. Od nás
odišiel len Michal Radočány do Stráže.

S ambíciami dobrej hry na turnajoch
sme vstúpili do nového ročníka. Na
domácej pôde sme však pohoreli. Dorast
prehral s Turzovkou 1:3 a naše Á-čko s
Rudinskou 1:2, keï sme dostali gól v
nastavenom čase. V druhom kole

remizoval náš dorast v Čadci 2:2 , a naše
Á-čko opä� prehralo u nováčika v
Dol.Tižine 4:2, keï peknými gólmi sa
prezentoval Robo Vojvoda,kde ešte v
závere prvého polčasu sme viedli 2:1. V
tre�om kole sme narazili na ïalšieho
zdatného súpera Bytčicu a po �ažkom boji
sme zví�azili 1:0 pekným gólom Roba
Vojvodu a získali tak prvé tri body do
tabu¾ky. Aj v ïalších kolách nás čakajú
�ažkí súperi, na ktorých sa treba pripravi�.
Naše terajšie mužstvo má na to, aby hralo
vo vyšších priečkach tabu¾ky.

Na záver ešte jeden postreh z
odohratých turnajov. Náš turnaj
sponzorovali až dvaja /!/ sponzori -jeden
domáci /Píla Kopásek/ ,jeden cudzí /IRS-
Wilinger/. No čuduj sa svete- turnaj v
Nezb.Lúčke sponzorovali ôsmi
strečnianski sponzori a turnaj starých
pánov 12-ti. Naši chlapci si zaslúžia
určite väčšiu pozornos� i zo strany
sponzorov! A ešte odkaz niektorým
našim poslancom, ktorým futbal leží v
žalúdku, a ktorí by dali najradšej rozora�
ihrisko. Týždeň čo týždeň futbal
zamestnáva cca 120 občanov v našej
obci. Ktorá zložka či organizácia zapája
do činnosti viac obyvate¾ov obce? Keï
k tomu prirátame každú druhú nede¾u cca
200 divákov, tak si myslím, že takúto
organizáciu treba podpori� po každej
stránke a nie hádza� polená pod nohy.

Štefan Tavač - preds. FK

Rozpačitý úvod nového ročníka

V Strečne sa 12. 7. 2009 uskutočnil futbalový turnaj poriadaný z príležitosti 85. výročia
založenia futbalu v obci. V krásnom počasí, perfektnej atmosfére a v dobrej nálade sa odohrali
nasledovné zápasy :

Strečno - Nezbud.Lúčka 2:1 /1:1/, góly: Vojvoda -11m, Kopásek  - Samec M.
Kotrčina Lúčka - Turčianske K¾ačany, 3:1 /0:0/ góly Špendla, Hrbek, Bielik  - Hykl
Zápas o 3. miesto : Nezbudská Lúčka - Turčianske K¾ačany 4:4 /3:2/ góly : Ondráš M.

2x,Danihel,Taraba - Mažáry, Kvietok, Gorgosz, Letrich, na pokutové kopy  1:2
Finálový zápas: FK Strečno - Kotrčina Lúčka 3:2 /3:1/, góly: Kopásek P. 2x, Beháň Patrik -

Jaroščiak, Hrbek -11m
Domáce Strečno zaskočilo kvalitného súpera dobrou kombinačnou hrou, rýchlos�ou,

napádaním súpera a troma krásnymi gólmi už v prvom polčase zaslúžene vyhrali kvalitne
obsadený turnaj. Najlepší hráč turnaja bol Patrik Beháň - FK Strečno, najlepší strelec turnaja
bol  Pavol Kopásek s troma gólmi.

V prestávke turnaja odohrali zápas “starí páni”  Strečna a Nezbud. Lúčky s výsledkom  3:3 /
1:1/, na 11m kopy zví�azili hráči N.Lúčky  4:3. Za zmienku stojí účas� 63- ročného hráča

Strečna Štefana Obertu, ktorý aj v tomto veku
behá po ihrisku ako zamlada.

Štefan Tavač -preds. FK Strečno:”Myslím si
,že to bol kvalitný turnaj čo sa týka súperov,
samotných zápasov, ale i po organizačnej
stránke, za čo patrí vïaka všetkým čo sa na
organizácii turnaja zúčastnili, tiež rozhodcom
turnaja -Taraba ml., Kubo ,Hofer,Taraba st. a
v neposlednom rade divákom, ktorí prišli v
hojnom počte /400/ a vytvorili hráčom za skvelú
atmosféru.”

Vydarený turnaj

1. kolo — 9.8.2009
Strečno — Rudinská dosp. 16:30
Strečno — Turzovka dor. 14:00

2. kolo — 16.8.2009
Dol.Tižina — Strečno dosp. 16:00
Čadca B — Strečno dor. 13:30

3. kolo — 23.8.2009
Strečno — Bytčica dosp. 16:00
Strečno — Kys. Liesk. dor. 13:30

4. kolo — 30.8.2009
Rosina — Strečno dosp. 16:00
Rosina — Strečno dor. 13:30

5. kolo — 6.9.2009
Strečno — Belá dosp. 15:30
Strečno — Staškov dor. 13:00

6. kolo — 13.9.2009
St. Bystrica — Strečno dosp. 15:30
Liet. Lúčka — Strečno dor. 13:00

7. kolo — 20.9.2009
Strečno — Makov dosp. 15:00
Strečno — D. Hričov dor. 12:30

8. kolo — 27.9.2009
Závodie — Strečno dosp. 15:00
Zborov — Strečno dor. So 15:00

9. kolo — 4.10.2009
Strečno — Podvysoká dosp. 14:30
Strečno — Podvysoká dor. 12:00

10. kolo — 11.10.2009
Raková — Strečno dosp. 14:30
Svrčinov. — Strečno dor. 12:00

11. kolo — 18.10.2009
Strečno — Varín dosp. 14:00
Strečno — Rado¾a dor. 11:30

12. kolo — 25.10.2009
Oščadnica — Strečno dosp. 14:00
Štiavnik — Strečno dor. 11:30

13.kolo — 1.11.2009
Strečno — Bánová B dosp. 13:30
Strečno — Rudina dor. 11:00

Rozpis futbalových sú�aži
roč.2009-2010 — jeseň

Žiaci — I. Trieda /dvojičky/
Hracím dňom je sobota o 10:00 a 12:00

1. kolo — 22.8.2009
Strečno — Predmier
2. kolo — 29.8.2009

Kam. Poruba - Strečno
3. kolo — 5.9.2009
Strečno — Štiavnik

4. kolo — 12.9.2009
Ajax Slimáčik — Strečno

5. kolo — 19.9.2009
Strečno — Kotešová
6. kolo — 26.9.2009
Višňové — Strečno

7. kolo — 3.10.2009
Strečno — Teplička n/V.

8. kolo — 10.10.2009
Predmier — Strečno

9. kolo — 17.10.2009
Strečno — Kam. Poruba
10. kolo — 24.10.2009

Štiavnik — Strečno
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Vážení občania,

v jesennom období každý dobrý
hospodár bilancuje a hodnotí
predchádzajúce obdobie súčasného roku.
Využívam aj ja túto možnosŅ v našich
obecných novinách ako Váš starosta
a chcem sa podeliŅ o starosti, úspechy
a neúspechy našej obce za rok 2009.

Rozpočet na rok 2009 sme pripravovali
v novembri a decembri, keï sme
v novinách čítali o hospodárskej kríze.
Mnohí z nás si mysleli, že sa nás kríza
nebude dotýkaŅ. Žia¾ realita je o to
tvrdšia, keï stúpa nezamestnanosŅ,
znižujú sa príjmy v našich rodinách a
taktiež sa znižujú príjmy do obce.
Aktivity, ktoré boli naplánované
v rozpočte na rok 2009 musíme
prehodnocovaŅ a robiŅ iba najnutnejšie,
aby sme túto Ņažkú dobu prečkali. Preto
sme v sklze s 2. dodatkom územného
plánu na rozširovanie IBV Kamenné.

Stavby, ktoré sú rozpracované, chceme
dokončiŅ, aby obci v zimnom období
nevznikali škody na majetku.

Aj napriek nepriazni tejto doby sa nám
v roku 2009 podarili vyriešiŅ ve¾ké
problémy našej obce k prospechu
občanov na dlhé obdobie.

Ako prvú stavbu spomeniem napojenie
našej obce Strečno na smer Žilina.
Zdravie je najväčšie bohatstvo a posledné
roky sme všetci tŕpli pri každom
vychádzaní na cestu do Žiliny, či sa
nestane nejaká dopravná nehoda. Aj
vïaka dobrej spolupráci  investora
v priemyselnom parku, Ministerstva
hospodárstva, obce Strečno ako aj
stavebného úradu v Žiline môžeme
bezpečnejšie cestovaŅ.

Ďalšou akciou, s ktorou nám pomohol
priemyselný park, je zatrúbnenie potoka

Poslanci OZ sa dňa  8.10.2009 zišli  na
26. zasadnutí. a 26.10.2009 na 27.
zasadnutí.

Obecné zastupite¾stvo:
A/ KONŠTATUJE
- na 26. zasadnutí je prítomných osem

poslancov, starosta obce , kontrolór obce
a 6 občanov obce Strečno

- na 27. zasadnutí je prítomných deväŅ
poslancov a starosta obce

B/ BERIE NA VEDOMIE
- správu Ing. Pavla Albrechta

o podaných projektoch na čerpanie
finančných prostriedkov z fondov EU
v roku 2009. Podaných bolo 14
samostatných projektov a jeden v rámci
Mikroregiónu Terchovská dolina.  Zo
štrnástich podaných projektov bolo  šesŅ
úspešných. Pridelené prostriedky
predstavujú čiastku 1 988 617,97 Eur (
59 909 105,00 Sk)

- informáciu o úmrtí pána Rogera
Camberlyna, čestného občana obce
Strečno

- správu, že Združenie francúzskych
bojovníkov na Slovensku chce po
odsúhlasení členskou  základňou previesŅ
väčšinu svojej agendy na obec Strečno.
Agenda pozostáva zo: štandardy,
dokumentov združenia, členských
príspevkov (cca 500 Eur).

- návrh predsedkyne sociálnej komisie
pri OZ na posunutie posudzovania
žiadosti o sociálnu výpomoc až po
schválení dodatku k VZN. Dodatok
komisia predloží do 16. 10.2009, ktorý
posúdi a schváli OZ na mimoriadnom
zasadnutí.

- pripomienky poslancov a hostí
prítomných na zasadnutí.

- informáciu o priebehu prác na
rekonštrukcii Sokolskej ulice.  Práce sú
spoma¾ované vyvolanou nutnosŅou
preloženia troch elektrických stĺpov pri
RD Pristach , Remek, Klimová., ktorú
obec rieši prostredníctvom SSE-D a.s.
Žilina od júna 2009 a ich spoločnosŅou
Elektoenergetické montáže a.s., ktorá
v 42. týždni roku 2009 urobila obhliadku
a 23.10.2009 poslala cenovú ponuku za
prekládku stĺpov. Cena predstavuje
čiastku 23 042,54 Eur bez DPH, teda

s daňou 27 420,62 Eur (826 073,59 SK),
čo obec považuje za neúnosnú. Nako¾ko
obec chce  túto komunikáciu zaasfaltovaŅ
do konca novembra 2009, vstúpi do
jednania s Elektroenergetickými
montážami a.s. Žilina oh¾adne ceny ako
i s projektantom komunikácie
o prehodnotenie projektu.

- Správu riadite¾a ZŠ SNP Strečno Mgr.
Mariána Obertu o krúžkovej činnosti na
škole a o čase využívania telocvične pre
účely školy.

C/ SCHVA¼UJE
- Vytvorenie dvoch volebných okrskov

pre vo¾by do orgánov samosprávnych
krajov.

Okrsok č. 1. sála KD
Okrsok č. 2. jedáleň, prístavba KD
Voličom bude doručené oznámenie

o čase a mieste konania volieb
- zapisovate¾ky pre vo¾by do orgánov

samosprávnych krajov:
okrsok č. 1. Marcela Pešková
okrsok č. 2. Eva Janeková
- sprístupnenie volebných miestnosti

dňa 14.11.2009 v čase od 7,00 hod. do
22,00 hod.

- plochy na vylepovanie volebných
plagátov: tabu¾a pri COOP Jednota na
Školskej ulici, zástavky BUS, tabu¾a na
vylepovanie plagátov pri OcÚ Strečno
Sokolská ul., plocha na vylepovanie
plagátov pri úradnej tabuli na Ul. SNP.
Zákaz lepenia plagátov na elektrické
a rozhlasové stĺpy

- žiadosŅ p. Marty Bitalovej, Ul. 1. mája
Strečno, o finančný príspevok 33,0 Eur
nako¾ko bola  za svoju dobrovo¾nú prácu
v katolíckej charite navrhnutá do
Slovenského parlamentu seniorov.

- vyradenie opotrebovaných  kníh
v knižnici obce Strečno v hodnote 76,35
Eur

- príspevok 10 Eur na jubilujúceho člena
Jednoty dôchodcov na Slovensku MO
Strečno, ktorých je v tomto roku 14 .

- stanovisko k žiadosti tajomníka
Združenia francúzskych bojovníkov na
Slovensku pána  Raymonda
Vié, k navrhnutého výboru na správu
agendy AMICALE.  Zloženie výboru:

Pokračovanie na str. 2
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Rozpis
vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň v stredu

november — 4., 18.
december — 2., 16., 30.

Triedený komunálny odpad
(tretí štvrtok v mesiaci)

november — 19.
august — 17.

Strečnianka a vytvorenie podmienok na
realizáciu chodníka pre peších a nových
parkovacích miest pri našom cintoríne.

Mnohokrát si dávam otázku, kde by naši
občania ako aj občania susedných dedín
pracovali, keby sme nepomohli
investorom postaviŅ priemyselný park.
Preto cítim ve¾kú vïaku ku každému
človeku, čo nám pomohol túto dobrú
myšlienku zrealizovaŅ a zabezpečiŅ
¾uïom prácu. Mnohí to nedoceňujú
a pochybujú, ale mnohé priemyselné
parky aj v okrese Žilina zívajú
prázdnotou a pre každú obec sú len
záŅažou a blokujú jej rozvoj.

Pri otvorení rozšírenia cesty I/18 na
trojpruh Strečno — Martin sa riadite¾
Slovenskej správy ciest Ing. Hlavoň popri
polícii a dodávate¾ovi prác na tomto
ve¾kom diele poïakoval aj obci Strečno,
ktorá bola maximálne nápomocná na
dokončení tohto ve¾mi nebezpečného
dopravného úseku.

Tri ve¾ké diela, ktoré minulý rok neboli
a keï už sú, berieme ich a využívame
všetci ako samozrejmosŅ. Ale v živote nič
nepríde samo, bez nášho pričinenia.

Aj financie na opravu Pamätníka
francúzskym partizánom prišli po
osobných rozhovoroch, prosbách
a urgenciách od predsedu vlády Róberta
Fica ako aj z Ministerstva  vnútra. Oprava
najnutnejších porúch na Pamätníku na
dlhšiu dobu stabilizuje stavebnú časŅ
našej dominanty na Zvonici.

Ve¾ké úsilie v roku 2009 sme venovali
aj tvorbe projektov na eurofondy pod¾a
výziev ministerstiev. Spomeniem len dva
väčšie schválené projekty, ktoré sa budú
dotýkaŅ všetkých občanov. Na tretí pokus
nám schválilo Ministerstvo výstavby
nadstavbu a rekonštrukciu našej školy,
ktorá to už ve¾mi potrebovala.

Ministerstvo životného prostredia
schválilo združeniu obcí Terchovská
dolina, v ktorej je aj naša obec, projekt
na zakúpenie techniky a materiálu na
separovaný zber. Od budúceho roka musí
každý občan separovaŅ 5 komodít —
papier, sklo, plast, kovové obaly,
kompost. Aj touto cestou by som chcel
poprosiŅ každého občana, aby napomohol
v separovaní týchto komodít a zároveň
ušetril ve¾a financií, ktoré platí obec za
komunálny odpad.

Bližšie informácie o tomto ve¾kom

Dokončenie zo str. 1

Vážení občania .....

úradujúci predstavitelia samosprávy
v danom volebnom období: starosta
obce, zástupca starostu, predseda
komisie pre správu financií a majetku
obce Strečno, Mgr. Katarína Albrechtová
a Mgr. Silvester Trnovec ml. Výbor bude
zabezpečovaŅ: použitie štandardy pri
vhodných príležitostiach, využitie
prostriedkov na údržbu pamätníka,
archiváciu dokumentov zhromaždených
združením od svojho vzniku (1986),
ktorá bude uložená v archíve obce
Strečno, kontinuitu práce výboru.

- Opätovné podanie projektu
Multifunkčné ihriská Strečno. ŽiadosŅ sa
predkladá na Úrad vlády SR. Požadovaná
čiastka: 39 832,7 Eur, spoluúčasŅ obce
16 59 7Er, , celkové náklady na
vybudovanie ihriska predstavujú čiastku
56 429,70 Eur Multifunkčné ihrisko je
možné doplniŅ o bežecký ovál
a doskočiská. Miesto realizácie ihriska —
Areál ZŠ Strečno. Termín schva¾ovania
žiadosti — november 2009.

- Dodatok k VZN o poskytovaní
sociálnych výpomoci v obci Strečno.

C/ RIEŠILA
- došlú poštu
D/ UKLADÁ
1. PrerokovaŅ s dodávate¾om stavby

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

projekte budú zverejnené na webovej
stránke ako aj v našich novinách.

Tieto uvádzané ve¾ké akcie idú mimo
nášho rozpočtu, alebo s 5%-nou
spoluúčasŅou.

Z nášho rozpočtu sa nám podarilo
dokončiŅ rekonštrukciu Ulice 28. októbra
(400 bm), pokračujeme v rekonštrukcii
Sokolskej ulice a Lipovej (500 bm)
a chceli by sme ich dokončiŅ v mesiaci
november 2009. Začali sme s nadstavbou
a prístavbou požiarnej zbrojnice, ktorú by
sme chceli zakryŅ. Na tieto stavby si obec
zobrala úver 4,5 mil. Sk, čím zároveň
zaŅaží budúcoročný rozpočet, ktorý bude
nižší ako tohtoročný.

Preto by som Vás, občania, vyzval
a poprosil o trpezlivosŅ v riešení
problémov, ktoré sme zdedili z minulosti
a nedajú sa všetky vyriešiŅ zo dňa na deň.

Pomôžme si navzájom v tejto Ņažkej
dobe, aby naša obec mala menej
výdavkov na odpadové hospodárstvo
dobrým separovaním, chráňme ju pred
vandalmi, nerobme škodu susedom,
komunikáciám, buïme patrioti,
chovajme si vzájomnú úctu ku každému,
kto pomáha alebo pomohol k rozvoju
a kráse našej rodnej obce.

Alfonz Klocáň

zarúrovania potoka na Ul. SNP,
zabezpečiŅ mrežu na prepad vybudovaný
na začiatku zarúrovania potoka.

Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: ihneï
2. PrestaviŅ verejné osvetlenie v osade

Zlatné.
Zodpovedná: Tavačová
Termín: pod¾a potreby
3. VypracovaŅ doplnok k VZN

o poskytovaní sociálnych výpomocí
a predložiŅ ho na schválenie OZ.

Zodpovedná: Mojtová
Termín: 16.10.2009.
4. PožiadaŅ dopravný inšpektorát

o prehodnotenie dopravného značenia na
ceste okolo priemyselného parku
s pripojením sa na E 18

Zodpovedný: Klocáň A.
Termín: október 2009
5. VyzvaŅ občanov, ktorí skladujú

stavebný alebo iný materiál na miestnych
komunikáciách a chodníkoch, aby tento
odstránili. ZaslaŅ výzvy na ich
odstránenie tým, ktorí tak neurobia po
upozornení poslancami.

Zodpovední: poslanci, starosta obce.
Termín: priebežne
6. ZabezpečiŅ osadenie tabule na

vyvesovanie volebných plagátov pri
predajni COOP Jednota na Školskej ul..

Zodpovedný: Klocáň Alfonz
Termín: október 2009
7. PredložiŅ predsedkyni komisie pre

správu financií a majetku obce návrh
rozpočtov komisií pre rozpočet obce pre
rok 2010.

Zodpovední: predsedovia komisií
Termín:10.11.2009
Zapísal: Tavačová

Dokončenie zo str. 1

OZNAM
Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.

vyzýva všetkých vlastníkov
motorových vozidiel, aby neparkovali
svoje vozidlá na miestnych
komunikáciách., nako¾ko pri zhoršení
počasia budú tieto brániŅ zimnej
údržbe
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Návšteva cintorínov, zapa¾ovanie
sviečok na hroboch blízkych, ich
vyzdobovanie kvetmi, spomienky na
tých, ktorí už nie sú medzi nami, to
každoročne charakterizuje prvé
novembrové dni. Katolícka cirkev
1.novembra slávi prikázaný sviatok
Všetkých svätých, na ktorý 2.novembra
nadväzuje deň Spomienky na všetkých
verných zosnulých, ¾udovo nazývaný
Dušičky. Viera vo vzkriesenie mŕtvych
a úcta svätých sú podstatnými prvkami
kresŅanskej viery už od jej počiatkov.
Počas sviatku Všetkých svätých si
kresŅania pripomínajú všetkých svätých,
ktorí viedli príkladný kresŅanský život.
Žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista.
Veriaci spomínajú aj na tých, „ o ktorých
svätosti nevie okrem Boha nikto“. Sú to
tí, ktorí neboli vyhlásení za svätých, ale
žili čestným životom, konali dobro
a vedeli sa obetovaŅ za iných. Sviatok
Všetkých svätých je pre kresŅanov

spojený s nádejou vo večný život. Slávi
sa naprieč celým kresŅanstvom. Už
v 4.storočí sa slávil sviatok mučeníkov.
13.mája 609 bol zasvätený rímsky chrám
Pantheon Panne Márii a všetkým
mučeníkom. Chrám prebral od cisára
Fokasa pápež Bonifác IV. V tento deň sa
prvýkrát slávil sviatok Všetkých svätých.
V 8.storočí pápež Gregor III. preložil
slávenie sviatku Všetkých svätých na
1.november. V Bazilike svätého Petra
slávnostne pokrstil kaplnku k úcte
všetkých svätých.

Na sviatok Všetkých svätých nadväzuje
2.novembra deň spomienky na všetkých
verných zosnulých, Dušičky. Je to deň,
keï sa celá Cirkev modlí za duše v
očistci. Pamiatka zosnulých sa slávi od
10.storočia. V roku 988 opát Odilo
v benediktínskom kláštore v Cluny
zaviedol tradíciu 1.novembra večer
vyzváňaŅ a spievaŅ žalmy za mŕtvych a na
druhý deň slúžiŅ ve¾kú zádušnú omšu.

Sviatok Všetkých svätých a spomienka na všetkých verných zosnulých
Tento zvyk sa čoskoro rozšíril do celej
západnej cirkvi. Sviečky na cintorínoch
sa zapa¾ujú na znak nesmrte¾nosti duše
a Božieho milosrdenstva. Modlitba za
zomretých patrí k najstaršej kresŅanskej
tradícii. Spomienka na mŕtvych je
súčasŅou každého slávenia eucharistie.
Na Slovensku siaha úcta k mŕtvym až
k našim slovanským predkom. V strednej
Európe má sviatok Všetkých svätých
pokojný, úctivý priebeh. V iných
končinách sveta má iný ráz. V Amerike
je príprava na tento deň spojená
s veselým, až bláznivým Halloweenom.
V poslednej dobe sa Halloween derie aj
k nám.

U nás však má tento prúd nemálo
odporcov. Jednoznačne k nám patrí
tradícia uctenia si pamiatky našich
svätých a zosnulých kvetmi na hrob
a modlitbou a tichou spomienkou na
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

AM

Dňa 24. 10. 2009 sa v Kultúrnom dome
v Strečne zišli členovia Jednoty
dôchodcov, aby spoločne oslávili mesiac
október, mesiac úcty k starším a zároveň
oslávili členov JD — jubilantov, ktorí sa
v  roku  2009 dožili 60, 65, 70, 75, 80 a 85
rokov.

Schôdzu otvorila p. Kadašiová
a privítala členov JD a p. starostu A.
Klocáňa.

Pani Tarabová predniesla krátky
príhovor k Mesiacu úcty k starším.

Z JD bolo odmenených 14 našich
jubilantov, ktorí sa dožili okrúhleho
výročia v tomto roku. Naše speváčky im
zaspievali pekné pesničky a pekným
príhovorom pozdravil našich členov pán
starosta, a tiež poprial jubilantom ve¾a
zdravia a pohody v ïalších rokoch. Za
jubilantov poïakovala výboru a p.
starostovi pani Vierka Samcová a na záver
predniesla peknú báseň „Slovensko“.

Spoločným prípitkom, slávnostným
obedom, spevom ukončili slávnostnú
schôdzu.

Na záver predsedníčka JD p. Tarabová
poïakovala celému výboru za aktívnu
prácu, p. starostovi za pomoc počas roka.
A keïže sa zišli v tomto roku
poslednýkrát, popriala všetkým členom
pekné vianočné sviatky, rodinnú pohodu,
radosŅ z detí a vnúčat, pevné zdravie, aby
sa  v zdraví všetci stretli ako teraz na

Mesiac úcty
k starším

spoločnej výročnej schôdzi v roku 2010.
Anna Tarabová, predseda JD

- - - - - - - - - - - -
Vážení hostia, vážené dámy, vážení páni
dovo¾te, aby som Vás na začiatku môjho

príhovoru k Mesiacu úcty k starším
všetkých tu prítomných srdečne privítala

Október symbolizuje jeseň vo všetkých
podobách, padajú listy zo stromov,
vytvárajú pestrý koberec na chodníkoch,
počasie symbolizuje náladu — raz veselšiu,
inokedy smutnejšiu. Aj preto je sviatkom
staršieho pokolenia. Nesie sa v znamení
úcty k starším.

V živote každého človeka sú mí¾niky,
pri ktorých chví¾u postojíme a zamýš¾ame
sa, aký kus cesty sme ubehli a čo sa nám
nepodarilo uskutočniŅ, čo ešte chceme
dokázaŅ, aby sme mohli povedaŅ, že sme
žili správne.

Mnoho jarí a jesení musí človek prejsŅ,
aby videl svoje dielo ako ucelený celok.
Život človeka sa skladá najmä z radostí
a starostí. Na tvári sa strieda úsmev so
slzami. Veï boli radosti, boli aj
sklamania, boli radosti, boli aj smútky.

Deň za dňom v kalendári beží, zastaviŅ
sa nedá, pretože čas je neúprosný, ukrajuje
hodinu za hodinou, deň za dňom, rok za
rokom.

Všeličo môže človek zastaviŅ, ale práve
čas sa nikdy nezastaví, nespomalí. Čas je
rieka nášho života. Svojim tokom odnáša
deň za dňom, rok za rokom a my sa pri
jeho toku občas zastavíme, aby sme si
uvedomili určitý medzník svojho života.
Roky nám ako kvapky pomedzi prsta

pretekajú a zrazu zistíme — je tu staroba.
Na našu tvár čas vpísal hlboké vrásky,

naše vlasy pokryl závojom strieborným.
Ale pod ním sa skrývajú dlhoročné
skúsenosti. Práca, ktorú sme vykonali, je
najkrajším svedectvom nášho života.

To, čo sme prežili, vstupuje do našej
knihy spomienok, ale čo nás ešte čaká, to
nevie nik, to máme zapísané v knihe
osudu. Náš život je práve tá kniha, ktorá
sa otvára iba raz. V knihe nášho života sú
príbehy a každý je jedinečný román.

I keï nádhera života  v našom veku sa
už pomaly stráca spred očí, naša ¾udská
práca  sa nám vracia v našich deŅoch
a vnúčatách. Žijeme v nich a pre nich. Sú
našim pokračovaním, našou starobou.

Už padajú listy zo stromov, všetko ide
tak, ako má. Naše postriebrené vlasy,
vráskami zdobené líca sú svetlom na
ïalšej ceste životom. Tak ako slnko
rozdáva ¾uïom teplo a život, tak
rozdávajme aj my pokoj, lásku, múdrosŅ.
Prenesme sa ponad všetky úskalia
a starosti, buïme veselí, tešme sa
z každého prežitého nového dňa, veï cez
všetko život sa oddá žiŅ, ak ho má človek
rád.

V ïalších rokoch pozbierajme ešte
všetky kvety šŅastia, buïme ešte dlhé roky
šŅastní, zdraví, v pokoji užívajme život
v kruhu najmilších, či už v rodine, alebo
v našom klube dôchodcov. Nech je naša
cesta životom aj naïalej krásna, plná
plodov a slnečná.

A. Tarabová predseda JD
 príhovor na členskej schôdzi 24. 10.
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Po¾skí, ukrajinskí a žilinskí fotografi sa
zišli v Žiline na prvom ročníku
medzinárodného fotografického plenéru,
ktorý poriadal fotoklub OBZOR pri
krajskom kultúrnom stredisku. Záštitu
nad akciou prevzal predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár,
podporilo ho i mesto Žilina, obec
Strečno, Považské múzeum a ïalšie
organizácie.

Slovo plenér pochádza z francúzskeho
“en plein air” čo značí v prípade
fotoplenéru fotografovanie “vonku, v
prírode”. Fotografi z fotoklubu OBZOR
sa už dvakrát zúčastnili takejto akcie na
pozvanie po¾ských fotografov z mesta
Piotrkow-Trybunalski, mesta asi tak
ve¾kého ako je Žilina. Keï po¾skí
priatelia prejavili záujem navštíviŅ

Slovensko, rozhodli sa
členovia klubu OBZOR
usporiadaŅ podobnú akciu aj tu.
K Poliakom z klubu “F Cztery”
sa pridali Ukrajinci z klubu
“9x12” v Kyjeve, a tak
ôsmeho septembra privítali
Žilinčania 9 po¾ských a 5
ukrajinských fotografov. Po
prijatí na radnici mesta
primátorom Ivanom
Harmanom a v krajskom
kultúrnom stredisku riadite¾kou PhDr.
Soňou Řehákovou, sa rozbehli po meste
a závierky ich fotoaparátov “dostali
zabraŅ”. Podobne to bolo i vo vrútockých
železničných dielňach okolo parnej “475-
ky”, v Múzeu slovenskej dediny v
Martine, na salaši v Turčianskych

K¾ačanoch, na kompe cez
Váh, vo Vrátnej - Dierach, na
pltiach na Váhu, na hrade
Strečno i priamo v obci
Strečno, kde účastníkov prijal
aj starosta obce Alfonz
Klocáň. Počas troch večerov
sa konali prezentácie a
hodnotenie prác účastníkov
plenéra i členov ich
fotoklubov. Žilinčania v nich
obstáli ve¾mi dobre. Všetko
má svoj koniec, mal ho aj prvý

Fotografi šantili na plenéri

ročník medzinárodného fotoplenéru.
Počas neho vznikli nové priate¾stvá,
pozvania pre fotoklub OBZOR na
výstavy v Po¾sku i na Ukrajine v Kyjeve.
V Žiline, Strečne, na Ukrajine a v Po¾sku
sa budú konaŅ výstavy fotografií, ktoré
urobili účastníci plenéru, čím budú
propagovaŅ krásy nášho regiónu aj v
zahraničí. Poliaci i  Ukrajinci si odniesli
do svojich domovov nielen pekné
fotografie, ale aj dojmy z krásnej krajiny
a pohostinnosti našich ¾udí. Fotoklub
OBZOR plánuje na základe výsledkov
prvého ročníka fotoplenéru rozšíriŅ počet
pozvaných účastníkov i na ïalšie krajiny,
s ktorými Slovensko hraničí a  osloviŅ
fotografov aj z našich družobných miest.

Text: Milan Veliký
Fotografie: Martin Šmehýl, Stano

Gregor

Hit Ná Ná Náa, skladba vzídená zo
spolupráce lídrov česko — slovenskej pop
music, skupín Chinaski a No Name
zaradila slovenská skupina aj na svoj
dvojalbum The Best of No Name.

Za miesto krstu zvolili obe skupiny EC
Košičan a počas cesty z Košíc do Prahy
bola idea krstiŅ vodami slovenských
a českých riek.

A keï sa práve v hite Ná Ná Náa spieva
o pltiach na Váhu, strečnianski pltníci sa
ponúkli byŅ pri krste a priniesŅ „pravú
vodu Váhu spod Margity a Besnej“.
Nápad bol ako super s radosŅou prijatý,
bolo však treba vyhovieŅ žiadosti
frontmena skupiny Igora Timku, stretnúŅ
sa so skupinami čím skôr a nie iba
v Žiline.

A tak pltníci 8. októbra vyrazili oproti
- do L. Mikuláša, na najbližšiu stanicu
Eurocity Košičan, ktorý bol špeciálne
vybavený na túto príležitosŅ troma
pridanými vozňami — jedálenským pre
hostí médiá a sponzorov, hudobným, kde
koncertovali počas jazdy a technickým,
ktorý zabezpečoval energiu pre aparatúru
a tiež viezol ïalšie vybavenie.

Hneï na peróne mali
možnosŅ vidieŅ, ako to
funguje v showbiznise,
pretože krátke dve minúty na
nástup museli byŅ využité na
zvítanie a na fotografovanie
pre médiá so skupinami pred
vagónom. Program
pokračoval vo vnútri, kde
pltníci zo Strečna zahrali „Z
vysokej skaly...“,  poïakovali
za text, ktorý ponúka v piesni
práve plte na Váhu ako
typické slovenské, odovzdali symbolické
veslo s venovaním, Vodníkove slzy —
tentoraz borovičku, ktorá ku krstu patrí
a samozrejme vodu z Váhu priamo od
vodníka Jurka. Krstu v kraji, ktorým
preteká rieka Váh vážskou vodou sa
zúčastnili všetci a Best of No Name — to
najlepšie od skupiny z rokov 1998 —
2009, mal za sebou ïalšie pokropenie
vodami riek či potokov  Slovenska a
Česka.

OpäŅ fotenie a nakoniec zahrali
pltníkom No Name a Chinaski ich
spoločný hit.

Pltníci krstili bestovku No Name

Milé a príjemné stretnutie so skupinami
možno nezostane iba pri nápade stretnúŅ
sa pri krste, ale ako povedal manažér
Lubomír Novotný „Určitě něco spolu
spácháme!“. Možno to bude práve
Odomykanie Váhu, kedy by chcel Igor
Timko, vrátiŅ pltníkom kanvičku
s vypleteným symbolom Strečna — rybou,
v ktorej priniesli vodu z Váhu.

Rozlúčka po hodine jazdy rýchlikom
bola v Žiline a pltníci okrem dobrého
pocitu odchádzali s podpísaným
dvojalbumom, ktorý je od 19. októbra už
aj v predaji.                                     /pa/
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Názov/termín podania Rozpočet SpoluúčasŅ Pridelené Poskytovate¾
prostriedky Eur

 tis. Sk Eur
1. Legendy fest (január 2009) .......................................158 161,5 ............... 5 250 ................... 5% ......................... 0 MK SR
2. Tradície v srdci (január 2009) ..................................283 485,7 ............... 9 410 ................... 5% ......................... 0 MK SR
3. Legendy fest (január 2009) .............................................34 645 ............... 1 150 ................. 20% ......................... 0 VÚC ŽSK
4. Tradície v srdci (január 2009) ........................................44 737 ............... 1 485 ................. 20% ......................... 0 VÚC ŽSK
5 Doplnenie knižničného fondu v obecnej

knižnici (január 2009) .................................................28 619,7 .................. 950 ................... 5% ......................... 0 MK SR
6. Skvalitnenie technickej vybavenosti Obecnej

knižnice (január 2009) ................................................39 977,2 ............... 1 327 ................... 5% ................. 1 260 MK SR
7 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

v obci Strečno (február 2009) ................................. 1 633 867 ....... 54 234,45 ................... 5% ......................... 0 MH SR
8 Technická a dopravná infraštruktúra pre regionálny

rozvoj pre rok 2009 (marec 2009) ........................ 39 753 099 .. 1 319 561,14 ................... 0% ..... 1 319 561,14 MH SR
9. Hudbou sami sebe (apríl 2009) .................................... 90 047 ................ 2989 ...................... 0 ......................... 0 Konto Orange
10. Pohyb hrou (marec 2009) ............................................. 87 064 ................ 2890 ................... 5% ................. 2 738 MŠ SR
11. Rekonštrukcia pamätníka (apríl 2009) ...................... 530 000 .......... 17 592,8 ...................... 0 ............... 12 300 Úrad vlády,MV SR
12 Náučné chodníky (máj 2009) ................................. 1 340 607 ............. 44 500 .................. 5 % ............... 34 845 PL —SR
13. Multifunkčné ihrisko (máj 2009) ........................... 1 544 975 ....... 51 283,78 ........ 11 451,84 ......................... 0 Úrad vlády
14. Zvýšenie kvality vzdelávania detí a mládeže

v obci Strečno rekonštrukciou a nadstavbou
základnej školy (júl 2009) ................................. 19 947 021,7 ..... 662 119,82 ................... 5% ......... 629013,83 MVRR SR
Spolu 1 -14 65 516 306,8 2 174 742,99 1  988  917,97 Eur

 59  918 142,80 Sk

Projekty schválené; v procese rozde¾ovania
15. Najmodernejšia cesta separovania pre takmer

30 tis. obyvate¾ov Terch. doliny
(žiadate¾ Mikroreg. Terch dol.) ................................................... 1 463 955,87 ................... 5% ........................... MŽp SR
Projekty v posudzovaní

16. Multifunkčné ihrisko (október 2009) ............................................... 56 429,70 ............. 16 597 ........................... Úrad vlády
Projekty v príprave

17. Rekonštrukcia historickej časti obce Strečno ....... 22 594,500 ........... 750 000 ............. 37 500 ........................... MVRR SR

Projekty 2009

Poznámky:
- 91,44% získaných prostriedkov z požadovaného objemu
- Zo 14 podaných projektov 6 úspešných (42,85%)
- Celkový objem získaných prostriedkov dvojnásobne
prekračuje plánované príjmy obce v rozpočte na r. 2009
(29 994 000.- Sk)

- Výzvy MŠ SR, MK SR, Úradu vlády a VÚC sú každoročne
recipročné a obec sa v prípade nepridelenia prostriedkov
zvyčajne uchádza o dotáciu opakovane
- Kvôli znižovaniu rozpočtu sa zvažuje opodstatnenosŅ každej
projektovej výzvy, pretože aj pri priemerne 5%-nej spoluúčasti
poskytovate¾ prefinancuje náklady po vykonaní min. 20 % prác

MS SČK v Strečne v spolupráci s OÚ zorganizoval 9. októbra tohtoročný už tretí
odber krvi. Tentoraz darovalo 29 bezplatných darcov zo Strečna a Nezbudskej Lúčky:

Odber krvi

Repáň Jozef
Samec Mikuláš
Oberta Anton
Prieložná Ivana
Prieložný Peter
Macáková Iveta
Androvičová Iveta
Samec František st.
Samec František ml.
Obertová Zuzana

Okrem darcov patrí vïaka samozrejme aj výboru, ktorý svojou aktivizáciou darcov
zaisŅuje stále umiestnenie našej organizácie v čele oblastného hodnotenia a tiež
zakaždým zabezpečuje organizáciu a občerstvenie počas odberov— p. V. Samcovej,
O. Šamajovej, L. Vojvodovej, E. Vojvodovej a Ing. S. Šupejovi.

Cvacho Miroslav
Taraba Anton
Krupková Ivana
Vojvodová Lenka
Pernišová Miroslava
Klocáň Michal
Paulíčková Lenka
Paulíčková Andrea
Kán Róbert

Slováček Vlastimil
Belica Peter
Kuzmány Andrej
Kuzmány Ján
Mgr. Beháň Marián
Ďuračková Petra
Klocáň Alfonz
Ondáková Martina
Samec Daniel
Ilovský Daniel

Zabudnutý dáždnik
v cukrárni

V kúte na mokrej mláčke

stojí potichu v pozore.

Ponúka dažïové jazero kačke

a prizerá sa sladkej potvore.

Kremeš, ktorý práve končí

v deduškových ústach,

iba na dáždnik kričí,

ty sa máš, ty si tu zostal.

Kokosová gu¾ka kotú¾a sa z taniera,

dáždnik sa iba nemo prizerá.

Povzdychne si, ach tí ¾udia,

veru nikdy nenudia.

(Patrícia Trnovcová, 7. ročník)
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14. novembra  sa konajú vo¾by do
vyšších územných celkov. O poslanecké
kreslá v 57-člennom zastupite¾stve
Žilinského samosprávneho kraja sa
uchádza 344 kandidátov zo 17
politických strán a troch koalícií a 117
nezávislých kandidátov.

Územie ŽSK je rozdelené do 11
volebných obvodov.

Spoluprácu našej obce s VÚC možno
hodnotiŅ, zvlášŅ v poslednom volebnom
období, ako ve¾mi čulú a prospešnú.

Komunikácia prebieha vzh¾adom na
význam tohto orgánu štátnej správy
prakticky so všetkými odbormi, pričom
výsledky práce s niektorými sú očividné.

Poslednou aktivitou pod gesciou úradu
predsedu samosprávneho kraja bolo
doplnenie menného zoznamu a celková
obnova pamätnej dosky na Pamätníku
francúzskych partizánov, ktorá bola
odhalená pri príležitosti 65. výročia SNP.
Úrad zastrešoval aj doteraz najväčšiu
akciu v našej obci — rockovú operu Matúš
Čák Trenčiansky

Významnými sú spoločné práce
s odborom kultúry, ktorý riadi tiež
činnosŅ Považského múzea, správcu
nášho hradu. A vzájomne koordinuje
s obcou prípravu rekonštrukcie
podhradia, o financovanie ktorej sa bude
uchádzaŅ cestou eurofondov v rámci
medzinárodnej spolupráce SR — PL.
Priamym výstupom ich práce je napr.
oprava prístupového mostíka k hradu, či
pomoc pri realizácii ïalších investičných
akcií — osvetlenie, opravy a pod.

V roku 2008 ŽSK takisto prispel na
organizáciu festivalu Legendy fest.

Odbor regionálneho rozvoja je
nápomocný predovšetkým pri realizácii
tých našich projektových aktivít, ktoré
priamo zastrešuje. A v rámci sekcie
cestovného ruchu propaguje Strečno
a jeho zaujímavosti na množstve
predovšetkým zahraničných výstav a tiež
spoločne so subjektmi miestneho CR

pripravuje aktivity (Deň vody na vode,
Medzinárodný deň CR a pod.).
Očividným je tiež značenie cyklotrás
spájajúcich Žilinu so Strečnom pozdĺž
vodného diela.

Centrálna koordinačná jednotka
menežuje a spoluposudzuje projekty

v rámci cezhraničnej
spolupráce s Po¾skou a Českou
republikou. Ochota
a fundovanosŅ nám pomáha pri
predkladaní projektov s našimi
zahraničnými partnermi, pri
komunikácii z poh¾adu
úplnosti a formálnych
náležitostí. Priamym
výsledkom je projekt Náučné
chodníky, ktorý nám bol
schválený v septembri. Takisto
máme rozpracované ïalšie
ideové riešenia, ktoré
v prípade očakávaných
predmetne súhlasných výziev

na čerpanie eurofondov, budeme podávaŅ
aj prostredníctvom koordinačnej
jednotky ŽSK.

Odbor SO/RO pre ROP
(Sprostredkovate¾ský orgán pod
Riadiacim orgánom pre Regionálny
operačný program) kompetenčne spadá
pod predsedu ŽSK. V rámci ROP je
splnomocnený na implementáciu
Opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel, kde
pripravujeme projekt Rekonštrukcia
historickej časti obce Strečno, v rámci
ktorého sa plánuje oprava mosta, chodník
pre peších spájajúci lávku s parkoviskami
pod hradom, ich výstavbu, pozdĺžna
zeleň a vybudovanie prístupovej
komunikácie k hradu.

K tomuto zámeru prebehlo viacero
konzultácií so zástupcami obce a odboru.
Po zabezpečení úplnej projektovej
dokumentácie podmienenej vyriešením
vlastníckych vzŅahov bude náš zámer
vyhovovaŅ výzve a pretože rieši dôležitú
súčasŅ plánu VÚC — podporu aktivít na
Hrade Strečno, očakávame tiež podporu
Oboru SO/RO. Realizácia tohto projektu
potrebného doplnenia miestnej
infraštruktúry bude však závisieŅ od
možností obecného rozpočtu.

Z krátkeho preh¾adu, ktorý možno nie
je úplný, okrem iného aj kvôli tomu, že
ve¾a aktivít sa vzájomne prelína, je
zrejmý prínos VÚC ŽSK pre obec pri
adekvátnom využívaní ich kompetencií.

Do volieb 14. novembra vstupuje aj náš
starosta Alfonz Klocáň ako kandidát na
poslanca. Priama účasŅ zástupcu obce

predpokladá efektívnejší transfer
možností a potrieb pre fungujúcu
samosprávu.

Nachádzame sa na pomedzí žilinskej
a turčianskej kotliny, dvoch ekonomicky
´významných článkov Žilinského
samosprávneho kraja. V súčasnosti je
dôležitá hlavne otázka komunikačných
spojníc medzi týmito územiami
(dia¾ničný tunel, cesta I/18, rieka Váh,
cyklotrasy, turistické chodníky a pod.).
Ale nemenej významná je problematika
pracovných miest, migrácie obyvate¾stva
v súvislosti s vytváraním priemyselných
zón, či priamo nášho priemyselného
parku s existujúcimi ale tiež
pripravovanými investičnými aktivitami.
Životne dôležitým je zachovanie
prírodného prostredia a jeho racionálne
využitie. Rast vzdelanosti a pozitívny
rozvoj mladej generácie sú našou
budúcnosŅou.

Všetky tieto atribúty tvorili a tvoria
náplň práce nášho kandidáta. Výsledky
v miestnej samospráve ako aj pôsobnosŅ
a znalosŅ problematiky v susediacich
regiónoch, ktorými je okrem uvádzanej
hranice medzi okresmi tiež aktívna práca
v Mikroregióne Terchovská dolina
a Euroregióne Beskydy, sú
predpokladom prínosu nielen pre
miestnu, ale tiež krajskú samosprávu.

/pa/

Vo¾by do VÚC

Por. Volebný obvod Počet
volených poslancov

1 Okres Bytča 2
2. Okres Čadca 8
3. Okres Dolný Kubín 3
4. Okres Kysucké Nové Mesto 3
5. Okres Liptovský Mikuláš 6
6. Okres Martin 8
7. Okres Námestovo 5
8. Okres Ružomberok 5
9. Okres Turčianske Teplice 1
10. Okres Tvrdošín 3
11. Okres Žilina 13

Z praxe, ktorú som získal počas svojej
pôsobnosti ako starosta obce viem, že
čím viac informácií a skúseností
človek má, tým skôr ich môže využiŅ
pre ïalší rozvoj.
Preto som sa rozhodol kandidovaŅ vo
vo¾bách do Žilinského samosprávneho
kraja 14.11. 2009
Prosím Vás o účasŅ na vo¾bách a tiež
podporu mojej kandidatúry.

Moje číslo je 44.
Ďakujem

Alfonz Klocáň
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† Roger Camberlyn

30. augusta 2009 sme sa dozvedeli
smutnú správu o úmrtí nášho čestného
občana, predsedu Združenia
dobrovo¾ných francúzskych bojovníkov
na Slovensku.

Poslednej rozlúčky 3. septembra
v rodisku (Sarcelles; časŅ Paríža) za
zúčastnila delegácia obce pod vedením
starostu A. Klocáňa.

R. Camberlyn sa narodil 21. mája 1921
v meste Sarcelles (département Seine-et-
Oise). Pôvodným
povolaním frézár —
nástrojár. Ako
osemnásŅročný po
vyučení v júli 1939
nastúpil do práce
v  z b r o j á r s k o m
podniku. Koncom
júna nechcel pracovaŅ
v továrni, ktorá
začala s výrobou
zbraní pre
W e h r m a c h t
a zamestnal sa
v  m e n š o m
strojárskom podniku.
V októbri 1942 na
z á k l a d e
v i c h y s t i c k é h o
zákona, zvaného
Reléve, pod¾a
ktorého za troch
špec ia l izovaných
robotníkov, ktorí
odídu na práce do
Nemecka, prepustia jedného francúzskeho
zajatca, odišiel pracovaŅ do závodu na
výrobu leteckých motorov Flugmotor
Werke v Rakúsku. Odtia¾to ho preložili
do zbrojovky v Dubnici nad Váhom, kde
sa dostal 16. augusta 1944. Začiatkom
septembra 1944 z továrne ušiel a pridal sa
k jednotke francúzskych dobrovo¾níkov
kpt. de Lannuriena. Počas pobytu
jednotky na Sliači ho zaradili ako
prieskumníka do druhého družstva 2. čaty
Jeana-Luca Lehmanna. V druhej polovici
septembra 1944 sa zúčastnil na bojoch pri
Slovenskom Pravne, Čremošnom, Svätom
Kríži nad Hronom a Janovej Lehote. Po
10. októbri 1944 pôsobila uvedená čata
v okolí Hontianskych Nemiec. Druhé
družstvo, do ktorého R. Camberlyn patril,
obsadilo most na ceste z Nemiec do
Svätého Antona. Úlohou čaty bolo narúšaŅ
presuny nepriate¾a v jeho tyle po cestných
komunikáciách medzi Počúvadlom
a Banskou Štiavnicou. Mala zničiŅ aj
zámok, kde nepriate¾ zriadil svoju
základňu, a zaútočiŅ aj na jeho
pozorovate¾ňu na vrchu Sitno a na dedinu
Piarg blízko Banskej Štiavnice, v ktorej

bola dislokovaná početná skupina
Nemcov, posilnená gardistami.

Roger Camberlyn sa zúčastnil na
prieskume do tohto priestoru
i obsadzovaní zámku. Po jeho dobytí
príslušníci 2. družstva uskutočnili
prepadovú akciu na vrch Sitno, kde
obsadili nepriate¾skú pozorovate¾ňu
a zaujali na nej obranné postavenie.
Z neho sa presunuli na Piarg. Cestou
narazili na skupinu nemeckých po¾ných

ž a n d á r o v
a  v  p r e s t r e l k e
v i a c e r ý c h
z l i k v i d o v a l i .
Stre¾bou však
upozornili na seba
Nemcov v dedine,
ktorí sa na
m o t o r o v ý c h
vozidlách priblížili
k miestu prestrelky.
Francúzi museli
ustúpiŅ a vrátiŅ sa do
Prenčova, kde sídlil
štáb 3. čaty A.
Peyrasa. Stretli sa tu
so spolubojovníkmi
z 1. a 3. družstva.
C a m b e r l y n o v o
družstvo po krátkom
o d p o č i n k u
z a b e z p e č o v a l o
ochranu mínerov,
ktorí kládli
protitankové míny na

prístupových cestách k Prenčovu.
Svoju bojovú činnosŅ na Slovensku

zakončil R. Camberlyn v horách Malej
Fatry v blízkosti Čičmian v apríli 1945,
kde sa spojil s oslobodzovacími vojskami.
V povojnových rokoch zastával dlhší čas
funkciu generálneho tajomníka Združenia
francúzskych dobrovo¾ných bojovníkov
na Slovensku - Amical., ktorého bol od
roku  2002 predsedom.

Jeho priame vzŅahy so Strečnom za
datujú od roku 1992, keby boli nadviazané
kontakty zástupcov obce s predstavite¾mi
združenia. Od tohto času jeho cesty na
Slovensko aj so svojimi rodinnými
príslušníkmi viedli práve do našej obce,
v ktorej našiel ve¾a priate¾ov —
pokračovate¾ov  francúzsko — slovenskej
vzájomnosti v nových, mierových
podmienkach. 14. 8. 1994 mu bolo
udelené najvyššie vyznamenanie — Čestný
občan obce Strečno.

Zomrel po Ņažkej chorobe v ranných
hodinách 30. augusta 2009, akoby
symbolicky na 65. výročie SNP.

/z publikácie Francúzi v Slovenskom
národnom povstaní spracoval pa/

Pred pár mesiacmi sa začal nový školský
rok a s ním prišlo ve¾a povinností, ale
verte že aj plno zábavy. Práve v školských
laviciach sme aj my ako deti zažívali
okamihy, na ktoré spomíname dodnes. Sú
však aj chvíle, keï sa musíme vo¾ky-
nevo¾ky púšŅaŅ do boja v ,,zvláštnej“
komunikácii dnešnej mládeže. Vždy sa
však nájde kompromis, ktorý vás posunie
ïalej, poučí vás. Mesiac september bol
naj... vo všetkých smeroch pre našich
najnovších obyvate¾ov školy- prvákov.
Privítala ich školská lavica, tabu¾a, trieda,
ba i ve¾ká pani škola. Tento mesiac sa
stáva hektickým najmä pre učite¾ov,
z ktorých sa stávajú akísi administratívni
pracovníci a samozrejme aj pre žiakov,
pretože každý z nich je o rok starší a je
plný očakávania. Dňa 5.10. sa naši
nádejní bežci zúčastnili akcie Beh
nádeje, ktorý sa konal v Žiline. Našu
školu reprezentovali Ján ZaŅura, Adam
Tichý, Erik Martiniak, Janka Košová,
Andrea Tarabová, Štefan Šmida, Terézia
Bohačiaková, Martina Michálková,
Róbert Šmida, Martin Tavač, Michal
Magoč, Matúš Zajac, Michal a Martin
Škripkovci, Marek Mojský, Ján Repák,
Jakub Ďuriš, Zita Pavlinová, Zuzana
Samcová, Erika ZaŅurová pod vedením
p.uč. Dariny Polónyiovej. Vo veternom
Strečne ponad naše polia pod Zvonicou
lietali aj šarkany, s ktorými pobehovali
žiaci z 1.-4. ročníka, túto akciu si
každoročne nenechajú ujsŅ pod názvom
Šarkaniáda. Žiaci 9. ročníka sa vybrali po
stopách ¼udovíta Štúra do ïalekej Modry,
navštívili Červený Kameň i kúpe¾né
mesto PiešŅany. Piataci a ôsmaci trávili
svoj enviromentálny a geografický deň
v dedine slovenskej kultúry v Martine.
Romaldino a Kamila ako hlavní
predstavitelia divadelnej hry sa predstavili
našim žiakom z 1.-4. ročníka. Deti mali
možnosŅ opäŅ zažiŅ tajuplnú atmosféru
divadla. Jesenný mesiac, v ktorom šantilo
okrem detí aj počasie, sme ukončili
krásnou akciou pre našich prvákov-
imatrikuláciou. Program, ktorý už tretí
rok pripravujú Erik Šipčiak, Malvína
Kučerová, Dagmar Samcová, Romana
Pratáková, Zuzana Samcová, Erika
ZaŅurová, Beáta Tichá, zabavil našich
prváčikov, ktorých sme touto akciou
prijali do cechu školákov v ZŠ SNP
Strečno. V ten istý deň ste určite postrehli
malé mihotajúce svetielka, ktoré
rozsvecovali cestu smerom na náš hrad.
Lampiónový pochod bol pre nás bodkou
za mesiacom november.

Z našej školy
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„Hráme sa a je nám fajn“ —
ozývali sa veselé výkriky detí
v našej materskej škole a určite ich
bolo počuŅ po celom Strečne. Pýtate
sa, prečo? Tak počúvajte!

Dňa 8. 10. 2009 sme pozvali do
našej školy mamičky, oteckov,
starké, starkých aj súrodencov, aby
sme im ukázali, ako vieme cvičiŅ
už na začiatku nového školského
roka, ale hlavne na čom — a to na
cvičebnom náradí v hodnote 2890
Eur.

Naše pozvanie prijal aj pán starosta obce
Alfonz Klocáň, tentoraz v úlohe žiadate¾a
celého projektu za obec Strečno.
Návštevou nás poctil aj pán Pavol
Albrecht, tentoraz v úlohe autora nášho
projektu „Pohyb hrou“.

Tešíme sa, že v rámci výzvy
Ministerstva školstva bol náš projekt
vybraný a poskytnutá dotácia v rámci
programu „Elektronizácia a revitalizácia

materských škôl 2009“.
Vïaka patrí aj pani riadite¾ke materskej

školy Žofii Rajniakovej za vhodný
podnet a my ostatní — deti a učite¾ky už
len s radosŅou budeme realizovaŅ rozvoj
psychomotorických kompetencií u detí
predškolského veku prostredníctvom
vhodného náradia a náčinia
a skvalitňovaŅ našu pedagogickú prácu.

ĎAKUJEME!        D. Pavlíková

Pohyb hrou

V mesiaci september našu materskú
školu navštívila p. Iveta Samcová,
diplomovaná dentálna hygienička.
Pripravila si pre deti pútavú prednášku
o hygiene zubov.

Deti si na tento deň priniesli do MŠ
svoju zubnú kefku, aby sa naučili správne
si čistiŅ svoje zúbky. Príbeh o bielom
zúbku, ktorý napadli čierne vŕtavé
chrobáky deti ve¾mi zaujal. Získali
predstavu o tom, ako taký zubný kaz
vzniká,  ako ho ošetriŅ, ale aj to, ako sa
mu dá predísŅ. Prakticky sa naučili čistiŅ
si zúbky. Motivácia vláčika ko¾ajáčika,
ktorý točí kolieskami a čistí všetky horné,
dolné, predné aj zadné ko¾aje bola pre
deti ve¾mi zábavná. Prednáška splnila
svoj cie¾. Deti si hneï na druhý deň
priniesli do MŠ zubné kefky, a tak si
môžu aj pred spánkom očistiŅ svoje
zúbky.

ABY NÁS NEBOLEL ZÚBOK
Určite sa niektorí rodičia už stretli

s vetou : „Mami, oci bolí ma zúbok!“
V prvom rade ho po¾utujeme , snažíme
sa mu pomôcŅ od bolesti  nejakou
tabletkou  a potom začneme rozmýš¾aŅ
ako to zvládneme na ošetrení u zubného
lekára , veï sami vieme , že ošetrenie
bolestivého zuba nie je nič príjemné.

Aby sme zabránili takejto situácii, stačí
iba jedno jediné, a to je umývaŅ zúbky
pravidelne vlastne od prerezania prvého
zúbka. Používame na to špeciálny návlek
na prst, ktorý dostaŅ kúpiŅ v lekárni alebo

Rovné  ako jedličky, biele ako perličky

priamo v zubnej ambulancii, kde pracuje
dentálna hygienička, ktorá nám vysvetlí
aj ïalšie základy správnej dentálnej
hygieny. Zubný kaz je vlastne bakteriálne
ochorenie , ktoré môžeme vyslovene
„naočkovaŅ „ do dutiny ústnej vïaka
streptokoku mutans, ktorý je nosite¾om
zubného kazu. Z toho vyplýva, že
dieŅatku  neolizujeme cumlíky, lyžičky
a nebozkávame ho na ústočká. Sladké
čajíky , medové cumlíky, to je ïalší
postrach v podobe cukrov, ktoré
ohrozujú zubnú sklovinu. V prípade, že
dieŅa ochorie, tak treba tiež myslieŅ na
to, že antibiotiká sú v podobe sladkých
sirupov, takže po ich podaní je nutné
zúbky očistiŅ. Postupne ako dieŅa rastie a
má prerezaných viac zúbkov, začíname
používaŅ detské zubné kefky najskôr bez
použitia zubnej pasty a neskôr sa
doporučujú detské pasty na základe
enzýmov a postupne prechádzame na
detské zubné pasty s obsahom fluóru,
ktorý zodpovedá deŅom daného veku. So

správnou technikou čistenia zubov u detí
vás oboznámi zubný lekár alebo dentálna
hygienička.

DieŅa má 20 mliečnych zubov a mliečny
chrup býva kompletný vo veku troch
rokov. Do tohto obdobia je hlavná
starostlivosŅ hlavne na rodičoch, ktorá
spočíva  v pravidelnej zubnej hygiene
a samozrejme v správnej výžive
s prívodom vitamínov v podobe ovocia
a zeleniny, hlavne vápnika v podobe
mlieka, jogurtov a syrov a čo je
najdôležitejšie s obmedzením cukrov
v podobe rôznych sladkostí a hlavne
vynechania  sladkých nápojov typu „
cola“. V tomto období je načase navštíviŅ
zubného lekára a začaŅ s pravidelnými
zubnými prehliadkami, ktoré dieŅa
absolvuje dvakrát ročne v polročných
intervaloch. Je dosŅ dôležité začaŅ
s prevenciou čo najskôr, pretože keï zub
bolí, je už neskoro  a dieŅa má strach zo
zubného ošetrenia niekedy až
neprimeraný , pretože jeho prvá
skúsenosŅ so zubnou ambulanciou je
nepríjemná a bolestivá. Pritom stačí iba
jedno jediné, a to umývaŅ zúbky a pri
najmenšom podozrení zubného kazu
navštíviŅ zubného lekára čo najskôr.
Zubná sklovina u mliečnych zuboch je
ve¾mi tenká  a zubný kaz prechádza
ve¾mi rýchlo k zubnej dreni  a dochádza
k jej zápalu. Vo veku 6 rokov , keï
dochádza k výmene mliečnych zubov za
stále zuby, sa začína vykonávaŅ pri
preventívnych prehliadkach dvakrát
ročne fluoridácia až do veku 18 rokov ,
ktorá má vplyv na predchádzanie
zubného kazu.

Buïte príkladom pre svoje dieŅa, naučte
ho správne sa staraŅ o svoje zúbky .
Dodržujte správnu hygienu a techniku
čistenia zubov, hlavne večer pred spaním
zúbky dočistíte vy sami a túto činnosŅ  sa
doporučuje dodržovaŅ až do 10 rokov
veku dieŅaŅa, kým si dieŅa neozrejmí
techniku čistenia so všetkými
pomôckami ako zubná kefka,
medzizubná kefka a zubná niŅ.  S ich
použitím vás oboznámi zubný lekár alebo
dentálna hygienička.

 Uvedomme si ,že stav dutiny ústnej má
vplyv na celý organizmus a nepestujme
zbytočne zápaly v  ústach  dieŅaŅa. Veï
čo je krajšie  ako zdravý a hlavne žiarivo
čistý úsmev vášho syna či dcéry  a hlavne
tu prevláda skutočnosŅ, že vaše dieŅa sa
nebude báŅ zubného vyšetrenia, lebo pri
zdravých a čistých zuboch na to nie je
dôvod.

Samcová Iveta; diplomovaná dentálna
hygienička
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Šantenie v blate
Jeseň už prišla,
listy zo stromov padajú
a deti sa radujú.

Stromom listy opadajú,
všetci sa kalužiam vyhýbajú.
Občas však nejaká noha v nich skončí,
nohavice si zmočí.

Deti v blate skáču
a mamy zas plačú,
že bude to¾ko prania
až do svitania.

(Aïka Bestvinová, 6.A)

Tanec v blate
Šantili raz deti v blate,
iba oči z blata kukali,

špinavé ako prasa v žite
sa domov pobrali.

Pretože sa rozpršalo,
deti išli domov na koláč,

tak im ve¾mi chutilo,
že sa im už nechcelo v blate hraŅ.

(Nika Melová, 6.A)

Kristínka
Brezániová 6.B

S novým školským
zákonom prišli do
platnosti aj zmeny
v tvorbe a plánovaní
školských vzdelávacích
programov. Každá
materská škola si tvorí
svoj vzdelávací program
tak, aby zoh¾adňoval
požiadavky štátneho
vzdelávacieho programu
a včleňoval potreby a možnosti MŠ,
požiadavky rodičov, detí, základných
škôl.

Náš ŠKVP má názov  „Putovanie so
Slniečkom“. Zvolili sme si ho pod¾a slnka
a jeho pôsobenia v ročnom cykle prírody.
Slnko je pre deti a ¾udí symbolom tepla,
šŅastia a radosti. Je nosite¾om života,
životnej energie a súladu v prírode aj v
živote ¾udí. Je to vidieŅ všade okolo, vo
vede, astronómii, biológii, gastronómii,
v histórii, v prírode..... aj v ¾udovej
kultúre. Súlad v prírode prináša súlad do
zdravia, myslenia aj cítenia ¾udí.

Nenásilne upevníme zdravie detí,
prirodzene zapojíme do činnosti všetky
zmysly a rozvinieme naše krásne
kultúrne dedičstvo.

ŠKVP je rozpracovaný pod¾a štyroch
ročných období - jeseň, zima, jar, leto.
DesaŅ  mesačných obsahových celkov
má podtémy a  tematické bloky. To
umožňuje učiŅ sa zážitkom, tvorivo a
v súvislostiach.

September: „ Ukryme sa do
škôlky, zažijeme zábavky- jesenná
adaptácia

Október: „Odvážna cesta za
poznaním Strečna

November: „Moje svetielko
“Podelím sa - príchod zimy

December: Vianočná retiazka,
nazýva sa Láska- Vianočný príbeh

Január:„Zima, zima tu je ...“-radovánky
Február: „ Fašiangy Turíce“
Marec: „Slniečko sa zobudilo - nástup

jari
Apríl: „Jar sa už preváža na zlatom

kočiari“
Máj: „Ďakujem Ti, drahá mama“
Jún: „Zazvoň zvonečku“  -rozlúčka
Ciele ŠKVP
˙ Všetkými dostupnými prostriedkami,

zvolenými hrami, formami a metódami
napĺňaŅ detstvo detí .

˙ RozvíjaŅ deti celostne a primerane ich
pripraviŅ na vstup do ZŠ. DosiahnuŅ
školskú pripravenosŅ.

˙ ViesŅ deti k poznaniu prírodných
hodnôt v súlade s prírodou a s ročným

Materská škola predstavuje svoj Školský vzdelávací program Putovanie so slniečkom.
biorytmom slnka.

˙ Cez rozprávku
umožniŅ deŅom návrat
k prírode s rozvojom
e n v i r o n m e n t á l n e h o
cítenia.

˙ Prostredníctvom
využitia prvkov

regionálnej výchovy a
¾udovej slovesnosti rozvíjaŅ

národné povedomie detí
a formovaŅ identitu detí

v multikultúrnej výchove.
˙ PriblížiŅ deŅom poznanie krajiny,

histórie a kultúry vlastnej obce i regiónu
Strečno

˙ V súvislosti s ročným biorytmom
slnka rozvíjaŅ zdravie, sebaistotu, zdravé
sebavedomie a rozvíjaŅ u detí návyky
súvisiace so zdravým životným štýlom.

˙ NaučiŅ deti chrániŅ si svoje zdravie a
chrániŅ životné prostredie.

˙ ViesŅ ich k osvojovaniu zručností,
hudobných, speváckych, tanečných  —
podporovaŅ nadanie, osobnosŅ a záujmy
každého dieŅaŅa.

˙ PodporovaŅ zdravý telesný vývoj
zaradením prirodzených  pohybových
aktivít.

˙ ¼udovými hrami rozvíjaŅ sociálne
vzŅahy  a učiŅ deti spolupracovaŅ
kooperovaŅ v skupine /socializácia
dieŅaŅa, spolupráca v kolektívoch,
napĺňaŅ potrebu dieŅaŅa po sociálnom
kontakte s rovesníkmi/

˙ DaŅ možnosŅ všetkým deŅom rozvíjaŅ
svoje záujmy a byŅ prínosom pre skupinu
v rámci svojich možností.

˙ U¾ahčiŅ dieŅaŅu plynulú adaptáciu na
zmenené prostredie.

˙ PodporiŅ vzŅah dieŅaŅa k poznávaniu a
učeniu hrou.

˙ RozvíjaŅ cie¾avedome, systematicky
a v tvorivej atmosfére osobnosŅ dieŅaŅa
v psycho-motorickej, poznávacej,
sociálnej, emocionálnej a morálnej
oblasti.

˙ RozvíjaŅ schopnosŅ učiŅ sa a vzdelávaŅ
celý život.

˙ PosilňovaŅ úctu k rodičom, ku
kultúrnym a národným hodnotám.

˙ ZískaŅ a posilňovaŅ úctu k ¾udským
právam a základným slobodám.

ŠKVP ve¾mi intenzívne rozvíja u detí
cit pre prírodu, úctu k nej a dáva im
možnosŅ vyh¾adávaŅ a priamo spoznávaŅ
krásu, deje a javy v prírode s možnosŅou
tvoriŅ v prírode. Umožňuje deŅom aj
dotyk s krásou a umením.

Pri  plnení ŠKVP spolupracujeme
so ZRŠ, Základnou školou SNP, s obcou

Strečno, s Hradom Strečno, s miestnou
¾udovou knižnicou, s Prvou pltníckou
a raftingovou spoločnosŅou Strečno, s
¾udovými remeselníkmi , rodičmi,
starými rodičmi. Taktiež s bábkovými
a divadelnými spoločnosŅami a s Maticou
slovenskou v Žiline.

Tvorba tohto ŠKVP bola ve¾mi
náročná. Tvorili sme ho a overovali počas
celého minulého školského roka.

Veríme, že prinesie deŅom zmysluplné
činnosti a radosŅou naplnené detstvo,
z ktorého budú čerpaŅ v ïalšom svojom
živote. Všetko, čo deti zažijú v rannom
detstve, formuje ich osobnosŅ a postoje
v budúcnosti. Spomeňme si na naše
detstvo, čim bolo naplnené a aké stopy
sú v ňom vtlačené navždy.

„ Kto nikdy nebol dieŅaŅom,  nemôže
sa staŅ dospel

Za kolektív MŠ  ¼ubica Kučerová



5/200912. strana

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa

29. októbra 2009 v náklade 320 kusov. Za

obsahovú časŅ materiálov zodpovedá redakčná

rada v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼.

Kučerová, A. Melišová, E. Trnovcová,

E.Balcárová

Reg. číslo: RP388/2008

Klobúk dolu...
Určite si futbaloví fanúšikovia všimli ,

že za FK Strečno hrá Peter Oberta. Nie
je to žiadny nový hráč, ale náš  “starý”
dobrý Peter, ktorý sa vrátil po dlhšej
prestávke zavinenej zranením. V
decembri t.r. bude maŅ /aj keï sa to nemá
prezrádzaŅ/  38 rokov / podobne aj Robo
Vojvoda/. Možno to nie je až tak moc,
ale po viacerých Ņažkých operáciách
kolena ,keï lekári mu už zakazovali
pokračovaŅ v ïalšej športovej činnosti ,
je to unikátne. Perličkou v zápase 11.kola
Strečno-Varín bolo ,že ako spoluhráča
mal po ¾avej ruke  Jožka Tavača ml.
,ktorý je o dvadsaŅ rokov mladší !

Aj keï pohyb po ihrisku už nie je taký
rýchly, tvoje skúsenosti, futbalové
myslenie ,zápal do hry a čo je hlavné -
futbalové srdce , je pre mladších hráčov
ale i FK k nezaplateniu. Ďakujeme, Peter.

Štefan Tavač

Aj keï celkom ešte nie, pretože pre prvú
zimnú nádielku snehu sa museli niektoré
zápasy našej V. ligy odložiŅ, najmä
mužstvá na severe nášho regiónu a dotklo
sa to i nás v predposlednom kole /
Oščadnica -Strečno/. Takže budeme
čakaŅ na rozhodnutie komisie ŠTK v B.
Bystrici, kedy bude tento zápas dohraný,
ale i ostatné neodohrané zápasy tak, aby
už po jeseni bola tabu¾ka kompletná.
Môžeme teda zhodnotiŅ naše účinkovanie
len čiastkovo.

    Naši žiaci v I.tr. ObFZ Žilina už súŅaž
skončili .Starší žiaci dosiahli ve¾mi pekné
II. miesto, keï za vedúcim mužstvom
strácajú 4 body. Najlepším strelcom
súŅaže je Jakub Ďuriš ,ktorý strelil 30
gólov. Jakub nám pomáha už aj v doraste,
je to skvelý futbalový talent. PoïakovaŅ
treba trénerovi Jožkovi Tavačovi, ktorý
sa príkladne stará o chlapcov a
vychováva nové talenty. Mladší žiaci,
ako naša prípravka, o ktorú sa stará tréner
Ondrej Kormančík, však zaostáva
.Obsadila v tabu¾ke posledné miesto, so
ziskom jedného bodu so skóre 4:60.
Hlavný zámer- vychovaŅ  mladých
chlapcov pre našu ïalšiu futbalovú
budúcnosŅ, je však splnený. Chlapci sa
len učia futbalovú abecedu, ale postupne
prechádzajú k starším žiakom, kde sú už
z nich hotoví futbalisti. Naši dorastenci
v V.lige sk A, pod vedením Jarka
Hanuliaka mali striedavé výsledky, čo ich
vynieslo na 5.miesto so 17 bodmi . Ak je
mužstvo kompletné, je radosŅ sa pozeraŅ
na ich hru. Viackrát sa však stalo, že
chlapcov bolo málo a tréner mal problém
poskladaŅ zostavu. Príčinou bolo zranenie
niektorých hráčov, ale čo je horšie i
nezmyselné vylúčenia, čo značne
oslabovalo silu tohto mužstva. Preto
hlavný zámer do zimnej prípravy je
doplniŅ stav hráčov tak, aby sa zlepšila
nielen kvantita , ale i kvalita mužstva .
Nako¾ko po jarnej časti niektorí hráči
skončia v doraste, je potrebné myslieŅ na
ïalšiu sezónu a káder doplniŅ už teraz,
aby sa títo mohli zapracovaŅ do herného
systému. Niektorí nám už pomáhajú aj v

Á-čku ,čo je
dobrý prís¾ub
do budúcnosti
nášho futbalu.
Sú to napr.
Jožko Tavač
ml., Domino
Mojský, Roman
Hanuliak a Rišo
Wilinger. Takže
v zimnej
prestávke je na
čom  pracovaŅ.

V nekompletnej tabu¾ke V.ligy
dospelých je naše mužstvo zatia¾ na
8.mieste so ziskom 16 bodov. Skóre
12:12 hovorí, že sme dali najmenej gólov
,ale aj najmenej sme ich inkasovali.
Môžme preto vyjadriŅ nespokojnosŅ s
dosiahnutými výsledkami./Môžu to však
napraviŅ ešte 2 neodohrané zápasy/.
Hlavne mrzia
dve domáce
prehry .V
prvom kole s
Rudinskou 1:2 a
v 5.kole s Belou
0:1 ,kde sme
n e d o k á z a l i
streliŅ gól ani v
p o č e t n e j
prevahe o 2
hráčov. Teší nás
výhra v Rosine
0:2 a remíza v
Z á v o d í
1:1.Mrzia nás
dve vylúčenia, hlavne Pala Kopáska,
ktorý dostal za hrubé nešportové
správanie stop na 6 zápasov, čím oslabil
našu ofenzívu. Preto v  tejto fáze sme sa
museli spoliehaŅ na starších hráčov
.Vrátil sa do mužstva Peter Oberta, Janko
Kadaši či Laco Melo pre zranenia museli
niektoré zápasy vypustiŅ a Robo Vojvoda
nám svojimi peknými gólmi rozhodol
viacero zápasov. Tréner nechápe
nezáujem niektorých mladých hráčov o
tréningový proces, ako i účasŅ na
majstrovských zápasoch. Tu je čo
zlepšovaŅ. Zimná prestávka príde preto
vhod, hlavne na doplnenie a stabilizáciu
nášho mužstva.

V závere chcem poïakovaŅ všetkým,
ktorí nám akoko¾vek pomáhajú v
dnešných Ņažkých ekonomických časoch.
Futbal je krásna hra, podporujme ho !

V tomto čase sa navrhujú, resp.
schva¾ujú rozpočty na budúci rok.
Chápem, že peňazí v obci nie je dosŅ . Je

Futbalová jeseň skončila

však potrebné sa pozrieŅ na naše šatne a
prezliekarne v areáli ihriska. Sú jedny z
najhorších v našom regióne. Zatečené,
zvlhnuté, plesnivé s opadávajúcou
omietkou. Je čas i tu spraviŅ nápravu a
vyčleniŅ finančné prostriedky na ich
opravu.

Štefan Tavač -preds. FK
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29. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 15.12.2009. Obecné zastupiteľstvo
A/ KONŠTATUJE
- na 29. zasadnutí obecného zastupiteľstva

je prítomných  osem poslancov, starosta
obce, kontrolór obce a dvaja občania obce.
B/ BERIE NA VEDOMIE
- pripomienky poslancov k návrhu

rozpočtu obce pre rok 2010
- pripomienky poslancov k predloženým

VZN.
- informáciu o vypísaní výberového

konania na dodávateľa stavby „Nadstavba
a rekonštrukcia ZŠ“
- petíciu občanov Ulice M. Ilovského na

rekonštrukciu ulice. /Na Ulicu M. Ilovského
bolo vykonané zameranie a bola zadaná
objednávka na vypracovanie projektovej
dokumentácie. /
C/ SCHVAĽUJE
VŠEOBECNE  záväzne nariadenie

o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č.14, ktorým sa
ustanovujú účinnosťou  od 1. januára
2010 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 nehnuteľnosti
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 odpady
S porovnaním roka 2009 sa pre rok 2010

mení
§ 6 – Sadzba dane  Daň z pozemkov

- orná pôda 4,20 €/1 ha
- trvalé trávnaté porasty 0,90 €/1 ha
- lesné pozemky 5,70 €/1 ha
- záhrada 0,002€/m2

- zastav. plochy a nádvoria 0,002€/m2

- ostatné plochy 0,092 €/m2

- stavebné pozemky 0,070 €/m2

§7 – sadzba dane Daň zo stavieb
V cenovej úrovni roku 2009, teda sa

nemenia
1.1. za stavby na bývanie 0,053 €/m2

1.2. za stavby na pôdohospod. produkciu
/humno, maštaľ, hosp. budova skleníky

0,053 €/m2

1.3. za stavby rekreačných a záhrad. chát
a domčekov na indiv. rekreáciu0,315 €/m2

1.4. za samostatne stojace garáže a za
stavby používané na tieto účely0,215 €/m2

1.7. za ostatné stavby 0,331 €/m2

v roku 2010 sa mení sadzba dane
1.5. za priemyselné stavby a stavby

slúžiace energetike a stavebníctvu, a to
z 0,663 €/m2 na 1,500 €/m2

1.6. za stavby na ost. podnikateľskú
a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu z 1,161 €/m2 1,500 €/m2

§ 8  Sadzba dane - Daň z bytov
ročná sadzba dane z bytov zostáva

v cenovej úrovni roku 2009, teda 0,102 €/
m2

pre rok 2010 sa taktiež nemenia §9 –
oslobodenie a zníženie dane, §10 –daňové
priznanie, §11- platenie dane
§ 12 – Daň za psa sa pre rok 2010 mení.z

9,95 € za jedného psa ročne  na 10,00 €
§ 13 – Daň  za užívanie verejného

priestranstva sa nemení, zostáva cenová
úroveň z roku 2009
Sadzba dane pre rok 2010 0,33 €/m2/deň
§ 14 - Daň za ubytovanie sa pre rok 2010

mení z 0,33 €  na 0,40 € za osobu

Spoznajme svoje korene
a spoznáme sami seba.

Aj takto by mohol znieť podtitul
podujatia, ktoré sa už po tretíkrát konalo
v našej obci.

Detský folklórny súbor Hájovček  vám
v programe priniesol opäť veľa piesní,
tancov, veselých situácií, kolied
a vianočného zvykoslovia zo Strečna.
Vychádzali  z nášho kraja, z našej dediny
a našej  minulosti. Ak ju spoznáme,
nájdeme v nej kúsok seba samého. Možno

spoznáme miesto, človeka, pieseň, časť
dediny. Odkryjeme zlomky času a čriepky
života našich predkov. A práve o tom sú
naše programy.

Aj tento rok to nebolo inak. Program bol
pestrý a predstavilo sa Vám v ňom takmer
70 detí.

V programe „Od mestečka do mlyna“
si deti v hre a pri piesňach namleli múku
a upiekli chlebík. A viete, že v Strečne
boli až dva mlyny? Jeden stál v doline
u Hanuliakov a druhý je vraj doteraz na
Zlatnom u Malačov.

Keď pôjdete na vianočnú zimnú
prechádzku, skúste ho nájsť.

V hre „Na čertov a anjelov“ deti opäť
hrou a radostne prežívali  príchod sv.
Mikuláša, čerta a anjela. V kruhu si

Pokračovanie na str. 4

Príjemné prežitie

vianočných sviatkov

a š�astný nový rok 2010

Vám praje redakcia

Strečnianskeho hlásnika
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a prenocovanie.
§ 15 - Daň za predajné automaty  sa

nemení. Sadzba dane pre rok 2010 je 66,37
€/ks/rok
§ 16 - Daň za nevýherne hracie prístroje

sa nemení. Sadzba dane pre rok 2010 je
66,38 €/ks/rok
Miestny poplatok 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 doby , bytové domy, ktoré
1.1. užívajú zbernú nádobu 110 l - 0,045

€/osoba/1 deň = 16,40 €/osoba/rok
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 l0,025 €/

liter/frekvencia zvozov 1x za 2 týždne =
66,00 €
2.2. užívajú zbernú nádobu 1100 l - 0,012

€/ liter/frekvencia zvozov 1x týždenne =
633,60 €, 0,012 €/ liter/frekvencia zvozov
2x do mesiaca = 316,80 €
3. Sadzba poplatku pre občanov žijúcich

v lokalitách nedostupných  a je tam
zabezpečený náhradný systém zvozu
odpadov do VOK sa stanovuje  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
obce je povinná uhradiť paušálny ročný
poplatok vo výške 9,95 € za celú
nehnuteľnosť, pričom poplatok sa vyberá
od poplatníka vždy iba raz i pri vlastníctve
viacerých druhov nehnuteľnosti.
§ 19 – Ohlásenie sa nemení
Pre vyrubenie poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady je
rozhodujúci stav k 1.1. príslušného
kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné
k určeniu poplatku je poplatník povinný
nahlásiť Obecnému úradu v Strečne
najneskôr do 31.1. príslušného
kalendárneho roka.
§ 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 33,19 €
b/ u fyzických osôb – podnikateľov

a právnických osôb 165,96 €
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
Poplatok vypočítaný podľa § 18 odst. 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
Bez podania písomnej žiadosti do

31.1.2010 a vydokladovania hodnoverným
dokladom sa úľava neuplatňuje:
- fyzickej osobe, ktorá je dlhodobo mimo

trvalého pobytu
- osoba, ktorá vlastní dlhodobo ZŤP
- študentovi, ktorý navštevuje školu už od

septembra 2009
Zníženie poplatku pri zistení zmeny od

1.2.2010
O znížení alebo odpustení poplatku /okrem

občanov nad 70 rokov/ je potrebné
požiadať písomne s odôvodnením
a doložením dokladov preukazujúcich
uvádzané skutočnosti.
Ak sa občan zdržiava v zahraničí –

predloží obci nasledovné doklady:
pracovné povolenie, povolenie k pobytu,
víza, potvrdenie o zamestnaní, v prípade
nejasných dokladov je potrebný ich
preklad.  Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady obec odpustí
fyzickej osobe za obdobie, za ktoré sa
poplatník hodnoverným dokladom
preukáže. Poplatník, ktorý v určenom
období študoval na škole mimo územia
obce – bol ubytovaný v ubytovacom
zariadení, resp. mal v mieste štúdia
prechodný pobyt. Hodnoverným dokladom
preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je
potvrdenie o návšteve školy alebo
ubytovacieho zariadenia v lehote,
najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na
zánik, vznik alebo zmenu poplatku.
Poplatok za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady obec zníži o 50 % fyzickej
osobe za obdobie, za ktoré sa poplatník
hodnoverným dokladom preukáže.
§ 22 – Vrátenie poplatku
Ak poplatník zaplatil obci vyšší poplatok,

ako bol povinný uhradiť, 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 1,65 €.
§ 23 Spoločné ustanovenia sa nemení
§ 24 Zrušovacie ustanovenia
1.1. Všeobecne záväzné nariadenie

o miestnych poplatkoch v obci Strečno
schválené obecným zastupiteľstvom
v Strečne dňa 15.12.2008 uznesením č. 18/
6/2009 pod č. 14/1/2008.
§ 26 Právoplatnosť a účinnosť.
1. Všeobecne záväzné nariadenie

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bolo schválené obecným
zastupiteľstvom uznesením  číslo 29/3/
2009  zo dňa  15.12.2009 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 2010.
2. VŠEOB ECNE  záväzne nariadenie

o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa  materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území
obce Strečno
VZN obce určuje výšku a účel použitia

dotácie. Príjemcom dotácie je materská
škola a školské zariadenia s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Strečno. Výška dotácie  na rok 2010 :
Materská škola63 detí x 2000,00  € = 126

000,00 €
Školský klub detí 25 detí x   610,76  € =

15 269,00 €
Zariadenie školského stravovania284 detí

x     91,00  € =   25 844,00 €
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2

dotáciu mesačne /vo výške jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný
kalendárny rok/ do 25. dňa príslušného
mesiaca.
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území obce Strečno, neupravené
týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy.
VZN schválené uznesením číslo 29/5a/

2009 zo dňa 15.12.2009 a nadobúda
účinnosť dňa 1.1.2010.
3. Rozpočet obce Strečno pre rok 2010
Príjmy vo výške  1 779 387,00  €
Výdaje vo výške 1 779 387,00  €
(rozpočet je k nahliadnutiu na Obecnom

úrade Strečno, na úradnej tabuli obce
Strečno a internetovej stránke obce).
4. Rozpočtové opatrenie číslo 4
5. Inventarizačné komisie pre inven-

tarizáciu majetku obce Strečno
k 31.12.2009
(Obecný podnik služieb Strečno s.r.o,

Obecný úrad Strečno, Miestne kultúrne
stredisko, príspevková organizácia Strečno,

Dokončenie zo str. 1

ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA
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Výnimočnosť Panny Márie bola
teológmi, pápežmi a svätými
zdôrazňovaná už od čias raného
kresťanstva. Podľa svätého Bernarda
z Clairvaux: „ Mária je bránou do neba,
pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého
kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel
skrze ňu.“ Pannu Máriu si veriaci
uctievajú ako Pannu, Nepoškvrnenú,
Bohorodičku, Nanebovzatú.

1.januára si kresťania slávnosťou
uctievajú Pannu Máriu Bohorodičku.
Prvý deň nového kalendárneho roka
slávime Máriino Božie materstvo. Cirkev
nám kladie pred oči ženu, ktorú si Boh
vyvolil za matku nášho Spasiteľa.  V tento
deň si kresťania veľmi uvedomujú
dôležitosť vtelenia Božieho Syna,
začiatok nového sveta a nového ľudstva.
Uctievajú si mimoriadne omilostenú
osobu, najbližšiu a vernú pomocníčku na
diele vykúpenia. Titulom Bohorodička sa
vyjadruje skutočnosť, že Panna Mária
bola matkou Božieho Syna nielen ako
človeka, ale aj ako pravého Boha.

V Novom zákone sa titul Bohorodička
nevyskytuje. Starí kresťania nazývali
Ježišovu matku Theotokos /Boho-
rodička/. Vyskytli sa však pochybnosti
o teologickej správnosti tohto titulu.
Efezský koncil v roku 431 zdôraznil, že
Kristova osoba je jedna. Nemožno v nej
oddeľovať božstvo a človečenstvo. Preto
možno Kristovu matku nazýva ť
Bohorodičkou. Veriaci v Efeze privítali
koncilové vyhlásenie s nadšením
a usporiadali na počesť Spasiteľovej
Matky slávnostný sprievod. Dôkazom
pradávnej úcty Panny Márie
Bohorodičky je najstaršia zachovaná
mariánska modlitba zo 4.stor. „Pod tvoju

Slávnos� Panny Márie Bohorodičky
ochranu sa utiekame, svätá Božia
Rodička“. Napriek dávnej úcte je
liturgické slávenie božieho materstva
novšieho dáta. Sviatok tohto tajomstva
ustanovil v roku 1931 pápež Pius XI. pri
príležitosti 1500. výročia Efezského
koncilu. Sviatok pripadol na 11.októbra.
Sviatok Bohorodičky dostal významnejšie
miesto a slávnostnejší charakter až na
Druhom Vatikánskom koncile. Od roku
1969 si katolícka Cirkev pripomína
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
1.januára. Takto sa dôstojne zakončuje
oktáva sviatku Kristovho narodenia.
Konštitúcia 2.Vatikánskeho koncilu
o Cirkvi „Lumen gentium“ hovorí:
„Pannu Máriu, ktorá pri anjelskom
zvestovaní prijala Božie Slovo do srdca
i do lona a priniesla na svet Život,
uznávame a uctievame ako pravú Matku
Božiu a Vykupiteľovu. Vzhľadom na
zásluhy svojho Syna bola vykúpená
vznešenejším spôsobom a je s ním
spojená úzkym a nerozlučným zväzkom.
Dostalo sa jej tej najvyššej úlohy
a hodnosti byť matkou Božieho Syna,
a preto aj milovanou dcérou Otca
a svätyňou Ducha Svätého. Týmto
vynikajúcim darom milosti značne
prevyšuje všetky ostatné nebeské
i pozemské stvorenia...“ /LG 53/       AM

ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA

Požiarna ochrana, Civilná obrana, Základná
škola Strečno, Materská škola a školská
jedáleň Strečno.
6. Sociálnu výpomoc 8 občanom na

základe predloženého návrhu sociálnej
komisie.
7. Návrh na vyradenie z majetku obce

poškodený drobný majetok, ktorý je
v užívaní materskej školy a školskej jedálne
v Strečne v hodnote  10 747,41 €
8. Návrh na vyradenie z majetku obce

majetok, ktorý je v užívaní Základnej školy
Strečno z dôvodu morálneho opotrebovania
a technickej zastaranosti v hodnote
2681,63  €.
D/ NESCHVAĽUJE
- žiadosť Renáty Bačárovej o odpustenie

dlhu na nájme priestorov v KD Strečno
- žiadosť MS SČK Strečno o odpustenie

poplatku za prenájom sály a kuchyne
kultúrneho domu dňa 26.12.2009 na
poriadanie Štefanskej zábavy.
- tri žiadosti o sociálnu výpomoc

predložené sociálnou komisiou
E/ UKLADÁ
1. Vykonať inventarizáciu majetku obce

k 31.12.2009 podľa menovacích dekrétov
v príslušnom zariadení .
Zodpovedný:  poslanci OZ, Termín: do

30.1.2010
2. Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych

komunikácií.
Zodpovedná: Tavačová, Termín: priebežne
3. Zabezpečiť premiestnenie autobusovej

zástavky na ulici SNP pri RD Melo na
pôvodné miesto ako bolo pred prácami na
zarúrovaní potoka
Zodpovedný: Klocáň A, Termín: 12/2009
4. Pripomienkovať u dodávateľa stavby

zarúrovanie potoka osadenie bezpečnostnej
mreže a úpravy výšky dažďových vpusti.
Zodpovedný: Klocáň Alfonz, Termín:

ihneď

Voľby do ôsmich samosprávnych krajov
na Slovensku, v ktorých sa volili
predsedovia a poslanci pre každý
jednotlivý kraj, sa konali 14. novembra
2009. Počet poslancov v kraji bol
stanovený podľa počtu obyvateľstva.

Pre Žilinský samosprávny kraj bolo
stanovené voliť 57 poslancov, z toho pre
Žilinský okres 13 poslancov.

Výsledky volieb v rámci kraja boli
nasledovné:

- účasť voličov v rámci obvodu Žilina
bola 21,46% z počtu zapísaných voličov

- za predsedu samosprávneho kraja bol
zvolený Juraj Blanár s počtom
odovzdaných hlasov 79 519, čo je 63,2%

- z 13 zvolených poslancov do

samosprávneho kraja získal najviac
hlasov Igor Choma (6 195) a na 13.
mieste skončil Jozef Štrba (3 787).
Kandidátom na poslanca bol aj starosta
obce Alfonz Klocáň, ktorý získal  2658
hlasov a skončil na 26. mieste

- v obci Strečno boli zriadené dva
volebné okrsky, Volieb sa zúčastnilo 428
voličov, čo činí 20,29% z počtu
zapísaných voličov. Kandidujúci na
predsedu  - Juraj Blanár dostal od našich
voličov 305 hlasov a Alfonz Klocáň,
kandidát na poslanca dostal 248 hlasov

- druhé kolo v rámci Žilinského kraja sa
nekonalo, lebo zvolený Juraj Blanár
získal od voličov viac ako 50,0% hlasov

P. Ďurčo st.

Vo¾by do samosprávnych krajov

Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.,
vyzýva všetkých občanov, aby nepar-
kovali svoje motorové vozidla na
miestnych komunikáciách, sťažuje
nám to práce pri  zimnej údržbe -
ohŕňaní snehu.

POĎAKOVANIE
Ako kandidát do volieb Vyššieho

územného celku (VÚC) Žilina, ktorý
kandidoval aj za našu obec, by som sa
chcel poďakovať všetkým voličom, ktorí
prišli k volebným urnám 14. novembra
2009 a takto prejavili svoju vôľu, že im
nie sú ľahostajné veci  verejné a zároveň
chceli pomôcť svojej obci, aby bola
zastúpená v tomto dôležitom orgáne
samosprávy.

Umiestnenie na 26. mieste zo 106
kandidátov, ktoré mi zabezpečilo 2658
hlasov, hovorí aj o význame Strečna pri
rozhodovaní sa voličov. Je to dôsledok
našej spoločnej práce, ktorá je zrejme
vnímaná v tomto priestore pozitívne
a z pohľadu značného počtu nie
miestnych voličov, vnímaná ako prínos
pre celý náš región.

Alfonz Klocáň
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Tradície v srdci 2009
Spoznajme svoje korene a spoznáme sami seba.

Dokončenie zo str. 1 Srnečková, Ivana
Prieložná a Andrea
Tarabová, Malvína
a Ľubica Kučerová.
Verím, že Vám ešte
v  b u d ú c n o s t i
pospievame.

Zvlášť sa vydarilo
sprievodné podujatie
„Chlieb náš
každodenný“. Odhalili sme krásne
tajomstvo pečenia chleba, ale aj jeho
význam na vianočnom stole. Dozvedeli
sme sa, ako sa voľakedy pekával chlieb
v rodinách v Strečne.

A na našu výzvu ľudia z celej dediny,
dokonca z Nezbudskej Lúčky, prinášali
voňavé batôžky s chlebom na stôl. Bolo
ich dosť a boli rôzneho druhu. No hlavné
bolo to, že neboli len na okrasu a vôňu,
ale aj na koštovku. A ľudia veľmi chválili.
Tak  na budúci rok sa možno stretneme
pri voňavej vianočnej klobáse, či inej
pochúťke vianočného stola.

Program plynul voľne tak, ako mal. Až
ku krásnemu záveru, keď Tichá noc
zaznela na fujare v podaní p. učiteľa Igora
Hraška.  A potom sa spojili všetky hlasy
a všetky sily ľudí dohromady...

Aj dychová hudba príjemne dotvárala
atmosféru podujatia.

Poďakovanie patrí  deťom za ich snahu
a radosť, ktorú priniesli na javisko.
Samozrejme aj ich rodičom za podporu a
pomoc pri organizácii podujatia.
Ďakujem p. učiteľovi Igorovi Hraškovi,
Kristínke Chlebcovej, ľudovej hudbe,
Miestnemu kultúrnemu stredisku
v Strečne, členom kultúrnej komisie,
spolku Živena, Dychovej hudbe zo
Strečna. Veľké ďakujem patrí našim
krajčírkam Hanke Mikulovej a Zuzke
Samcovej, ktoré v krátkom čase dokázali
došiť veľké množstvo častí krojov.

Zvlášť sa chcem poďakovať ľuďom,
tým skôr narodeným, ktorí sa radi
podelili o piesne, fotografie, zážitky zo

svojej mladosti.
Ďakujem p. Terezke

Obertovej , Milke Kadašiovej,
Matilke Hanuliakovej, Anne
Hanuliakovej, Vierke
Beháňovej, Márii Janusovej,
Márii Hanuliakovej, Agnese
Cigánikovej, Anke Ilovskej,
Otílii Kadašiovej, Hanke
Verešovej, p.Krivkovej,
Edkovi a Ľudke Kadašiovcom.

Aj vďaka Vám vznikla krásna

s čertíkom zatancovali najmladšie deti-
malí škôlkari, prváčikovia. Detskú koledu
si zaspievala Klárka Nogová.

 A ako sa voľakedy pieklo na
strečnianskej fare? Tak to ste videli
v programe našich najstarších dievčat.

Dievky sa v predvianočnom období
stretávali na strečnianskej fare. Učili sa
piecť a variť nové jedlá s pani Vaňovou.
A že im bolo veselo, o tom svedčil aj
program plný tajov zábavy, piesní, práce
a žartu. Veď boli práve stridžie dni, keď
dievky žili veštením ženíchov. A pán farár
dievky často navštívil,  pochválil a
koštoval.

A chlapci? Tí v programe „Pojme
chlapci do hory!“ narezali drevo na
pečenie oplátok. Tie sa voľakedy pekávali
tiež na strečnianskej fare alebo v škole.
Piekol ich pán rechtor  a miestny
organista, pomáhali deti zo školy. A že
bolo chlapcom v domci teplo, vybrali sa
do hory po stromček.Za spevu kolied
zoťali ten najkrajší. A prišli Vianoce...

A k Vianociam patria koledy a vinše.
Tie sa vytrácajú z našich vianočných
zvykov. Nahradili ich SMS správy. Ale
čaro osobne zaspievanej koledy či vinša
je nenahraditeľné.

V našej obci boli  výborní koledníci. Na
„koľadu“ chodili hlavne cigáni z doliny-
volali sa Štrkáčovci z Krakova. Chodili
s veľkým košom na jedlo a s veľkou
kanvicou na pálenku. V našom
predstavení odznela a ožila ich koleda „
Ach, Bože, Bože, večer večerí“ po viac
ako 80-tich rokoch.

Verím, že sa stane súčasťou každého
nášho vianočného vystúpenia.

Betlehemci zo Strečna už tradične
patria k vianočnému programu. Chlapci
sa naň vždy veľmi tešia.

Aj tento rok sme mali v programe hostí.
Bola to nová ženská spevácka skupina zo
Strečna. Svoje hlasy spojili dovedna
v terchovských  koledách Katka

Tradícia v srdci
K sviatkom Vám želáme, aby Váš

domov počas Vianoc zavoňal domácim
chlebom, oplátkami a zaznel vinšami
a krásnymi koledami.

Pri akom zdraví nový rok vítame,
nech tak aj po dvanásť mesiacov ostane.
Ako pri stole, tak aj v rodine.
Veľa zdravia, šťastia a božského

požehnania.
Za DFS Hájovček, Ľubica Kučerová

Príprava na vianočné
obdobie v obecnej knižnici
Keď som bola malá, veľmi som sa tešila

na Vianoce. Pamätám sa hlavne na to, ako
vonku mrzlo, bolo všade veľa snehu, tešili
sme sa mu na sánkovačke a  premrznutí
sme sa večer vrátili domov. Uprostred
izby stál už stromček ozdobený, na stole
boli nachystané dobroty. Nevedeli sme
sa dočkať  darčekov .Najskôr sme šli
nakŕmiť hospodárstvo a zatiaľ prišiel
Ježiško a nadelil nám darčeky... .čo
tomuto neopakovateľnému zážitku
predchádzalo a aj v súčasnom období
predchádza?. ,Príprava, ktorá začína
v adventnom období ,kedy by  mal, tak
ako symbolizujú sviečky na adventných
vencoch, do našich domácnosti zavítať
mier, viera, láska a nádej. Pripomenuli
sme si v knižnici toto krásne obdobie
príprav  na najkrajší deň  v roku,
narodenie Ježiška. S touto prípravou by
mal každý človek začať sám v sebe, a to
už  v detskom veku. Deti,  druháci
základnej školy, si vyzdobili stromček
 reťazou z farebného papiera, ktorú si
vyrobili.  Vyrobili si sami vianočnú
pohľadnicu, ktorou vyzdobia svoje
domovy. A ako inak by sme mohli
zakončiť toto príjemne stretnutie ako
vianočnými piesňami.

Prajem všetkým detským i dospelým
čitateľom príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku 2010 veľa
zdravia ,úspechov v práci i v súkromí
a hlavne veľa čitateľských zážitkov.

–eb-



5. strana6/2009

Sv. Mikuláš a Lucia
v materskej škole

„A zasa prichádzajú tie radostné sviatky,
čo nám osladia ten život krátky“. No kým
prídu, treba sa polepšiť a čo to
ponaprávať. Zhodnotiť rok, čo je za nami.
A na to vždy príde sv. Mikuláš, čert

Aj deti boli akési dobré.. To asi preto,
že sme piekli chlebík- povedala Simonka.

Viete, že chlebík vedia napiecť aj malé
deti ? A ako rady!

Trochu múky, vody, soli,
len aby bol chlebík dobrý....
Peč sa, chlebík, peč!
Ten náš bol špaldový. A chutil výborne.

Najviac deťom chutila kôrka.
Naozaj, chlebík je zázrak. Skúste to.

To bol ale krásny deň

Špaldový chlebík
20 dkg hladkej múky
10 dkg celozrnnej múky
20 dkg špaldovej múky
1/2 sáčku /kocky droždia
2 lyžičky soli
2-3 kvapky oleja
voda podľa potreby
Z vody a droždia robíme kvások,
vmiešame do múky, pridáme ostatné
prísady  a miesime. Tvarujeme
bochníky ktoré necháme chvíľočku
odpočinúť na plechu a upečieme.
Môžeme pridať rôzne semienka-
slnečnicu, ľan..

Dobrú chuť

a anjel.
Ale ten Mikuláš, čo k nám chodí do

materskej školy, je čoraz múdrejší.
O deťoch vie všetko. Pozná ich mená,
rodinu. To asi preto, že má tú zlatú knihu.
Vie, čo robí oco, mama, starká...

Vie, že nechceme jesť  zeleninu, že sa
niekedy bojíme, aj že radi cvičíme. No
vždy sa naň tešíme.

Mikulášku, Mikuláš
A vždy radi privítame aj Luciu v škôlke.
Prišla aj tento rok.
To bolo radosti!

Radostné Vianoce
a veselý nový rok Vám želajú

deti a zamestnanci MŠ v Strečne

Rodáčka z Kysúc, žijúca v Čadci,
autorka debutovej zbierky básni ,,Hľadám
ťa, láska“ a zbierky básni s  názvom
,,Vyznanie lásky“, ako i  autorka množstva
článkov ,ktoré jej vychádzajú
v časopisoch a novinách hlavne na
Kysuciach. Má už pripravené na vydanie
ďalšie tituly, na ktoré sa čitatelia môžu
tešiť. Veľmi príjemná a sympatická žena
,toho času pôsobí ako učiteľka
slovenského jazyka na strednej škole
v Žiline .Bolo nám cťou, že sa podelila
s našimi mladými tvorcami literárnych
diel so svojimi skúsenosťami a zážitkami
pri svojom tvorení
a vydávaní svojich
diel. Veľmi
dojemné boli aj  jej
zážitky z pôsobenia
s  p os t i h n u t ým i
deťmi, s ktorými
robila a ktoré jej
veľmi veľa dali.
Naše deti sú zdravé
,majú šikovné ruky,
vedia chodiť, majú
dar reči, no sú deti,
ktoré tieto schop-

nosti nemajú, ale zato vedia úžasne
prejaviť radosť , keď sa o ne prejaví
záujem a venuje sa im .Deti len s úžasom
počúvali ,ako tieto deti vedeli vytvoriť
svoje úžasné diela.

I naše deti tvorili v svojich literárnych
prácach .Veru nájsť v sebe schopnosť
vytvoriť dobrú vetu, ktorá vytvorí rým,
nie je jednoduché, hlavne deťom prvého
stupňa. Besedu sme spojili
s vyhodnotením literárnych súťaží
v poézii i v próze. Hodnotila ich
trojčlenná porota v zložení p.Albrecht,
p.učiteľka Erika Trnovcová a Eva
Balcárová. -eb-

Spisovate¾ka Marta Martinská- Ujháziová
na besede v obecnej knižnici

V poézii na tému: ,,Óda na
zimu“ boli vyhodnotení :

V prvom stupni 1-4 ročník
1.miestoMirko Melo -2.B.
2.miesto Dominika Sokolovská-3 trieda
3.miesto Marika Martiniaková-3 trieda

V druhom stupni 5-9 ročník
1.miesto Evka Bieliková-6.A.
2 miesto Veronika Sokolovská 6.B.
3 miesto Monika Zrelicová-7 ročník

V próze na tému: ,,Toto som
skutočne ja“ boli vyhodnotení:

V prvom stupni 1-4 ročník
Mirko Melo-2.B.
Dominika Sokolovská -3 trieda

V druhom stupni 5-9 ročník
1.miesto Monika Zrelicová-7 ročník
2.miesto Veronika Sokolovská-6.B.
3miesto Júlia Melová 6.B.

čo v tom koši pre nás máš.
Celý rok sme poslúchali,

Aj si uši umývali
Nikto z nás sa nebil veru,
Na kolene nemal dieru.

Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
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V mesiaci november dokončil OPS komplexnú rekonštrukciu
vozovky Sokolskej a Lipovej ulice a  v dĺžkach 550 a 55 m.
Cesta je projektovaná ako komunikácia pre stredne ťažkú
dopravu. Šírkové parametre sú – vozovka 6,5 m a vyvýšený
chodník o šírke 1 – 1,90 m. V telese vozovky je zabudovaných
15 trativodov s priemerom 1000 mm, ktoré budú odvádzať
dažďovú vodu. Priečny 2 %-ný sklon  je jednostranný.

Kolektív OPS využil priaznivé klimatické podmienky
v mesiacoch október a november a stihol dokončiť mokré
procesy na stavbe (betonáže obrubníkov a prídlažby). Koncom
mesiaca november položila fa Riline Ružomberok asfaltový
koberec a hrúbke 11 cm. Tým sa komunikácia spojazdnila pre
verejnosť. Restom ostáva ešte dokončenie dlažby chodníka
a preložka elektrických stĺpov.

Žiadam týmto občanov bývajúcich na tejto ulici, aby
nezasypávali priestor chodníka žiadnym materiálom, pretože
tento je prichystaný na pokládku zámkovej dlažby

Ing. Milan Rendár, riaditeľ OPS

Rekonštrukcia Sokolskej ulice

Koniec roka je väčšinou časom bilancovania a tento bol
špecifický. Kríza a prechod na euro boli hlavnými faktormi, ktoré
determinovali možno povedať všetky oblasti života. Ten prvý
v celosvetovom a druhý tiež v našom životnom priestore.

Cestovný ruch je jedným z dôležitých hospodárskych článkov
Slovenska a pokiaľ sa týka našej oblasti, patrí v súčasnosti
a perspektívne medzi nosné.

Preto mu je venovaná výrazná pozornosť a z toho dôvodu sme
sa v priebehu jedného mesiaca zúčastnili až na štyroch podujatiach,
ktoré bilancovali výsledky a hľadali východiská.

Už druhá konferencia o CR, poriadaná VÚC Žilinský
samosprávny kraj 9. 12.,  mala reprezentatívne obsadenie a mohli
sme sa dozvedieť o trendoch v turizme a participácii MH SR
a SACR na propagácii Slovenska pri prezentačných  príležitostiach
v celosvetovom meradle, ako aj o príprave zákona o CR. Odbor
regionálneho rozvoja VÚC a jeho sekcia pre cestovný ruch
priblížili účastníkom svoje aktivity, ktorých bolo v porovnaní
s minulým obdobím nielenže viac, ale tematicky a marketingovo
boli oveľa pestrejšie a účinnejšie. Ich spektrum a návštevnosť sa
určite pozitívne podpísala aj pod tohtoročnú sezónu v Strečne,
pretože ak neboli orientované naň priamo,  bola obec do nich
v rámci širších súvislostí zahrnutá.

Euroregión Beskydy usporiadal v priebehu mesiaca november
až dve akcie venované turizmu. Obidve sa konali v SIP ŽSR, čo
nielen potvrdzuje kvalitu a služby nášho zariadenia, ale takisto
podčiarkuje významom Strečna ako dôležitej destinácie z pohľadu
predmetu jednania.

Cestovný ruch, vidiecky turizmus, agroturistika, udržateľný
rozvoj, využitie prírodného a kultúrneho dedičstva boli a sú
prvoradými dôvodmi vytvárania euroregionálnych aktivít
v prihraničnom priestore na zabezpečenie sociálno -ekonomického
rozvoja.

Konferencie 5. a19.11 boli odborne orientované na kvalitatívne
vyššie zvládnutie problematiky, ponúknutie špecifík adekvátnym
spôsobom zohľadňujúcim tiež klientelu s požiadavkami
rešpektujúcimi a očakávajúcimi medzinárodné štandardy.

Preto sme sa mohli dozvedieť o destinačnom manažmente,
vzniku klastrov a ich dôvodoch, vývojových trendoch, ale čo bolo
zrejme najdôležitejšie, o niektorých praktických výstupoch
projektov a skúsenostiach pri eliminovaní dopadov krízy
a kurzových rozdielov.

Asi najdôležitejší je marketing a v súčasnosti orientácia na
domáceho klienta. Prirodzená opatrnosť a šetrnosť nášho človeka
a zároveň chuť tráviť voľný čas aktívne je príležitosťou ponúkať
produkty a balíčky s jednodňovým, resp. krátkodobým využitím.
Táto mentalita platí i v susednej Českej republike, a preto mohla
konštatovať riaditeľka združenia Východná Morava, že podiel
domácej a zahraničnej klientely u nich v tomto roku tvoril 88:12.
a pre rok budúci i pri masívnej širokoplošnej podpornej kampani
„Letos se jezdí k nám“ očakávajú zmenu pomeru na 87:13.

Trendom súčasnosti v rámci tzv. zelenej ekonomiky je „zelený
turizmus“. Tiež sme sa mohli v SIPke dozvedieť od  dr. Hladkého
z UMB v B. Bystrici, i o častom prehliadaní ekonomického
význam cyklotrás pri podpore miestnych služieb a momentálnom
„hite“ – budovaní vyhliadok.

Možno povedať, že tieto faktory akosi intuitívne, bez hlbších
analýz transformujeme do nášho rozvoja a projektov už dávnejšie,
a takéto konštatovania nám iba dávajú za pravdu v správnosti cesty.

Posledným podujatím zo štyroch uvedených bolo stretnutie
zástupcov českej a slovenskej strany Euroregiónu Beskydy pri
hľadaní riešení projektu „Infonet“, ktoré sa konalo 11. decembra
v hoteli Bránica v Belej. Prizvaní boli tiež poľskí partneri. Tam
takisto rezonovala otázka cezhraničnej spolupráce práve v sfére

využitia potenciálu relatívne ekonomicky slabších prihraničných
regiónov cestou turizmu v jeho rôznorodých formách. Nie je to
však iba reakcia na momentálnu situáciu. Tu sme ako obec
angažovaní od vzniku združenia a výsledky sú v podobe viacerých
priamo alebo v spolupráci s viacerými obcami realizovaných
projektov zodpovedajúce našej líderskej pozícii v Euroregióne.
Pozícii, ktorá odráža a potvrdzuje správnosť aktuálneho
pochopenia a praktickej transformácie zmyslu tvorby
euroregiónov.

Klastre, ako združenia cestovného ruchu, sú v súčasnosti módne.
Vytvorilo sa ich v tomto roku viac. Asi najznámejším je klaster
Liptov – spolok troch najväčších liptovských miest a štyroch
najvýznamnejších súkromných spoločností v tomto priestore,
nasledoval ich klaster Orava, ďalej Tatry a vytvára sa klaster
Turiec. O tomto tiež pojednávala konferencia na VÚC Žilinský
samosprávny kraj 9. decembra. Málokto však vie, že návrh
vytvorenia klastru Strečno odznel na pracovnom stretnutí
zástupcov obce Strečno a Belá v SIPke s pracovníkmi katedry
verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity
v Bratislave už na jeseň 2007 z úst vedúceho katedry - prof.
Bučeka . Následne pri príležitosti pracovného stretnutia
odborníkov, dotknutých subjektov, obcí a občanov „Zachovajme
jedinečnosť a život strečnianskeho prielomu“  v marci 2008, ako
reakciu na oživenie myšlienky vodného diela Nezbudská Lúčka,
nám zaslal aj svoju predstavu o uvedenom klastri.

Vlastne návrh spolupráce subjektov alebo samospráv
vyskytujúcich sa na tomto priestore, ktorých neoddeľuje ale spája
cesta, rieka, pohorie či predmet podnikania.  Zdanlivo samozrejmá
a logická myšlienka, ktorú možno vôbec netreba podložiť vznikom
klastru. Iba sa chovať prirodzene  tak, ako nám hovorí zdravý
rozum. O tom, že využiť a pritom zachovať má rácio a u nás i
podmienky, sme príkladom už dosť dlho.    /pa/

Ako ïalej v cestovnom ruchu
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Rozpis
vývozov

Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň v stredu

december – 30.
január – 13., 27.
február – 10., 24.

Triedený komunálny odpad
(tretí štvrtok v mesiaci)

január – 21.
február – 18.

13. decembra bola
v priestoroch vestibulu
kultúrneho doma
vernisáž fotografií
Jeden deň  Strečna.
Výstava takmer 50
fotografií je
v ý s l e d k o m
m e d z i n á r o d n é h o
fotoplenéru, ktorý sa
u s k u t o č n i l
v septembri.

Na začiatku boli priateľstvá. Medzi
poľským a slovenským fotoklubom.
Medzi ukrajinským a poľským
fotoklubom. A medzi Strečnom a Žilinou.
Priateľstvá však nevytvárajú štáty, mestá
či kluby, priateľstvá vytvárajú ľudia. A tí
na ich základe robia malé veľké veci.

Strečno má čo ponúknuť. Má hrad,
dokonca dva. Má prívetivé prostredie
a pekné okolie. Má pamätník na časy
minulé. Má plte na Váhu. Všetko toto nie
je samozrejmosť. Všetko toto mohlo
vyniknúť niekde inde, na inom brehu,
možno inej rieky. Ale nevyniklo, pretože
Strečno má ľudí, ktorí to chceli.

Fotografia je zrkadlo reality, ktoré
nastavuje fotograf. Ten podľa zvoleného
uhlu záberu transformuje realitu do
fotografie. Aj najviac zmanipulovaná
fotografia má aspoň jeden prvok, ktorý
bol naozaj odfotografovaný. Dobrá
fotografia sa od tej zlej líši aj tým, že

Výstava
fotografií

manipulácia nie je iba manierom. Má svoj
zmysel.

Fotografi si vo svojej voľnej tvorbe
vyberajú témy, ktoré majú potenciál byť
atraktívnymi. Ak nečítate túto úvahu iba
od tohto odstavca, iste sa nebudete
čudovať, že jeden septembrový deň
začala skupinka fotografov nastavovať tie
svoje zrkadlá práve Strečnu. A tak vznikol
JEDEN DEŇ STREČNA. Obyčajný
a predsa nie celkom. Či tie reflexie toho
dňa boli zvládnuté dobre alebo pomenej,
môžete posúdiť počas tejto výstavy.

My len veríme, milí Strečňania, že sme
Vám fotografovaním neukradli dušu.
Práve naopak, chceli sme Vám ju iba
pohladiť. Ďakujeme Vám, že sme mohli
byť s Vami!

Andrii Chekanovskyi, Fotoklub 9x12,
Kyjev, Ukrajin, Jacek Szewczyk, Fotoklub
F4, Piotrków Trybunalski, Poľsko,
Martin Tomáška, Fotoklub OBZOR,
Žilina, Slovensko

Foto: M.Veliky

Dňa 23. novembra 2009 zavítala na
Slovensko päťčlenná oficiálna francúzska
delegácia, tvorená pracovníkmi
Historickej služby (Service historique de
la Défense - SHD) francúzskeho
Ministerstva obrany a členmi filmového
štábu Ústavu komunikácie
a audiovizuálnej produkcie Ministerstva
obrany Francúzska (Etablissement de
communication et de production
audiovisuelle de la Défense - ECPAD).
Ich cieľom je získať na Slovensku
potrebné zábery k nakrúteniu
dokumentárneho filmu venovanému
francúzskym partizánom, ktorí bojovali
v Slovenskom národnom povstaní. Na
druhý deň  sa filmový štáb vydal
z Bratislavy po stopách partizánskej
brigády M. R. Štefánika, ktorú v polovici
augusta 1944 tvoria aj traja francúzski
dôstojníci a vyše sto dobrovoľníkov
francúzskej národnosti pod vedením
kapitána Georga de Lannuriena. Jednotka
plnila bojovú úlohu už 28. augusta 1944,
kedy obsadzuje vrútockú železničnú
stanicu a dostáva za úlohu zastaviť postup
fašistických ozbrojených jednotiek
v Strečnianskej tiesňave. Dnes sa nad
obcou Strečno na kopci Zvonica týči
pamätník spomienok na udalosti týchto
dní, keď 58 francúzskych partizánov
v týchto a nasledujúcich dňoch SNP
položilo svoje životy za slobodu našej
vlasti. Plukovník Frédéric GUELTON zo
SHD nenavštívil Slovensko prvýkrát. Dňa
4. mája 2009 sa na medzinárodnej
konferencii venovanej pamiatke 90.
výročia tragickej smrti M. R. Štefánika
premietol (v prvej premiére vôbec)
francúzsky dokumentárny film, ktorého
tvorcom bol práve on. Film odvysielala
dňa 3. mája 2009 aj Slovenská televízia.
Členovia francúzskej delegácie:
Plukovník Frederic GUELTON a pani

Emanuelle BRAUD (SHD) a zástupcovia
Ústavu komunikácie a audiovizuálnej

produkcie MO FR (ECPAD) dôstojník
Frederic LAMONERIE, pán Jean
VILLAIN a jazdecký rotmajster Gael
MASSON.

Filmovanie:
Dňa 24. novembra 2009 nakrútili

rozhovor s akademickým maliarom
Štefanom Pelikánom v Lietavskej Lúčke,
autorom 21 portrétov francúzskych
partizánov. Následne prebiehalo
filmovanie na kopci Zvonica a v pamätnej
izbe SNP v obci Strečno za priateľskej
asistencie zástupcov obce Strečno na čele
s pánom starostom A. Klocáňom. Odtiaľ
viedla cesta na partizánsky cintorín
v Priekope pri Martine, kde je
pochovaných 8 francúzskych partizánov.
V tiesňavách vážskej kotliny medzi
Strečnom a Kraľovanmi boli urobené
viaceré zábery dokumentujúce ciele
partizánov brániť dôležité komunikácie
(vodné, cestné aj železničné) pred

postupom okupantov.
Dňa 25. novembra navštívila delegácia

Podpolianske múzeum v Detve, kde sa
nachádza výstava venovaná 65. výročiu
jedinej partizánskej prehliadky počas
SNP. Následne boli poskytnuté
k filmovaniu priestory múzea SNP
v Banskej Bystrici ako aj bohatý filmový
historický materiál v prítomnosti riaditeľa
múzea p. Mičeva.

Dňa 26. novembra navštívila delegácia
vápenku v Nemeckej a Kremničke.

PS: Jednou z línií scenára
dokumentárneho filmu majú byť zápisky
G. Lannuriena, do ktorých majú byť
pôsobivo a dramaticky zasadené exteriéry
autentických miest bojov francúzskych
partizánov v SNP. Druhou líniou majú
byť stále živé spomienky slovenských
súčasníkov na tieto udalosti.

Daniel Belanský,
Ministerstvo zahraničných vecí SR

Dokument o Slovenskom národnom povstaní
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Dobrý deň, som maliar mráz, nič neberiem za obraz.... Zo striech krásne zvončeky
si rozvešám, všetkých cink-cink ľadovú pesničku zahrám....  ktorá ťa určite zahreje
pri srdci a vyčaruje úsmev na líci. Útržkami z básní sa vám opäť prihovárajú deti
z našej školy, ktorým nie je cudzia žiadna téma. Aj keď možno niekto tvrdí, že súčasná
doba je skúpa na tvorbu žiakov, opak je pravdou. Deti stačí len podoprieť a ukázať
smer, dokážu kráčať aj samy.  Príjemné čítanie a zamýšľanie sa nad myšlienkami,
ktoré sú poskrývané v týchto riadkoch.

Zvončeky z našej školy....

Kristínka Kučeríková, 7. ročník

Zimné radostné Vianoce
Už prišla zima, prišiel mráz,
von za oknom sniežik padá, prichádza
Vianoc čas.
Darčeky, ozdôbky a voňavé jedličky,
to sú naše vianočné vecičky.
Na okno klope malý Ježiško:
,, Deti, otvorte mi vaše okienko.“
Nesiem vám darčeky do vášho srdiečka,
vám budem dávať pokoj, lásku a veľa
zdravíčka.
Plyšáky, hračky a všeličo ostatné,
to sú naše Vianoce- požehnanie
duchovné.

Alenka Šrenkelová, 6.A

Tojčíkovský vinš
V zime vločky vejú,

nech sa Vám vaše deti stále smejú.
Už je tu zima, mráz na okná sadá,

nech na vás starosť a bolesť nepadá.
Duch Vianoc k nám už letí,

nech máte zdravia ako je na svete smetí.
Vôňa makovníkov vianočných,

nech sa vždy stretávate pri chvíľach
spoločných.

Jedličky sú už ozdobené,
nech sú pre vás tieto sviatky požehnané.

Vierka Tojčíková, 7. ročník

Na Vianoce
Bola zima, treskúci mráz pudroval líca

dočervena a ústa vypúšťali teplú paru ako
fučiace lokomotívy. Po meste sa
potulovalo dievčatko, ktoré nemalo
rodinu, pretože mu ju zobrala vojna.
Unavené, hladné a celé skrehnuté od zimy
si sadlo na studenú zem v úzkej uličke
a potichu plakalo. Išiel okolo pán
v čiernom kabáte, na hlave mal klobúk,
na ktorom sa mu trblietali drobné snehové
vločky. Začul ten tichý plač a podišiel
k dievčatku a opýtal sa ho:,, Prečo si tak
neskoro sama vonku?“ Dievčatko od zimy
a únavy ani neodpovedalo a zaspalo mu
v náručí. Pán v čiernom si ju pritúlil
k sebe a vzal si ju domov. Dievčatko sa
prebudilo na vôňu sladkého kakaa. Začali
sa spolu rozprávať a jej záchranca sa o nej
dozvedel všetko. Ako trpela, keď prišla
o rodičov a bratov. Ako žobrala a túlala
sa mestom. Tento pán bol bohatý továrnik,
ktorý vyrábal topánky. Aj on prišiel vo
vojne o rodinu, a preto bol sám. Mal
v domácnosti iba mladú dievčinu, ktorá
mu upratovala, varila a prala. Na druhý
deň boli Vianoce. Pán továrnik sa hneď
ráno vybral do obchodov niečo dievčatku
kúpiť, nezabudol ani na dievča v službe.
Kým dievčatko spalo, stihol nákupy aj
ozdobiť stromček. Prišiel večer a pri stole
sa stretli všetci traja. Vianoce odvtedy
trávia spolu a tvoria peknú rodinku, ktorá
sa rozrástla už o dvoch synov, pretože pán
továrnik si dievča v službe zobral za ženu.
A stratená sirota mala opäť veľkú rodinu.

Romanka Marková, Nika Melová 6.A

Tetka Zima
Určite ju poznáte,

občas príde na blate,
občas na bielom koni,

z podkovičiek len tak zvoní...
Porobí si cencúle,

aby mohla nimi cinkať na bále.
Zimu majú deti rady,

bez nej by bol život slabý.
Sánky zaraz vyberieme,

na kopce hneď vybehneme,
korčule si obujeme.

Tešíme sa, padá sniežik bielučký,
na polia i na lúčky

aj na strechu nášho domu,
máme z toho pohromu.

Paťka Trnovcová, 7. ročník

Simonka Repáková 7.ročník

Najkrajší sviatok zimy
Jesenné počasie začalo dávať ľuďom

najavo, že teplé slnko uvidia až na jar. Zo
dňa na deň sa ochladzovalo, až jedného
rána sa ľudia zobudili do zasneženej
krajiny. ,, Ako tá zima prišla potichučky,“
hovorili si babky pred bránami. ,,
O chvíľočku tu budeme mať Vianoce!“
zhíkla jedna z nich. Čas ubiehal a prišiel 1.
december. V dedine žila chudobnejšia
rodina. Keď otec raz prišiel domov, tak mu
mama ponúkla horúce kakao. Otec si ho
vzal a mama povedala:,, Ponúkla by som ti
trebárs aj šampanské, ale musíš sa
uspokojiť aj s kakaom!“ Vedela, že peniaze
sú v ich rodine problém, preto sa s mužom
dohodli, že svoje dlhy vyrovnajú tak, že
predajú časť svojho dobytka. Mali jednu
kravu, dva kone, jednu kozu a strážneho
psa. Samozrejme chceli potešiť aj deti na
Vianoce, preto potrebovali trošku peňazí
nazvyš. Prišiel čas, keď bolo treba ísť do
lesa po stromček. Deti si zobrali zo stajne
svojho jediného koňa a vybrali sa do hory.
Keď sa vracali domov, takto sa rozprávali:
,, Čo by si chcel pod stromček tento rok?“
opýtala sa sestra brata. Ten si veľmi želal,
aby sa k nim vrátili všetky zvieratá, ale
hlavne ich strážny pes. Išla s nimi aj malá
myš Hryzka a tá im povedala: ,, Ja by som
si želala veľký kus syra s tááákou veľkou
dierou a novú postieľku!“ Začul to koník
a povedal: ,, Ja by som si želal nové
napájadlo a teraz ľahší stromček na mojom
chrbte,“ a veselo zaerdžal. Keď sa vrátili
domov, vyrobili spolu so starým otcom
darčeky pre zvieratká. Prišiel Štedrý večer
a čas, kedy sa rozbaľovali darčeky a každý
sa tam niečo našiel. Chlapcovi sa síce jeho
želanie o zvieratách nesplnilo, ale čakalo
ho tam veľké prekvapenie- malé šteniatko,
ktorému dal meno Happy.  Prežili krásne
a šťastné Vianoce.     Erik Martiniak, 6.A
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Žiarovka a jej prvé
a posledné Vianoce

Raz vo vykúrenej izbe, ktorá
pokukovala na zimnú metelicu za oknom,
pripravovali vianočný stromček. Vyzeral
veľmi pekne, ale niečo mu stále chýbalo.
Boli to vianočné svetielka. Tak sa vybrali
do obchodu a kúpili ich. Kúpili však také,
medzi ktorými bola jedna žiarovka, ktorej
sa nič nepáčilo, zo všetkého sa smiala
a hlavne, nič sa jej nechcelo. Asi si
myslela, že je najlepšia na celom svete.
Keď ich rozbalili a začali dávať na
stromček, žiarovka si pomyslela:,, No to
teda vyzerá, čo tu budem robiť, ten strom
je nič moc, je celý zelený, akýsi z drôtu
a ja tu mám svietiť?“ Zaumienila si, že sa
nerozsvieti, aj tak bolo. Aby prestala
svietiť, musela niečo vymyslieť. Tak sa
jedovala a paprčila až praskla.  Tá ale
vyzerala, ale prežila to! Svetlá
samozrejme bez žiarovky nesvietili, tak
sa vybrali s nimi naspäť do obchodu
a zobrali aj tú prasknutú. Tá si myslela,
že kým ju opravia, bude odpočívať
v obchode a nebude musieť žiariť na
nejakom strome. Predavač ju však hodil
do koša, pretože prasknuté žiarovky sa
neopravujú, ale vyhadzujú, a ona to
nevedela. Smutná na dne koša si
uvedomila, akú hlúposť urobila. Mohla
mať pekné Vianoce, ale komu niet rady,
tomu niet pomoci.

Jurko Oberta, 6.A

Preto povedal otcovi, či by aj oni nekúpili
toľko pyrotechniky. Otec mu však
povedal, že toľko peňazí nemajú, aby
mohli kúpiť tak veľa petárd. Syna to
veľmi nahnevalo a prestal sa s otcom
rozprávať. Kúpili nejakú pyrotechniku,
ale nebolo jej toľko, koľko si syn želal.
Večer začul, ako sa otec rozpráva
s mamou v kuchyni:,, Tie sviatky boli
veľmi drahé, musíme si dať pozor, aby
sme vyšli do ďalšej výplaty!“ A dodal: ,,
Aj dnes chcel náš syn kupovať plnú tašku
petárd, ale peňazí nie je veľa, tak som
nesúhlasil a on sa so mnou teraz
nerozpráva.“ Keď si tento rozhovor syn
vypočul, zamyslel sa nad sebou a na
druhý deň ráno sa otcovi ospravedlnil.
Uvedomil si, že iní ľudia sú na tom horšie,
že sú deti, ktoré hľadajú po Silvestri
nevybuchnuté petardy a snažia sa ich
odpáliť, len aby mali radosť, že niečo
buchlo. Nakoniec bol rád, že mali aspoň
niečo.

Ján Zaťura, Adam Tichý, Vladimír
Bukovinský, Erik Martiniak 6.A

Zimný čas
V jeden známy deň,
odrezal som strom a zostal po ňom peň,
voda mu dnes nechýba,
hore Váhom pláva ryba.
Je to kapor vianočný,
taký veľký tradičný,
chytíme ho tak či tak,
nasypeme naň pomletý mak.
Na večeru na tanier,
máme aj vianočné prianie,
chceme loptu strakatú
aj lietadla maketu.
Nie veľkú, nie malú,
len aby využila našu halu,
a keď okno rozbije,
dúfam, že nás otec nezbije.

Jakub Beháň, 7. ročník

Idú k nám také sviatky,
pre každého aby trafil spiatky,
aby každý, koho cesta láka,
spomenul si, že ho doma niekto čaká...

Nech si k stolu poľahky sadá,
nech si všimne, že ho má otec, brat,
sestra i mama rada.

Nech si pochutí na Vianociach,
nech má celý rok úsmev na lícach.

Nech v batohu si zdravie nosí
a nech lánom šťastie kosí...

Krásne sviatky a spokojný nový rok
z veľkého srdca želajú deti a kolektív
ZŠ.

,,Vychovaný“ syn
Sú dva dni pred Silvestrom a syn

s otcom sa vyberú do mesta na nákupy.
Rozhodli sa, že kúpia pyrotechniku na
silvestrovskú polnoc. Sedeli v autobuse,
z ktorého si syn všimol okoloidúceho
chlapca s plnou igelitkou petárd, svetlíc
a rakiet. Závidel mu, to sa musí priznať.

Dominika Klocáňová 7.ročník

JEDEN DEŇ V STREČNE
Môj deň v Strečne poskladám z perál,

navlečiem ich na nitku a zavesím nad
Strečno, aby každý videl, že u Vás je
niečo milé, zvláštne a drahé. Vzácne je
Vaše dedičstvo po Žofii Bošniakovej.
Zdedili ste po nej nie majetok, ale
vnútorné bohatstvo. Ako dôkaz uvediem
výchovu k dobrým mravom.
Niekoľkokrát ako neznámy človek som
išiel cez Strečno. Mladší od mňa ma
slušne pozdravili. Oni túto krásnu
vlastnosť mali už od niekoho. Vy najlepšie
viete od koho. Tak dostávam nie jednu,
ale niekoľko perál na nitku. Nadutý
človek sa nepozdraví nikomu. Nadutosť
nepatrí do vnútorného bohatstva človeka.

Tucty perál som našiel vo vašom
HLÁSNIKOVI. Už od malých detí sa učia
poznávať krásu a cibria ju v mnohých
súťažiach. Z jednej uvediem úryvok.

Rodný kraj (Janka Mintáchová)
“Môj rodný kraj je ten,
v ktorom keď vánok ofúkne ma,
tak blahom oplyniem....”
Milá Janka, dnes iste vieš, že už pri

vetr íku k svojmu kraju obdivom
precitneš. Pokúsim sa zhrnúť myšlienky
človeka na prejav vnútorného bohatstva
touto podobou.

On slová radí v plodný zlatý klas
Do partitúry vkladá mora hlas
A z dúhy stavia ponad rokle most
Veď padlých mostov medzi nami dosť
On smelo bude blesku v ceste stáť
Keď chce ti jeho silu, svetlo dať
A mysli, vtákom praje voľný let
A dáva istú nádej, kde jej niet
Kráse a fantázii nedávajú krídla iba deti.

Medzi mnohými aj pltníci sa priam
prekonávajú v bohatosti krásnych
i hrôzostrašných, samozrejme vždy
skutočných príbehov a udalostí, až mráz
preniká hlboko do poslucháča a tuhne
svalstvo.

Nedávno, v jednu decembrovú nedeľu,
som videl niečo, čo musím označiť
slovom úžasné. Cupitali deti dedinou, deti
súboru Hájovček, aby na javisku ukázali
celej dedine, čo vedia, aké sú veľké, nie
vzrastom, ale svojím talentom. V sále boli
obsadené všetky miesta, mnohí ľudia stáli.
Nechýbal takmer nikto z príbuzných
a známych. Hájovček spieval, tancoval,
hral,  rozosmieval, vyronil slzičku
a otváral srdcia. Mal som dojem, že v sále
je iba jedná jediná rodina, ktorá ako veľká
kytica je opásaná stuhou pokoja
a svornosti.

Viem, že na Vašej nitke perál nespravíte
uzlík.

Štefan Zvarík, fotoklub Obzor, Žilina
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Zima
Hurá je tu zima zasa
všetci sa už tešíme
guľovačku máme radi
guľovať sa chodíme

Sánkovačka to je naše
Z kopca sa už spustíme
Je to pre nás veľká sranda
všetci sa už tešíme

Korčuľovať sa my vieme
čože je to pre nás
Na ľade sme veľmi dobrí
ako praví korčuliari

Mirko Melo

Vonku v zime
Prišla zima biela pani
zmetám prach zo svojich saní
Mráz ma štípe na lícach
keď behám po uliciach
Spustiť sa sánkami dole
to chce kúsok pevnej vôle
A na lyžiach cez svahy
zas dávku odvahy
Všetci v dobrej nálade
stretneme sa na ľade

Všade vôkol biely raj
držím v rukách teplý čaj
Už sa stmieva silnie mráz
zajtra sa stretneme zas

Evka Bieliková 6.A
Môj život na dlani

Niekedy ani neviem, kto som .Jeden deň
si myslím ,že chcem byť vzorná žiačka
a druhý deň si zas všetko nechávam na
poslednú chvíľu, čiže aj domáce úlohy.
Ak niečo o sebe viem, tak je to v prvom
rade to, že som náladová. Keď mám zlú
náladu, tak sa nemôžem na nič sústrediť ,
dokonca ani na čítanie Ale zas, keď mám
dobrú náladu ,tak by som chcela robiť
i sto vecí naraz. Niektorí ľudia by vedeli
asi skôr ako ja ,aký človek som .Myslím
si o sebe ,že niektoré veci prežívam dosť
emotívne ,ale som dosť výbušná .Keď
mám zlú náladu ,tak vybuchnem aj pre
maličkosť .Mám rada zmeny ,ľahko sa im
prispôsobím a rada sa zoznamujem
s novými ľuďmi Myslím si, že tí, čo ma
dobre  poznajú ,tak vedia, akej povahy
som a aké nálady mávam.

Monika Zrelicová.7 ročník

Najlepšie príspevky zo sú�aže v knižnici

Všetkým pracovníkom v obchode
a v pohostinstvách, členom

a zákazníkom COOP Jednota veľa
úspechov v novom roku želá

Dozorný výbor
COOP Jednota

MS SČK praje bezplatným
darcom krvi, svojim
členom aj ostatným

občanom ve¾a zdravia
v roku 2010

Výbor MS SČK

Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.
ďakuje všetkým svojim zákazníkom
za spoluprácu v uplynulom roku
a všetkým občanom obce Strečno želá
všetko dobré, pevné zdravie, veľa
osobných a pracovných úspechov
v novom roku 2010.

Autobusové spoje zo zastávky Strečno - Jednota
do Žiliny

x x x10m x xm x10m x 6+ x6 xm x +m 6m11
5:02 5:02 5:55 6:14 6:24 6:54 7:17 7:30 8:17 9:27 10:17 11:24 11:27

5m12 x x 6+m xm x x xm x13 xm x x xm
11:34 13:00 13:04 13:10 13:19 14:10 14:57 15:12 16:05 16:12 16:57 18:03 19:02

x
20:02 21:05
do Žiliny cez Stráňavy       do Martina
6+ 6+ 6+ 6+ x 6x14 6x15 x x13

5:04 15:35 17:04 19:14 8:14 10:14 12:30 14:44 17:14

Autobusové spoje zo Žiliny – aut. nástup. do Strečna
zastávka č. 5

x 6x14 6x15 x x13
8:00 10:00 12:15 14:30 17:00

zastávka č. 7
x10m x10m xm x xm 5m12 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

Žilina – Strečno cez Stráňavy
6+ xm 6+m 6+m 6+ 6+ x x

6:50 8:40 10:40 12:30 14:20 16:20 17:25 19:30 20:30 22:30

Cestovný poriadok platný od 13. 12. 2009

Poznámky pre autobus a vlak :
x – ide cez pracovné dni
+ - ide v nedeľu a štátom uznané sviatky
5 – ide v piatok
6 – ide v sobotu
m – spoj nezachádza cez Celulózku
10 – nejde od 23.12. do 8.1., 1.2., od 22.2.-26.2., od
1.4. – 6.4., od 1.7. – 31.8., 28.10., 29.10.
11 – nejde 26.12. a od 1.5. – 8.5.

Vlakové spoje
Žilina Strečno Vrútky pokračuje do
4:43 4:57 5:06 Zvolen
6:22 6:38 6:46 x Ružomberok
6:41 6:58 7:06 6+ Ružomberok
7:18 7:30 7:38 x6 L. Mikuláš
8:39 8:51 8:59 6+ L. Mikuláš
10:43 10:57 11:05 x Ružomberok
12:22 12:36 12:44 Ružomberok
14:37 14:49 14:57 x L. Mikuláš
14:37 14:49 14:57 6+ Poprad
15:21 15:35 15:43 x, 16. L. Hrádok
16:12 16:26 16:34 x L. Mikuláš
16:42 16:54 17:03 x, 16 Vrútky
16:42 16:54 17:03 6+ Poprad
17:57 18:13 18:21 x L. Mikuláš
18:42 18:57 19:05 Ružomberok
21:35 21:48 21:56 L. Mikuláš
22:43 22:54 23:03 x6,13 Vrútky
VrútkyStrečno Žilina vychádza zo
4:56 5:04 5:19 17 Martin
5:41 5:49 6:04 x, 16 Ružomberok
6:07 6:15 6:27 L. Mikuláš
6:44 6:52 7:06 1-6 Poprad
7:09 7:17 7:31 7 Ružomberok
8:17 8:25 8.37 x Sp. Nová Ves
9:06 9:14 9:26 6+ L. Mikuláš
10:49 10:57 11:09 L. Mikuláš
11:07 11:14 11:24 19 Zvolen
13:05 13:13 13:28 L. Mikuláš
13:59 14.07 14:19 x Poprad
15:04 15:14 15:30 18 B. Bystrica
15.45 15.54 16:06 6+ L. Mikuláš
15:53 16:02 16.14 x Košice
16:41 16:49 17:03 L. Mikuláš
17:29 17.37 17.52 Zvolen
19:14 19:22 19:37 L. Mikuláš
21.05 21:14 21.27 Zvolen

12 – nejde 25.12., 1.1, 2.4., premáva 31.12., 1.4.
13 – nejde 31.12.
14 – nejde 26.12., 1.5., 8.5.
15 – nejde od 23.12. do 5.1.
16 - nejde 24.12.-6.1.
17 - nejde 25.,26.12., 1.1.
18 - nejde 25.,26.12.
19 - ide 1.6.-31.8.
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Hodnotenie futbalových sú�aží za jeseň ročníka 2009/2010

Futbalový klub Strečno ďakuje
všetkým priaznivcom za podporu
v roku 2009.

Zároveň Vám všetkým prajeme
šťastné a veselé prežitie
vianočných sviatkov, veľa
radosti, spokojnosti, lásky,
rodinného porozumenia

a šťastný
nový rok 2010

súťaže sú na piatom mieste s počtom
bodov 20 a skóre 43:28. Na vyššom počte
nastrieľaných gólov sa podpísal najvyšší
výsledok v tejto skupine – 10:0 so
Skalitým.

V hodnotenom období sa
v majstrovských zápasoch vystriedalo 20
hráčov. Z toho všetky zápasy odohrali:
Matej Bukovinský a Vojtech Oberta. 12
zápasov – Marek Mojský, Patrik Žemel,
Richard Willinger, Matej Oberta
a Dominik Mojský, 11 – Tibor Cesnek,
Roman Hanuljak, 10 – Jakub Ďuriš, 8 –
Filip Stráňavčin, 7 – Jakub Oberta,
Dominik Ilovský, 6 – Peter Samec, 5 –
Lukáš Bohačiak, 4 – Jozef Tavač. Po
jednom zápase odohrali Peter Belica,
Lukáš Honko, Lukáš Beháň a Matúš
Zajac. Pozitívnym javom je, že dve tretiny
hráčov  strelilo jeden a  viac gólov. Na
góloch sa podieľali: 9 – Roman Hanuljak,
6 – Jakub Ďuriš (preradený od žiakov!),
5 – Richard Willinger, Dominik Mojský,
Dominik Ilovský, 3 – Patrik Žemel, 2 –
Lukáš Bohačiak, Vojtech Oberta, Matej
Oberta, Filip Stáňavčin. Po jednom góle:
Marek Mojský, Jakub Oberta a Peter
Samec. V súťaži slušnosti možno
družstvo hodnotiť kladne, nakoľko dostali
iba 8 žltých kariet: Z tohto počtu dvaja
dostali červené karty (po druhej žltej).

Žiaci
V kolektíve žiakov, ktorí v tomto

ročníku hrali ako dvojičky – starší
a mladší žiaci, bol vo výkonnosti značný
rozdiel. Kým starší žiaci bojovali
o popredné umiestnenie v tabuľke, mladší
skončili na poslednom mieste. Podstatný
rozdiel je v tom, že pri dovŕšení veku je
hráč preradený do vyššej kategórie (z
mladších do starších žiakov), a tak sa to
presúva cez dorast až do družstva
dospelých.

Súťaž dvojičiek sa hrá trojkolovo,
z čoho odohrali 10 zápasov a pre jarnú
časť ostane odohrať ešte 11 zápasov, čo
bude spolu za súťažný rok 21 zápasov.

Starší žiaci si v jesennej časti počínali
veľmi dobre, držali sa na druhom mieste,
avšak v závere súťaže prehrali
v Štiavniku 4:3, čo bola jediná prehra za
jeseň  a skončili na treťom mieste. Z 10
majstrovských zápasov 6 vyhrali, 3
skončili nerozhodne a jedna prehra
s celkovým skóre 48:18 a ziskom 21
bodov. Najlepším strelcom kolektívu sa
stal Jakub Ďuriš, ktorý z celkového počtu
48 gólov dal 30. Vzhľadom na to, že žiaci
hrávali zápasy v sobotu, zahral si aj na
druhý deň v dorasteneckých zápasoch,
v ktorých dal 6 gólov. Je to objav
vynikajúceho futbalového talentu???

O ďalšie nastrieľané góly sa podieľali:
5 – Adrián Magoč, 4 – Matúš Zajac, 2 –
Martin Rendár, Martin Tavač a po jednom
góle – Ján Zaťura, Marek Sokolovský,
Erik Hauer, František Stráňavčin, vlastný
(Štiavnik).

V jesennej časti sa v zápasoch
vystriedalo spolu 15 hráčov. Desať
zápasov odohrali: Rastislav David, Marek
Sokolovský, Roman Ondák, Jakub Ďuriš,
9 – Ján Repák, Ján Zaťura, František
Stráňavčin, Matúš Zajac, Filip Bohačiak,
8 – Martin Tavač, Martin Rendár, 7 –
Libor Ondák, Adrián Magoč, 3 – Erik
Hauer. Dostali celkom 6 žltých kariet.

Mladší žiaci v jesennej časti prežívali
krízu, s akou sme sa už dávno nestretli.
Spočívala hlavne v presune hráčov
z družstva mladších žiakov do družstva
starších žiakov. I keď náhrada za týchto
žiakov bola pripravená, boli to však mladí

9 –roční chlapci, ktorí nemali žiadne
skúsenosti. Takýchto bolo celkom šesť.

V prvých dvoch zápasoch nastúpilo iba
po 8 hráčov (povolený limit), ba bola
medzi nimi i 11 ročná žiačka Jana
Zaťurová, ktorá hrala i v nasledujúcich
štyroch zápasoch. Nedostatok hráčov
spočíval v tom, že súťaž bola zahájená 22.
augusta, a tak viacerí hráči – žiaci boli
počas prázdnin na detských rekreáciách.
Postupom času začal počet hráčov
narastať a do skončenia súťaže sa ich
vystriedalo až 21. Priemerný vek bol však
9 – 10 rokov.

Výsledky sa však nedostavili. Z 10
dohratých zápasov nevyhrali ani jeden,
jeden remizovali (doma s Kotešovou) a 9
prehrali.  Celkové skóre bolo 4:60
s jedným získaným bodom.

V zápasoch nastúpili nasledovní hráči:
10 zápasov – Tomáš Kormančík, Andrej
Zaťura, Juraj Taraba, 9 – Ondrej
Kormančík, Ján Kopásek, 8 – Andrej
Kuric, Richard Samec, 7 – Jakub Beháň,
Daniel Oberta, 6 – Jana Zaťurová, Jakub
Delinčák, Timotej Čičmanec, 5 – Marcel
Delinčák, 4 – Ivan Štadáni, 3 – Branislav
Samec, Erik Hauer, Erik Szabo, ďalší
štyria hráči po jednom zápase. O štyri
góly sa rozdelili: Andrej Kuric, Richard
Samec, Erik Hauer a Juraj Taraba.
Veríme, že v jarnej časti po slabšom
začiatku bude dobrý koniec. Prajeme im
k tomu veľa športového šťastia.

P. Ďurčo st.

Do súťažného ročníka 2009/2010 prihlásilo Strečno
tri družstvá. V „A“ – čku došlo po vlaňajšku ku
generačnej výmene, v rámci ktorej prešli do „B“
mužstva starší hráči – Alfonz Klocáň a Pavol Zrelica
a do kádra zaradili nového hráča – R. Kysuckého, ktorého
aj touto cestou v  kolektíve vítame.

„A“ mužstvo v zložení. Roman Jurík, Rastislav Kysucký, Štefan
Oberta, Miroslav Taraba je v polovici súťaže v piatej lige  na peknom štvrtom mieste,
keď z 11 zápasov 7 vyhrali a štyri prehrali. V súťaži, ktorá je ťažká, predovšetkým
kvôli značnému posilňovanie mužstiev hráčmi vyšších súťaží, ktorí sem prechádzajú
kvôli ekonomickým problémom viacerých účastníkov stolnotenisových líg, je výborné
umiestnenie odrazom úsilia a systematickej práce, za čo im patrí vďaka.

Strečno „B“ je počas prestávky na 10. mieste šiestej ligy s troma vyhratými zápasmi
a ôsmimi prehrami. Pod umiestnenie sa podpísala značná maródka a dlhodobá neúčasť
niektorých hráčov. Mužstvo reprezentujú: Alfonz Klocáň, Pavol Zrelica, Kvetoslav
Pokorný, František  Stráňavčin st., Peter Melo a Ladislav Oberta.

Strečno „C“, účastník 7. ligy, pozostáva väčšinou zo žiakov, ktorí sa v lete pripravovali
na súťaž pod odborným vedením trénera A. Čuteka ml., čo sa prejavilo na výkonoch
i umiestnení. Momentálne sú na ôsmom mieste s 19. bodmi. Hráčmi „C“-čka sú Filip
Stráňavčin, František Stráňavčin ml., Michal Galadík, Peter Samec, Michal Franek,
Tomáš Kormančík, Ondrej Kormančík a Patrik Taraba. Fr. Stráňavčin ml., M. Franek
a T, Kormančík hrajú tiež krajskú bodovaciu súťaž žiakov.       /r/

Stolný tenis

Dokončenie zo str. 12
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
19. decembra 2009 v náklade 320 kusov. Za
obsahovú čas� materiálov zodpovedá redakčná
rada v zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, ¼.
Kučerová,  A. Melišová, E. Trnovcová,
E.Balcárová
Reg. číslo: RP388/2008

V. liga dospelí, skupina“A“
1. Tatran Bytčica 13 9 0 4 33:16 27
2. Slovan Podvysoká 13 9 0 4 23:15 27
3. Fatran Dolná Tižina 13 8 2 3 35:16 26
4. ŠK Belá 13 8 2 3 27:21 26
5. Slovan Rudinská 13 7 1 5 25:18 22
6. FK Strečno 13 7 1 5 20:14 22
7. ŠK Javorník Makov 13 7 0 6 37:23 21
8. FK Polom Raková 13 6 3 4 23:25 21
9. Fatran Varín 13 4 3 6 18:19 15
10. Pokrok St. Bystrica 13 4 2 7 21:35 14
11. Jednota Bánová B 12 3 2 7 14:29 11
12. OŠK Rosina 13 3 2 8 15:34 11
13. ŠK Juventus Závodie 13 2 3 8 13:27 9
14. Tatran Oščadnica 12 2 1 9 16:28 7

V. liga dorast, skupina „A“
1. Lietavská Lúčka 13 11 1 1 60:11 34
2. ŠK Dolný Hričov 13 10 1 2 39:18 31
3. Zborov nad Byst. 13 8 1 4 39:18 25
4. Slovan Podvysoká 13 7 1 5 32:22 22
5. FK Strečno 13 6 2 5 43:28 20
6. Slávia Staškov 13 5 4 4 24:29 19
7. OŠK Rosina 13 5 3 5 27:27 18
8. ŠK Radoľa 13 5 2 6 26:26 17
9. Tatran Turzovka 12 4 3 5 19:15 15
10. Beskyd Svrčinovec 12 4 3 5 25:28 15
11. Slovan Skalité 13 4 1 8 17:58 13
12. Kysucký Lieskovec 13 4 0 9 21:45 12
13. FK Čadca B 13 3 2 8 22:46 11
14. ŠK Štiavnik 13 1 2 10 18:41 5

Starší žiaci I. trieda
1. AJAX Slimáčik 10 9 1 0 51:9 28
2. Štiavnik 10 8 0 2 47:13 24
3. Strečno 10 6 3 1 48:18 21
4. Teplička n/V 10 6 0 4 29:25 18
5. Višňové 10 3 1 6 17:32 10
6. Kamenná Poruba 10 2 2 6 16:37 8
7. Predmier 10 2 1 7 20:25 7
8. Kotešová 10 1 0 9 7:60 3

Mladší žiaci I. trieda
1. Štiavnik 10  9 1 0 52:9 28
2. AJAX Slimáčik 10 8 1 1 55:8 25
3. Kamenná Poruba 10 7 1 2 29:15 22
4. Predmier 10 5 1 4 27:19 16
5. Teplička n/V 10 4 0 6 20:31 12
6. Kotešová 10 2 1 7 7:36  7
7. Višňové 10 2 0 8 17:33  6
8. Strečno 10 0 1 9 4:60  1

Záverečné tabu¾ky
po jeseni

Hodnotenie futbalových sú�aží za jeseň ročníka 2009/2010
Jesenná časť futbalových súťaží ročníka

2009/2010 sa začala 9. augusta 2009, čo
platilo pre družstvá dospelých a dorastu;
pre družstvo žiakov to bol 22. august t.r.
Jednotlivé družstvá boli zaradené
v nasledovných súťažiach: družstvo
dospelých hralo v V. lige, skupina A,
družstvo dorastu v V. lige, skupina
A a družstvo žiakov v I. triede okresu
Žilina ako dvojičky.

Hodnotenie jednotlivých družstiev bolo
vykonané na základe dodaných zápisov
o majstrovských zápasoch. Poveternostné
podmienky boli vynikajúce od prvého
kola. Pri peknom počasí sa hralo do
polovice októbra. Vtedy nastal veľký
zlom, došlo k silnému ochladeniu a
následne aj k sneženiu. Najhoršie dopadlo
11. kolo – 16. 10., keď zo siedmich
stretnutí odohrali len tri. Doplatili na to
ihriská vo vyššie položených obciach, a to
v Oščadnici, Dolnej Tižine, Belej
a Rudinskej. Tieto zápasy sa odohrali
v náhradných termínoch po skončení
jesennej časti. Nebol odohraný iba jeden
zápas: Oščadnica – Bánová B, ktorý bol
preložený na odohratie v jarnej časti.

Dospelí

Dosahované výsledky za jesennú časť
ako celok boli primerané. Zaujímavosťou
je, že v posledných ročníkoch dochádza
k slabému výkonu hráčov už pri zahájení
nového ročníka. Tak to bolo aj teraz, keď
sme v prvom a druhom kole prehrali
(Rudinská a D. Tižina). V nasledujúcich
dvoch kolách sme získali plný počet
bodov (v Bytčici a v Rosine). V piatom
kole s Belou možno náš výkon hodnotiť
ako najhorší za posledné roky. . V tomto
zápase sme prehrali 1:0, naši hráči dostali
sedem žltých kariet a na druhej strane
u hostí bolo päť žltých a k tomu dve
červené karty. Družstvo hostí bolo
podstatne oslabené a pritom získali
víťazstvo. Výkon rozhodcu, ktorý svojimi

nesprávnymi verdiktmi a rozdávaním
kariet znervóznil hráčov na obidvoch
stranách, ovplyvnil zápas.

V druhej časti odohratých stretnutí
nastalo zlepšenie, vďaka čomu sme
v konečnom umiestnení po jesennej časti
na šiestom mieste (nebyť dvoch prehier,
bolo by to prvé miesto). Celkovo sme
vyhrali  sedem zápasov, jeden sme hrali
nerozhodne a päť sme prehrali pri
celkovom skóre 20:14 a zisku 22 bodov.

Na výsledkoch sa podieľalo 24 hráčov,
z toho boli traja hráči „na skusoch“, ktorí
odohrali po jednom či dvoch zápasoch.
Všetky majstrovské zápasy v počte 13
odohrali traja hráči: Ľubomír Belko,
Martin Miček a Dušan Trhančík, 12 –
Ivan Melo. Po 11 zápasov – Róbert
Vojvoda, Andrej Kopásek, Miroslav
Tučník, Patrik Beháň, Ján Fraško, Peter
Sokolovský, 10 – Marek Beháň, 6 –
Dovičák, Ľubomír Tavač, Ladislav Melo,
5 – Peter Oberta, 4 – Rasťo Beháň, Ján
Kadaši,  Pavol Kopásek, 2 – Patr ik
Kulhan, Jozef Galadík, Dominik Mojský,
Jozef Tavač, 1 – Patrik Žemel, a Lukáš
Praták. Hráči nastrieľali spolu 20 gólov
(o 6 menej ako pred rokom) a podieľali

sa na nich hráči:
Róbert Vojvoda- 8,
Dušan Trhančík – 5,
Patrik Beháň – 2. Po
jednom góle dali:
Ivan Melo, Miroslav
Tučník, Ľubomír
Belko, Peter
Sokolovský, vlastný
(D. Tižina).

U m i e s t n e n i e
v súťaži slušnosti
nemožno hodnotiť
kladne, lebo v 13
zápasoch hráči

dostali 27 žltých a jednu červenú kartu,
teda oproti predchádzajúcemu roku došlo
k podstatnému zhoršeniu vo vystupovaní
hráčov. Najviac sa o to pričinili hráči
v zápase s Belou.

Dorast
V jesennej časti dosahovali naši

dorastenci priemerné výsledky.
Z celkového počtu 13 zápasov 6 vyhrali,
2 remizovali a 5 prehrali. Z toho na
domácej pôde prehrali dva zápasy
(Turzovka, Podvysoká) a dosiahli jednu
remízu (Staškov). Naproti tomu
z hosťujúcich ihrísk hráči priviezli kladné
body zo Svrčinovca a zo Štiavnika a jednu
remízu z Čadce B. Po jesennej časti

Pokračovanie na str. 11
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