





      


    



     




     
   

    
    
   


     








   
   
    

   
      
   
 
   
     
      
   

   

   


    

   
  











   

   
   








   


     
     

   


     
     

   







     

     



     

     


      



      
    




    





     








  
 








    


    













     

    






  
  
  
  
  
  
  
  

 


  

     



   
   

     
    


    

    
    

   
  
  

   

     


     

    


    



     
   
    
    
    

      

     

   
   



   
   
 
    

    
  
   






   

    
     
   
   

   
    


   

    
    

    

       
    

    
   


   

    
  



   



   
     

   

     

    

    

     

    
    
    





  
   


   
   
   

     


    
   
      
   






    
    

      

   
   


   


    
   
    
    
   


  


    
    
  
     
     
   
   
     
  

  

    
   
  
    


    
    






    
   

      
     


    
 
       
     
     
       
       


 
      
   
  

    

      

    



     
     
    
     
      
    
       



      





     
    

   
     

    
   


    


    
    
    


     
    

       
     



    

    

      

     


    
    
   

     





    




      
    



   


      

    

  
  


   
      



   


      
   
     

  


    

    

    


  
   





  






 

      





    





     



    




    










    


   

    


























        









        










   
   









      








      






      









        

  
 

 



 
 


 
 


 
 



 
  


 
  


 
  

 
  


 
  


 
  


 
  


 
  


 
  

 
  

 
  

 
  


 
  

 
  


 





   



   










































 
 
 

























    







   




   



     








     











    
   
 




   
      


    
    







     



    








 
     







     
     






        




     




    

    









    




   


   


    



     


     







    
     
     
      





    


     



     


















     



 
       
    
   
    
   

     
    

     
    










    









      







    

    



     

    

      




 

     
    


      
    
   

     
    

    



  

      
    


     

















 


         














          



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

















   


   

 


    
   
     
    

 

 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  










































 


 
 






 


 










 


















    

   
   










    
   
    

  

   




















   
  



    

  



 
     
     

   
     
 

   
     
    
 





    

    
    


       
   
    
 
    

    
   
    

   







   



   

   

    
  


   
   

   




  


   
     

    

   





  
     

   
   


    

    

     


    
    


   

    
  


   

      
   



  
    

   

   

  

    
   
  
     
   







 

 
 
 
 
 
 










   



  



   

       


   
    
   

   
   

     
   

 
  
  

    
    
    
   
    
    
    

  
  
   



   
    


   
  

    
























 





 










     


    


   







  


    


      
   


    



  
  
  

   


   
    

   
   
  







   

   

   

  
   


  
  
  
   

    

   
  

    
  

  


  
   

   
    

      
   


    
    


     
  
    

   



   
       
      
    



   
   

   
  
  

   
    


   
   





      
     
    
     
       

   

      
     


    


     
       
     
    







      






    
   


 
   

   
   

     





    
     

    
     

   

     












   
     

   
   

   

    
    





  









   





    

   
    
      























  

     



     
   

      


     
 
 
 

 
 
 
 


  
 

   
 
 
  



   


     
    
    
     






















 


    


    
   
   


     
    
     
    
   
        

    
   

   

      
      
     
    



     
  

    


    
   
    
     


     
     
   
    

  
   
  
  



    

  
     
    

       


    

      
        
      

   





      
    

  





   


    


   

   
    
   
   
    
    









   



   
   
   
     



     
     
    






















    





    
     

    

     
  
  
   
       

   
   


  

    
     

     


     
   

   
   



     
   
   
     

    

     
    
    



   
    
     
    
    
     
     




    
   

   






    

      
    

     


     
   

     

      

    
     
    
      
     











     

    
















            

        
           

           










         





             
    

          
           


   





 





  


        


        
     




     
       


        
      

        









          


        




            

          


       
       


          


   
  


 

  
       
 
          
     






































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,30 Eur		
XVIII. ročník

Stovka

Druhým tohtoročným číslom obecných novín napĺňame sté vydanie Strečnianskeho hlásnika. Pravidelným dvojmesačným cyklom počas osemnástich
rokov sme sa dopracovali až k dnešnému
jubileu.
Bol som pritom, keď sme sa krátko pred
komunálnymi voľbami v roku 1994 spolu so starostom A. Klocáňom, Pavlom a
Dušanom Ďurčovcami rozhodli reálne
informovať o dianí v obci i médiom, ktorým sa začínali v tom čase prezentovať
viaceré samosprávy – novinami.
Názov vznikol spontánne a dodnes nebol dôvod ani podnet na jeho zmenu.
Hlásnik bol vždy prostredníkom správ
a keďže mal byť náš, tak je strečniansky.
Skladba novín sa tiež nemení a aj keď
nie sú presne definované rubriky, každé
číslo obsahuje aktuality z najdôležitejších oblastí obecného života – správy z
OÚ, školstva, kultúry a športu. K nim sa
pripájajú články k cirkevným sviatkom
a udalostiam a príležitostne historické
fakty s priamou alebo súvisiacou väzbou
na Strečno.
Z pôvodného redakčného kolektívu
sme zostali dvaja, ale prispievateľmi,
ktorí sa stávali tiež členmi redakčnej
rady, sme priebežne pokrývali celú škálu
náplne novín. Doteraz je to takmer 900
strán textu a fotografií, článkov a dokumentovania každodenného života.
Nikdy sme neskĺzli do úrovne bulváru,
ani sme nepociťovali potrebu umelého
zvyšovania náplne či nákladu.
Možno povedať, že každý príspevok je
jedinečný, a v celej osemnásťročnej histórii sme ani jeden opakovane neuverejnili. Je však možné, že by sme túto prax
mohli zmeniť, pretože aj keď je dnes príležitosť zaobstarať si všetky čísla HlásniPokračovanie na 2. strane »

Prečítajte si:

Obecné zastupiteľstvo................ 1.strana
Stovka................................................. 2.strana
Velkonočné sviatky........................... 3.strana
Psy v obci........................................... 4.strana
Zo života ZŠ...................................... 5.strana
Úspechy Hajovčeka.......................... 8.strana
Akcie v knižnici................................ 9.strana
Beh oslobodenia............................. 10.strana

2/2011

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 28. marca. 2011 sa konalo 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci
(Mgr. Ondrej Kormančík - ospravedlnený), občania obce: p. Trnovcová Mária,
p. Beháňová Mária, p. Galadík Ladislav,
p. Kadaši Rastislav.
OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
1. Oboznámenie starostu obce s výsledkami prešetrenia hospodárenia OPS
s.r.o. Strečno
2. Oboznámenie OZ s listom Ing. Ďuranovej zo školenia „kontrolór obce“
3. Žiadosť Ing. Ľubomíra Škripka o pridelenie nájomného bytu
4. Žiadosť p. Eduarda Kadašiho ohľadom vrátenia poplatku za psa
5. Pripomienky poslancov v diskusii

B. zriaďuje
- návrhovú komisiu
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. Členov návrhovej komisie v zložení:
Mgr. Dušan Ďurčo, p. Jozef Samec (za –
5, proti – 0, zdržal sa – 2).
2. Overovateľov 5. zápisnice v zložení:
Ing. Dana Sokolovská, p. Stanislav Trnovec (za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2).
Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. Program 5. mimoriadneho zasadnutia (za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0)
2. Návrh na rekonštrukciu miestnych
komunikácií – Ulica za záhradami a Ulica záhradná (za – 8, proti – 0, zdržal sa
– 0)

DFS Hajovček postúpil na celoštátnu
súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov do Likavky.
Viac ako 500 súťažiacich hostila súťažná prehliadka detských folklórnych
súborov Žilinského kraja – „Kubínske krpčeky“. Tá sa konala v nedeľu
17.apríla v Dolnom Kubíne pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja,
Oravského kultúrneho strediska a v
spolupráci s mestom Dolný Kubín.
Súťaž je trojstupňová: regionálna, krajská a napokon je celoštátna ( 3. - 5. 6.
2011 Likavka ).
Ako napísalo Oravské
kultúrne stredisko v článku „Predveľkonočná nedeľa patrila v Dolnom Kubíne folklóru „
„Na krajskej súťažnej
prehliadke detských folklórnych súborov Kubínske krpčeky sa stretlo
viac ako 500 detí z 18-tich
najúspešnejších súborov
zo všetkých regiónov Žilinského kraja. Diváci tak
mohli vidieť rozmanitosť a
krásu regiónov tohto kraja.
Osemnásť detských súbo-

rov z Oravy, Liptova, Turca, Kysúc a Horného Považia bojovali o postup na celoslovenskú súťažnú prehliadku v Likavke.
O ich osude rozhodovala trojčlenná porota z radov folkloristov a hudobných
odborníkov. V programe sa v kategórii
veľkých choreografií predstavili deti z
detských folklórnych súborov – Flajšovanček z Oravskej Lesnej, Goral z Hladovky, Trnkárik zo Žaškova, Podbielan z
Podbiela, Sihelček zo Sihelného, Detský
folklórny súbor pri ZUŠ v Nižnej, Sliačanček z Liptovských Sliačov, Ďumbier

Pokračovanie na 2. strane »

„Kubínske krpčeky 2011“

Pokračovanie na 8. strane »
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Stovka

» Dokončenie z 1. strany

ka v knižnej väzbe, nie každý to využije a
už končiaci tínedžerský vek novín svedčí
o tom, že naša dnešná i už dospelá mládež sa iba rodila v čase, keď sme začali
vychádzať. Takže mnohé, čo by prospelo a prehĺbilo vzťah k obci, čo bolo vždy
krédom našich novín, zrejme nečítala a
nevidela.
Nie je možné exaktne zhodnotiť prínos
novín k rozvoju obce, no využitie prevažne priaznivých spoločensko – ekonomických podmienok a prezentácia
výsledkov s určitosťou tvorili významnú
časť mozaiky nášho prehľadu, sebauvedomovania a patriotizmu.
Hlásnik informuje a snaží sa ukázať
cestu. Dnes sme oveľa ďalej ako pri jeho
zrode a mnohé zovšednelo, či príde samozrejmé. Ako noviny samosprávy,
Hlásnik mal vždy cieľ smerovať život
občanov samosprávnym spôsobom. Nie
vytvárať dojem, ale praktický priestor na
angažovanie sa, aby sme boli tými, ktorým záleží nielen na osobnom, ale tiež
verejnom profite, tými, ktorí si uvedomujú spoločné hodnoty a hľadajú a nachádzajú svoj podiel na ich tvorbe.
Ako jeden z tvorcov som bol po celý
čas s Hlásnikom nielen spojený, ale naň
tiež hrdý a s obsahom spokojný. Chcel
by som poďakovať všetkým doterajším
tvorcom novín, prispievateľom a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na tom, že vychádzame pravidelne a je zachovaná kontinuita myšlienky
vzniku. Je to však nielen ich podiel, že
sme uverejňovali všetky príspevky a ani
jedenkrát sme okrem jazykovej korektúry nerobili cenzúru či redakciu článkov.
Myslím si, že to je tiež odraz vnímania
novín občanom, ktorý zrejme považuje
Hlásnik za svoj, je pre neho relevantným
zdrojom informácií a záleží mu na jeho
doterajšom rámci a obsahu.
Dúfam, že toto konštatovanie bude
platné i naďalej. Prajem Strečnianskemu
hlásniku, aby bol iba poslom dobrých
správ a dožil sa i následných jubileí ako
noviny každého, kto má skutočný záujem na rozvoji Strečna.
Ing. Pavol Albrecht
šéfredaktor obecných novín
Ďakujeme zamestnancom OU za
ochotnú pomoc a všetkým občanom
Strečna, ktorí prispeli k humanitárnej
zbierke obnoseného šatstva, organizovanú v dňoch 15.– 21. 3. 2011.
Nezisková organizácia - Pomocný anjel
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ZASADNUTIE OZ

» Dokončenie z 1. strany

3. Návrh starostu obce na odsúhlasenie vybavenia možného úveru do
50 000,- € na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ SNP Strečno za predpokladu, že sa oneskorí prevod financií z
Ministerstva výstavby (za – 8, proti – 0,
zdržal sa – 0)
4. Dňom 28. 3. 2011 Ing. Júliusa Ilovského za konateľa Obecného podniku
služieb Strečno s.r.o. (za – 6, proti – 1,
zdržal sa – 1)
5. Tajným hlasovaním starostovi obce
štvrťročné odmeny vo výške 28,12 %.
6. Odpredaj zvyšku obecného pozemku neknih. parcely Pk 916 v rozlohe 3 m²
p. Helene Veveričíkovej za cenu /za bm/
v čase prvého odpredaja (za - 8, proti - 0,
zdržal sa – 0)
B. poveruje
1. Starostu obce Bc. Dušana Štadániho
vybavením úveru do sumy 50 000,- € na
možné dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ
SNP
2. Starostu obce a konateľa OPS s.r.o.
uzatvorením zmluvy s Ing. J. Mydlom fa.
KAMMY a.s. ohľadom vykonania prác
bez nároku na úhradu v sume 19 654,- €
3. Športovú komisiu na prípravu každoročného behu oslobodenia v obci
Zodpovedný: p. Stanislav Trnovec
4. Kultúrnu komisiu na prípravu Strečnianskych hodov
Zodpovedný: Mgr. Ondrej Kormančík

Hlásnik v dvoch
zväzkoch

Z iniciatívy Mgr. Dušana Ďurču boli
spracované a knižne vydané všetky
čísla Strečnianskeho hlásnika od jeho
vzniku do konca roka 2010. Kompletný archív obecných novín bol doteraz
iba u niektorých členov redakčného
kolektívu. Takýmto spôsobom sa dostáva k dispozícii každému, kto má záujem nielen o detailný prehľad obdobia, v ktorom Hlásnik vychádzal, ale
takisto o našu bohatú minulosť.
Dva zväzky Strečnianskeho hlásnika
(roky 1994 – 2003 a 2004 – 2010) v
tvrdej väzbe obsahujú 98 čísiel obecných novín. Pre záujemcov sú dostupné v Obecnej knižnici.
Tento 860 stranový komplet formátu
A4 je možné si aj objednať v Miestnom kultúrnom stredisku alebo na
Obecnom úrade v Strečne do 30. mája
2011.
Cena oboch zväzkov je 55 Euro. /r/

Deň narcisov

Už pätnásty ročník iniciatívy Liga
proti rakovine – zbierku na pomoc postihnutých touto chorobou tak ako po
minulé roky zabezpečovali žiaci ZŠ. So
zapečatenými pokladničkami oslovovali občanov, ktorí ako symbol svojho
daru dostali kvet narcisu. Tohtoročnou
obecnou zbierkou Strečno prispelo
na konto Ligy proti rakovine sumou
493,32 Euro. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Kladenie vencov

Ako každý rok, aj tentoraz patrilo k
oslavám výročiu oslobodenia obce (27.
apríl 1945) kladenie vencov k hrobom
padlým na miestnom cintoríne a pamätníku na Zvonici. Aktu sa v nedeľu
24. apríla zúčastnili poslanci, pracovníci OU a občania, ktorí si spoločne
so starostom obce okrem slov vďaky
za našu mierovú prítomnosť uctili pamiatku obetí tiež symbolickou minútou ticha
/pa/

Oznam OPS

V súvislosti so skvalitneným služieb
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. vytvára databázu záujemcov pre občasnú
výpomoc (práca na dohodu, brigáda), s
možnosťou uzatvorenia pracovného pomeru. Záujem máme o všetky stavebné
profesie (vrátane pomocníkov), výhoda
je platný strojnícky preukaz na stavebné
stroje (UNC, CATERPILLAR), vodičský preukaz skupiny C, kuričský preukaz. Záujemcovia môžu poslať stručný
životopis prípadne si dohodnúť osobné
stretnutie v pracovných dňoch v čase
08:00 – 15:00 hod.
Adresa:
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.,
Sokolská 487,
013 24 Strečno,
E-mail: ops@strecno.sk
Mobil: 0911 277 744

Odvoz
komunálneho
odpadu

Komunálny odpad sa
odváža každý párny týždeň v utorok
3. máj - 17. máj - 31.máj
14.jún - 28.jún
Odvoz triedeného odpadu sa vykonáva každý tretí štvrtok v mesiaci
19.máj - 16.jún

2/2011

3. strana

Veľkonočné sviatky a ich slávenie

Vyvedením Izraelitov z egyptského otroctva /exodus/ sa Božia záchranná iniciatíva
neskončila. Záchrana Izraelitov sa stala predobrazom spásy človeka od otroctva, poníženia, zla a smrti. Boh neopustil človeka,
ktorý sa od neho odvrátil a upadol tak do
područia zla. Všetky starozákonné predobrazy a proroctvá o spáse sa naplnili v Ježišovi
Kristovi. On, nevinný, zobral na seba hriechy ľudí a ich dôsledky. Dal svoju krv, aby
ochránil všetkých ľudí. V smrti však nezostal. Slávnym vzkriesením otvoril ľudstvu
novú, večnú cestu. Ponúkol ľudstvu exodus
z otroctva hriechu a smrti do Božieho sveta.
Súčasný význam dostali veľkonočné sviatky Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním
pred dvetisíc rokmi. Láska a život zvíťazili
nad nenávisťou a smrťou. Veľká noc /grécky pascha/ je oslavou vzkrieseného Krista a
sprítomnenia našej spásy. Je to najdôležitejší
kresťanský sviatok. Vrcholí ním celý liturgický rok.
Veľkonočným sviatkom predchádza Kvetná nedeľa a veľký čiže pašiový týždeň. Dni
tohto týždňa pripomínajú Kristovo utrpenie
a smrť. Hlavné dni, tzv. triduum /trojdnie/
sa slávia veľmi starou liturgiou, v ktorej strede je smútok a pokánie. Význam týchto dní
sa prejavuje rôznymi zvykmi, ktoré pozná
ľudová zbožnosť pre túto dobu. Kvetná nedeľa oslavuje Kristov triumfálny vstup do
Jeruzalema niekoľko dní pred jeho umučením. Slávenie Kvetnej nedele je historicky
doložené už od 7.storočia. V liturgii vrcholia tri momenty: požehnanie ratolestí /bahniatok/, spievanie pašií a omša. Tento deň
sa slávi aj ako Svetový deň mládeže. Pašie
/latinsky passio: umučenie, utrpenie/ sú
evanjeliové rozprávania, ktoré popisujú Ježišovo utrpenie a smrť. Najstaršie je Markovo
evanjelium, ktoré zdôrazňuje predovšetkým
historickú pravdivosť Kristovho utrpenia.
Matúš zvýrazňuje protivníkov Písma, Lukáš
zobrazuje Ježiša ako trpiaceho záchrancu
ľudí a Ján ho predstavuje ako kráľa, ktorý
dobrovoľne kráča cestou utrpenia. Na Zelený štvrtok večerná omša otvára veľkonočné
triduum /trojdnie/. Omša pripomína Ježišovu poslednú večeru s učeníkmi. Pán Ježiš pri
poslednej večeri ustanovil sviatosť oltárnu
- eucharistiu /grécky eucharistein: ďakovať/.
Ako pamiatku na novú a večnú zmluvu daroval Ježiš učeníkom chlieb a víno ako svoje
telo a krv. Túto pamiatku na novú a večnú
zmluvu slávia kresťania každý deň počas
svätej omše. Omša je výrazom vďaky, chvály
a oslavy Boha Otca, pamiatka na Kristovu
obeť. Predstavuje prítomnosť Krista pravým,
skutočným a podstatným spôsobom v sile a
moci jeho Slova a jeho Ducha. Svätá omša je

stredom kresťanského života. Pri omši kňazi
posväcujú tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znamením
sily. Používa sa pri krste, sviatosti pomazania
chorých a pri vysvätení kňazov. Pri poslednej večeri Pán Ježiš ustanovil sviatosť kňazstva. Posvätení služobníci vykonávajú svoju
službu ľudu v mene Ježiša Krista vyučovaním, bohoslužbou a duchovnou správou.
Na Zelený štvrtok sa zaväzujú na kostoloch
zvony ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa znova ozve až na slávnostnú
Glóriu na vigíliu na Bielu sobotu. Namiesto
zvonov sa používajú rapkáče. Prvým dňom
veľkonočného trojdnia je Veľký piatok. V
tento deň si kresťania pripomínajú Ježišovu
smrť na kríži. Veľký piatok je dňom zamyslenia sa nad obeťou Ježiša Krista, ktorá je
zdrojom spásy. Na Veľký piatok sa liturgia
sústreďuje na hlásanie slova. Obrad sa skladá
z troch častí: bohoslužba slova s tromi čítaniami a pašiami, uctievanie kríža a sväté prijímanie. Na Veľký piatok je oltár bez kríža,
svietnikov a pokrývok na znamenie opustenosti, s ktorou Ježiš znášal utrpenie. Biela sobota je dňom rozjímania nad hrobom Pána
Ježiša. Cez deň sa nekonajú žiadne liturgické
obrady. Po západe slnka začína veľkonočné
bdenie – vigília. Kresťania sa pripravujú na
mimoriadnu udalosť – Ježišovo zmŕtvychvstanie. Veľkonočná vigília sa slávi v noci,
ktorá je očakávaním Pána a pripomína svätú
noc, v ktorú Kristus vstal z mŕtvych. Cirkev
bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami uvádzania do kresťanského
života. Krst a birmovanie nás uvádzajú do
Kristovho veľkonočného tajomstva. Spolu s
ním sme zomreli, s ním budeme pochovaní
a s ním budeme aj kraľovať. Veľkonočná vigília sa nesie v duchu očakávania Pánovho
príchodu, nádeji vo vzkriesenie, ale hlavne v
duchu radosti a oslavy vzkrieseného Krista,
ktorý rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z
hrobu. Obrad svetla nám ukazuje, že vzkriesený Kristus neumiera, ale žije novým, večným životom a svieti celému svetu. V rámci
tohto obradu sa posvätí a zapáli veľkonočná
svieca - paškál. Paškál je označený číslicami
tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy – alfa a
omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vloží do sviece
aj hrudky tymianu na pamiatku oslávených
Kristových rán. Potom nasleduje veľkonočný
chválospev /exultet/. Kňaz nás v ňom vyzve
k radosti, ospieva dnešnú slávnu noc, Božiu
dobrotu, vznešený spôsob nášho vykúpenia
a nakoniec poprosí nebeského Otca, aby
nám svietil v našom živote svetlom, ktorým
je Ježiš Kristus, a ktorého zažatá veľkonočná

svieca symbolizuje. Bohoslužba slova je dlhšia ako zvyčajne, môže ju tvoriť až 7 čítaní zo
Starého zákona + epištola (čítanie z Nového
zákona) + evanjelium. Jednotlivé texty nás
informujú o dôležitých veciach od stvorenia
sveta, cez povolanie Abraháma až po Pánovo
zmŕtvychvstanie. Po epištole opäť zaznieva
Aleluja. Aleluja je hebrejské slovo a doslova
značí: chváľte Boha. Ale už v Starom zákone
stráca svoj zúžený význam a stáva sa jasavým
pozdravom. Aleluja je najstarším spevom
radosti, najmä veľkonočnej. Počas obradu
svätenia krstnej vody sa posvätí voda, ktorá sa používa počas veľkonočného obdobia
pri krste. Veriaci si obnovujú krstné sľuby.
Verejne sa zriekajú hriechu, vyznajú svoju
vieru, a tak si duchovne obnovia svoj krst.
Všetky tieto úkony a slová majú pripomenúť
náš vlastný krst. Veľkonočná vigília pokračuje slávením Eucharistie. Prosme Boha, aby
nás v túto noc premenil na takých, akých nás
chce mať On. Prijatím viditeľného chleba sa
spojíme s telom a krvou vzkrieseného Pána,
a to bude zárukou nášho vzkriesenia pri jeho
druhom príchode. Podľa dávnej tradície sa
na Slovensku koná z veľkej radosti zo vzkrieseného Krista aj „slávnosť vzkriesenia“. Slávi
sa po obradoch Veľkonočnej vigílie. Obrad
vzkriesenia bol schválený 10. apríla 1968 vo
Vatikáne a bol vydaný v liturgickej knihe
Elenchus e rituali Slovacchiae v roku 1968.
Dôležitou súčasťou slávnosti je eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána. Je
slávnostným zvestovaním Kristovho zmŕtvychvstania a výzvou celému stvoreniu, aby
sa pripojilo k triumfu víťazstva nad smrťou a zároveň je aj prejavom veľkej radosti
kresťanov z prázdneho hrobu. Ústredným
tajomstvom kresťanstva je Kristovo vzkriesenie. Je základom celého novozákonného
posolstva. Veľkonočná nedeľa je pre Cirkev
najväčším, najslávnostnejším dňom v roku.
Oslava tajomstva Kristovho vzkriesenia je
stredom celej liturgie nielen Veľkej noci, ale
každej nedele, ktorá je dňom vzkrieseného
Pána. Nedeľa ako Deň Pánov bola slávená
od počiatkov kresťanstva. Veľkonočná nedeľa sa slávi ako slávnosť slávností. Veľkonočný pondelok je ďalším dňom spomienky na Kristovo zmŕtvychvstanie. Veľká noc
pre kresťana znamená, že láska a život sú
silnejšie než smrť, že hrob nie je konečnou
stanicou života, že cez vzkriesenie môžeme
objaviť nový život. Kristus po svojom zmŕtvychvstaní povedal apoštolom a ženám:
„Nebojte sa!“ Tieto slová potrebujeme dnes
možno viac než inokedy. Veľkonočné obdobie v katolíckej cirkvi trvá 50 dní. Začína sa
na Bielu sobotu večer a končí sa na sviatok
Zoslania Ducha svätého.
AM
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Upozornenie!

Vzhľadom k tomu, že sa množia sťažnosti na neúnosnú situáciu s voľne pohybujúcimi sa psami, upozorňujeme
majiteľov psov, že obec môže po identifikácii psa, sankcionovať nezodpovedných majiteľov v zmysle zákona
282/2002 Z.z. v platnom znení, ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania
psov. V § 7 uvedeného zákona sú uvedené priestupky, za ktoré je možné obcou
uložiť pokutu. Napríklad za priestupok
nezabránenia voľnému pohybu psa možno uložiť pokutu do
výšky 165 Eur. Pri opakovanom
porušení predpisov možno uložiť pokutu do výšky 330 Eur. Pri
ukladaní pokuty sa prihliada
najmä na závažnosť a následky
protiprávneho konania.
V súčasnosti prebieha správne konanie vo veci napadnutia
a uhryzenia obyvateľky obce
dvoma voľne pohybujúcimi sa
psami v obci. Podľa vyjadrení
poškodenej osoby a očitých svedkov sa
jedná o psov pána Romana Marka z ulice
1.mája a pána Tomáša Hanuljaka z ulice
1.mája. Majiteľom psov v zmysle vyššie
uvedeného zákona § 7 ods.1 písm.f) hrozí sankcia vo výške 165 Eur. Prípad je v
štádiu šetrenia, priestor na vysvetlenie a
obhajobu budú mať aj majitelia psov. To
však nemení situáciu, nakoľko pri posudzovaní závažnosti priestupku postačí aj
zavinenie z nedbanlivosti a to, že nezabránili voľnému pohybu psov.
Voľný pohyb psov je všeobecný problém. Vo väčšine sa jedná o tie isté psy. Ak
chceme daný problém riešiť, je potrebná
aj súčinnosť občanov pri identifikácii
psa na základe rôznych zistení a dôkazných materiálov, napr. fotografií. Samozrejme, z môjho pohľadu nejde o to, ako
naplniť pokladňu obce, ale pomôcť, aby
sa občania nemuseli obávať útoku psov.
Do budúceho roka uvažujem o podaní
návrhu na odpustenie dane za psa v prípade, že majiteľ psa zodpovedne pristúpi
napr. ku kastrácii prípadne sterilizácii.
Takýmto zodpovedným prístupom sa
zamedzí volaniu prírody a odpadne dôvod útekov zo svojho teritória.
Majiteľ psa by si mal uvedomiť, že pes
sám o sebe nemusí byť hrozbou pre
človeka, ale akonáhle sa jedná o viacero
voľne pohybujúcich sa psov vo svorke,
reakcia je úplne iná. Potom už neobstojí
výhovorka, že môj pes je mierumilovný
a nikomu neublíži.
S pozdravom starosta obce
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Z našej školy

S príchodom jarnej vône, silnejších slnečných lúčov, čo šteklia naše nosy, sa
detské tváre rozžiarili širokým úsmevom.
Len pár týždňov a nastanú vytúžené letné
prázdniny. Rok rýchlo plynie a v jeho toku
sa ocitáme všetci. Tieto chvíle netrávime
len v školských laviciach, ale naše deti sa
zúčastňujú mnohých súťaží, turnajov a
akcií.
Mesiac marec sme odštartovali tradičnou súťažou v prednese- Hviezdoslavov
Kubín 2011. V okresnom kole nás reprezentovali Anetka Benedigová a Andrej
Jankulár zo 4. ročníka, deti na súťaž sprevádzala p.uč. Hliníková.
Žiaci jednotlivých tried s p.uč. Knoškovou na hodine výtvarnej výchovy pracovali na téme Fašiangy 2011 a ich príspevky
boli odoslané do rovnomennej súťaže.
Deň 9. marec bol mimoriadnym dňom
pre našich deviatakov, ktorí boli testovaní
celoštátnym Monitorom zo slovenského
jazyka a matematiky.
Marec- mesiac knihy inšpiroval 1.-4.
ročníky k návšteve miestnej knižnice, kde
pracovali na rôznych aktivitách s p. knihovníčkou E. Balcárovou. Žiaci 2.A a 2.B
s p.uč. Brunnovou a Kottekovou sa zúčastnili aj peknej akcie v Mestskej knižnici v Žiline na tému: Večerníčky, na ktorej
sa dozvedeli všetko o rozprávkach, o ich
vzniku a tvorbe. Druháci pojali marecmesiac knihy veľmi zodpovedne a každý
piatok v mesiaci čítali rozprávky svojim
menším kolegom s prvej triedy. Akciu si
nazvali Piatok s rozprávkou.
Môžeme sa pochváliť i úspechom nášho
deviataka Jakuba Čičmanca, ktorý sa zúčastnil okresného kola anglickej olympiády v Žiline, kde obsadil pekné 6. miesto a
stal sa úspešným riešiteľom.
Mesiac apríl sme začali netradične, a
to rovno rozprávkovou nocou v obecnej knižnici. Už táto tradičná akcia pod
názvom Andersenova noc má svojich
mnohých nadšencov, no nie všetkým sa
dá v jednom roku vyhovieť. Tento rok sa
jej zúčastnilo 20 žiakov z rôznych tried,
ochrannú ruku nad nimi držali p.uč. Hrabovská . s p.uč. Kottekovou. Žiaci sa stretli
v knižnici, stali sa súčasťou pripraveného
programu, veru sa spievalo i tancovalo.
Ďalším bodom programu bola nočná prehliadka hradu Strečno, ktorá je v tomto
období výnimkou i zvláštnosťou, pretože deti hradom sprevádzajú dve hradné
panie a v kaplnke ich počká sama Žofia
Bosniaková. Veľká vďaka patrí ochotným
študentkám Romanke Pratákovej, Dáške
Samcovej a Malvínke Kučerovej, ktoré sa
na túto akciu zodpovedne pripravili a pri-

šli potešiť iné deti.
12. apríla sa našou školou ozýval spev ľudových piesní sa súťaži Slávik Slovenska,
v ktorej sa mohli zúčastniť žiaci všetkých
ročníkov.
Piatok 15. marca sa žiaci našej školy zapojili do charitatívnej akcie pod názvom
Deň narcisov.
Aj v oblasti matematiky sa máme čím
pochváliť. V okresnom kole matematickej olympiády získala 4. miesto Kristína
Brezániová zo 7.B a 6. miesto Katarína
Ďurčová z 5.B, čím sa stali úspešnými riešiteľkami.
Do tradičnej matematickej súťaže Klokan sa z našej školy zapojilo 23 detí, ktoré
počas 60 minút riešili logické matematické úlohy, výsledky sa posielali na vyhodnotenie.
Žiačky Laura Bukovinská a Daniela Tichá z 9.B sa zúčastnili okresného kola chemickej olympiády, Laura sa stala úspešnou
riešiteľkou.
Apríl je mesiac lesov, a preto sa i v tomto
duchu niesla akcia 19.4. čistenie obce, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci i pedagógovia.
V stredu 20. apríla k nám zavítalo divadlo Maska, ktoré si pre žiakov 1.-6.
ročníka pripravilo divadelné predstavenie
pod názvom Kto druhému jamu kope... .
Pre žiakov 7.-9. ročníka sa pripravuje divadelné predstavenie v mesiaci máj v Žiline s názvom Baby test.
Pri príležitosti oslobodenia našej obce sa
každoročne organizuje Beh ulicami Strečna, piatok 29.4. si zmerajú svoje sily žiaci
od 1.- 9.ročníka v jednotlivých kategóriách.
SÚŤAŽE
Jednotliví pedagógovia pripravujú žiakov na rôzne súťaže. Na hodinách literatúry a slohu vytvárajú príspevky do literárnych súťaží pod názvom Literárna Ilava,
Literárna súťaž na tému LBGT, Mladé talenty, Pro Slavis 2011.
Výtvarné umenie môžu ukázať i tento rok výborní maliari v súťaži Komorní
Lhotka, ktorá sa bude konať 6. mája. Minulý rok sme boli právom hrdí na Kristínku Kučeríkovú , ktorá v tejto súťaži získala
1. miesto s technikou – kresba mastným
pastelom, ktorý tam používala ako jediná!
Na hodinách výtvarnej výchovy pracujeme na príspevkoch do súťaže, ktorú vyhlásil Hasičský zbor v Žiline na tému: Iskra,
posol ohňa a na príspevkoch do súťaže
Mladé talenty, ktorú vyhlásilo Regionálne
kultúrne centrum v Prievidzi.
Spevákov i tento rok čaká cesta do Stříteže na súťaž v speve Venuje sa im p.uč
R.Franek.
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Celoslovenské testovanie
žiakov 9.ročníka v školskom
roku 2010/2011

V tomto školskom roku sa dňa 9.3.2011
uskutočnilo celoslovenské testovanie
žiakov 9.ročníka zo slovenského jazyka
a literatúry a matematiky. Na našej škole
písalo testy 30 žiakov.
Dohľad okrem domácich učiteľov vykonávali aj externí učitelia, delegovaní
Krajským školským úradom v Žiline.
Výsledky testovania sme zhrnuli do tabuliek.
MATEMATIKA
priemer
percentuálna
bodov
úspešnosť
Slovensko......... 10,58............ 52,9%
Naša škola..........9,43............. 47,2%
Úspešnosť žiakov
rozmedzie v %
počet
percento z 30
žiakov testovaných na škole
75,0-100,0%......... 2................ 6,67%
52,9-74,9%........... 10.............. 33,33%
25,0-52,8%........... 17.............. 56,67%
0,00-24,9%........... 1................ 3,33%
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
priemer
percentuálna
bodov
úspešnosť
Slovensko......... 11,63............ 58,2%
Naša škola........ 10,97............ 54,8%
Úspešnosť žiakov
rozmedzie v %
počet
percento z 30
žiakov testovaných na škole
75,0-100,0%......... 1................ 3,33%
52,9-74,9%........... 11.............. 36,67%
25,0-52,8%........... 18............... 60,0%
0,00-24,9%........... 0................. 0,0%
Mgr. Marian Oberta, riaditeľ školy

Z tvorby
Jarné prebúdzanie
Jarná chvíľka je tu zas,
skončil u nás sneh i mráz.
Už zasa počuť štebot vtákov,
už sa nemusíme báť veľkých snehových
mrakov.
Tak je cítiť ten jarný vzduch,
opäť na každom rohu je veľa múch...
Možno vidíte na poli pluh,
ktorý vôňou hliny mení vzduch.
A okolo oráča, čo vedie pluh,
je celý kŕdeľ múch.
Žeby z toľkej vône hnoja,
ktorého sa hlavné dámy boja?
Kristínka Tarabová 7.A
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AKÁ BY BOLA NAŠA DNEŠNÁ PIESEŇ?

"Slovenských ľudových piesní je hoden
len národ, tichá cnosť, len duchovný objekt."
Ľ.Štúr
Na začiatku mesiaca máj, ktorý je
ospievaný ako žiadny iný mesiac v
roku, a celý vskutku aj spieva farbami,
sa chcem zamyslieť nad piesňami, ktoré
nám zostali ako vzácne dedičstvo.
Ako sa takýto jav – krásny z verbálneho i hudobného pohľadu narodí? Ako je
možné, že človek, ktorý nemal ani základné vzdelanie, vytvoril krásnu tektoniku hudobnej kompozície? Ako je možné,
že použil toľko modulácií a toľko komplikovaných rytmických modelov ako
žiaden iný európsky národ?
To je tajomstvo, ktoré nevie popísať ani
človek, ktorý sa nadýchol a zrazu vydýchol melódiu spolu s veršom.
Ale predtým, ako sa toto stalo, tento
človek počúval svoju krv...
Predtým ako sa toto stalo, sto ráz kosil,
cítil rosu na nohách a vôňu trávy, ktorá
za čerstvého rána posledný raz vydýchla
...
Tento človek do úmoru rúbal stromy
a sekerou vytínal do melódie mužné
rytmy. Oral a jeho pluh vyorával na odpočinutej hudobnej ornici nové polia, na
ktorých sial zvučné zelené lány... Zreli do
zlatista... a do piesne...
Tento človek odbiehal z poľa naspievať
na svoje dietky uspávanku...
Tento človek sa zamiloval a skrze pieseň ľúbil...a ľúbil...
Tento človek trpel na brale svojho srdca a jeho plač sa vylial ako balada do rieky pod ním...
Tento človek sa hlasno smial rovno do
pesničky, vyiskril ju vtipom...
Tento človek, unavený rokmi, sedel so
svojimi ovečkami pod grúňom a rozjímal o povahe bytia a díval sa na svet. Z
jeho očí sa usmieval Život. A keď sa dosť
vynadíval, umrel... a zas ho odprevádzala pieseň...
Ako je to s nami dnes? Vieme sa ešte
takto cítiť? A hlavne – máme to čisté
miesto, kde sa nás môže dotknúť krása?
Myslím si, že najkrajšie miesta sú väčšinou aj najviac znečistené. Turizmus je
nutné vyvažovať starostlivosťou. Strečno
je dedina, ktorá má jedinečnú polohu, a
navyše, stojí priamo na jedinej dopravnej tepne, ktorá spája východ a západ
Slovenska. Cesta pomedzi hory a hrady
Malej Fatry je nádherná. Cestujem po
nej denne vyše dvadsať rokov v každom
ročnom období a vždy, naozaj vždy, ma

táto cesta udivuje. Môj priateľ – hudobník, ktorý hráva po celom svete - mi
povedal, že nevidel krajšiu cestu, ako je
úsek medzi Strečnom a Vrútkami. Áno,
"tam okolo Strečna" je cesta krásna a nebezpečná a - - - špinavá.
Či už cestujete vlakom, autom alebo
autobusom, uvidíte, že sa celá ligoce –
žiaľ od lesku plastových fliaš. Vždy si
pomyslím aj na pltníkov, ktorí vedú svoje plte v koryte rieky, ukazujú meander,
krásy prírody a iste im nie je do spevu,
keď vidia odpadky na brehoch Váhu.
Váh je stelesnením Slovenska, je jeho
chrbtovou osou. A tak ako každá riečka
a rieka je reálnym živým prúdom kraja
a ak sa zanesie, niečo čisté a dobré prestane prúdiť nielen v krajine, ale aj v národe...
Často sa chodíme prechádzať popri
Váhu smerom k vodnému dielu. Je to
miesto, kde si môžeme rozvinúť myšlienky, nechať si previať myseľ... A príroda nás vždy občerství. Urobí to nezištne
a vždy – ona nehovorí – nemám čas, som
unavená...a ona je veľmi veľmi unavená...
Veď nás až pri srdci pichne, keď z brehu,
spomedzi plávajúcich fliaš vyplašíte divú
kačku s mladými.
Slovenský spisovateľ Ladislav Ťažký
mal vo zvyku ponoriť ruky do rieky v
krajinách, ktoré navštívil, aby sa ponoril
do duše kraja. Chcela by som to bez odporu urobiť tu, doma, v Strečne.
Mnohí chodíme do doliny, na huby,
na maliny, na čučoriedky. Podľa mňa je
dobré, ak so sebou zoberieme aj igelitovú tašku na veci, ktoré do hory nepatria.
Plasty sú ľahké a pocit, že sme pomohli
prírode je ľahký tiež. Navyše, získame
k tomuto miestu vzťah a vzťah je vždy
vzácny jav...
Aj vstupy do dediny sú našou vizitkou. Ak prichádzate ako turista z vlaku
a začnete z mosta fotiť hrad, musíte sa
vyhnúť ohniskám smetísk na nezbudskej
strane a keď vstúpite na tú strečniansku,
tiež vás neprivíta, ako sa na turistickú
obec patrí.
Na druhej strane Strečna, v Močidelnom, kde sa močilo konope, a kde isto
zneli ľúbozvučné hlasy našich žien pri
dorábaní plátna, sa teraz pod trávou
skrývali smetiská, plasty, železo, sklo, ale
aj staré topánky a kabáty, naozaj nebolo kde stúpiť, nieto si spokojne sadnúť a
mlčať. Podľa mňa je Močidelné malebné,
stvorené na pesničku, najmä v máji, keď
tráva spieva svoju vysokú zelenú a keď v
ňom kvitnú stromy...

Aká by teda bola pieseň, ktorá by sa
zrodila dnes? Máme miesto pre pieseň?
Vieme cítiť? Vieme sa vcítiť? A vieme
ešte niečo viac? Vieme počúvať svoju
krv? To, čo máme "v krvi"?
Moji priatelia, Američania, ktorí niekoľkokrát navštívili Strečno mi napísali:
"Žiješ v Božom raji..."
Áno, žijeme v Božom raji. Nie sme
ničí. Sme zverení tejto krajine a ona je
zverená tebe, mne, vám, nám...
om
P.S. Touto cestou chcem poďakovať občianskemu združeniu Turistický štvorček, ktoré v apríli vyčistilo brehy Váhu
od Vrútok po Strečno a tiež dobrovoľníkom - kliknite si aj "Čistenie Váhu" na
YouTube. Vďaka patrí aj všetkým deťom
a pedagógom ZŠ v Strečne, ktorí v rámci projektu "Deň Zeme" vyzbierali odpad
najmä v našej obci. Chcem poďakovať aj
Malvínke, Jankovi, Margarétke, Michaele a Jurkovi, ktorí poznajú viac ľudových
piesní ako ja a ktorí vo svojom voľnom
čase vyčistili lúky a riečku v Močidelnom.
Dúfam, že si v ňom aj spoločne zaspievame...

Strečnianske hody

Program
14. 5. 2011
20,00 Hodová zábava
Sála KD
15. 5. 2011
10,30 Hodová svätá omša
Kostol sv. Žofie

Areál Kultúrneho domu
14,00 – 15,30
Dychová hudba Strečnianka,
ľudový rozprávač
Števo Hruštinec
15,30 – 15,45
Heligónkári zo Strečna
(R. Bukovinský ml., L. Meško)
15,45 – 16,45
Detský folklórny súbor
Hajovček
Ženská spevácka skupina
Zvonica
16,45 – 17,45
Dychová hudba Glorieta 		
Jaworze, Poľská republika
18,00 – 19,30
Balkan Sambel
hudobná skupina, Žilina
Záujemcovia o predaj občerstvenia
počas hodov sa môžu prihlásiť v MKS
Strečno do 6.5.2011
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Andersenova noc
v obecnej knižnici

Dvanásť z osemnástich mamičiek narodených detí v roku 2010 sa zúčastnilo na
milej slávnosti – Uvítaní detí do života, ktoré sa konalo 16. marca na obecnom úrade. Po krátkom programe detí z MS sa mamičkám prihovoril starosta D. Štadáni,
ktorý mamičkám pogratuloval a vyjadril presvedčenie, že im ich ratolesti – naša
budúcnosť, budú robiť iba radosť.

30.12 2010 oslávili manželia Viktor Hriňa a Janka rod. Beháňová päťdesiat rokov
spoločného života – Zlatú svatbu. K tomuto významnému životnému jubileu im
gratuloval tiež starosta obce Dušan Štadáni

Počas Andersenovej noci deti navštívili aj strečniansky hrad.

Je to dobrá akcia, ktorá už má v našej obci tradíciu a aj úspech. Deti sa
na ňu vždy tešia, veľa sa dozvedia o
živote tohto veľkého rozprávkara, prečítajú si jeho rozprávky, aby sa vžili do
jeho myšlienok, ktoré do nich napísal,
a tak lepšie pochopili jeho smutný životný príbeh. Len táto noc je oslava
jeho narodenín. Dal nám viac ako 150
krásnych rozprávok, takže noc sa niesla v duchu zábavy. Veľkým fanúšikom
H.CH.Andersena bol i Walt Disney,
ktorý jeho rozprávky často používal
ako predlohu vo svojich kreslených filmoch. Kto by nepoznal krásne kreslené filmy ako Škaredé káčatko, či Malá
morská panna, ktorá sa stala i symbolom Kodane - rodiska tohto svetového rozprávkara. Oživenie akcie nám
urobila svojim vystúpením spevácka
skupina pod vedením Aničky Galadíkovej. Krásne vystúpenie i s prečítaním príbehu o Jakubovi nenechal deti
ľahostajné. Rady sa pripojili a spoločne si zaspievali, zatancovali, zahrali
sa, ,,každý ukázal vo svojom vystúpení čo vedel -taký malý ,,Supertalent“.
Vytvoriť svoj rozprávkový príbeh, čo
deti tvorili, na to treba fantáziu a deti
potvrdili , že ju majú. Ukončenie rozprávkovej noci tradične prebieha prehliadkou na hrade. Cestou nás vystrašili strašidláááá, z ktorých sa nakoniec
našťastie ukázali pani uč. Hliníková.
p.uč,Franek a p.uč.Klocáň. Prehliadku
v hrade nám pripravili pod vedením
p.uč.Trnovcovej žiačky, už stredoškoláčky, ktoré sa zhostili svojej úlohy ako
sprievodkyne celkom dobre. Nájsť sedieť v kaplnke ,,Źofiu Bošniakovú“ - to
bolo prekvapenie. V knižnici sa deťom
potom dobre spalo a ráno ešte dorobili
pekný plagát, z ktorého sa budú tešiť
po celý rok. S p.uč.Hrabovskou a Kotekovou sme ukončili akciu a rozlúčili
sa s deťmi.
Ďakujem zriaďovateľovi, že mi
umožňuje uskutočňovať takéto akcie i
vedeniu základnej školy, ktoré mi svojou účasťou pomáha pri jej realizácii.
Určite i na budúci rok sa pripravíme,
aby sme sa pridali k zaregistrovaným
knižniciam, ktorých bolo 1040 nielen
na Slovensku - tu bolo 164 knižníc, ale
hlavne v Čechách, kde s touto myšlienkou prišli pred 11 rokmi.
Tiež sa zapájajú i knižnice v Poľsku a
Slovinsku.
vaša knihovníčka
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„Kubínske krpčeky 2011“
» Dokončenie z 1. strany

z Liptovského Mikuláša, Chotárik z Terchovej, Hajovček zo Strečna, Lieska zo
Žiliny, Nábrežníček z Kysuckého Nového
Mesta, Oščadnička z Oščadnice, Blatničanček z Blatnice, Lúčik z Turčianskych
Teplíc a Turiec OZ z Martina. Okrem
toho sa tento rok uchádzali o priazeň
divákov i poroty tri komorné choreografie v podaní detských folklórnych
súborov Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Cindruška z Liptovského Hrádku
a Turiec pri CVČ Juniorklub z Martina.
Porota mala naozaj ťažké rozhodovanie,
pretože nápaditosť, tvorivosť a precízne
spracovanie programov sa nedalo odoprieť ani jednému z nich. Každý súbor
čerpal materiál zo svojho blízkeho prostredia a pretavil ho do príjemných scénických pásiem s výbornými detskými
spevmi, tancami i hereckými výkonmi.
Zo všetkých súborov najviac však porotu, ktorej predsedala PhDr. Andrea
Jágerová zo Zvolena, Mgr. Jozef Burič
(Národné osvetové centrum Bratislava,
Kabinet scénického folklorizmu) v kategórii veľkých choreografií presvedčili detské folklórne súbory Hajovček
zo Strečna a Turiec pri CVČ Kamarát z
Martina a v kategórii komorných choreografií detský folklórny súbor Ďumbier
z Liptovského Mikuláša. Nominované
súbory budú Žilinský kraj reprezentovať na celoštátnom detskom folklórnom
festivale pod Likavským hradom 3. – 5.
júna v Likavke.“
Poslaním týchto súťaží je: podporiť
činnosť a rozvoj detských folklórnych
súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň,
formovať vzťah k ľudovej kultúre národa, svojej obce. Konfrontovať výsledky
práce detských folklórnych súborov navzájom, s pohľadom odbornej poroty,
využívať nárečia, vyhľadávať, spracovávať a interpretovať hudobný a iný materiál najmä zo svojej obce (hry, obrady,
zvyky, tance, ľudové divadlo), ktorý je
blízky naturelu, temperamentu, osobnostiam a veku detí, v časovom rozpätí
3 – 10 minút.
DFS Hajovček sa prebojoval cez regionálnu prehliadku, ktorá sa konala
27.3.2011 v Stráňavách na krajskú súťaž. Do Dolného Kubína sme cestovali
už po tretí krát za našu 5 ročnú činnosť,
no po prvýkrát sme postúpil na celoštátnu súťaž do Likavky. Máme z toho veľkú
radosť, ale úspech nás aj zaväzuje a aj
motivuje.
Vystúpiť na súťažnej prehliadke si vy-

žaduje kvalitnú prípravu. Od výskumu, zostavenia programu, speváckej,
tanečnej, hudobnej a dramatickej prípravy detí, cez vhodný výber rekvizít, primeranosť odevu až po splnenie
mnohých ďalších podmienok a detailov. O tom, že sme k príprave pristupovali zodpovedne, svedčí aj krásny
výsledok a radosť zo spoločnej práce.
Naše pásmo „Voľba pastierskeho richtára na Ducha“ je zostavené z hier, piesní
a zážitkov ľudí zo Strečna. A možno aj
preto, že je zo života, naozaj presvedčil
a deti na súťaži uspeli. Veľkú zásluhu na
úspechu má nielen dobrý materiál, ktorý nám poskytli ľudia z obce, ale aj nadšenie, hudobné, tanečné a dramatické
schopnosti detí, dobrá nálada na nácviku, ale presvedčila hlavne ich radosť a
prirodzenosť detí na javisku.
„Na Ducha“ /sviatok Turíce- odvodené od slova „tur“/ bolo zvykom vyháňať
dobytok na prvú novú „zelenú pašu“.
Medzi chlapcami- koziarmi a pastierkami sa tradovalo, že „Gdo bol na medzi
prvý, ten bol richtár“. Pásmo je plné vtipu, hier, prekáračiek, chlapčenských súbojov, podporené spevom trávnic, det-

skej piesne s tanečnou improvizáciou,
palicovým tancom, vlastným hudobným
sprievodom detí na hudobné nástroje a
hračky. /účinkujúci: Michal Ďurčo, Ján
Kučera, Andrej Jankulár, Matej Kanaš,
Michal Praták, Margaréta Kadašiová,
Kristínka Verešová, Simonka Bukovinská, Katka Ďurčová, Adelka Kučeríková,
Klaudia Škorvánková/
Možno sme si zvykli sledovať detské
folklórne vystúpenia, kde deti tancujú
„ako dospelí.“ Dnes detský folklór smeruje hlavne k autenticite, spevu a hrám,
kde sa naozaj prejaví naturel, hravosť a
prirodzenosť, ktorá k tomuto veku patrí.
Veď deti sa majú hlavne hrať.
Ďakujeme rodičom a nadšencom strečnianskeho folklóru za priazeň. Ďakujeme za cenné spomienky a rady p. Emílii
Kadašiovej, p. Anne Verešovej, p.Edkovi
Kadašimu st. Pani Otílii Kadašiovej aj za
krojové a iné doplnky. Touto cestou ďakujeme všetkým deťom Hajovčeka za súdržnosť, trpezlivosť a zodpovednosť pri
nácvikoch ako aj vzornú reprezentáciu
na súťažiach a vystúpeniach.
Držte deťom palce na celoštátnej súťaži 3-5.6.2011 v Likavke.
Za DFS Hajovček
Ľubica Kučerová a Igor Hraško.

Naše občianske združenie vzniklo z neformálnej skupiny "Turistický štvorček" založenej r. 2006. Niekoľko rokov sme sledovali
narastanie množstva odpadu a tiež rozšírenie jeho plochy v okolí rieky Váh. Vzhľadom
na postupne sa zhoršujúci stav prírody sme
sa rozhodli aktívne zapojiť k čisteniu niektorých úsekov. Ako prvý sme sa rozhodli vyčistiť Domašínsky meander pre jeho prírodnú
a historickú dôležitosť.
Postupne sme začali neformálne súťažiť o
čaj, že kto počas cesty nazbiera viac
PET fliaš, no tieto malé akcie nemali
prakticky žiadny efekt, tak sme sa rozhodli
uskutočniť väčšiu akciu, nultý ročník čistenia Váhu. Chceli sme si vyskúšať, ako by sa
takáto akcia dala usporiadať s tým, že ďalší
rok by sme podali projekt na obdobnú akciu. Z tejto predprípravy sme vyzbierali 60
vriec. V skutočnosti by sa dalo vyzbierať
vriec aj viac, ale tým, že sme už viac nemali,
pokladali sme našu akciu za úspešnú, lebo
sme splnili svoj predpoklad. Celú aktivitu
sme hradili z vlastných zdrojov a zo zdrojov,
ktoré nám poskytli naši priatelia.
Po tejto úspešnej akcii sme sa rozhodli
našu neformálnu skupinu sformálniť a ako
občianske združenie Turistický štvorček sme
boli registrovaní 31.12. 2010. Venujeme sa
rôznym formám turistiky, najmä však pešej

a vodnej. Tento ročník sme akciu zopakovali
vo väčšom meradle vzhľadom na podporený projekt cez program Mládež v akcii a v
dňoch 1. – 3. apríla sme spoločne nazbierali
cca 300 vriec, 480 kg kovového odpadu a
množstvo ďalšieho odpadu (pohovka, 2x
tesco vozík, 2x DVD prehrávač, x pneumatík a pod.)
Spolupracujeme s TJ Sokol Žilina - p. J.
Slúčik, ktorý nám vždy ochotne poskytne
raft a vozík na prepravu, s firmou Ipos, ktorá nám dodala farbu a tmely, taktiež Požičovňou Žilina - p. Orto, ktorá nám taktiež
za dobrú cenu v prípade potreby požičia
chýbajúce rafty a lode, Bačovské syry - p.
Bobáň, ktorý nám zase zabezpečuje prepravu a v rámci nasýtenia hladných dobrovoľníkov nám dodal syry.
Strečnianski pltníci poskytli záchranné
vesty a priestor pltiska na vybudovanie tábora . Samozrejme nesmieme zabudnúť na
obec Strečno a Nezbudská Lúčka, ktoré dodali zmesné kontajnery a taktiež firmy ako
Nera, KABE, Unistav Teplička a Stanička
- Záriečie, ktorí nám finančne alebo iným
spôsobom pomohli. A najdôležitejšou zložkou sú naši členovia a dobrovoľníci, ktorí
vždy odvedú dobrú prácu a v rámci možností sa snažia počas čistenie fungovať na
120%.		
Marek Lutišan

Turistický štvorček čistil Váh
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Marec mesiac knihy

Ako každý rok i tento navštívili našu obecnú knižnicu žiaci 1.stupňa základnej
školy. Beseda priblížila deťom viac knihu i prostredníctvom prečítaného textu, ktorý ich nenechal ľahostajných a mali chuť sa rozhovoriť, čo je vždy fajn. To, že kniha
je priateľ človeka, na to postupne prichádzajú. Dôkazom je i to, že sa s ňou rady v
knižnici stretávajú i v iné dni. Mali sa možnosť zdarma registrovať a aj to využili.
Ako inak ako s knihou v ruke návštevu v knižnici ukončili a teším sa na ďalšie
stretnutie s nimi.
P. Božena Melová v tomto mesiaci prijala pozvanie do knižnice a pre deti druhého stupňa urobila besedu o histórii knihy a našej knižnice, ktorej bola so svojim
manželom spoluzakladateľka. Nebolo to ľahké obdobie a len obetavým prístupom
a zanietením sa dosiahlo to, že knižnica v našej obci vznikla hlavne ich pričinením.
Nezaprela v sebe talent učiteľky a deti veľmi zaujala svojím zaujímavým a poučným
rozprávaním. Z detskej knihy Srdce, z ktorej, ako nám prezradila, čítavala i svojim
deťom, prečítala úryvok. Bol to veľmi smutný príbeh o vzťahu babky a vnúčika.
Veľa nechýbalo a slzy do očí by sa vyronili i našim poslucháčom. Rýchlo odľahčila
atmosféru a rébusmi, ktoré si pripravila, zas potrápila detské hlavičky. Deti to bavilo
a ešte sladká odmena k tomu? Celkom fajn, ani sa im nechcelo domov. Čo viac si
priať? Pokora a skromnosť, to sú vlastnosti, ktoré sú ozdobou veľkých ľudí. Staré
pravidlo, ktoré platilo, platí i platiť bude.			
vaša knihovníčka
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Až dve stolnotenisové družstvá
postupujú do vyššej súťaže

Skončila sa sezóna 2010/2011 v stolnom
tenise. Všetkým družstvám obce Strečno
sa darilo veľmi dobre. Najlepšie sa darilo družstvu „A“, ktoré vyhralo suverénne
celú súťaž 5. okresnej ligy, a tak si zaslúžili
postup do krajskej 4. ligy. Najväčšiu zásluhu v zápasoch má Roman Jurík, ktorý vyhral celú súťaž, ako najlepší hráč 5.
ligy. Ďalší postup sa podaril aj družstvu
Strečna „B“ zo 6. ligy , ktoré taktiež postúpilo do 5. ligy z druhého miesta, keď
sme skončili za obcou Višňové. Najväčšie
zásluhy mal hráč Miroslav Taraba, ktorý
skončil medzi jednotlivcami zo 6. ligy na
3. mieste. Družstvo Strečno „C“ nepostúpilo. Štart sezóny vyzeral veľmi dobre, ale
v závere im nevyšlo pár zápasov a ostali na
4. mieste 7. ligy.
Ďalšia sezóna sa bude odohrávať v
priestoroch našej telocvične. Radi by sme
uvítali aj priaznivcov tohto športu, ktorí
by podporili a povzbudili naše družstvá v
domácich zápasoch 2011/2012.
Všetkým družstvám obce Strečno blahoželáme a držíme palce do ďalšej sezóny.
Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť

Minikáry

Minikáry predstavujú nemotorový
šport, ktorý rozvíja zručnosť, cieľavedomosť a vyrovnanosť výkonu malých, ale
aj dospelých pretekárov. Pretekári sú rozdelení do šiestich vekových kategórií. Aj
obec Strečno má v tomto športe svojho
zástupcu Juraja Obertu, žiaka 7.A – ZŠ
SNP v Strečne, ktorý preteká v kategórii
M-3 za MOTO BABY KLUB Žilina.

Bowling Club Strečno
Vážení spoluobčania, chceli by sme
Vás informovať o činnosti nášho klubu
BC Strečno. Každoročne sa v našej herni
koná bowlingový turnaj o putovný pohár. Dňa 10.4.2011 sa uskutočnil už 3.
ročník.
Výsledky - ženy:
1. Katarína Klocáňová
2.Terezka Bohačiaková
3.Martina Samcová
Výsledky - muži:
1. Adrián Kadaši
2. Milan Klocáň
3. Jozef Samec
Celkovým víťazom sa stala Katarína
Klocáňová, ktorá vymenila predchádzajúcich víťazov Adriana Kadašiho (2010)
a Milana Klocáňa (2009) a stala sa prvou
ženou, ktorá vyhrala tento turnaj. V tomto roku sa náš klub BC Strečno zúčastnil

aj organizovaných súťaží slovenským
bowlingovým zväzom. V druhej slovenskej lige – stred sme obsadili ako nováčik
celkové 3. miesto. Za BC Strečno v 2. lige
nastúpili títo hráči : Milan Klocáň, Katarína Klocáňová, Eduard Kadaši, Marián
Pažický. Okrem tejto súťaže sme prihlásení aj do mestskej ligy, v ktorej sme po
základnej časti skončili na 2. mieste a
postúpili do nadstavbovej časti o titul. V
tomto roku sme sa zúčastnili aj kvalifikácie na majstrovstvá Slovenska jednotlivcov vo Zvolene. Adrián Kadaši obsadil v kategórii juniori 2. miesto, Katarína
Klocáňová v kategórii ženy obsadila 4.
miesto a obaja sa kvalifikovali na majstrovstvá Slovenska do Bratislavy. Milan
Klocáň v silnej kategórii mužov obsadil
13. miesto. Postupovalo 10 najlepších.
Za BC Strečno Milan Klocáň
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Beh oslobodenia

Až 131 pretekárov nastúpilo na štart 27. ročníka Behu oslobodenia obce Strečno,
ktorý sa konal 24. apríla 2010. Tradičnú 5 kilometrovú trať dobehlo 129 štartujúcich, ktorí boli zaradení do siedmich kategórií. Kompletné výsledky si môžete pozrieť na internetovej stránke obce Strečno - www.strecno.sk
Organizátor – obec Strečno ďakuje všetkým zúčastneným, spolupracovníkom, divákom, sponzorom a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na zabezpečení dôstojného rámca preteku. 					
/r/
Na snímkach dolu sú pravidelne najstarší pretekári Dezider Ferenczy (vľavo) a Ján
Hanák (vpravo), ktorí aj napriek roku narodenia 1935 vždy absolvujú celú trať.

1 Michal Kučera
2 Erik Stanco
3 Andrej Zaťura
1 Jana Zaťurová
2 Pavlína Beháňová
3 Katka Ďurčová
1 Mário Brehovský
2 Filip Stráňavčin
3 Jakub Šulc

žiaci

žiačky

juniori

K.N.Mesto
Strečno
Strečno

22:04
22:34
24:20

Strečno
Strečno
Strečno

30:04
32:15
39:34

ŠKP Čadca
Strečno
Žilina

21:22
23:16
24:17

juniorky
1 Miriam Nicolanská
Púchov
2 Daniela Hlúbiková
Púchov
3 Anna Samcová
Strečno

29:08
34:28
35:06

Výstup na Javorinu

OÚ Strečno a LO Javorina Strečno Vás pozývajú
na tradičný výstup na Javorinu, ktorý sa uskutoční
dňa 8. mája 2011. Akt kladenie vencov pri pamätníku I. čs. armádneho zboru je o 12,00 hod. Občerstvenie a guľáš bude pripravené v lyžiarskom
areáli na Ostredku.
Predpredaj lístkov na guľáš je u p. Ivana Melu,
Mládeže 295.

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa
29. apríla 2011 v náklade 320 kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpovedá redakčná rada v
zložení: P. Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A.
Melišová, E. Trnovcová, E.Balcárová
Reg. číslo: RP388/2008

ženy
1 Ľubomíra Bieliková
Martin
2 Silvia Chupeková
Raj. Teplice
3 Vladimíra Balošáková
ŠKP Čadca
muži do 40 rokov
1 Jozef Urban
Košice
2 Marián Dávidík
Bratislava
3 Lukáš Hýľ
Dolný Kubín
muži do 50 rokov
1 Róbert Rolko
AŠKP Žilina
2 Ladislav Sventek
ŠKP Čadca
3 Zdenko Koleda
MK Rajec
muži nad 50 rokov
1 Miloš Vojtek
Hôrky
2 Stanislav Sviták
AK Žilina
3 Vladimír Balošák
ŠKP Čadca

21:34
26:21
27:58
18:13
18:24
18:28
18:43
19:03
19:06
21:46
22:21
22:29

Váh odomknutý

Termínom odomykania Váhu bol v
tomto roku Zelený štvrtok. Pltníci môžu
splavovať už od prvého apríla, ale túto
udalosť termínovo smerujú do obdobia,
keď je príroda živšia a dojem z atrakcie
silnejší.
Odomykanie Váhu je vždy príležitosťou osloviť spolupracovníkov, partnerov a médiá, ktorí sa môžu presvedčiť o
výnimočnosti ponuky kraja a jej formy
predstavenia plavbou na plti.
Zakaždým môžeme vidieť nestrojený
obdiv a radosť z videného. Nebolo to
ináč ani v tomto roku, k čomu sa pridalo i nádherné počasie a praktický celý
úvodný deň veľkonočných sviatkov sa
všetkým prihováral bezoblačnou slnečnou oblohou. Aktu odomknutia predchádzalo stretnutie všetkých pozvaných
Prvou pltníckou a raftingovou spoločnosťou na Gazdovskom dvore, kde ich
spevom a hudbou vítala ženská skupina
Zvonica.
Na pltisku Barierová zástupca spoločnosti privítal hostí a starosta obce
poprial spoločnosti veľa spokojných
návštevníkov. Po modlitbe už pomalým
krokom prichádzal vodník Jurko s vílou,
aby odovzdal symbolický kľúč a taktiež
poprial veľa šťastia pltníkom v ďalšej sezóne.
Otočením kľúča tak „naštartovala“ už
dvanásta sezóna, počas ktorých predstavili krásu strečnianskej úžiny desiatkam tisícom návštevníkov. Pltníci veria,
že ich počet bude naďalej rásť a v tomto
roku sa pod záujem nepodpíšu nepredvídateľné okolností, akými boli v roku
2009 kríza a vlani nečas a záplavy. Mal
by im v tom pomôcť i úspešný štart, publicita v zúčastnených médiách a spokojnosť každého, kto sa otvorenia zúčastnil.
/pa/

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,30 Eur		
XVIII. ročník
Úspech a radosť detí detského
folklórneho súboru Hajovček

Po prvýkrát sme sa v našej krátkej 5 ročnej histórii dostali z regionálnej úrovne až
na najvyššiu celoštátnu prehliadku. Bol to
pre nás nový zážitok, nové skúsenosti. Deti
sa k tejto novej výzve postavili zodpovedne, tvorivo a s veľkou chuťou vylepšovali
svoj program. Tešili sa na dvojdňový festival, na 23. ročník celoštátnej súťažnej
prehliadky detských folklórnych súborov
POD LIKAVSKÝM HRADOM. Ten sa
konal 4.- 5. 6. 2011 v Likavke. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum,
Liptovské kultúrne stredisko a obec Likavka. Na tento ročník festivalu postúpilo zo
všetkých 8 krajov Slovenska až 17 súborov,
ktoré sa predstavili v 18 súťažných choreografiách. Spolu sa na festivale predstavilo
okolo 580 účinkujúcich.
Obec Likavka pre súťažiacich pripravila
výborné podmienky. O tom, že má festival
v Likavke dlhú tradíciu, svedčí aj veľký záujem zo strany diváckej verejnosti.
Preplnená sála Kultúrneho domu v Likavke si v sobotu 4.6. v dvoch blokoch vychutnala najlepšie choreografie detských
folklórnych súborov z celého Slovenska.
Prehliadku otvorili starosta obce Likavka
Marián Javorka a riaditeľka Liptovského
kultúrneho strediska Miroslava Palanová.
Predsedkyňa poroty Lenka Šútorová - Konečná spolu s ostatnými členmi poroty Miroslavou Palanovou, Agátou Krausovou,
Andreou Jágerovou, Angelou Vargicovou,
Pavlom Bútorom a Petrom Obuchom stáli
pred neľahkou úlohou. Rozhodnutie poroty prišlo až v podvečerných hodinách po
rozborovom seminári. Deti sa v tom čase
výborne zabávali vo veľkej sále Kultúrneho domu v Likavke, ako inak pri ľudovej
hudbe a školičke tanca, ktorú viedol Vladimír Michalko. Vedúcich súborov a účinkujúcich však porota a organizátori trošku
ponapínali a výsledky im prezradili až na
druhý deň.
Pokračovanie na 4. strane »
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 5. 5. 2011 sa konalo 6. mimoriadne
zasadnutie OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci (p.
Stanislav Trnovec, Mgr. Dušan Ďurčo sa
ospravedlnili), hostia: Ing. Július Ilovský.
OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o potrebe finančnej výpomoci OPS, s.r.o. Strečno
B. zriaďuje
- návrhovú komisiu
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení:
Ing. Dana Sokolovská, p. Peter Oberta (za5, proti-0, zdržal sa-2)
2. overovateľov 6. zápisnice v zložení:
Mgr. Ondrej Kormančík, p. Alfonz Klocáň
(za-5, proti-0, zdržal sa-2)
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. program 6. mimoriadneho zasadnutia
OZ
2. návrh na odsúhlasenie prechodnej, návratnej, bezúročnej, finančnej výpomoci
pre OPS, s.r.o. Strečno na náklady spoje-

né s nadstavbou a rekonštrukciou ZŠ SNP
Strečno účelovo do sumy 80 000,- € /suma
bude OÚ Strečno vrátená do konca roka
2012/, (za-8, proti-0, zdržal sa-0)
Dňa 21. 6. 2011 sa konalo 7. zasadnutie
OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci (Mgr.
Dušan Ďurčo sa ospravedlnil), hostia: Ing.
Július Ilovský, p. Ľubica Kučerová.
OZ je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
informácie starostu obce:
1. o záverečnom účte obce za rok 2010
2. o preverení hospodárenia obce Strečno v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- informácie starostu obce o plnení uznesení:
3. uznesenie č. 13/1B/2011 ohľadne vykonania jednania o akceptovaní vecného
bremena s urbariátom, majiteľmi pozemkov a starostom obce Stráňavy a posúdenia
možnosti napojenia sa na jestvujúcu vodovodnú sieť obce Strečno v k.u. Stráňavy p.
Harmečkom a spol. bolo splnené

Ochrana životného prostredia je stále naliehavejšia téma a denne sa presviedčame,
že nájsť súlad s jej naplnením a životným
štýlom je takmer nemožné. Produkcia odpadu zaťažuje prírodu, rastúce požiadavky
ju vyčerpávajú. Zdroje sú obmedzené, ale
zľaviť z našich nárokov nechceme. Iste, sú
krajiny, ktoré produkujú viac odpadu, ale
naopak viac je takých, ktorých spotrebu
niekoľkonásobne prekračujeme. Je to téma
súčasnosti, ale jej akútnosť pocítime zanedlho oveľa výraznejšie. Je na nás, ako sa s
ňou vyrovnáme, ale je jasné, že to nebude
jednoduché.
V súčasnosti predstavuje ekologická stopa jedného obyvateľa Zeme 2,7 globálnych
hektárov, pričom každý z nás má k dispozícii podiel 2,1 hektára. To znamená, že z
prírodných zásob čerpáme viac, ako sa dokáže obnoviť. Pre porovnanie, jeden Slovák
si nárokuje na 3,3 hektára zemského povrchu, čo znamená, že keby sa každý obyvateľ Zeme správal ako priemerný Slovák,

potrebovali by sme pre život nie jednu, ale
viac ako 1,5 planéty.
Produkcia odpadu na jedného obyvateľa
u nás je cca 330 kg/rok. Aj keď v rámci EÚ
patríme medzi krajiny s najnižšou produkciu, v kvalite ich spracovania zaostávame.
Jedná sa teda o celosvetový problém, riešenie ktorého je však na každom z nás.
Separácia a následná recyklácia je spôsob,
ktorým sme schopní značne znížiť požiadavky na životné prostredie a jeho zaťaženie.
V Strečne už dlhodobejšie praktizujeme
vývoz odpadu z domácností a tiež separáciu na komunálnu zložku a sklo a plasty.
Takisto máme vytvorené skládky pre stavebný odpad, pneumatiky a vykonáva sa
zber elektro odpadu. V priebehu júla budú
na najfrekventovanejších priestranstvách v
obci umiestnené veľkokapacitné, farebne
odlíšiteľné 1100 lt kontajnery na sklo, papier, plasty a VKM (viacvrstvové kombino-

Pokračovanie na 2. strane »

Separácia komunálneho odpadu
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ZASADNUTIE OZ

» Dokončenie z 1. strany

4. uznesenie č. 13/2B/2011 ohľadne vykonania jednania o financovaní prekládky
vodovodného potrubia s obcou Stráňavy
bolo splnené
5. uznesenie č. 13/3B/2011 ohľadne vykonania jednania o zriadení spoločného
stavebného úradu s obcou Stráňavy a vyčíslenia nákladov na prevádzku úradu bolo
splnené
6. uznesenie č. 16/2A/2011 ohľadne uzatvorenia zmluvy s Ing. Mydlom fa. KAMMY ohľadne vykonania práce bez nároku
na úhradu v sume 19 654,-€ nebolo splnené – Ing. Mydlo odmieta akceptovať zmluvu
7. o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce a potrebe vyhlásenia výberového
konania na hlavného kontrolóra obce
8. o potrebe odsúhlasenia platu starostovi
obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.
9. o prehodnotení nájmu káblovej televízie s fa. TES MEDIA SLOVAKIA
10. uvedené v došlej pošte
11. uvedené v bode rôzne
B. zriaďuje
- návrhovú komisiu
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení:
Ing. Dana Sokolovská, p. Gustáv Muráň
(za-7, proti-0, zdržal sa-0)
2. overovateľov 7. zápisnice v zložení:
Mgr. Ondrej Kormančík, p. Peter Oberta
(za-7, proti-0, zdržal sa-0)
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. program 7. zasadnutia OZ s doplnením bodu „kontrola uznesení“ (za-7, proti-0, zdržal sa-0)
2. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za r. 2010 (za-8, proti-0,
zdržal sa-0)
3. plat starostovi obce v zmysle zákona
č. 154/2011 Z.z. vo výške 1 937,-€ (tajná
voľba)
4. spôsob výberového konania na funkciu ,,hlavný kontrolór obce“ (za-7, proti-0,
zdržal sa-1)
B. poveruje
1. starostu obce vstúpiť do jednania
ohľadne rekonštrukcie káblovej televízie
na dlhodobý prenájom ku konečnej písomnej verzii zmluvy medzi obcou a fa.
TES MEDIA SLOVAKIA
C. nariaďuje
1. dôsledne dodržiavať zákony o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004
Z.z. v platnom znení.
Zodpovedná osoba: Jana Šoltýsová
(za-8, proti-0, zdržal sa-0)
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Petícia
Slovenský rybársky zväz sa obracia na občanov so žiadosťou o podporu petície adresovanej ministrovi životného prostredia
Slovenskej republiky, ktorý je kompetentný
vykonať opatrenia smerujúce k okamžitému zastaveniu chaotickej výstavby malých
vodných elektrární a prehodnotiť Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola
schválená uznesením vlády Slovenskej republiky pod číslom 178 z 9. marca 2011.
Tento dokument je v rozpore s Rámcovou
smernicou o vode a Smernicou Rady 92/43/
EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Smernice
vstupom do Európskej únie prijala aj Slovenská republika a zaviazala sa ich dodržiavaním. Koncepcia využitia hydroenergetického
potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
nerešpektuje stanoviská odborných organizácii Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky a Slovenského rybárskeho zväzu,
pričom obidve organizácie sa aktívne s plnou
vážnosťou a zodpovednosťou podieľali na
príprave tohto dokumentu.
Petičné hárky sú k dispozícii a možno ich
podpisovať na Obecnom úrade v Strečne.

Separácia
komunálneho odpadu

» Dokončenie z 1. strany
vané materiály – obaly Tetra Pack).
Ich nadobudnutie obcou je výstupom
projektu Najmodernejšia cesta separovania
pre takmer 30 tis. obyvateľov Terchovskej
doliny, kde sme ako člen Mikroregiónu
Terchovská dolina boli žiadateľom. V rámci projektu sú tiež plánované systémy na
zabezpečenie komplexnejšieho rámca likvidácie odpadov a obsahujú tiež možnosť
kompostovania, dopravy, štiepkovania,
lisovania a pod. Jednotliví členovia sa musia dohodnúť na pôsobnosti v rámci celku
a zabezpečiť efektívnosť systému na území
Mikroregiónu.
Rozmiestnenie kontajnerov na uvádzané
zložky komunálneho odpadu bude prvým
krokom realizácie. Náš prístup k jeho akceptácii bude tiež výrazom vzťahu k obci,
ale predovšetkým k prostrediu, od ktorého
sme životne závislí. Pretože to nie je iba
otázka globálnych riešení, ale efekt snahy o
zachovanie existencie je závislý na každom
jednotlivcovi. Zavádzaný systém by mal byť
ďalším stupienkom nášho prínosu, aj keď si
to možno neuvedomujeme, k životne dôležitej otázke.
Ekologická stopa je metóda merajúca vplyvu ľudských aktivít na planétu Zem. Výpočet
je založený na predpoklade, že všetky zdroje,
ktoré denne konzumujeme (energia, voda,
potraviny, výrobky) a odpad, ktorý pritom
produkujeme, je možné previesť na odpovedajúcu plochu produktívnej zeme a mora.

Výberové konanie na funkciu
hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Strečne uznesením č.22/ 4A/ 2011 zo dňa 21.6.2011
vypisuje výberové konanie na funkciu
hlavného kontrolóra obce v zmysle §18
a §18a zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Podmienky na obsadenie pracovnej
pozície HLAVNÝ KONTROLÓR obce
Strečno
Predpoklady na výkon funkcie
- ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie
- bezúhonnosť
- znalosť základných noriem samosprávy
- pracovný úväzok 5 hodín týždenne /
mesačná mzda 158,00 eur/
Písomná prihláška musí obsahovať:
- meno a priezvisko, dátum narodenia,
bydlisko, kontakt
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
- profesný životopis
- čestné vyhlásenie o tom, či ku dňu
podania prihlášky kandidát podniká
alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť,
alebo je členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť
- písomný súhlas uchádzača k použitiu
osobných údajov podľa zák. č. 428/2002
Z.z.
Kandidát na funkciu zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 01.07.
2011 na Obecnom úrade v Strečne v
uzatvorenej obálke označenej “VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ”.
Voľba sa vykoná 4. 7. 2011 o 19.00 hod.
v zasadacej miestnosti starostu obce
Strečno iba spomedzi uchádzačov, ktorí
v stanovenej lehote odovzdajú na Obecnom úrade Strečno kompletnú písomnú
prihlášku. Kandidáti sa môžu zúčastniť
výberového konania.

Odvoz
komunálneho
odpadu

Komunálny odpad sa
odváža každý párny týždeň v utorok
12.7. - 26.7. - 9.8. - 23.8. - 6.9.
Odvoz triedeného odpadu sa vykonáva
každý tretí štvrtok v mesiaci
21.7. - 18.8
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Solúnski bratia
V dejinách každého národa sú obdobia,
ktoré môžeme nazvať prelomovými. Sú
skúškou, či národ prežije pod tlakom dejinných okolností alebo nie. Aby sme prežili ako národ, aby sme si zachovali svoju
reč a zvyklosti, musíme poznať svoju minulosť, lebo iba vďaka nej pochopíme našu
schopnosť odolávať ťažkým situáciám. Prelomovým obdobím našich predkov bolo aj
obdobie šírenia kresťanstva. Kresťanstvo
prichádzali hlásať na naše územie cudzí
misionári už niekedy v priebehu 6.-8.storočia. Svedčia o tom nálezy kresťanských
pohrebísk a kostolov. Začiatkom 9.storočia
vznikla na dnešnom západnom Slovensku
a juhovýchodnej Morave dŕžava našich
predkov. Kresťanstvo sa tu začalo šíriť okolo roku 800. Prvými misionármi boli írsko-škótski mnísi a nemeckí kňazi. V historických prameňoch máme vzácny záznam,
že knieža Pribina dal postaviť prvý známy
kostol na území Slovenska. V roku 828 ho
posvätil salzburský arcibiskup Adalrám
na počesť sv. Emeráma. Misijná činnosť
spomínaných misionárov nedosiahla veľké výsledky. Ľudia ich jazyku nerozumeli.
Ešte väčšou prekážkou boli nepriaznivé
vzťahy medzi Franskou ríšou a Veľkomoravským kniežatstvom. Boli medzi nimi
spory a časté vojny. Nemeckí misionári so
sebou niesli aj potencionálne podriadenie sa území Veľkej Moravy pod cirkevné
štruktúry štátu, z ktorého pochádzali, teda
Franskej ríše. Knieža Rastislav sa obával
nežiaduceho politického vplyvu Franskej
ríše. Rozhodol sa získať misionárov, ktorí
by hovorili ľudu zrozumiteľným jazykom a
ktorí by mu pomohli vytvoriť vlastnú cirkevnú organizáciu. V roku 861 sa Rastislav
obrátil so svojou žiadosťou o misionárov
na Rím. Pápež Mikuláš I. však na jeho žiadosť nereagoval. Potom sa Rastislav obrátil
na Konštantinopol. Byzantská ríša /cisár
Michal III./ Rastislavovej žiadosti vyhovela. V roku 863 prišli na Veľkú Moravu
dvaja misionári, bratia Konštantín /rehoľné meno Cyril/ a Metod. Ich úlohou bolo
predovšetkým hlásať evanjelium, oboznámiť pohanské obyvateľstvo s kresťanskou
vierou. Bola to veľmi ťažká úloha. Pohania
boli polyteisti a kresťanstvo je monoteistické náboženstvo. Kresťanstvo vyznáva
božiu trojjedinosť, podstatu čoho je veľmi
ťažké vysvetliť. Zložitá vec je aj príprava
Úprimne ďakujeme rodine, susedom
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a za účasť na rozlúčke s
našim otcom

Jakubom Janusom,

ktorý nás opustil 22. apríla 2011 vo
veku 71 rokov.
Smútiaca rodina

na krst. Cyril a Metod nešírili kresťanskú
vieru ohňom a mečom, ale pragmaticky.
Slovom, príkladom, vysvetľovaním...Pôsobili medzi ľudom a vychovávali žiakov,
ktorí pokračovali v ich diele. Cyril a Metod
boli Gréci, synovia Leva, byzantského vojenského veliteľa v Solúne. Ich rodina bola
urodzená a bohatá. Solún bol v 9.storočí
druhé najväčšie mesto v Byzantskej ríši
po Konštantinopole /Carihrade/. Cyril a
Metod dokonale ovládali staroslovienčinu,
ktorú sa naučili v Solúne. Tu popri Grékoch
žili vo veľkom množstve prisťahovaní Sloveni. Cyril a Metod boli charakterovo a nadaním odlišní. Metod bol veľmi praktický.
Študoval právo. Bol výborný organizátor,
Cyril mal nadanie pre filozofiu a humanitné vedy. Dali mu preto prezývku „filozof “.
Okrem toho vynikal v duchovnosti. V čase
pozvania na veľkomoravskú misiu žili bratia v kláštore Polychron na maloázijskom
pobreží Marmarského mora. Prv než sa
vydali na cestu, Cyril zostavil staroslovienske písmo hlaholiku a začal prekladať do
staroslovienčiny najpotrebnejšie sväté knihy. Prvou bolo Evanjelium svätého Jána.
Staroslovienčina, čiže kultivovaná macedónčina z okolia Solúna, bola zvolená za
jazyk, ktorý sa bude používať počas misie a
na preklady. Staroslovienčina počas veľkomoravskej misie získala veľa prvkov západoslovanských (od 10. stor. slovenských a
moravských) nárečí používaných na Veľkej
Morave. Napríklad vtedajšia verzia hlaholiky obsahuje aj jedno písmeno (hlásku
dz), ktorá sa vtedy používala len na území
dnešného Slovenska. Vďaka tejto činnosti
sa bratia považujú za zakladateľov slovanskej literatúry. Okrem toho Konštantín
možno priniesol so sebou na Veľkú Moravu symbol byzantského dvojkríža (ktorý je
dnes v slovenskom znaku).Na Veľkú Moravu prišli svätí bratia s družinou a hneď sa
dali do práce. Jedni ohlasovali evanjelium,
druhí vyučovali mládež. Staroslovienčina
bola oficiálne uznaná ako liturgická reč západného obradu. Na Vianoce r.867 pápež
v bazilike Santa Maria Maggiore pri jasličkách položil staroslovienske evanjelium
na oltár, čím oficiálne uznal túto reč ako
reč Biblie. Za pôsobenia Cyrila a Metoda
boli vysvätení prví diakoni a kňazi, ktorí vyšli ako odchovanci cyrilometodskej
misie a bola zriadená samostatná hierarchia pre Veľkú Moravu závislá priamo
od pápeža. Roku 863 Konštantín založil
tzv. Veľkomoravské učilište, v ktorom sa
vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci, a ktoré sa stalo
centrom slovanskej literatúry. Roku 885
mali asi 200 absolventov. Poloha učilišťa je neznáma, ale podľa archeologických
nálezov existovala cirkevná škola na hrade

Devín. Vedúcim učilišťa bol Konštantín.
Úspechom cyrilo-metodskej práce je dišputa solúnskych bratov s trojjazyčníkmi
v Benátkach koncom roku 867 a obrana
slovanského jazyka a bohoslužby. V tomto konflikte sa najmarkantnejšie prejavujú
Konštantínove vlastnosti – bohoslovecká odbornosť, vedecké znalosti, rečnícke
majstrovstvo, humanizmus a obavy o osud
národa. Cyril a Metod nechávajú po sebe
okrem prekladov aj objemovo bohatú, ale,
bohužiaľ, slabo zachovanú osobnú tvorbu
v gréčtine a staroslovienčine. Konštantín napísal predovštetkým prvú slovanskú báseň Proglas. Konštantínova tvorba
je jednako dôkazom autorovho nadania,
zrodeného z náboženského rozjímania, a
jednako je Konštantín autorom polemických úvah, ktoré odhaľujú jeho hlboké
vedomosti, rečnícke majstrovstvo, náboženské presvedčenie a smelosť. Od Metoda sa zachovali dve či tri vlastné diela. Po
Cyrilovej smrti /14.február 869/ ustanovili
Metoda za arcibiskupa novozriadenej veľkomoravskej cirkevnej provincie. Po roku
874 často Metoda u Svätopluka /priaznivca
skôr latinskej liturgie/ a pápeža ohovárali
vodcovia latinského kléru pôsobiaceho
vo Veľkej Morave - Ján Benátsky (zároveň
Svätoplukov poradca) a Viching /švábsky
benediktínsky mních/. Vyvolali tak početné spory. V cirkevnom živote sa postupne
sformovali nepriateľské tábory, ktorými
boli fransko-latinský a byzantsko-sloviensky. Odlišovali sa najmä liturgickým jazykom. Ku konfliktu došlo v roku 878, keď
nemeckí kňazi na čele s Vichingom obvinili Metoda, že vo vysvetľovaní Božej Trojice
hlása bludy a pri bohoslužbách používa
sloviensky jazyk. Približne v tom istom
čase (879/880) sa Veľká Morava prvýkrát
pokúsila rozdeliť svoje územie na diecézy.
Jediné známe biskupstvo arcibiskupa Metoda vzniklo v Nitre. Jeho biskupom sa stal
Viching, ku ktorého vymenovaniu Svätopluka prehovorili predstavitelia latinského kléru na Veľkej Morave. Napriek tomu
Metod účinkoval na Veľkej Morave až do
svojej smrti /06.04.885/. Pochovali ho slávnostne v hlavnom moravskom chráme. Po
Metodovej smrti sa dostal na čelo veľkomoravského duchovenstva Viching, ktorý
so Svätoplukovým súhlasom dal uväzniť
Metodových žiakov a neskôr ich vypovedal z krajiny. Ich odchodom však organizácia veľkomoravskej cirkvi nezanikla,
udržala sa až do pádu Veľkej Moravy. Svätí
Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva. Ich činnosť zasiahla
celú východnú Európu. Pápež Ján Pavol II.
dňa 31.12.1980 vyhlásil Cyrila a Metoda
spolu so svätým Benediktom za patrónov
Európy. 			
AM

4. strana

3/2011

Úspech a radosť detí detského folklórneho súboru Hajovček

» Dokončenie z 1. strany

Krásne nedeľné ráno veštilo, že návštevníkov aj účinkujúcich čaká krásny slnečný
deň. Program festivalu začal oficiálnym
prijatím zástupcov súborov u starostu obce
spojeným so zápisom do pamätnej knihy
obce. Roztancované pozvánky vniesli do
ulíc Likavky detskú bezprostrednosť a
hravosť. Vrcholom podujatia bol už tradične galaprogram, ktorého súčasťou bolo
vyhlásenie výsledkov celoštátnej súťažnej
prehliadky za účasti zástupcov vyhlasovateľa súťaže Národného osvetového centra,
Žilinského samosprávneho kraja a okresu
Ružomberok.
Porota rozdelila súťažiacich do troch pásiem - bronzového, strieborného a zlatého
a udelila aj ceny poroty a titul laureát súťažnej prehliadky.
DFS Hajovček s „Voľbou pastierskeho
richtára na Ducha“ získal krásne Zlaté
pásmo.
Výsledková listina:
ZLATÉ PÁSMO:
DFS Verešvaranček, Červeník,
DFS Brezinky, Polomka
DFS Kornička, Trenčín
DFS Hajovček, Strečno
DFS Ragačinka, Hrušov
DFS Kincso, Želiezovce

STRIEBORNÉ PÁSMO:
DFS Venček, Poprad
DFS Klások, Podbrezová
DFS Hájik, Rimavská Sobota
DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláš
DFS Jadlovček, Margecany
DFS Hájenka, Bratislava
DFS Ďumbier, Liptovský Milukáš – malá
forma
DFS Malý Vtáčnik, Prievidza
DFS Kobylka, Bratislava
DFS Turiec, Martin
BRONZOVÉ PÁSMO:
DFS Štrbianček, Štrba
DFS Čakanček, Čaka
LAUREÁT:
DFS Kornička, Trenčín

Tajomstvo ľanu do krásy utkané

Krajské kultúrne stredisko v Makovického dome v Žiline bolo 24. mája miestom
vernisáže Tajomstvo ľanu do krásy utkané,
ktorej autorkou je pani Otília Kadašiová.
Genézu prastarej rastliny od semiačka až
po hotový výrobok sa snaží predstaviť na
svojich výrobkoch najrôznejšieho určenia,
ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou a potrebou života v nie veľmi vzdialenej minulosti.
Sama sa s nimi stretávala v časoch svojej
mladosti a neskôr vnímala aj z hľadiska ich
významu pre oboznamovanie mladej generácie s tradičnými technológiami, tvoriacimi súčasť ženského podielu práce na
chode gazdovstva.
Výstava, ktorá trvala do 15 júna, mala pri
svojom otvorení bohatú účasť a tento záujem pretrval po celý čas.
Riaditeľka KKS Soňa Řeháková potvrdila predchádzajúce riadky hneď úvodnými
slovami: „Teší nás, že aj takýmto spôsobom
môžeme ukázať, aké hlboké sú korene ľudových remesiel a akí vzácni sú ľudia, ktorí
ich udržiavajú“
Vedúci MKS v Strečne P. Albrecht vyjadril potešenie, že sme svedkami vernisáže
našej občianky, pretože je zatiaľ zriedkavosťou, aby Strečňan mal autorskú výstavu,
aj keď v dominate kraja – Strečnianskom
hrade sme podobných akcií – predstavení
diel tvorcov z domova i zahraničia častými

účastníkmi.
Záver oficiálnej časti otvorenia výstavy
patril autorke. Pani Otka priateľom, zástupcom médií a hosťom predstavila svoju
expozíciu, ktorú poňala ako prostriedok
pochopenia tohto typického ľudového
umenia. Hovorila, čo ju k týmto návratom
viedlo. Prvým impulzom bol nápad utkať
obraz hradu Strečno a následne erby Strečnianskeho panstva z čiast, keď bola hradnou paňou Žofia Bosniaková. Práve úcta k
tejto vzácnej žene sa jej stali motiváciou do
ďalšej príce.
Je členkou Živeny, ktorá od roku 2001
pôsobí pri Dome Matice slovenskej v Žiline. Tam sa dostala i do kontaktu s drôtom,
z ktorého tiež vytvára rôzne motívy.
Zaujímavé bolo tiež jej rozprávanie o
zvykoch, ktoré sprevádzali výrobu plátna,
ktoré má svoj názov vlastne odvodený od
slova platiť, pretože bolo prostriedkom
výmenného obchodu. A tiež sme si mali
možnosť obnoviť spomienky i kontakt s
osnovou, člnkom, snovadlom, cievnikom,
kolovrátkom, motovidlami a konečným
výrobným prostriedkom – krosnami.
Pôvod prítomným prezentovala i ženská spevácka skupina Zvonica zo Strečna,
ktorá sa postarala o kultúrnu vložku a uzatvorila oficiálnu časť otvorenia, po ktorom
nasledovala prehliadka a živý záujem o videné.				/pa/

Skôr ako sa na javisku amfiteátra mohli
predstaviť všetci účinkujúci, začali sa nad
hradom zbierať čierne mraky. Počasie sa
nad účinkujúcimi nezľutovalo a na všetkých návštevníkov i účinkujúcich sa spustil silný dážď. Nepriazeň počasia predčasne ukončila galaprogram festivalu.
Ďakujeme rodičom a priaznivcom, ktorí
nás prišli do Likavky podporiť. Veľmi si
to ceníme. Verím, že tento úspech prinesie novú energiu do ďalšej našej práce. Na
budúci rok nás čaká opäť súťažná spevácka
prehliadka. Snáď sa nám podarí zostaviť
program a na prehliadke sa zúčastniť. Chce
to nielen dobrý materiál na spracovanie,
ale aj materiálne a krojové zabezpečenie,
ktoré sa tiež odborne hodnotí.
A čo nás čaká najbližšie?
Srdečne Vás pozývame na ďalšie naše
vystúpenia. Tentoraz na najväčší folklórny
festival na Slovensku a jeden medzinárodný na Morave.
2.7.2011 /sobota/ Folklórny festival Východná 2011 o 15:30 amfiteáter Východná
6-7. 8. 2011 Medzinárodný folklórny
festival Jánošíkov Dukát
v Rožnove
pod Radhoštem /Informíácie o programe
budú aktualizované na internetovej stránke www.janosikovdukat.cz
14.8.2011 Javorinka pri Galante
Za deti DFS Hajovček Ľubica Kučerová

Stavanie a váľanie mája

Tradíciu sme ani v tomto roku neporušili a
v predvečer prvého mája bol postavený symbol, ktorý v dávnej minulosti predstavoval
ochranu pred zlými duchmi a chorobami,
ale tiež prianie dobrej úrody a neskôr označenie domu dievčaťa súceho na vydaj.
Park pred kultúrnym domom bol celý mesiac lásky miestom hasičmi vztýčeného olúpaného smreka s ovenčeným vrcholcom, venovaným miestnymi urbárnikmi. Pri stavani
i váľaní v poslednom májovom dni im zabezpečil občerstvenie starosta obce a speváci z
Hajovčeka a Zvonice podčiarkli folklórny
význam akcie.			 /pa/
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Čo je Javorinka a čo máme s ňou spoločné? Možná a logická otázka čitateľa
nášho Hlásnika.
Javorinka je mestská časť Galanty, niekedy samostatná obec, ktorú zakladali aj naši
občania!
Ako uvádza publikácia „Cesta za chlebom“, pred 90 rokmi prišli na šíre polia
grófa Esterházyho, ktoré rozparcelovala
prvá československá pozemková reforma
chudáci z Papradňanskej, Maríkovskej a
Štiavnickej doliny, roztrúsení za prácou
po veľkostatkoch na celom Slovensku i v
zahraničí, najmä v Amerike, ktorí dostali
od štátu dlhodobé pôžičky na kúpu pôdy a
stavbu domov.
Medzi najpočetnejšími skupinami z uvádzaných dolín však boli i ďalší, ale ako oni,
tiež pochádzali zo severu. A tak medzi štyridsiatimi zakladateľmi obce boli priamo,
či z bezprostredného okolia i dvaja rodáci
zo Strečna, po jednom z Nezbudskej Lúčky, Konskej a Kuneradu, dvaja z Mojšovej
Lúčky či traja z Turia.
Koncom roku 1921 sa začali noví obyvatelia sťahovať. Základná výstavba dediny
trvala tri roky. Osídlenci postavili 40 domov. Bola to drina a ľudia boli odkázaní
iba sami na seba. Nikto pre nich okrem
pôžičiek ani prstom nepohol. Dedina bola
ako jedna rodina v dobrom i zlom. Boli na
sebe závislí, každý každého potreboval, nebolo možné ustúpiť a odtrhnúť sa.
Nová dedina dostala názov Štefánikovo.
Okrem nedokončených domov nebolo v
obci nič. Nakupovať chodili do Galanty
poľnou cestou. Žiadny obchod, lekár, škola,
osvetlenie. Dedina si platila svojho strážnika a v roku 1924 sa pustila do výstavby
najpotrebnejšieho – požiarnej zbrojnice so
zvonicou. O štyri roky si vybudovali školu.
Postupne upravovali komunikácie a budovali verejné studne.
Veľkou akciou, ktorej sa tiež a so zápalom
zúčastnili všetci, bol betónový most, postavený v roku 1932. V roku 1935 sa snažili
osamostatniť. To sa však podarilo až po
roku 1945.
Do tohto roku bola Javorinka uzavretou
spoločnosťou. Manželstvá väčšinou uzatvárali medzi sebou. Do toho času sa iba
jeden mládenec oženil mimo obce a jedno
dievča si vybralo ženícha z neďalekej kolónie Nové Osady.
V roku 1960 sa obec premenuváva na Javorinku – názov odvodený od pohoria Javorníky, odkiaľ pochádzalo najviac zakladateľov a stáva sa súčasťou mesta Galanta.
V roku 1946 bol počet obyvateľov Javorinky 294 a počet domov 48. O dva roky
neskoršie štatistika vykazuje 312 občanov,
všetkých slovenskej národnosti. V roku
1970 dosahuje obec najvyšší počet obyvateľov – 318, z čoho je 280 slovenskej, 26
maďarskej a po jednom poľskej a českej

Javorinka
národnosti. Posledné sčítanie z roku 2001
konštatuje 199 obyvateľov..
Vzdelanostná štruktúra Javorinčanov
svedčí o ich nesmiernej snahe, usilovnosti
a rebríčku hodnôt. Pri príležitosti 75. vý-
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hrdosť na svoje korene a výsledky, ktoré dosiahli ich predkovia a oni rozvíjajú.
Puto, ktoré medzi nimi vytvorili životné
podmienky, vzájomná závislosť a komunitný život s nutnosťou vzájomej podpory
a pomoci, ostalo vryté i v nich. Poznajú sa
navzájom nielen v rámci obce, ale vedia o

Vzdelanostná		Zakladatelia
Deti zakladateľov		 Vnukovia
úroveň								zakladateľov
počet		%
počet		%
počet		%
Základné
37		92,3
116		57,1
43		10,5
Učňovské
3		 7,7
36		17,1
76		18,5
Stredoškolské				
37		18,3
176		42,9
Vysokoškolské				
14		 6,9
115		28,0
Spolu
40		100
203		 100
410		 100
ročia založenia (1996) konštatuje štatistika
nasledovné údaje:
Je už v nej zahrnuté i veľké percento Javorínčanov, ktorí bývajú v Bratislave a v
iných slovenských mestách a sú to zväčša
vysokoškolsky vzdelaní odborníci, ktorý
sa odsťahovali za prácou. Tento fakt súvisiaci i s prioritou rozvoja kraja, keď sa
nevýhodnej situácie dostávali usadlosti s
nízkym potenciálom vývoja spôsobil, že v
Javorinke bolo v roku 2001 22 prázdnych
bytových jednotiek.
Rodáci však svoju spolupatričnosť zachovávajú a v tomto roku si chcú všetci pripomenúť 90. výročie založenia.
A pretože chcú dať tomuto jubileu zodpovedajúci rámec, kontaktujú tiež obce,
odkiaľ prišli prví usadlíci.
Strečno medzi ne patrí a po niekoľkých
telefonických kontaktoch nás zástupcovia
prípravného výboru navštívili 16. júna s
pozvánkou na oslavu výročia 14. augusta
2011. Bolo z nich citiť silný patriotizmus,

každom kdekoľvek vo svete.
Je preto prirodzené, že starosta túto milú
príležitosť privítal a prisľúbil účasť na oslavách, kde sa im naša obec predstaví nielen
svojimi výsledkami, ale tiež folklórom.
Kto sú potomkovia usadníkov Javorinky
medzi nami?
Vnučkou prvého osadníka Štefana Obertu a jeho manželky Evy Obertovej (spod
lipy) je pani Anežka Melová, ktorá sa vydala naspäť do Strečna. Starý otec i otec
(František) Anežky pred založením Javorinky pracovali v baniach v Amerike
(v štáte Pensylvánia). Bratom Štefana bol
František – otec žijúcich Vincenta a Jozefíny Obertových a Anežky Cigánikovej.
Druhým bratom Štefana bol Jozef, otec
žijúceho Slavomíra.
Príbuznými druhého usadníka – Jána
Beháňa sú potomkovia po Beháňovcoch
(Sepeši). Nebohí Peter a Vincent boli jeho
synovcami.
/pa/

Zakladatelia obce Javorinka
Por. Meno
Pôvod
1. Balušík F. Jozef
Papradno
2. Balušík F. Štefan
Papradno
3. Balušík H. Jozef
Papradno
4. Balušík K. Ján
Papradno
5. Balušík Peter
Papradno
6. Bardík Jozef
Kotešová
7. Beháň Ján
Strečno
8. Bielik Štefan
Nezbudská
		
Lúčka
9. Bundzík Adam
Papradno
10. Bašo Gašpar
Papradno
11. Ďurčanský Alexander Konská
12. Fortunik František Brvnište
13. Fortunik Štefan
Brvnište
14. Holiš František
Brvnište
15. Hajdušík František Brvnište
16. Hanuljak Ondrej
Mojšová
		
Lúčka
17. Hončík Filip
Papradno
18. Junás Ondrej
Konská
19. Jurdík Štefan
Brvnište

Por. Meno
20. Jurkemik Imrich
21. Kondrk Ján
22. Korman Ferdinand
23. Kováč Ján
24. Kováč Štefan
25. Kováč Tomáš
26. Krajný Tomáš
27. Levčík Ondrej
28. Matušík Alojz
29. Michalík Karol
30. Oberta Štefan
31. Ondro Štefan
		
32. Petery Ignác
33. Polocík Ján
34. Seková Magdaléna
35. Strašík V. Ján
36. Sučík Ján
37. Sučík František
38. Turičík T. Jozef
39. Zboran S. Ján

Pôvod
Papradno
Hatné
Kunerad
Turie
Turie
Turie
Poluvsie
Papradno
Kunerad
Papradno
Strečno
Mojšová
Lúčka
Pšurnovice
Brvnište
Hatné
Papradno
Brvnište
Brvnište
Papradno
Papradno
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Z našej školy
Koniec školského roka sa závratne blíži,
deti i učitelia počítajú posledné dni v škole.
Naša škola sa rozlúči s deviatakmi, v septembri privíta ich následníkov. Mesiace máj a jún
sa niesli v myšlienke školských výletov. Raritou medzi nimi bol školský výlet do stovežatej Prahy, kde deti navštívili i výrobnú firmu
Coca Cola, niektoré deti si vyskúšali výlety
na chate v Belej a Vrátnej doline, žiaci nižších
ročníkov navštívili Donovaly a Habakuky,
Ekoskanzen v Lietavskej Svinnej.
Keďže máj a jún sú posledné mesiace v školskom roku, viac sme sa venovali školským
povinnostiam, ale vtesnali sme tu i pekné
akcie.
Naša škola slávila aj sviatok všetkých detí.
Tento rok netradične na 3D filme. Žiaci prvého stupňa pozerali rozprávku Rio a väčší žiaci Posledného vládcu vetra. Deťom na filmy
prispela i rada rodičov.
Tretiaci sa učili plávať na plaveckom výcviku s p.uč Franekom a p.uč Melišovou.
Dňa 8. júna bol pre našu školu mimoriadne
významný, pretože sa zúčastnila medzinárodnej športovej súťaže v Dolních Tošanoviciach v Čechách, v ktorej súťažili deti zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Súťažilo sa
v trojboji ( skok do diaľky, hod kriketovou
loptičkou, šprint na 60 m). Súťaže sa zúčastnili a v jednotlivých súťažiach i zvíťazili alebo
sa pekne umiestnili Zorka Obertová z 1. ročníka, ktorá získala dve 4. miesta, Nikolka Melová z 2.B, Ľubko Belko, ktorý získal 1.,2.,3.
miesto, Miloško Ilovský zo 4. ročníka, Jakubko Solár získal 4. miesto. Celkové umiestnenie pre našu školu bolo 9. miesto. P.zást. Franek a p.riad. Oberta priniesli pohár a diplom.
Netradičnou akciou pre niektoré deti našej
školy bol výlet za odmenu do Aquacity Poprad. Čo deti tento deň čakalo? Trojhodinový vstup do AguaCity Poprad, ktorý zahŕňal
vstup do 3 termálnych bazénov, toboganov,
vnútorných bazénov v Blue Sappire, večerná
laserová show, výstup lanovkou na Štrbské
Pleso. Zúčastnili sa ho deti, ktoré reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, dosiahli
výborný prospech a správanie.
Ninka Franeková- účasť v medzinárodnej
speváckej súťaži v Stříteži, Zorka Obertová
za trojboj v Tošanoviciach, Nikolka Melová
za trojboj v Tošanoviciach, Dominik Hurka
za úspešného riešiteľa v Pytagoriáde, Ľubko
Belko za trojboj v Tošanoviciach a Beh do
hradných schodov, Martinko Stráňavčin za
úspešného riešiteľa v Pytagoriáde a za účasť
v speváckej súťaži v Stříteži, Lea Ilovská za
spevácku súťaž v Stříteži, Robko Taraba za
úspešného riešiteľa v Pytagoriáde, Anetka
Benedigová za úspešného riešiteľa v Pytagoriáde a za účasť na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, Miško Praták za účasť na
festivale kreslenia v Komorní Lhotce, Gabika Kuricová za úspešnú riešiteľku v Pytagoriáde, Aďko Jankulár za účasť v súťaži
Hviezdoslavov Kubín, Emka Hanková za
účasť na fesivale kreslenia v Komorní Lhotce
i v matematickej olympiáde, Miloško Ilovský
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Škola tu opäť bola,
teraz nám končí
a každý sa lúči,
na prázdniny nás volá.
Každý na prázdniny beží
a predstavuje si, ako pri vode leží.
Na prázdniny sa tešíme
a posledný deň zo školy bežíme.
Kristínka Kopásková 7.A
za trojboj v Tošanoviciach, Milanko Jánošík
za úspešného riešiteľa v Pytagoriáde, Danko
Oberta za úspešného riešiteľa v Pytagoriáde, Klaudika Škorvánková za matematickú
olympiádu, Katka Ďurčová za matematickú
i geografickú olympiádu, Kubko Solár za
trojboj v Tošanoviciach, Miško Ďurčo za
geografickú olympiádu, Kristínka Brezániová za geografickú olympiádu, Janko Kučera
za geografickú olympiádu, Peťo Zajac za
gegrafickú olympiádu, Kristínka Kopásková za festival kreslenia v Komorní Lhotce,
Kristínka Kučeríková za umiestnenie sa na
2. mieste na festivale kreslenia v Komorní
Lhotce, Simonka Repáková za geografickú
olympiádu, Kubko Beháň za geografickú
olympiádu, Danielka Tichá za chemickú
olympiádu, Palko Kadaši za geografickú
olympiádu, Nika Obertová za geografickú
olympiádu, Kubko Čičmanec za olympiádu
v anglickom jazyku, Laura Bukovinská za
chemickú olympiádu, Dominika a Alenka
Gáborové za matematickú olympiádu, Katka
Hodasová za výborný prospech počas celých
9 rokov v ZŠ, Simonka Melová za výborný

prospech a správanie, Dominika Klocáňová za výborný prospech a správanie, Evka
Bieliková za výborný prospech a správanie,
Katka a Anička Obertové za výborný prospecha správanie, Margarétka Kadašiová za
výborný prospech a správanie, Bronka Tichá
za výborný prospech a správanie.
Umiestnenie absolventov základnej školy na
stredných školách.
Gymnázium Veľká okružná, Ža – 3 žiaci
Gymnázium Hlinská- 3 žiaci
Gymnázium Kráľovnej pokoja- 2 žiaci
Gymnázium biligválne-špan. sekcia- 1 žiak
Gymnázium KNM- 1 žiak
Gymnázium Varšavská cesta- osemročné,
Žilina- 2 žiaci
Gymnázium športové- osemročné, Žilina1 žiak
Obchodná akadémia Veľká okružná, Ža- 2
žiaci
Obchodná akadémia súkromná Žilina- 1
žiak
Hotelová akadémia Žilina- 5 žiakov
Hotelová akadémia Martin- 1 žiak
Stredná odborná škola stavebná – 3 žiaci
Stredná odborná škola elektrotechnická- 3
žiaci
Stredná zdravotnícka škola Žilina- 1 žiak
Stredná škola poľnohospodárska a služieb
na vidieku Žilina- 1 žiak
Dopravná akadémia Žilina- 3 žiaci
Spolu umiestnených 33 žiakov, z toho 30
žiakov 9. ročníka a 3 žiaci 5. ročníka.
/Erika Trnovcová/

Zahraniční Slováci v Strečne

S cieľom zachytiť kultúrne dedičstvo na Slovensku navštívili našu obec Slováci žijúci
v zahraničí. Starosta obce Strečno Dušan Štadáni spolu s vedúcim kultúrneho strediska Pavlom Albrechtom mohli hostí privítať v penzióne Irenka. Starosta im priblížil
históriu i súčasnosť obce a zástupcom z jednotlivých štátov odovzdal knihu Strečno.
Ako účastníci podujatia pri neformálnej besede povedali, veľkým zážitkom bolo pre
nich splavenie Váhu na pltiach. Vzťahy s Francúzskom, pltnícku históriu a založenie
miestneho odboru Matice slovenskej im priblížil Pavol Albrecht. Po dobrom obede a
občerstvení si 30 účastníkov podujatia z Francúzska, Maďarska a Čiech pozrelo pamätník na Zvonici, kde položili kyticu kvetov.				
-pď-
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Strečnianske hody
Termín Strečnianskych hodov, ktorým
predchádzala hodová veselica v sobotu, pripadol presne na meno patrónky nášho kostola – 15. mája.
Prípravu tohtoročných hodov obmedzila
prebiehajúca rekonštrukcia školy a prakticky
zamedzený vstup do jej dvora, ktorý bol doteraz miestom ich konania.
Program bol pripravovaný kultúrnou komisiou a miestnym kultúrnym strediskom
iba na jednodňovú akciu s miestom konania
– areál kultúrneho domu. Priestorové možnosti sú tu síce obmedzené, ale nakoniec sa
podarilo vyriešiť situovanie stanu i pódia tak,
aby celá existujúca asfaltová plocha mohla
slúžiť ako tanečná.
Organizátori i všetci, čo sa na hody tešili,
mali však obavu z predpovede počasia. A tá
tentoraz ozaj „nesklamala“.
I keď rámec hodov by bol zrejme nezostal
za očakávaním – veď všetko bolo pripravené - okrem hlavného programu tiež pestrosť
stánkov, občerstvenia, atrakcií a kolotočov,
dážd bol rozhodujúci a odradil mnohých z
radov návštevníkov i predajcov.
Hlavnému nedeľnému programu predchádzala slávnostná hodová omša v kostole sv.
Žofie o pol jedenástej.
O druhej popoludní, po oficiálnom otvo-

Projekty a granty

Priebežne informujeme o prípravách,
stave a riešení možností ponúkaných fondami EÚ, grantovými schémami a podporami rôznych nadácií, ktoré sledujeme
a podľa ich náplní a našich potrieb na ne
reagujeme.
V tomto roku sme podali zatiaľ 6 projektov a taktiež niektoré ešte boli alebo ešte sú
v posudzovaní z roku minulého.
Zo šiestich tohtoročných projektov boli
zatiaľ vyhodnotené štyri. Z troch projektov, ktorými sme sa uchádzali o podporu
z grantovej schémy Ministerstva kultúry
SR bol schválený jeden. Zámer očistenia balustrády pamätnika pieskovaním
a takisto záujem založenia novej tradície
„Ľekvárových hodov“ pomocou ministerskej podpory nevyšli. Dôvodom je podľa
informácií veľké množstvo žiadateľov a
nezodpovedajúce množstvo financií a v
prípade pamätníka tiež rozhodoval dôraz
na smer podpôr, venovaný iným druhom
kultúrnych pamiatok.
Inventár knižnice sa ale rozrastie a čitatelia budú mať opäť možnosť výberu
z väčšieho množstva titulov, než aký by
umožnoval príspevok z obecného rozpočtu. Bude to vďaka podporenému projektu
Doplnenie knižného fondu v obecnej knižnici.
Oveľa lepšie sa nám darilo v projektoch,
ktorých náplň je pestrejšia a takisto sú finančne bohatšie. Ide o projekty v rámci
Operačného programu cezhraničná spo-

rení starostom obce, sa ako prvá predstavila
dychovka Strečnianka s hosťom – ľudovým
rozprávačom Števom Hruštincom.
Hneď nato nás bavili heligónkari zo Strečna
– R. Bukovinský ml. a L. Meško. Po ich sólach
sa nám predstavil s upraveným programom,
kvôli nevhodným podmienkam – mokrému
javisku, DFS Hajovček a ľudovým spevom sa
prihovorila ženská skupina Zvonica.
Tohtoročný program mal prvýkrát i medzinárodný rámec. Na jeho naplnení sa podieľala dychová hudba Glorieta z partnerského
Jaworze, ktorá k nám v rámci kultúrnej výmeny zavítala spolu s dôchodcami z tejto

obce. V jej podaní sme si mohli pripomenúť
časy nie tak dávno minulé, pretože aj keď
skladby zo sedemdesiatych či osemdesiatych
rokov sú už retro, ale pre značnú časť prítomných boli milým návratom do čias mladosti.
O záver programu sa postaralo temperamentné hudobné zoskupenie Balkansambel
zo Žiliny s južanskými melódiami a spevom.
Aj keď celý čas pršalo, príležitosť hodovať
využil nemalý počet návštevníkov. Organizátori teda aj napriek značne nepriaznivým
podmienkam mohli byť spokojní ale určite
dúfajú, že budúce hody budú pod jasnou oblohou a potom i pri oveľa vyššom záujme. pa

Rozpočet €

Spoluúčasť

Pridelené
prostriedky

Folklór – jazyk, čo nepozná
hranice

49 920

5%

43 940

OP Cezhraničná spolupráca PL SR

2.

Spoluprácou hasič. zborov k
prevencii a ochrane majetku
na území samosprávy

19 956

5%

16 062

OP Cezhraničná spolupráca ČR SR

3.

Doplnenie knižničného fondu v obecnej knižnici

1 000

50 €

600

Por.

Názov

1.

lupráca, fond mikroprojektov. V jednom
prípade v spolupráci s poľskou stranou a v
druhom s českou.
Projekt Folkór – jazyk, čo nepozná hranice, rieši potreby miestnej kultúry. V investičnej časti je to rekonštrukcia javiska a
zázemia pre účinkujúcich, ako aj niektoré
prvky vybavenia DFS Hajovček a prezentácie miestnej kultúry. V rámci neinvestičných aktivít sú to kultúrne výmeny medzi
Strečnom a patrnerom projektu – poľskou
obcou Jaworze. Plánovaným začiatkom realizácie je už toto obdobie a všetky aktivity
by mali byť ukončené v januári 2012.
Druhým projektom, v ktorom sú našim
partnerom Horní Tošanovice, riešime
potreby miestnych hasičov. Projekt „Spoluprácou hasičských zborov k prevencii
a ochrame majetku na území samosprávy“, by mal zabezpečiť niektoré základné
položky materiálneho vybavenia nášho
zboru a takisto zdokonaliť ich zručnosti v konfrontácii s inými zbormi v rámci
súťaží. Náplň zohľadňuje tiež motiváciu a
prípravu hasičského dorastu a zabezpeče-

Poskytovateľ

Grant MK SR

nie všeobecnej informovanosti občanov
pri riešení nepredvídateľných udalostí. V
tomto čase sa pripravuje podpis zmluvy a
konkretizácia harmonogramu prác.
Okrem uvedených mikroprojektov sa
pripravuje samospráva na realizáciu už
dávnejšie schválených dvoch projektov na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a rozšírenie vodovodu na Nábrežnú ulicu, ktoré
sme podávali ako kolektívny člen Mikroregiónu Terchovská dolina. Výstupom
iniciatív tohto združenia je aj projekt na
separáciu komunálneho odpadu, o ktorom
píšeme na inom mieste.
Každá projektová iniciatíva podľa zamerania výziev sleduje potreby samosprávy. I
pri prevažne 5 % nej spoluúčasti je nutné
dielčie predfinancovanie z vlastných prostriedkov. Súčasná finančná situácia, spôsobená predovšetkým najväčšou investičnou
akciou – rekonštrukciou školy, však okliešťuje naše možnosti, a preto je nutné zvažovať harmonogram napĺňania schválených
projektov a takisto využívanie priebežných
podporných ponúk. 		
/pa/
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Matica slovenská aj v Strečne
V obci Strečno v dome pltníkov sa 28.
mája konalo ustanovujúce zhromaždenie
miestneho odboru Matice slovenskej. Zúčastnilo sa 14 občanov z obce a okolia. Po
odznení štátnej hymny poverený člen prípravného výboru Pavol Ďurčo ml. privítal
hostí z vyšších orgánov Matice slovenskej.
Po schválení riadiacich komisií nasledovalo vystúpenie hostí.
Prvá vystúpila Mgr. Jaroslava Môcová,
riaditeľka členského ústredia Matice slovenskej. V krátkosti priblížila 150-ročnú
históriu Matice slovenskej, predstavila
členskú základňu na Slovensku a priblížila
ich činnosť a aktivity Domov Matice slovenskej.
Ing. Ľubomír Kráľovanský, predseda
krajskej rady MS vo svojom vystúpení hovoril o možnostiach, ktoré členstvo v MS
prináša, no a tiež aj o povinnostiach členov
MS. Spomenul tiež konkrétne príklady aktivít členov MS. Vyzdvihol skutočnosť, že
Strečno má aktivity a ľudí, ktorí pre rozvoj
matičného hnutia urobili už kus práce a
začiatky MO MS v obci by nemali byť ťažké. Známa mu je aktivita ľudovej umelkyne Otílie Kadášiovej, ktorá je už členkov
MS v Žiline a prestupuje za členku do
svojej obce . Tiež vie o práci a výsledkoch
detského folklórneho súboru Hajovček.
Dr.Banislav Kohút, riaditeľ Domu MS v
Žiline sa prítomným predstavil ako nový
riaditeľ, ktorý je vo funkcii len krátko a teší
ho, že začiatok jeho nástupu do funkcie je
spojený so vznikom novej MO MS v Strečne. Vyslovil presvedčenie, že blízkosť obce
s Domom MS v Žiline sa bude prejavovať
aj vo vzájomnej spolupráci.
Bc.Dušan Štadáni , starosta obce Strečno
vo svojom vystúpení vyslovil spokojnosť
so vznikom MO MS v obci, ktorá si takúto aktivitu zaslúžila už dávno. Je povďačný
tým, ktorí sa rozhodli organizáciu založiť.
Verí, že bude nápomocná pri organizovaní
kultúrneho a rozširovaní národného povedomia občanov. Obec bude v rámci svojich možností nápomocná pri aktivitách
MO MS a povedal tiež, že organizácia si
nájde aj iné možnosti svojho financovania.
Poverený člen prípravného výboru Pavol
Ďurčo predniesol program činnosti MO
MS v Strečne.
Hovorí sa v ňom o plánovaných národopisných aktivitách, turisticko-poznávacej
činnosti, folklórnej činnosti, divadelníctve a spolupráci s obyvateľmi obce, ktorí
sa vysťahovali na juh Slovenska. Hneď po
jeho prednesení nasledovala diskusia, v
rámci ktorej sa hovorilo aj o výške ročného
členského príspevku. Navrhnuté boli sumy
1, 2 a 3 eurá. Odhlasované bola výška 2
eurá.
Predsedníčka návrhovej a volebnej ko-

misie Jaroslava Môcová predniesla návrh
kandidátov do výboru MO MS Strečno.
Do výboru boli navrhnutí: Otília Kadášiová, ako podpredsedníčka,
Marta Pristachová, ako vedúca sekcie divadelníkov, Peter Oberta, vedúci sekcie
turistov, Ľubica Kučerová, vedúca sekcie
folklóru, Mária Hanková, pokladníčka
V krátkej diskusii bolo doporučené navrhnúť za člena výboru Ing. Pavla Albrechta. Tento návrh ako aj členovia výboru boli
jednohlasne schválení. Za predsedu MO
MS bol všetkými prítomnými zvolený Pavol Ďurčo ml.
Po splnení všetkých náležitosti s registráciou, ktoré už vybavoval zvolený predseda
MO MS v Strečne Pavol Ďurčo ml. bolo
miestnemu odboru MS v Strečne členským
ústredím MS v Martine udelené registračné číslo 688 a miestny odbor v Strečne sa
stal tak podľa zákona právnickou osobou.
Miestna organizácia Matice slovenskej nie
je uzavretá spoločnosť a privíta rada medzi
sebou nových členov. Záujemcov usmernia členovia výboru alebo radoví členovia. Prihlášku môžu dať oni alebo priamo
predseda Pavol Ďurčo ml., s ktorým sa
môžte spojiť cez mobil: 0911369347.
PROGRAM MO MS v Strečne
Na svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení prijali zakladajúci členovia MO
MS v Strečne svoj program na nasledujúce
obdobie. Zamerať sa v ňom chce na národopisnú činnosť, turisticko-poznávacie
podujatia, folklórnu činnosť, divadelníctvo, spoluprácu s obyvateľmi obce, ktorí sa
vysťahovali na juh Slovenska.
Založenie folklórneho súboru pre dospelých.
Základom pre založenie folklórneho súboru pre dospelých bude detský folklórny
súbor Hajovček, ktorý v obci úspešne napreduje už štvrtý rok a deti, ktoré v tomto
súbore boli vychované pre folklór nemajú
možnosť ďalšieho folklórneho uplatnenia a
rastu v obci. Súčasťou folklórneho súboru
bude aj existujúca spevácka skupina Zvonica. Súbor bude mať vlastnú folklórnu
hudobnú skupinu. Súbor bude organizovať
vlastné vystúpenia v obci a podľa dohody v
okolí pre školy a občanov. Bude organizovať zájazdy na folklórne a poznávacie podujatia doma a v zahraničí.
Národopisný prieskum
Členovia MO MS zrealizujú vlastný národopisný prieskum v obci. Tento prieskum
bude zameraný na kroje, zvyk, spev, nárečie, remeslá , bývanie, poéziu, či beletriu.
Zistené fakty a dokumenty budú vydané a
vytlačené formou zborníkov a knižiek.
Založenie krúžkov národopisného charakteru
Členovia MO MS založia v prenajatých

priestoroch záujmové krúžky, kde budú
vzdelávať deti aj dospelých v zabudnutých remeslách. Krúžky budú viesť ľudoví
výrobcovia z obce a okolia. Cieľom bude
naučiť v kurzoch spracovávať prútie na
konkrétne výrobky, vyrobiť predmety zo
šúpolia, drôtu, naučiť sa tkať koberce a
vyšívať tradičné vzory. S vyrobenými predmetmi budú navštevovať podujatia a ponúkať ich iným za úplatu.
Organizovanie besied, výstav a podujatí
V miestnej knižnici a v klubových
priestoroch MO MS sa budú organizovať
besedy so zaujímavými ľuďmi a organizovať sa budú výstavy zo zisteného národopisného výskumu v obci . Besedy budú s
ľuďmi, ktorí môžu svojimi vedomosťami
obohatiť poznanie ľudí a pozdvihnúť ich
povedomie. Obyvatelia obce musia spoznať dôkladnejšie svoju históriu a tiež vedieť o nej rozprávať. Príkladom môžu byť
pltníci z obce, ktorí vedia o histórii na pltiach pekne rozprávať a približovať tak históriu návštevníkom obce. Besedy a prednášky budú pripravované predovšetkým
pre deti základnej školy v obci. Organizované budú kultúrne a zábavne podujatia,
kde získané prostriedky budú využité na
prevádzku MO MS.
-R-

Koberec až k
začiatku dediny

Cyklotrasa okolo Vodného diela Žilina je
vyhľadávaným miestom rekreačných športovcov. Predovšetkým cyklisti a korčuliari
už dávnejši využívali asfaltový koberec po
jeho pravom brehu. Vlani bol predĺžený i
na ľavú stranu – od priehradného múru až
po most, spájajúci Mojš s Mojšovou Lúčkou.
Vodohospodárska výstavba, závod Žilina
sľúbila, že predĺženie do Strečna vykoná v
roku 2011. V týchto dňoch sme svedkami
napĺňania sľubu a v krátkej dobe po jeho
napojení na Ul. za záhradami by sa i pri
využití miestnych komunikácií mohol
považovať okruh spájajúci Vodné dielo so
Strečnom a po druhej strane cez Nezbudskú Lúčku a Varín za uzavretý.
VÚC Žilinský samosprávny kraj však
uvažuje s ďalším pokračovaním cyklotrasy pozdĺž Váhu až po hrad Strečno, čím by
došlo k spojeniu dvoch hradov v ich správe
– nášho a Budatínskeho. Bol by to počin,
ktorý by nielen rozšíril možnosti aktívneho pobytu v prírode, ale takisto bol prínosom k bezpečnosti športujúcich.
No i v súčasnosti končiace práce na kladení asfaltového koberca až po obec sú významné pre ponuku aktívneho oddychu a
určite prispejú k výrazne rozširujúcemu sa
množstvu cyklistov, in – line korčuliarov,
bežcov či iných používateľov.
/pa/
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Pasovanie prvákov
do cechu čitateľského

Už tradične sa v priestoroch obecnej knižnice prváčikovia stávajú slávnostne čitateľmi.
Tento školský rok máme len jednu triedu s
dvadsiatimi žiakmi. Pani učiteľka Hrabovská
ich dobre naučila spoznávať písmenká ... S
písmenom k sa zrazu tvoria vety a z viet už
vznikajú významy...čo-to sa dozvedia deti čítaním o zvieratkách o princeznách..,,.je to super, čítam sám, ale ako ťažko to niekedy ide“,
povie si nejeden z nich.. Nezaslúžia si deti po
takej drine a zvládnutí šľabikára stať sa rytiermi a princeznami čitateľskými.,?. ešte síce
pešiakmi, ale to nevadí. Rytier na koni stane
sa len usilovným tréningom a disciplínou
.Knižnica deťom ponúka množstvo krásnych
kníh s krásnymi rozprávkami, ktoré končia
vždy dobre. Tak veľa nezabudnuteľných zážitkov z čítania prajem i našim malým novým
čitateľom.
Vyhodnotenie lieterárných súťaži v obecnej knižnici
Téma v poézii:,,Čislo“
I.stupeň:
1.Kuricová Gabika
2.Pristachová Adelka
3.Honková Kristínka
II .stupeň
1.Mikulová Barborka
2.Sokolovská Veronika
3.Galadík.Peťo,Oberta Tomáš
Téma v próze :,,Snívanie“
I.stupeň:
1.Martiniaková Marika
2.Špirková Kika
3.Kuricová Gabika.,.Obertová Henka
II.stupeň
1.Martiniak Erik,Bukovinský Vlado
2.Zrelicová Monika
3.Martiniaková Veronika

Stolárstvo

Jedného dňa sa vo mne prebudil sen, v ktorom chcem pokračovať. Chcem sa stať stolárom. Začal som si zháňať všelijaké nástroje a
podobne. No narazil som na háčik. Kto tam
bude so mnou ?Samému mi bude smutno,
chcel som tam mať niekoho ,koho dlho poznám a s kým vychádzam dobre. Vtedy ma
napadlo ,že by som mohol osloviť Vlada .Je
to môj najlepší kamarát, tak som sa ho spýtal
, či by nešiel so mnou pracovať .Najprv nechcel ,no po hodine som ho zlomil. Začali sme
zháňať stroje ,no bolo to ťažké ,lebo sme boli
ešte deti a nemali sme dosť úspor na stroje,
ktoré boli veľmi drahé. Mal som kamaráta,
ktorý ma zachránil, pretože mi zohnal brigádu .Dosť som si zarobil ,no stále to bolo
málo..........potrebovali sme i budovu ,v ktorej budeme mať firmu. V tom mi mama povedala, že si môžem prerobiť na dvore malý
domček .....nakoniec sme začali vyrábať nábytok a iné podobné veci a dosť sa nám darilo.Za dva roky sme zarobili a financie ,ktoré
sme do firmy dali, sa nám vrátili...
Erik Martiniak, Vlado Bukoviský
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Beseda v obecnej knižnici s Petrom Čaplickým

Šiestaci a deti, ktoré sa zúčastnili literárnych súťaží, mali možnosť trocha sa dostať prostredníctvom zaujímavého rozprávania a hlavne premietaním filmov akoby do Číny.Je to krajina pre
nás vzdialená a neznáma ,,no náš hosť v nej pracuje už dlhých osemnásť rokov a vedel nám o
nej veľa povedať .Má tam veľa priateľov, pozná ich mentalitu ,dozvedá sa rád od jednoduchých
ľudí rôzne príbehy, ktoré opísal v ,, Čínských rozprávkach o čajových lístkoch“ a napísal i knihu
,,Dobrý deň Čína“. Tieto knihy sa nachádzajú v knižnici pre čitateľov .Pri premietaní svojich
filmov, ktoré sám i komentoval a v besede, sa deti dozvedeli veľa zaujímavých veci i o Veľkom
čínskom múre, ktorý ma neuveriteľných 6400 km i so svojimi postrannými vetvami, i to, ako,
prečo a kadiaľ sa staval. Nielen to deti zaujímalo, pýtali sa množstvo otázok i o stravovaní,
prekvapilo ich ,že nejedia až toľko ryže, ako si stále v spojitosti s Čínou myslíme, Chceli vedieť,
ako tam bývajú, akí tam žijú mladí ľudia , aké majú písmo a reč .Ako oni vnímajú nás, cudzincov..alebo nosáčov, ako nás oni volajú. Besedy sa zúčastnil i pán starosta, pán Pavol Durčo a
pán Albrecht. Aj oni mali otázky na nášho hosťa, ktorý je i známy slovenský horolezec. Teším
sa, že pozvanie do našej knižnice prijal už tretíkrát, a tak sme sa mohli veľa o tejto krajine a
jeho zážitkoch z nich dozvedieť aj tento rok na Deň detí.
,,Snívanie“bola téma literárnej súťaže ,myslím, že pánu Čaplickému sa sen splnil. Stane sa
snom pre deti po jeho besede spoznať túto nám vzdialenú a krásnu krajinu? Ak áno, je to
dobré....
Príjemné prežitie letných prázdnin prajem všetkým školákom a pokiaľ máte chuť i s dobrou
knižkou. Knižnica prázdniny nemá, je tu pre vás.			
vaša knihovníčka

Svetový deň darcov krvi

14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky
dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú
krv. Národná transfúzna služba SR (NTS
SR) pripravila v rámci osláv Svetového dňa
darcov krvi „Deň otvorených dverí“ s možnosťou darovania krvi.
Náš miestny spolok Slovenského červeného kríža mal k tomuto termínu naplánovaný pravidelný odber, ktorý v rámci roku organizuje trikrát. Svojou činnosťou a počtom
darcov patrí dlhodobo na popredné miesta
hodnotených miestnych organizácií v rámci
okresu i kraja.
I v piatok 17. júna potvrdil ich úžasnú
prácu a schopnosť zorganizovať a osloviť
potenciálnych darcov a spolu s dlhodobými
darcami zabezpečiť dodávku najcennejšej
tekutiny človeku v ohrození života. V tento
deň sa ich zišlo až 44 a od skorého rána im v
ich humánnom počine asistovali pracovníci
mobilnej transfúznej jednotky, ktorí adresu
odberného miesta – Obecný úrad Strečno
dôverne poznajú. Občerstvenie pripravili
a zabezpečili ako zvyčajne členovia výbor
MS SČK – predsedníčka Veronika Samcová

spolu s Sidóniou Kočišovou a Oľgou Šamajovou. Vzťah k významu akcie takisto ako
doteraz potvrdil obecný úrad, ktorý venoval
darcom potravinové poukážky.
Zoznam darcov:
Prieložná Ivana - Taraba Anton
Brnčo Milan, ml. - Klocáň Michal
Kostka Rastislav - Kadaši Stanislav
Slováček Vlastimil - Samec František
Brezovský Stanislav - Brezovská Eva
Samcová Stanislava - Šupej Stanislav
Oberta Anton - Haluška Marcel
Honková Lenka - Cvacho Miroslav
Cvacho Jakub - Galadík Michal
Trnovcová Mária - Kuzmány Ján st.
Kuzmány Andrej - Kubičková Júlia
Beháň Kamil - Pernišová Miroslava
Tavač Štefan - Štadáni Dušan
Beháňová Dominika - Beháň Marián
Obertová Zuzana - Oberta Peter
Rapčan Štefan - Kočišová Sidónia
Ďuračková Petra - Sobčiaková Barbora
Kivoň Jozef - Obertová Božena
Kán Robert - Šipčiaková Mariana
Šipčiaková Darina - Taraba Karol ml.
Melo Ján - Samec František ml.
Prieložný Peter - Melo Miroslav
/pa/
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Pestré plte
Plavebná vyhláška umožňuje pltníkom
splavovať Váh medzi Bariérovou a Strečnom
od prvého apríla. Aj keď v tom čase je ešte
príroda neprebudená a okolie nehýri farbami, oblúbenosť atrakcie a možnosti Strečna
sú pozvánkou oslovujúcou každý druh návštevníkov hneď od začiatku.
Už týždeň pred slávnosťou odomykania
Váhu bolo miestom prvého ročníka akcie
Modrý splav práve Strečno. Vítania jari 17.4.
sa zúčastnilo viac ako tristo členov SDKÚ-DS, ako aj jej poprední predstavitelia. Na
plti sa viezla premiérka Iveta Radičová, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ako
aj predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda a
podpredseda Milan Hort, ktorí si neskôr aj
zasúťažili vo viacerých športových disciplínach, pripravených v areáli futbalového ihriska na Radinovom.
V deň odomykania Váhu (21. 4.), po dopoludňajšom tréningu, v rámci rehabilitácie,
prišli na plte žltozelení - žilinskí futbalisti.
Celý káder päťnásobného majstra Slovenska a účastníka Ligy majstrov relaxoval na
vode spolu s realizačným tímom, trénerom
Hapalom i majiteľom Antošíkom a vďaka
krásnemu počasiu plne vnímali, čo plavba
ponúka.
Pestrosť klientely podporili tiež naši poľskí priatelia z Jaworze, ktorí boli hosťami
strečnianskych hodov a pred ich oficiálnym
programom, i napriek upršanej nedeli, si
prírodu a zaujímavosti pozreli tiež z plte.
Plte sú už všeobecne známe a ich službu
využívajú mnohé organizácie, firmy, školy,
univerzity či inštitúcie na predstavenie krás

Slovenska svojim hosťom alebo partnerom.
A tak niekedy môžu mať pltníci pocity ako
pod olympijskými kruhmi – kde sa stretávajú národnosti, počuť babylon jazykov a
vidieť všetky farby pleti.
Je dobré, že ich služby sú vnímané aj orgánmi a organizáciami, ktoré podporujú a
prezentujú cestovný ruch ako výraznú rozvojovú šancu Slovenska. Stáva sa bežným, že
Strečno je vidieť v printových médiách, televíznych šotoch a dokumentoch a sme cieľom viacerých kampaní VÚC ŽSK, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a mnohých
ďalších, ktorých náplňou je predstavenie
lokálnych či republikových špecifík, napr.
Slovenský syndikát novinárov či Matica
slovenská zabezpečujúca program zahraničným Slovákom.
Ich záujem je založený nielen na mimoriadnej ponuke nášho kraja a jej špecifickým
predstavením, ale takisto na tých, ktorí im ju
predkladajú – na pltníkoch. Je chvályhodné,
že môžeme konštatovať iba priaznivú spätnú väzbu a spokojnosť každého návštevníka,
čo je prvoradým predpokladom pozitívneho dojmu, reklamy a tiež budúcich návratov.
/Reakcia na článok Pltnícku tradíciu obnovili v Strečne po šiestich desaťročiach;
SME 11. Júna 2011:
Vo štvrtok som mala tú česť plaviť sa po
Váhu na plti, mala som so sebou 9 pubertiakov a všetci boli nadšení. Počasie bolo mizerné, ponúkli nám jednorázové pršiplášte, pltníci boli fajn chlapci. Dávam im 110 bodov zo
100. Ak môžete, choďte si to vyskúšať! /
/pa/

Beh do hradných schodov

Už 15. ročník Behu do strečnianskych
hradných schodov sa konal vo štvrtok
26. mája 2011. Na štart sa postavilo 301
pretekárov zo Žiliny a jej širokého okolia
(vlaňajší rekord bol 302 pretekárov), ktorí
súťažili v 12 kategóriiách – deti, mládež,
vysokoškoláci aj dospelí. 151 schodov čakalo na každého a po ich zdolaní už vbiehali do cieľa na Paseke, kde bol pripravený
aj servis a občerstvenie.
Každý účastník mal možnosť bezplatnej
prehliadky hradu Strečno, čo je vždy príjemným kultúrnym spestrením tejto športovej akcie. Ceny najlepším, medzi ktorými boli i naši spoluobčania a rodáci– (Ľ.
Belko – druhý v kategórii chlapci r. 2001
a mladší, R. Palubjak – druhý v kategórii
študenti VŠ a A.. Hreusová rod. Janusová
- druhá v kategórii ženy), odovzdávali doc.
Ing. M. Trunkvalter, PhD., prorektor pre
vzdelávanie na Žilinskej univerzite, manažérka Považského múzea Mgr. A. Brziaková a starosta Strečna Bc. D. Štadáni. Vďaka
za toho vydarené podujatie patrí organizátorom: ústav telesnej výchovy Žilinskej
univerzity, Academic Žilinská univerzita,

Olympijský klub Žilina, Považské múzeum
v Žiline, obec Strečno, mesto Žilina, a mediálnym partnerom - študentská televízia
í-Téčko, Žilinská televízia, TV Patriot a TV
Markíza. A samozrejme všetkým súťažiacim.				/pa/

Šikovná,šikovný som

Predškoláci ukázali, čo ich pani učiteľky
naučili, ako sú pripravení do školy. Vystúpiť pred kolektívom, zaspievať si spolu, zarecitovať, na to treba odvahu a deti ukázali,
že ju majú a teší ich to. A o tom to je. V
priestoroch knižnice sa vždy koncom mesiaca jún budúci školáci stretávajú so žiakmi, prvákmi. Prváci už s knižkou, ktorú si
samostatne prečítali. Vedeli i porozprávať
o čom bola, odporúčali ďalším deťom na
prečítanie. Deti si mali možnosť pozrieť
nové pekné knižky, ktoré máme v knižnici
na požičiavanie. Už trocha zručnejší prváci
sa nehanbili, samostatne zarecitovali básne,
zaspievali pekné pesničky, ktoré sa naučili
v škole. Nie je to najlepšia prezentácia kníh
? Bolo príjemné sledovať, ako sa prejavuje
radosť a šikovnosť zároveň....

MATIČIARI NA HORÁCH

Členovia MO Matice slovenskej v Strečne,
turistický odbor, zorganizoval cez svojho
predsedu Petra Obertu turistický prechod.
Dvadsať ľudí z obce sa odviezlo autobusom
do Turčianských Kľačian a odtiaľ sa dve hodiny šľapalo do prudkého kopca k chate pod
Magurou. Tu si všetci poriadne oddýchli,
napili, čo kto mal alebo využil občerstvenie
z reštaurácie chaty. Oddych využil predseda MO MS Pavol Ďurčo ml. na odovzdanie
preukazov MO MS. Prvý ho dostal Peter
Oberta, ktorý si s organizovaním výletu poradil bez problémov.
Po oddychu sa šľapalo do sedla pod Suchý.
Tu sa rozhodovalo, či sa pôjde na vrchol alebo popod z ľavej steny. Argumenty, že deti
nebudú vládať sa ukázali ako chabé, lebo deťom len stačilo ukázať, že sa ide hore na Suchý, kde viala slovenská zástava a tie sa hneď
hore rozbehli. Tých niekoľko opatrných šlo
predsa popod Suchý, lebo si povedali, že čo
tam budú robiť, keď aj tak to nie je ich. Deti
zatiaľ vybehli na kopec a veru tí najlepší tam
boli za 11 minút, no a tí skúsenejší za 25 minút. Z druhej strany Suchého sme sa všetci
počkali. Ukázalo sa, že cez vrchol to bolo len
o 3-4 min. dlhšie. Spoločne sa potom šľapalo k chate pod Suchým, a to ešte s menšou
zástavkou v úžľabine, kde je postavený kríž
a ľudia z okolia sa tu chodia modliť.
K chate pod Suchým to už bolo len kúsok.
Na nej nás prekvapilo, že prvýkrát tu podávali aj halušky s bryndzou. Mladý chatár sa
nám pochválil, že to je vďaka tomu, že elektrické kolektory, ktoré umiestnili na strechu
chaty, im utiahnu aj mraziaci box, a tak
tu odteraz bude oveľa širšia ponuka jedál.
Cesta z chaty do Strečna viedla hrebeňom,
čo dávalo pekné pohľady na údolie Váhu,
Domašín, Grúň, Ostredok a Javorinu a na
druhú stranu do hlbokého údolia.
Povinná zástavka pri kompe úspešne zavŕšila pekné prvé podujatie strečnianskych
matičiariov. Načim povedať, že už teraz sa
tešia na ďalšie a radi budú, keď s nimi pôjdu
aj ďalší občania z obce.
P.Ďurčo ml.
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Výstup na
Javorinu

TABUĽKY
V. liga dospelí - skupina A

Lyžiarsky oddiel i v
tomto roku organizoval tradičný výstup
pri príležitosti osláv
66. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny.
Už od skorého nedeľného rána 8. mája sa
vyberali rodiny, skupinky i jednotlivci na
Javorinu. Každý mal
svoju cestu či chodník, no všetky smerovali k pamätníku I. čs.
armádneho zboru, kde bol na poludnie vykonaný slávnostný akt kladenia vencov za
účasti najvyšších štátnych, regionálnych a miestnych zastupiteľov a účastníkov výstupu,
ktorí sa hviezdicovo dostali k cieľu svojej cesty aj z okolitých obcí. Hlavným organizátorom bola obec Stráňavy. Po oficiálnej časti a príjemnom posedení a opekaní na priľahlých lúkach sme sa všetci zo Strečna vybrali na Ostredok, na guľáš a občerstvenie pripravené lyžiarskym oddielom. Premenlivé počasie i lokálna búrka zo začiatku výstupu
síce vyvolávali obavy, ale dosiahnutie vrcholu i ďalší program sprevádzalo iba slniečko a
zvýraznilo vydarenú akciu.						
/pa/

MEDVEDI DRUHÍ V TOŠANOVICIACH

Začiatkom mesiaca už po deviatykrát
sme reprezentovali našu obec na medzinárodnom turnaji v Čechách. Turnaja sa
zúčastnilo päť mužstiev, a to dve z Čiech,
dve zo Slovenska a jedno z Poľska. Veľa gólov nepadlo. Mužstvá hrali s dobrou obranou a najmä kvalitnými brankármi. To sa
odzrkadlilo aj v poslednom zápase proti
Poliakom. Keď sme druhý polčas hrali o
dvoch hráčov viac alebo proti Varínu, keď
sme hrali len pred ich bránou. Gól sme v
obidvoch zápasoch nedali. V silne nabitej
Medveckej zostave figurovalo na lavičke
náhradníkov až deväť hráčov. Taký silný
kolektív Internacionálov by privítal aj tréner nášho A-mužstva, ktoré sa neraz nemohlo pozbierať na jarné zápasy. Úvodný
zápas sne nastúpili proti domácim,
Medvedi – Tošanovice		
1:0
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/gól R.Vojdoda/
Medvedi – Varín		
0:1
Medvedi – Dobroslavice(CZ)		
3:1
/góly M.Ilovský,D.Štadáni,B.Behaň/
Medvedi – Jaworze(PL)		
0:0
Konečné poradie
1. Jaworze
6:2
8
2. Medvedi Strečno
4:2
7
3. Tošanovice
5:5
6
4. Varín
2:3
5
5. Dobroslavice
2:7
1
Najbližší program:
9.júla (sobota) Turnaj na umelej tráve v
Mojši /8 účastníkov/
10.júla (nedeľa) Turnaj v Nezb.Lúčke
- Memoriál Karola Najšla - Medzizápas
starších pánov Medvedi Strečno – Považan
Nez.Lúčka Začiatok zápasu o 12.30 hod.
/dugi/

1. ŠK Javorník Makov
2. Fatran Dolná Tižina
3. KINEX Bytča
4. OFK Kotešová
5. ŠK Závodie
6. FK Polom Raková
7. Pokrok St. Bystrica
8. OŠK Rosina
9. Slovan Podvysoká
10. FK Strečno
11. ŠK Belá
12. Slovan Rudinská
13. Slovan N. Bystrica
14. Fatran Varín

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
15
13
12
13
11
10
9
9
9
9
8
7
6

1
4
6
6
3
3
5
7
6
6
4
6
6
5

8
7
7
8
10
12
11
10
11
11
13
12
13
15

72:42
59:43
51:29
45:33
35:33
51:55
37:33
29:41
35:34
49:60
34:55
35:39
35:53
30:47

52
49
45
42
42
36
35
34
33
33
31
30
27
23

1. Slávia Staškov
26 17 4
2. FK Čadca B
26 17 4
3. Tatran Turzovka
26 16 5
4. ŠK Dolný Hričov
26 13 7
5. ŠK Čierne pri Čadci 26 11 6
6. FK Strečno
26 12 3
7. ŠK Radoľa
26 11 5
8. ŠK Belá
26 11 2
9. SNAHA Zborov nad Bystricou
12 60:53
34
10. OŠK Rosina
26 8 6
11. OFK Kotešová
26 9 3
12. Slovan Podvysoká 26 8 3
13. Beskyd Svrčinovec 26 7 1
14. Slovan Skalité
26 3 5

5
5
5
6
9
11
10
13
26

70:33
62:43
68:23
64:50
53:44
59:55
54:49
53:56
10

55
55
53
46
39
39
38
35
4

12
14
15
18
18

47:57
47:61
42:63
32:87
27:64

30
30
27
22
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠK Štiavnik
TJ Višňové
OŠK Kam. Poruba
FK Strečno
FK Predmier
TJ Druž. Zbyňov

25
25
25
24
24
23

18
15
10
7
5
5

7
8
3
1
5
2

0
2
12
16
14
16

96:21
81:27
60:57
29:47
29:75
30:98

61
53
33
22
20
17

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠK Štiavnik
OŠK Kam. Poruba
TJ Višňové
TJ Druž.Zbyňov
FK Predmier
FK Strečno

25
25
25
23
24
24

24
15
10
9
7
2

1
1
4
1
4
1

0 225:11 73
9 76:55 46
11 94:114 34
13 54:81 28
13 43:78 25
21 23:176 7

V. liga dorast - skupina A

I. trieda SŽ

I. trieda MŽ
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Vyhodnotenie futbalového ročníka 2010/2011
Futbal v obci sa vždy radil medzi najobľúbenejšie športy. Účasť na majstrovských
zápasoch bola čo do počtu fanúšikov veľmi dobrá – v priemere 200 až 250. Dobre
fanúšikom padlo, keď odchádzali po skončení zápasua s potešením si povedali, že
to bol dobrý zápas a spokojní boli aj s výsledkom. Na to, aby boli vytvorené dobré
podmienky, nestačia len samotní hráči. To
musí byť na úrovni aj vedenie FK.
Nie je na mieste, aby v priebehu zápasov
smerovali zo strany niektorých funkcionárov urážky a nevyberané slová na adresu
hráčov a samozrejme i samotných rozhodcov. Počas majstrovských zápasov sa stali
aj také veci, že vedúci funkcionári vbehli
na hraciu plochu a urážali rozhodcov, čím
povzbudzovali i vlastných hráčov k neslušnému vystupovaniu.
Za takéto chovanie samozrejme nasledujú tresty ako aj finančné pokuty. A tie sú
nemalé. Či je to za žlté karty, červené karty,
ako aj trest pre funkcionára. Tieto pripomienky sú smerované hlavne k prípadom,
ktoré sa stali v jarnej časti zápasov dospelých a dorastu.
Niekoľko údajov k vyhodnoteniu majstrovských zápasov za ukončený ročník:

Dospelí

Hodnotenie rozdelíme na dve polovičky
– jesennú a jarnú časť.
Tá jesenná sa písala len o dobrých výsledkoch, čo bolo vidieť v počte získaných
bodov a samotnom umiestnení (21 bodov
– 6. miesto). To o jarnej časti nemôžeme
hovoriť. Čo sa stalo? Hádam hráči nezabudli hrať futbal, hrali ale bez efektu – chýbali góly. V jarnej časti sme získali iba 12
bodov, a to za tri výhry a tri nerozhodné
výsledky so skóre 22:34. Náš kolektív sa za
získanie 12 bodov umiestnil v jarnej časti
na poslednom mieste, Nová Bystrica získala 18 bodov a Varín 15.
O 49 nastrieľaných gólov sa podelili: Róbert Vojvoda 11, Peter Sokolovský 8, Pavol
Kopásek 4, Rastislav Beháň a Dušan Trhančík po 3, po dva góly Patrik Melo, Peter Oberta, Martin Dovičák, Patrik Beháň,
Jakub Beháň, Tomáš Žigmund a Roman
Hanuliak, po jednom góle – Marek Beháň,
Ľubomír Belko, Tomáš Hanuljak, Patrik

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 25.
júna 2011 v náklade 320 kusov. Za obsahovú časť
materiálov zodpovedá redakčná rada v zložení: P.
Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, E.
Trnovcová, E.Balcárová
Foto: T. Srneček, M. Praták, P. Ďurčo ml., OU
Strečno
Tlač: Elektro AB - Varínska tlačiareň s.r.o.
Reg. číslo: RP388/2008

Kulhan a Dominik Mojský.
Za celý súťažný ročník sa vystriedalo v
zápasoch až 30 hráčov!!!, čo je priveľa, najmä keď v niektorých zápasoch nebolo ani
jedného náhradníka. Z celkového počtu
hráčov neodohral ani jeden z nich všetky
zápasy. Najviac to bolo u Petra Sokolovského – 24, ďalej Patrik Beháň 23, Andrej
Kopásek 22, Róbert Vojvoda a Peter Oberta 21, Ľubomír Belko a Pavol Kopásek po
20, Rastislav Beháň 18, Marek Beháň 17,
Miroslav Tučník 13, Jakub Beháň a Martin
Dovičák 12, Andrej Žigmund 11, Patrik
Melo 10, Dušan Trhančík 9, Ján Kadaši, Ján
Cigánik a Dominik Mojský 8, Peter Lukáček, Martin Pavlík a Patrik Kulhan 7, Ján
Fraško 6, Tomáš Žigmund, Jozef Galadík
5, ostatní- Roman Hanuliak, Matej Bukovinský, Tomáš Hanuliak, Vojtech Obetra,
Ján Oberta, Richard Williger odohrali 3 a
menej zápasov.
V súťaži slušnosti dostali 52 žltých kariet!!! Štyria hráči mali po štyroch žltých
kartách nútený odpočinok. Okrem toho
hráči dostali 4 červené karty, z toho jeden
hráč dvakrát. Za ročník sme boli 16- krát
disciplinárne potrestaní, čo nás stálo 493
Euro.
Navrhujeme, aby došlo k podstatnému
zlepšeniu slušnosti niektorých funkcionárov a tiež aj hráčov. Aby boli peňažné
pokuty za úmyselné priestupky počas hry
(žlté a červené karty) zosobnené. Aby sa
osoby, ktoré nevykonávajú funkciu, počas
zápasov nezdržiavali na striedačkách a na
miestach pri kabíne.

Dorast

Kolektív dorastencov svoje postavenie po
jesennej časti ešte v jarnej časti zlepšil. Aj
u nich je čo zlepšovať - najmä vystupovanie vedúcich! V kolektíve sa vystriedalo 18
hráčov. Aj v tomto družstve sa prejavoval
nedostatok hráčov na striedačke. Z uvedeného počtu všetky zápasy (26) odohrali
Jozef Židek, Jakub Ďuriš a Peter Taraba.
Adrián Mračník a Vojtech Oberta 25, Peter Samec 24, Richard Williger 23, Michal
Magoč 20, Matej Bukovinský, Marek Mojský, Roman a Matej Oberta 19, Dominik
Mojský 15, Jakub Oberta 14, Matúš Zajac a
Dominik Ilovský 8, Marián Liška 2 a Peter
Belica 1.
Z 26 súťažných zápasov 12 vyhrali, 3
skončili nerozhodne a 11 prehrali. So ziskom 39 bodov sa umiestnili na šiestom
mieste. Vyhrali 8 zápasov doma a štyri
vonku, nerozhodne dvakrát doma a raz
vonku. V prehratých 11 zápasov utrpeli
domácu prehru päť a vonku šesťkrát.
Hráči nastieľali celkom 59 gólov, z toho
na jar 31. O góĺy sa podelili: Jakub Ďuriš
– 21 (pokračuje vo svojej streleckej forme
od žiakov), Roman Hanuljak 8, Vojtech

Oberta 7, Marek Mojský, Dominik Mojský
a Jakub Oberta po 4, Richard Williger 3,
po dvoch Peter Samec, Peter Taraba, Matej
Oberta. Po jednom góle dali Adrián Mráčnik, Jozef Židek a Dominik Ilovský.
V súťaži slušnosti to tiež nie je najlepšie
– hráči dostali 31 žltých a 3 červené karty.

Žiaci

Žiacke súťaže v kategóriách starších a
mladších žiakov I. triedy okresu Žilina
prebiehali v jesennej a v jarnej časti trojkolovo. Skupiny sa skladali zo 6 družstiev.
Starší hráči odohrali 24 majstrovských
zápasov, z ktorých 7 vyhrali, jeden hrali nerozhodne a 16 prehrali so ziskom 22
bodov a umiestnením na 4 mieste. Za starších žiakov hrávali chlapci narodení v rokoch 1996 až 2000. Boli to chlapci Ondrej
a Tomáš Kormančíkovci, Adrián Magoč,
Ľubomír Belko, Juraj Taraba, Filip Bohačiak, Ján Kopásek, František Stráňavčin,
Jakub Peťko, Ján Zaťura, Pavol Kadaši, Marek Sokolovský, Richard Samec, Erik Hauer, Ondrej Kuric, Kamil Beháň a ďalší.
Mladší hráči odohrali taktiež 24 zápasov
a celkovo skončili na poslednom – šiestom
mieste. Dva zápasy vyhrali, jeden skončil
nerozhodne a 21 prehrali so ziskom 7 bodov.
Za mladších žiakov hrali chlapci narodení v rokoch 2000 až 2002. Boli aj výnmky,
keď starší hráči mohli hrať za mladších
(vypomáhali si).
Treba poukázať na fakt, že u žiakov sa
prejavuje nedostatok mladých chlapcov,
ktorí by mali záujem o hranie futbalu. Stráca sa záujem o športovanie a radšej dávajú
prednosť iným možnostiam (počítače).
Športový klub Juventus Žilina – Závodie
bol poverený organizovaním futbalových
turnajov „prípraviek“. Hralo sa v skupinách pod názvom Element liga prípraviek.
Počas minulej sezóny prebehlo osem turnajov.
Aj náš kolektív žiakov sa zúčastnil tohto
turnaja a v konečnom hodnotení sa medzi
11 účastníkmi umiestnil na druhom mieste za Juventus Závodie B. Dosiahnuté výsledky našich žiakov:odohratých 39 zápasov, 19 výhier, 9 nerozhodných výsledkov
a 11 prehier so skóre 43:30 a so ziskom 66
bodov.			
/PĎ st./
KNIHA STREČNO
STÁLE V PONUKE

Od vydania knihy Strečno ubehlo šesť
mesiacov a občanom obce by sme chceli pripomenúť, že si ju môžu stále kúpiť
predajni Janus nápoje, v predajni domáce
potreby v Jednote a najnovšie aj dome pltníkov. Kúpenou knihou môžu obdarovať
svojich blížnych alebo potešiť ako darčekom svojich známych.
-pd-

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,30 Eur		
XVIII. ročník

Dodávka potravín pre
osoby v ťažkej situácii

Program distribúcie potravín podporuje
dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné
osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V
Európskej únii sa tento program uplatňuje
od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného
fondu.
V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je
pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú
prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny
- pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.
Poberatelia pomoci:
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
• deti v domovoch sociálnych služieb pre
zdravotne postihnuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a
ústavoch sociálnej starostlivosti;
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
• poberatelia dôchodku, ktorých výška
dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).
Potraviny budú dodané v skupinových
obaloch s hmotnosťou 10 kg.
Každý skupinový obal bude obsahovať
10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg
bezvaječných cestovín v spotrebiteľských
baleniach po 0,5 kg.
Potravinovú pomoc v Strečne organizuje
obecný úrad. Žiadatelia sa môžu hlásiť do
1. septembra 2011.
Miesto a čas rozdávania potravín budú
Pokračovanie na 2. strane »

Prečítajte si:

Obecné zastupiteľstvo....................1.strana
Rekonšturkcia rozhlasu....................... 2.strana
Svätý Matúš........................................... 3.strana
Úspechy Hajovceka.............................. 4.strana
Cyklotrasa.............................................. 5.strana
Volejbal.................................................. 6.strana
Legendy fest........................................... 7.strana
Strecno Cup........................................... 8.strana

4/2011

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 4. 7. 2011 sa konalo 8. mimoriadne
zasadnutie OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci (Mgr.
O. Kormančík sa ospravedlnil), hostia: p.
Peter Lingeš, p. Peter Prieložný.
OZ je uznášania schopné.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce spĺňajúci zákonom určené kritériá:
Mgr. Mária Honková, p. Anna Mojtová, p.
Peter Lingeš, Ing. Ivana Tavačová.
Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o výberovom
konaní na funkciu hlavného kontrolóra
obce
Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení:
p. Gustáv Muráň, p. Alfonz Klocáň (za-7,

proti-0, zdržal sa-1).
2. overovateľov 8. zápisnice v zložení:
Mgr. Dušan Ďurčo, p. Stanislav Trnovec
(za-8, proti-0, zdržal sa-0).
3. predsedu a členov volebnej komisie v
zložení:
predseda volebnej komisie: Ing. Dana Sokolovská
členovia volebnej komisie: p. Jozef Samec, p. Peter Oberta (za-8, proti-0, zdržal
sa-0).
4. hlavného kontrolóra obce: p. Peter
Lingeš (tajné hlasovanie, p. Lingeš získal 7
hlasov).
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. program 8. mimoriadneho zasadnutia
OZ (za-8, proti-0, zdržal sa-0).
2. voľbu hlavného kontrolóra obce (za-8,
proti-0, zdržal sa-0)

90. výročie založenia Javorinky

V nedeľu 14. augusta sa zástupcovia obce,
miestneho spolku Matice slovenskej a folklórnych súborov zúčastnili osláv 90. výročia založenia pôvodne samostatnej obce,
dnes súčasti mesta Galanta – Javorinky. V
treťom čísle Strečnianskeho hlásnika sme
písali o vzniku a vývoji obce, ktorej zakladateľmi boli i naši občania a tiež o ich väzbách na Strečno v tomto čase.
Osobné pozvanie členov organizačného
výboru a pre nezainteresovaného pozitívny prvý dojem z komunity pôvodných 39
zakladateľov, ktorá bola od prvopočiatku
závislá predovšetkým na sebe a svojej prá-

ci, nesklamal, ale predčil očakávanie.
Ich potomkovia nám a sebe pripravili
oslavy, na ktorých rámec by bolo hrdé i
väčšie mesto (Javorinka má 250 obyvateľov).
Po príchode a občerstvení sme inštalovali
výstavu fotografií Strečna a pripravili ponuku našich propagačných materiálov pre
cca 500 účastníkov osláv – obyvateľov, rodákov a delegácií obcí, odkiaľ pochádzali
zakladatelia.
Nasledovalo otvorenie výstavy Napísané
zostáva, o ktorú sa zaslúžil najväčším die-

Pokračovanie na 3. strane »
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Dodávka potravín pre
osoby v ťažkej situácii

» Dokončenie z 1. strany

oznámené.
Pri preberaní dodávky potravín sa každý
príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne:
• v prípade detí v náhradnej rodinnej
starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predĺži k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré
vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré
vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny;
• poberatelia dôchodku, ktorých výška
dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k
nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011
alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o
valorizácii dôchodku od 1. januára 2011
alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o
výške poberaného dôchodku;
Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

Oslavy 67. výročia SNP

26. augusta 2011 o 16,00 hod. sa konali
na vrchu Zvonica spomienkové oslavy 67.
výročia Slovenského národného povstania.
Organizátormi boli Žilinský samosprávny
kraj, obec Strečno, Oblastný výbor SZPB
Žilina a Klub priateľov Francúzska a Slovenska.
Program osláv:
- Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku
francúzskych bojovníkov
- Hymny Francúzskej a Slovenskej republiky, báseň
- Privítanie účastníkov spomienkových
osláv, slávnostný ptrejav, pozdravy hostí
- Hymnická pieseň

Odvoz
komunálneho
odpadu

Komunálny odpad sa
odváža každý párny týždeň v utorok
6.9 - 20.9. - 4.10. - 18.10.
Odvoz triedeného odpadu sa vykonáva
každý tretí štvrtok v mesiaci
15.9. - 20.10.
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Separovaný zber
Koncom júla boli po obci rozmiestnené 1100 lt kontajnery na štyri zložky komunálneho odpadu:
- modrý kontajner - papier
- žltý kontajner - plasty
- zelený kontajner - sklo
- oranžový kontajner - kompozitné obaly
V obci je spolu 15 stojísk so štyrmi kontajnermi, každý s určením na jeden druh
odpadu Umiestnené sú na verejných
priestranstvách s najväčším pohybom
osôb:
Parkovisko pod hradom Ul. SNP, TIK
Ul. SNP, Jednota Ul. SNP, Autobusová zástavka Melo Ul. SNP, Križovatka Kamenná
/ Za záhradami, Bytovka Kamenná ulica,
Križovatka Za záhradami / 1. mája, Križovatka Sokolská / Za záhradami, Jednota.
Školská ulica, SIP Sokolská ulica, ZŠ Ul.
mládeže, Autobusová zástavka Štadáni Ul.
mládeže, Bytovka Sokolská ulica, Pošta Ul.
Čsl. brigády, Križovatka Čsl. brigády / 28.

októbra
Kontajnery sú vlastníctvom spoločnosti
T+T, a.s., obstarané s 50% príspevkom z
Kohézneho fondu EÚ.
Doterajší systém zberu komunálneho
odpadu z domácností ostáva naďalej.
UPOZORNENIE
Žiadame občanov, aby využívali separáciu kontajnerovým systémom podľa
jednotlivých zložiek a umiestňovali ich
v určených, farebne odlíšených nádobách. Je zakázané umiestňovať netriedený odpad v okolí stojísk a využívať tieto
priestory ako verejné smetisko.
V prípade umiestňovania plastových
obalov je tieto potrebné stláčať kvôli
znižovaniu nákladov na odvoz. Žiadame
v čo najväčšej miere využívať príslušné
veľkoobjemové kontajnery na stojiskách
na likvidáciu skla a sklenených obalov
kvôli perspektívnemu určeniu domácich
odpadových nádob iba pre plasty. /pa/

Na výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky sme zareagovali a podali žiadosť
na Dotáciu na individuálne potreby obcí.
Dotáciu na individuálne potreby obcí
bolo možno žiadať a možno poskytnúť
obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to
najmä na
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a
verejného osvetlenia v majetku obce.
S ohľadom na smerovanie výnosu a naše
potreby sme v marci t.r. podali projektovú
žiadosť Rekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu.
Inventarizáciou a odborným posúde-

ním súčasného stavu bol stanovený rozsah
obnovy a prác v objeme 15352,66 Eura, z
čoho tvorila naša spolúčasť 10 % - 1852,66
Eura a od MK SR bolo žiadaných 13 500
Euro.
Projektová žiadosť bola úspešná, došlo
však ku kráteniu požadovaných prostriedkov na 10 000 Euro.
V septembri sa pristúpi k rekonštrukčným prácam, ktoré budú pozostávať z
výmeny vedení, reproduktorov v obci a
tiež bude nahradená doterajšia viac ako
tridsaťročná rozhlasová ústredňa, zariadením zodpovedajúcim súčasným požiadavkám a potrebám a vykonané predĺženie
rozhlasu na lepšie pokrytie časti „Krakov“.
Rekonštrukcia obecného úradu bude
ďalším krokom skvalitňovania infraštruktúry a riešením situácie, ktorá je častým
predmetom kritiky občanov.
/pa/

Leto je v plnom prúde ,ešte svojimi teplými dňami nás presviedča ,že sa tak skoro
nechce s nami rozlúčiť - čo je fajn. Počas
celého roka sa striedajú teplé dni s daždivými, vegetácia je bujná stále, čo sa prejavuje
i navonok. Krásne zelené a upravené lúky
sú balzamom i na oči a psychiku. No čo s
pozemkami, ktoré sú neupravené a zaburinené? Tí, čo trpia alergiami, vedia hneď
aj odpovedať, lebo je to pre nich hotová
hrozba a takým miestam sa musia vyhýbať.
Obec preto prosí občanov a prenajímateľov
týchto opustených pozemkov, aby sa nestavali chrbtom a neboli ľahostajní k veciam
verejným a tým znepríjemňovali život v
našej tak peknej obci. Zákon č.220/2004

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v
druhej časti v §3 v bode 1, o tomto pojednáva ,,Každý vlastník a nájomca a správca
poľnohospodárskej pôdy je povinný: bod
b/predchádzať výskytu a šíreniu burín na
neobrábaných pozemkoch.
Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustil ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku “časť Śesť §25
,bod 1 b. tohto zákona.
Za priestupok možno uložiť pokutu až do
výšky 335€.
/eb/

Rekonštrukcia verejného rozhlasu

Starajme sa o naše pozemky
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Svätý Matúš – apoštol a evanjelista
Pokým bol Ježiš na zemi, jeho dvanásti
nasledovníci boli nazvaní učeníci. Dvanásť učeníkov Krista nasledovalo, učilo sa
od neho a On učil ich. Po jeho vzkriesení
a vstúpení, Ježiš vyslal učeníkov, aby boli
Jeho svedkami“ /Matúš 28, 18-20/.
21.septembra má sviatok svätý Matúš –
apoštol a evanjelista. Svätý Matúš bol jedným z dvanástich apoštolov /učeníkov/.
Pán Ježiš si dvanástich učeníkov vybral
z radov obyčajných ľudí /rybári, vyberač
daní, revolucionár.../ a „použil“ ich neobyčajným spôsobom. Matúš bol vyberač
mýta, teda colník. Patril k skupine ľudí,
ktorou Židia opovrhovali. Nazývali ich
verejnými hriešnikmi. Pôvodné meno
Matúša bolo Lévi. Bol synom Alfejovým
a bratom Jakuba Alfejovho. Pochádzal z
Kafarnauma, kde žil aj apoštol Peter. Na
rozdiel od pravoverného Petra, Matúš kolaboroval s Rimanmi. Tak sa na jeho povolanie dívali jeho rodáci a súčasníci. Lévi
mal svoju mýtnicu v Kafarnaume, kde Ježiš často verejne vystupoval. Matúš počul
mnoho jeho rečí. Pri jednej príležitosti ho
Ježiš povolal a Lévi hneď išiel za ním. Keď
Ježiša kritizovali za to, že jedáva a chodí s
hriešnikmi, povedal: „Lekára nepotrebujú
zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Pán Ježiš videl
Matúša, mýtnika, ale pozeral sa na neho
pohľadom vnútorného milosrdenstva a
vyvolil si ho. Lévi zostal s Ježišom a nikdy
ho neopustil. Stal sa apoštolom Matúšom
/Matúš = Boží dar/. Na prvý Ježišov pokyn zanechal majetok a pridal sa k Ježišovej družine. Pán Ježiš do neho vlial svetlo
duchovnej milosti. Matúš pochopil, že
ten, kto odolá časným veciam na zemi, je
schopný dať poklady nesmiernej hodnoty

na nebi. Matúš bol vzorom pokánia a odpustenia pre mnohých mýtnikov a hriešnikov. Išiel za pokorou svojho srdca, ktorá ho
nútila priznať si, čím bol, aby sa všetci divili Božiemu milosrdenstvu, ktoré sa v ňom
konalo. Matúš bol vždy po boku Spasiteľa.
Zúčastnil sa s ním Poslednej večere. Bol
svedkom jeho utrpenia. Čo robil po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní, opisuje spisovateľ Origenes. Tradícia hovorí, že hlásal
evanjelium v Perzii, Partsku, Arábii a v
Etiópii. Podľa svedectva Eusébia a svätého
Epifána učil najprv v Palestíne a okolí, kde
obrátil a pokrstil mnoho Židov. Na prosbu
novopokrstených napísal históriu Ježišovho života, ktorú nazval evanjeliom. Matúšovo evanjelium je prvé a teda najstaršie
zo štyroch evanjelií. Po napísaní evanjelia
odišiel do Etiópie, aby šíril Kristovu náuku medzi divokým, pohanským národom.
Dátum a miesto Matúšovho úmrtia nie sú
známe. Väčšina autorov tvrdí, že ho pri
kázni prebodli kopijou na príkaz etiópskeho kráľa Hyrtakusa. Ifigénia, kráľova neter,
sa vďaka Matúšovmu kázaniu obrátila na
kresťanstvo a nechcela sa stať kráľovou
manželkou, pretože zložila sľub panenstva
a zasvätila svoj život Kristovi. Kráľova zúrivosť sa obrátila proti Matúšovi. Matúšove pozostatky boli objavené v roku 1080 v
Salerne v južnom Taliansku. Nevie sa, ako
sa tam dostali. Umiestnili ich do chrámu,
ktorý tam dal postaviť pápež Gregor VII.
Symbolom evanjelistu Matúša je kniha
evanjelií a postava človeka, pretože Matúš svoje evanjelium začína rodokmeňom
Ježiša Krista ako človeka. Matúš je zobrazovaný aj s knihou a kopijou. Je patrónom
účtovníkov, colníkov, mesta Salerna, bankových a finančných úradníkov.
AM
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90. výročie založenia
Javorinky

» Dokončenie z 1. strany

lom potomok našich rodákov – Ján Oberta
so synom Patrikom v priestoroch bývalej
školy, dnešnom Dennom centre. Akt strihania pásky vykonal primátor Galanty Ladislav Maťašovský.
Hneď nato sme sa premiestnili na priľahlé ihrisko, kde bol postavený amfiteáter s
javiskom pre účinkujúcich a stanom pre
divákov.
V kultúrnom programe vystúpili folklórne skupiny z Papradna, Hatného, Brvnišťa,
Strečna, Turia a Javorinky. Pestrý dva a pol
hodinový prierez lokálnym ľudovým umením priblížil život, zvyky a ľudové umenie
rodísk zakladateľov.
Myslím, že tí naši by sa za svojich reprezentantov vôbec nehanbili, a tak ako my
na ich prácu boli by aj oni na nás hrdí a s
radosťou by sa k nám hlásili. Tak ako ich
potomkovia, ktorí na Strečno nezabúdajú
a so svojimi príbuznými sa pravidelne stretávajú.
Každý z nás si odnášal z Javorinky dobrý pocit. Hajovček a Zvonica môžu byť
spokojní s vystúpením a úspechom predvedeného programu. Starosta s prijatím a
dôstojnou reprezentáciou. Členovia Matice slovenskej so záujmom o ľudové výrobky, perníky a výstavku fotografií. Rodinní
príslušníci so stretnutím s príbuznými a
známymi.
A všetci so starostlivosťou, pohostinnosťou, ochotou a doslova rodinnou atmosférou.
Dojem z osláv bude doznievať ešte dlho,
ale to, čo si pripravili Javorínčania výstavou Napísané zostáva bude určite zodpovedať svojmu názvu. Ján Oberta – vnuk
dvoch zakladateľov zo Strečna – Štefana
Obertu a Jána Beháňa (syn Štefana - syna
Štefana a Márie - dcéry Jána rod. Beháňovej), spolu so svojím synom a Mgr. Evou
Horváthovou zhromaždili a prezentujú na
nej celú genézu Javorinky a rodostromy.
Materiály dokumentujú už odchod za
prácou do Ameriky na začiatku 20 st., pobyt a návrat, po ktorom nasledovalo rozhodnutie 39 zakladateľov z ušetreného ale
i pomocou pôžičiek nadobudnúť pozemky
neďaleko Galanty a Matúškova a tu začať
nový život.
Autori výstavy sa isto nemýlia vo svojom zámere. A tým, že nechcú zabudnúť
na svoje korene a pripravili výstavu ako aj
Album zakladateľov Javorinky toto určite dosiahli. Tak ako sú oni vďační svojim
predkom za rodisko, budú i im za ich terajšiu prácu vďační synovia a dcéry i ich
detné deti.
/pa/
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DFS Hajovček má za sebou úspešné letné vystúpenia
Tento školský rok bol pre nás veľmi
úspešný ale aj veľmi náročný. DFS Hajovček dostal pozvanie a možnosť vystúpiť
na Folklórnom festivale Východná 2011.
Pozvanie prišlo od Národného osvetového
centra v Bratislave. Je to veľká pocta od
organizátorov. Na tento festival sa dostanú
len folklórne súbory, ktoré svoju kvalitu
potvrdia na súťažiach a iných odborných
fórach. Sme radi, že sme oficiálne pozvanie dostali už po víťazstve na krajskej súťažnej prehliadke, a to sme ešte netušili, že
vyhráme Zlaté pásmo na celoštátnej súťaži
v Likavke.
Vo Východnej nás zastihlo mimoriadne
nepriaznivé júlové počasie, ktoré v Tatrách nepamätajú takmer 30 rokov. Práve
v tomto čase sa začepčili dobiela, studený
dážď, nárazový vietor skúšali sily a odvahu účinkujúcich. Generálne skúšky sa nekonali alebo boli skrátené na minimum,
pódium plné vody . Deti sa však zachovali
ako veľkí profesionáli. Všetky pokyny scenáristov a usporiadateľov splnili do bodky
aj bez priestorových skúšok. Odmenou za
to im bol nielen úprimný potlesk ľudí, ale
aj slniečko, ktoré vykuklo práve a iba na
čas programu detských folklórnych súborov. Vo Východnej sme vystupovali spolu
s DFS Matičiarik z Banskej Bystrice, DFS
Lastovičky zo Zvolena, DFS Kornička z
Trenčína, DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša a DFS Viganček z Prešova.
Po vystúpení si deti mohli pozrieť
program „Nositelia tradícií“ a mali možnosť v publiku vidieť aj p. prezidenta Gašparoviča. Zažili školu tanca a učili sa čardáš z Kostelca. Nasledoval program „Hosť
do domu“- program zahraničných súborov
z Ukrajiny, Maďarska a Poľska.
Iste sa chceme na pódium do Východnej
niekedy vrátiť. No chce to opäť nové úsilie,
nové programy...Snáď sa nám to podarí.
Druhou veľkou výzvou bolo pozvanie na
Medzinárodný folklórny festival Jánošíkov
Dukát 2011 vo Valašskom múzeu prírody
v Rožnove pod Radhoštěm. Je to malé drevené mestečko za hranicami v Čechách.
Festival sa konal už po trinásty raz a je

zameraný len na
slovenský folklór.
Krása tohto dreveného mestečka, výborná organizácia,
a čisto folklórne
stánky podporili
jeho krásnu atmosféru. Pre naše deti
to bol zážitok, ale
opäť aj veľká záťaž.
Počas dvoch dní
museli absolvovať
DFS Hajovček na pódiu Východná 2011 pri záverečnej klaňačke.
generálky programov a vystúpiť na
FS Rovňan z Veľkého Rovného, Terchovviacerých pódiách. Naše vystúpenie sa ská muzika Tibora Mahúta, DFS Viganček,
začalo v sobotu o 10:00 hod. veľkým roz- DFS Hajovček, DFS Púčik, KOS Jednota
tancovaným námestím a sprievodom do zo Srbska, FS Zelený javor z Poľska, Všedreveného mestečka . Námestie podobné tečníci z Bratislavy, Matýsek z Kyjova a FS
nášmu žilinskému sa zaplnilo spolu 17 Kunovjan.
súbormi. Všetci účinkujúci svojimi vyMusím vyzdvihnúť obecenstvo na fesstúpeniami pozývali na festival. Nechý- tivale. Sú to výhradne ľudia, ktorí folklór
bali vyšívané ornamentníky, štátne vlajky milujú. Nikto vystúpenia neruší, obecenzúčastnených krajín, spev, hudba a dobrá stvo je veľmi pozorné. Stánky a pohostinnálada. Sprievod prešiel mestečkom až do stvá sú mimo , takže žiadna vrava ani hluk
skanzenu. Popoludní nás čakalo vystú- neruší vystúpenia súborov. K tomu výborpenie v programe „Zahrajme sa“... a na- né priestorové ozvučenie.
koniec „Na pasienku“ v centre mestečka.
Chcem sa v mene detí, nás učiteľov a roVečer deti zažili veselý program „Od Buka dičov poďakovať vedeniu ZŠ SNP v Strečdo buka“, kde mali možnosť vidieť súťaž v ne za spoluprácu počas školského roka, aj
mútení masla a voľbu Jánošíka. V nedeľu počas prázdnin. Za pomoc pri administrana druhý deň sme účinkovali v programe tívnej príprave na podujatia a ich podporu.
„Živió- naši jubilanti“. Organizátori si vši- Veríme, že naša spolupráca prinesie škole
mli, že máme tohto roku 5.výročie svojej úspech aj v ďalších rokoch.
činnosti, a tak nás zaradili do programu.
Ďakujem aj deťom, ktoré v rámci prázdNa pódiu sme stáli so súbormi Viganček nin obetovali svoj čas na sústredenia, cesz Prešova a Púčik z Brna, ktorí oslavova- tovanie, vystúpenia. Rodičom za pochopeli svoje už 20. výročie založenia. Dostali nie, pretože si svoje dovolenky prispôsobili
sme Jánošikovské ocenenie a diplomy. Sa- našim termínom. Aj za to, že nás prišli
mozrejme odmenou bol aj potlesk ľudí v podporiť do Východnej alebo do Rožnova.
hľadisku. Ten, kto pozná naše vystúpenia Verím, že aj oni zažili pravú folklórnu atvie, že sme iní. Vieme zabaviť, naše decká mosféru.
sršia radosťou, čo diváci radi ocenia. A naEšte prosba na záver: V rámci tvorivých
koniec to najlepšie: Galaprogram všetkých dielní by sme si s deťmi radi vyrobili dozúčastnených súborov: FS Dnajec z Olo- plnky a ozdoby ku krojom. A k máte doma
mouca, FS Šarvanci z Prahy, FS Šmykňa staré vyšívané uteráky, dajte nám vedieť.
z Ostravy, FS Púčik z Brna, Kmotričky z Spoznáte ich podľa toho, že sú biele, menBrna, FS Gymník z Bratislavy, FS Starišan šie, slúžili ako výzdoba pod zrkadlo, vyšité
z Prešova, FS Považan z Považskej Bystrice, vtáčikmi, kvietkami a nápismi ako“ Dobré
ráno“, alebo „Čistota pol života“, niekedy
na konci zakončené strapcami. Ak Vaše
staré a prastaré mamy vyšívali , možno
máte aj časti výšiviek, alebo vzorkovníky. To by nám veľmi pomohlo. Radi si to
odfotíme a možno urobíme výstavu. Tiež
nevieme zistiť, aké súkenné nohavice nosili
mládenci a chlapi. Akou farbou boli vytkané lampasy na bokoch a aký vzor bol vyšitý
na rozparkoch. Ak máte staré fotografie, či
staré gate po dedovi, tak to by bol objav.
Ďakujeme za Vašu priazeň a želáme veľa
síl do nastávajúcej jesene.
Za DFS Hajovček Ľubica Kučerová
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Ako sme varili pravý strečniansky *BIO* ľekvár
My, deti z Hajovčeka sme sa rozhodli tento rok variť naozaj pravý „BIO“ slivkový lekvár,
ako sme si ho nazvali. „Varenie ľekváru“ máme len ako tanec, chceli sme zažiť tú pravú
atmosféru a jeho vôňu. Chceli sme vedieť, aké to je naozaj .
No najprv sme museli slivky pozbierať a potom ich vykôstkovať. Na druhý deň, presnejšie 12. augusta skoro ráno sme sa zišli u starej mamy Otílie Kadašiovej a začať sme variť.
Lekvár bol spočiatku veľmi riedky a bol ho plný kotol. No časom pomaličky hustol a my sme
miešali a miešali donekonečna . Dievky sa pri miešaní striedali, aby nám lekvár neprihorel.
Sledovali sme klokoč v kotli. Miešali sme ho špeciálnou varechou na lekvár, ktorú nám požičala p. Magda Obertová, za čo jej veľmi ďakujeme. Rozprávali sme sa o tom, ako sa voľakedy
lekvár varil v Strečne, ako sa pritom dievky a mládenci zabávali. Pravdaže sme sa zabávali
aj my, či spevom či príhodami. Najlepšie bolo vyškrabovanie lekváru z kotla.
Prišla nás pozrieť aj p. Ilovská, čo tiež pamätá nejedno varenie. Popoludní sme boli veľmi
unavení, a tak sme si všetci posadali do tienika a čakali i oddychovali. A veru sme sa aj
dočkali. Hotový lekvár sme pekne naložili do fľašiek a prikryli . Veď aj lekvár si potrebuje
oddýchnuť. Vyrobili sme si aj nálepky na fľaše s nápisom Pravý strečniansky *BIO* ľekvár.
My sme si aj hostinu urobili. A odmena nakoniec? Každý jeden z nás si odniesol domov
fľašku výborného domáceho slivkového lekváru.
Na záver by som chcela poďakovať Ľubke Kučerovej, ktorá to s nami všetko spískala a Otílii
Kadašiovej za jej pomoc ...			
Za DFS Hajovček Marcela Škrobáková

Detské ihrisko

Už šiesty krát organizuje MY Žilinské
noviny v spolupráci s nadáciou Spoločne
pre región súťaž o detské ihrisko. Víťaz
získa prostriedky na modernizáciu alebo
rozšírenie detského ihriska. O tom, kto
to bude, rozhodnú hlasy pre obec prepočítané na počet občanov. Základnou podmienkou žiadateľa – obce je určiť a oplotiť
pozemok a spevniť plochu na ktorej bude
stáť detské ihrisko.
Starosta Strečna zaslal prihlasovací lístok
so súhlasom s podmienkami súťaže „Vyhrajte detské ihrisko“ a teraz je na nás, ako
sa umiestnime a využijeme šancu získať
detské ihrisko v hodnote 5000 Euro.

Verím, že tak ako v roku .... aj tentoraz
sa nám podarí s vašou pomocou zvíťaziť a
pomôcť našim deťom v zdravom vývoji.
S vďakou za každý hlas
Žofia Rajniaková, riaditeľka MŠ

POĎAKOVANIE

Rodina Pavla Vojvodu ďakuje všetkým
príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom,
bratom, starým otcom a švagrom.
Odprevadením na poslednej ceste mu
prejavili úctu a vďaku.
Vďačná rodina

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamou a babkou
Jaroslavou Klocáňovou,
ktorá nás navždy opustila dňa 20. júla 2011 vo veku 53 rokov.
Majka, ako sme ju všetci volali a poznali, bola človekom, ktorá
stála po boku starostu našej obce počas celých 20 rokov.
Vieme, že to bolo plodné obdobie, ale k tomu bolo potrebné pochopenie a opora, a tou bola svojmu manželovi v každej chvíli. Svojou osobnosťou
významne ovplyvňovala aj naše medzinárodné vzťahy ako zakladajúca členka Klubu
priateľov Francúzska a takisto sa podieľala v spoločenských kontaktoch v cezhraničnej
spolupráci s Českou a Poľskou republikou. Podporovala miestne aktivity, podujatia
občianskych združení a športových oddielov. Od roku 2004 bola vedúcou penziónu
Irenka, kde mnohokrát prijala tiež čelných predstaviteľov nášho politického života.
Poznali sme ju ako skromnú, milú, ústretovú, ale zároveň aj ako priameho a rozhodného človeka, u ktorého česť a spravodlivosť boli krédom života. Ona nebývala rada
stredobodom pozornosti. Zmyslom jej života – ako hovorievala a ako aj vždy konala
- nebola práca pre seba, ktorá pominie, ale práca pre iných, ktorá tu ostáva navždy.
Nikdy nezabudneme na Teba a na všetko, čo nás spájalo.
Ďakujeme za to, čím si nás obohatila a sme vďační za každú chvíľku, ktorú sme spolu
strávili. Sú to okamžiky, ktoré náš život robili krajším a vieme, že budú pre nás silou i
pre ďalšie pozemské bytie.
Česť Tvojej pamiatke
S láskou a úctou manžel, dcéra Barborka, zať Peter, vnúčatá Alicka, Samko, Barborka
a mama
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Čistenie Váhu

Občianske združenie Turistický štvorček
bude už druhýkrát v tomto roku čistiť Váh
v Strečnianskom prielome počas víkendu
3. – 4. septembra. V prípade zlého počasia sa akcia presúva na nasledujúci víkend.
Záujemci sa môžu prihlásiť na OZ Turistický štvorček do 29. augusta.
/r/

Portál malepodnikanie.sk

Nový informačný portál pre malých
podnikateľov www.malepodnikanie.sk,
ktorý vznikol vďaka podpore Programu
rozvoja vidieka a od júna začal slúžiť podnikateľskej verejnosti na Slovensku, má
za sebou prvé mesiace fungovania. Počet
návštevníkov i zaregistrovaných používateľov pribúda a experti odpovedajú na ich
prvé otázky v Online poradni.
Hlavnou cieľovou skupinou sú existujúci malí podnikatelia a živnostníci. Ďalšou
cieľovou skupinou sú začínajúci podnikatelia (nezamestnaní žiadajúci o príspevok
na rozbeh podnikania, študenti posledných ročníkov stredných alebo vysokých
obchodných škôl alebo fakúlt atď.). Informácie poskytnuté prostredníctvom portálu sú dostupné aj pre iných záujemcov
s cieľom šíriť vedomosti a rady čo najširšiemu okruhu potenciálnych podnikateľov
na Slovensku.			
/r/

Cyklotrasa Hrad Budatín –
Hrad Strečno

Návrh cyklotrasy vychádza z potreby prepojenia významných objektov okresu – hradu Budatín a hradu Strečno. V tomto čase je prepojenie vybudované len v úsekoch a nemá celistvý
charakter. Zámerom projektu VÚC Žilinský
samosprávny kraj je návrh a realizácia cyklotrasy tak, aby bola v čo najväčšej miere vedená
v území bez automobilovej dopravy. Tomuto
účelu bola určená trasa pozdĺž toku rieky Váh,
v ktorej sa nachádzajú už funkčné vybudované
časti cyklotrasy. Celková dĺžka cyklotrasy bude
34,475 km, z toho novonavrhované trasy budú
mať dĺžku 11,912 km. Stavba je členená na trasy: A: Hrad Budatín – Hydrouzol
B: Hydrouzol – Teplička N. Váhom – Mojš,
Mojšova Lúčka
C: Mojš, Mojšova Lúčka – Stráňavy – Hrad
Strečno
D: Nezbudská Lúčka – Starhrad
V katastri Strečna sa budú realizovať:
- časť C3 v dĺžke 1500 m, ktorá bude napojením od existujúcej cyklotrasy cez Zlatné po
kúpalisko Stráňavy
- časť C5 v dĺžke 2126 m od začiatku zástavby
po lávku pre peších
- časť C6, ktorá sa napojí na C5 a lávku v
Strečne, bude vedená v telese miestnych komunikácií a bude končiť pri bráne „Oddychovej
zóny pod hradom Strečno“
Plánovaný termín výstavby: 10/2011 –
10/2013				 /r/
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Zlaté sobáše

Informácia o činnosti VK Strečno

V medziobdobí vydania obecných novín oslávili 50. rokov spoločného života až tri manželské páry.

Keďže už dlhé roky sa spomína v súvislosti so Strečnom a športom hlavne futbalový klub , stolný tenis a okrajovo aj lyžiarsky
oddiel , rozhodli sme sa, že zviditeľníme aj iný druh športu , ktorý
sa už v našej obci udomácnil , a to volejbal. Na úvod treba podotknúť, že volejbal v Strečne sa hrával už pred mnohými rokmi,
keď telocvičňa bola iba zbožným želaním väčšiny obyvateľov obce.
Pár nadšencov využívalo na hru ihriská, ktoré sa nachádzali na
Radinovom a volejbal sa hrával aj v priestoroch súčasnej materskej
škôlky. Po čase u nás v obci tento šport zanikol. Priestor na znovuzrodenie volejbalu vznikol až dostavaním telocvične. To, že sa
volejbal opäť začal hrávať, je zásluha hlavne tých, ktorí sa mu venovali pred rokmi. Spomeniem aspoň niektoré mená tých starších,
ako napr. Fero Zajac, Rudo Barčík, Jaro Tojčík, bratia Novákovci
a pod. Začali sme medzi prvými využívať telocvičňu , vlastne ešte
pred jej skolaudovaním a pomaly si okolo seba i zhromažďovať
ďalších, či už bývalých hráčov, ale aj úplných začiatočníkov. Náš
počet sa neustále mení a dodnes máme okolo 30 aktívnych hráčov.
Zvesť, že v Strečne je dobrý volejbal sa rozšírila nielen do okolitých obcí, ale aj miest. Zápasy v nedeľu hrávajú s nami pravidelne
už aj volejbalisti zo Žiliny, Rosiny a Stráňav. Prvú vážnejšiu previerku našich schopností sme absolvovali v Martine na kvalitne
obsadenom turnaji za účasti 8 tímov, / my sme postavili až dva
tímy /a hneď sme obsadili prvé miesto a potvrdili, že v Strečne sa
naozaj hráva vynikajúci volejbal. V súčasnosti spolupracujeme pri
organizácii turnajov s obcami Lisková a Gbeľany. Tento rok sme
boli opäť úspešní , tentoraz v Liskovej a domov sme sa vrátili s
cennou trofejou za prvé miesto. Tento šport sme posunuli už aj do
medzinárodnej roviny a zúčastnili sme sa turnaja starostov mikroregiónu Beskydy. Nedeľný volejbal zaujal aj tých, ktorí ho hrať
dobre nevedeli, ale mali záujem sa v ňom zdokonaľovať. A keďže
nás v tento deň chodilo mnoho, kolektív učiteľov spolu so žiakmi
začal hrávať aj vo štvrtok, aby sa dal priestor nielen žiakom, ktorí
skončili základnú školu a mali ešte chuť hrávať, ale aj ostatným,
ktorí sa chceli pridať. Aj vo štvrtok sme si zvykli organizovať turnaje a tradičným sa stal Turnaj o pohár riaditeľa Základnej školy v
Strečne. Pozvanie prijali a pravidelne sa zúčastňujú tohto turnaja
Martinská ZŠ, Gymnázium Veľká okružná a najnovšie aj SPŠS z
Kysuckého Nového Mesta.Tento rok konečne aj naša škola až na
tretí raz získala pohár za 1. miesto. Treba len dúfať, že sa tomuto
športu bude venovať hlavne naša mládež /je jedno, či dievčatá, alebo chlapci, pretože je to jeden z mála športov, kde môžu bok po
boku hrať rovnocennú partiu obidve pohlavia / a že si vychováme
ďalšiu generáciu volejbalových nadšencov, aspoň spolovice takú,
aká je tá naša.
A kto sa chce dozvedieť viac,tu je odkaz na našu stránku: www.
strecno.blogspot.com.
Roman Franek
Na obrázku víťazné družstvo z tohtoročného turnaja v Liskovej

Ondrej Hliník a Bernardína, r. Piovarčiová oslávili svoj sviatok 1.
júla

V piatok 19. augusta gratuloval starosta obce dvom jubilujúcim
párom. Jánovi Kadašimu, ktorý viedol našu obec 14 rokov a jeho
manželke Emílii, rod. Melovej

a manželom Jozefovi Obertovi a Žofii, rod. Obertovej.
K prianiu zdravia, radosti a ešte dlhého spoločne stráveného času
sa pripája redakcia.
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Vandali či zlodeji?

Jánske ohne

Pohľad na holé betónové kocky, ktoré
ešte koncom predchádzajúceho týždňa
boli podstavcami lavičiek, sa v pondelok
22. augusta naskytol pracovníkom OÚ
Strečno, pripravujúcim pamätník a priľahlé priestory na oslavy 67. výročia SNP.
Drevené impregnované hranoly boli
preč. Kto to spravil a spôsobil tak obecnému úradu nielen materiálnu škodu,
ale takmer hanbu pred nadchádzajúcim
výročím?
Výmena sedacích častí lavičiek bola
uskutočnená pred dvoma rokmi – k
okrúhlemu výročiu. Ich cena z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti kvalifikuje tento skutok ako
trestný čin.
Popri zlej skúsenosti si však poškodení – obecný úrad a starosta uvedomili aj ochotu a pomoc
ľudí, ktorí vandalský čin či krádež napravili a oslavy mohli byť zabezpečené v rámci a dojme, ktoré
im prináleží.
Poďakovanie preto patrí Píle Kopásek, Dominikovi Tavačovi a pracovníkom OPS Strečno. /pa/
Posledný júnový víkend a teda začiatok
leta už tradične patrí
v našej obci hudbe a
festivalu. A tak aj tento rok sme usporiadali
v poradí už 5. ročník
hudobného festivalu
pod názvom Legendy fest Strečno 2011.
Našou snahou bolo usporiadať festival ešte
na vyššej úrovni ako po minulé roky, čo sa
nám nakoniec aj podarilo.
Opäť sme festival rozdelili na dva dni, keď
piatok bol na paseke pod hradom vyhradený hosťom z blízkeho ale aj vzdialenejšieho
okolia našej obce. Vyvrcholením piatkového večera bolo vystúpenie najznámejšej žilinskej skupiny AYA, a tak sa nám podarilo
splniť dávny sen speváka tejto kapely Borisa
Letricha vystúpiť v tomto prekrásnom prostredí. O dobrú náladu sa však postarali
všetky skupiny, ktoré na festivale vystupovali. Spomeniem napríklad martinskú kapelu Rocksor, kde mala zastúpenie aj naša
obec a tak sa mohol Lukáš Kucharčík svojou bravúrnou hrou na gitare predviesť aj
domácemu publiku. Ďalej vystúpenie ďalšej
martinskej kapely Alfa pod vedením Rasťa
Huleja, organizátora podobného festivalu v
Turčianskej Štiavničke pod názvom Kapely
starnú, ale aj country kapelu Inovať a mnoho, mnoho ďalších.
Sobotňajší večer patril predovšetkým vystúpeniam domácich skupín zo Strečna a
otvárali ho skupina Seven girls pod vedením Romana Franeka a po nich sa predstavilo najstaršie hudobné teleso v našej obci,
dychová hudba Strečnianka pod vedením
Petra Daňovského. Svojimi vystúpeniami sa
postupne predstavili Akcesória, Delírium a
Night Train. Chlapci zo skupiny Formát so
svojimi hosťami si niekoľkými skladbami
spomenuli na ich dlhoročného člena Jan-

7. strana

ka Hreusa, ktorý nás
na sklonku minulého
roka navždy opustil.
Hosťom večera bola
už tradične žilinská
kapela Exot a sobotňajší večer uzatvárali
skupiny Orion, Beton
a kapela Pollux z Poluvsia.
O kvalite nášho festivalu hovorí aj obrovský záujem účinkujúcich, ako aj stále sa zvyšujúci počet návštevníkov.
Ja sa Vám všetkým chcem aj touto cestou
poďakovať za to, že ste prišli a aj napriek
snahe určitých ľudí odlákať Vás, ste neváhali
a zaplatením vstupného, ktorého výška radí
náš festival medzi najlacnejšie na Slovensku, ste podporili to, že sme ho mohli vôbec
usporiadať.
Nerád sa opakujem, ale kto neorganizoval
podobné akcie, nemôže mať predstavu, koľko úsilia a finančných prostriedkov nás organizátorov všetko stojí. Teší nás však fakt,
že motto nášho festivalu, aby hudba ľudí
spájala a nie rozdeľovala, sa nám náš zámer
aj podarilo naplniť a myslím, že všetci tí, ktorí prišli, mi dajú určite za pravdu. Chcem sa
poďakovať aj moderátorskej dvojici Mirovi
Horváthovi a Lacimu
Naša vďaka patrí aj sponzorom, ktorí nás
podporili a bez ktorých by sme tento festival nemohli usporiadať. A tak poďakovanie
patrí hlavne firme Dong Hee Slovakia, pivovaru Čierna hora, Gryf s.r.o., Prvej pltníckej
a raftingovej spoločnosti, Penziónu Irenka,
Pizzerii Alžbetka, Drevenice Terchová, OU
Strečno, Janus nápoje, Považskému múzeu a
všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou čo i
len trochu pomohli.
Tešíme sa na ďalší ročník, dovidenia na Legendy fest 2012.
Za Neformálne združenie hudobníkov
Strečna Pavol Bukovinský ml.

Tradícia Jánskych ohňov bola zachovaná
i v tomto roku. Na Jána – v piatok 24. júna
postavili členovia miestneho hasičského
zboru v spolupráci s obecným úradom na
Chlmci hranicu, ktorú večer zapáli. Prítomným a organizátorom robil atmosféru
hrou na heligónke L. Meško a o občerstvenie sa sponzorski pričinili Ivan Beháň ml.
a Milan Melo.

Medzinárodná súťaž s
historickými striekačkami

Dobrovoľný hasičský zbor Strečno sa dňa
20. augusta 2011 zúčastnil medzinárodnej
súťaži s historickými striekačkami v Rusovciach. Do súťaže sa mohli zúčastniť súťažiaci, ktorí vlastnia historickú striekačku.
Do súťaže bolo zapojených 13 družstiev zo
Slovenska, Maďarska, Rakúska a Česka.
Naši hasiči súťažili vo dvoch družstvách a
získali 4 a 5. miesto. Ďakujem všetkým súťažiacim, ktorí nás reprezentovali. Tešíme
sa na ďalší ročník.
Bukovinský Vladimír
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IX. ROČNÍK STREČNO CUP 2011
Medvedi Strečno usporiadali 13. augusta tradičný futbalový
turnaj mužov nad 31 rokov. Zúčastnilo sa sedem mužstiev. Dve
po prvý krát. Jedným z nováčikov bola SLZA Stráňavy a druhým
VIDLY Strečno, ktoré hrali namiesto H. Tošanovíc. Hralo sa na
dvoch ihriskách a v dvoch skupinách.
Výsledky „A“ skupiny
Slza Stráňavy – Vidly Strečno 0:2 (góly Fero Oberta, Robo Sokolovský), FC Mreža – Rozvoj Mojš 0:0, Vidly Strečno – FC Mreža
1:0 (Juro Vojvoda), Mojš – Slza 1:1, Slza – Mreža 2:2, Mojš – Vidly
2:0
Výsledky „B“ skupiny
Medvedi – N. Lúčka 3:0 (Ján Kadaši, Stano Macek 2), N. Lúčka – Kysučan Ochodnica 0:0, Medvedi – Kysučan Ochodnica 4:2
(Marián Beháň 2, Stano Macek, Milan Beháň)
Tabuľka základných skupín
„A“				„B“
1. Vidly Strečno			
1. Medvedi
2. Rozvoj Mojš			
2. Kysučan Ochodnica
3. FC Mreža			
3. Nezbudská Lúčka
4. Slza Stráňavy
o 5. – 6. miesto
FC Mreža – N. Lúčka 1:1 (9:8 na p.k.)
o 3. – 4. miesto
Mojš – Ochodnica 4:1
Finále:
Medvedi Strečno – Vidly Strečno 3:0
(Marián Beháň, Jaro Trhančík, Jozef Samec)
Konečná tabuľka
1. Medvedi Strečno		
5. FC Mreža
2. Vidly Strečno			
6. Nezbudská Lúčka
3. Rozvoj Mojš			
7. Slza Stráňavy
4. Kysučan Ochodnica
Najlepší strelec: 		
Roman Pecko (Mojš)
Najlepší brankár:
Zdeno Smetana (Ochodnica)
Najlepší hráč: 		
Ľubo Belko (Medvedi)
Organizátor ďakuje všetkým, čo sa pričinili o dobrú úroveň a
náladu: DJ Hrašna, moderátor Kamil Tichý, guľašistom – P. Prieložný, M. Melo, bufetárom – E. Kubičková, S. Melo, V. Taraba, V.
Dugovičová, J. Zemanová, D. Klocáň a ďalším, rozhodcom – V.
Bugala, D. Taraba, J. Krupár, K., M., P. Beháň, Ľ. Mojský.
Poďakovanie patrí aj našim sponzorom
Ján Hrbek, Lešenári Tri šroby (T. Hanuliak, A. Klocáň, M. Klocáň), Peter Tichý – Timont, Vlado Taraba – Autodoprava, Ivan Beháň Hostinec, Obecný úrad, Jozef Samec –
Colormetal, K+K Klocáň + Klocáň, Štefan
Oberta – Kompa Strečno, Laco Kubička –
Dríči, B+B Bolibruch, Michal Taraba – Bistro Ladik, Cyril Hanuljak Hostinec, Dušan
Trhančík, Dušan Štadáni, Vojto Oberta
(dugi)

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 26.
augusta 2011 v náklade 320 kusov. Za obsahovú
časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zložení:
P. Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, E.
Trnovcová, E.Balcárová
Foto: T. Srneček, M. Praták, P. Ďurčo ml., OU
Strečno
Tlač: Elektro AB - Varínska tlačiareň s.r.o.
Reg. číslo: RP388/2008

Futbal

Rozlosovanie jeseň 2011/2012
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

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

Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So

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

Št
St
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne

V. liga dospelí - skupina A
07.08.2011 16:30
Strečno - Kotrč. Lúčka
14.08.2011 16:30
Podvysoká - Strečno
21.08.2011 16:00
Strečno - Belá
28.08.2011 16:00
Strečno - Rajec
04.09.2011 15:30
Kotešová - Strečno
11.09.2011 15:30
Strečno - S. Bystrica
18.09.2011 15:00
Radoľa - Strečno
25.09.2011 15:00
Strečno - Raková
02.10.2011 14:30
Terchová - Strečno
09.10.2011 14:30
Strečno - Bánová
16.10.2011 14:00
Rudinská - Strečno
23.10.2011 14:00
Strečno - Rosina
30.10.2011 14:00
N. Bystrica - Strečno
V. liga dorast - skupina A
07.08.2011 14:00
Strečno - Radoľa
13.08.2011 16:30
Zborov n. B. - Strečno
21.08.2011 13:30
Strečno - Belá
28.08.2011 13:30
Strečno - D. Hričov
04.09.2011 13:00
Kotešová - Strečno
11.09.2011 13:00
Strečno - S. Bystrica
18.09.2011 14:00
Čadca B - Strečno
25.09.2011 12:30
Strečno - Raková
02.10.2011 12:00
Terchová - Strečno
09.10.2011 12:00
Strečno - Čierne
16.10.2011 11:30
Teplička n. V. - Strečno
23.10.2011 11:30
Strečno - Rosina
29.10.2011 14:30
Turzovka - Strečno
Žiaci II. trieda
01. 09. 2011 10:00
Strečno – V. Rovné
15. 09. 2011 10:00
Liet. Svinná - Strečno
20.08.2011 10:00
Strečno - Divinka
27.08.2011 10:00
Strečno - Turie
04.09.2011 10:00
Kotešová - Strečno
10.09.2011 10:00
Strečno - Lúky
18.09.2011 10:00
L. Lúčka - Strečno
24.09.2011 10:00
Strečno - Predmier
02.10.2011 10:00
Bytčica - Strečno
08.10.2011 10:00
Strečno - Stráňavy
16.10.2011 10:00
RT Konská - Strečno
22.10.2011 10:00
Strečno - Rosina
30.10.2011 10:00
H. Hričov - Strečno

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,30 Eur		
XVIII. ročník

Otvorenie javiska

Sobota 22. októbra bola dňom slávnostného otvorenia javiska kultúrneho domu.
Oprava javiska prebiehala od polovice
septembra ako súčasť investičnej aktivity
projektu FOLKLÓR – JAZYK, ČO NEPOZNÁ HRANICE spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007 – 2013, časť Mikroprojekty.
Viac ako tridsať rokov od poslednej generálnej opravy javiska sa podpísalo pod
jeho kvalitu a úroveň. Niečo mal sa svedomí zub času, ale mnohé sme si spôsobili
sami. Predovšetkým chýbajúce reflektory,
znečistené a roztrhané opony.
Potešiteľný rozvoj viacerých sfér kultúrneho života v našej obci bol najdôležitejším impulzom pre samosprávu a prvá príležitosť podporiť tento chvályhodný trend
bola využitá. Podporný program na rozvoj
cezhraničnej spolupráce na pôde kultúry v
rámci mikroprojektov umožňoval aj takého aktivity.
Náš dlhoročný partner – poľské Jaworze
sa stotožnil s naším záujmom a tak ako
sme si my chceli obnoviť svoj kultúrny stánok, oni zas chceli dovybaviť amfiteáter –
miesto ich významných kultúrnych akcií.
Naša snaha bola úspešná, im však projekt
neprešiel. Je to odraz reality, keď záujem
prekračuje možnosti finančných prostriedkov.
Projekt Folklór – jazyk, čo nepozná hranice bol podaný v roku 2010 a aj keď sme
vedeli, že spĺňa nielen formálne náležitosti, ale mu zodpovedá aj obsahová náplň, k
schváleniu a následnému podpisu zmluvy
došlo v tomto roku.
Pozostáva z viacerých aktivít, o ktorých
informujeme i na inom mieste, resp. informovať budeme, pretože mnohé z nich
prebiehajú a niektoré sme ešte len začali
Pokračovanie na 5. strane »
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 28. 9. 2011 sa konalo 9. zasadnutie
OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci (Mgr.
Kormančík a p. Trnovec sa ospravedlnili),
hostia: Mgr. Marián Oberta-riaditeľ ZŠ,
p. Šoltýsová, p. Lištiaková, p. Moškoň, p.
Beháň, p. Repáňová, p. Kučerová, p. Dugovičová M., Ing. Ilovský-konateľ OPS., p.
Galádik
OZ je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• informáciu starostu obce o plnení uznesení:
1. Uznesenie č. 22/1B/2011 ohľadne poverenia starostu obce OZ vstúpiť do jednania o rekonštrukcii káblovej televízie na
dlhodobý prenájom ku konečnej písomnej
verzii zmluvy medzi obcou a fa. TES MEDIA Slovakia bolo splnené.
2. Uznesenie č. 22/2B/2011 ohľadne oslovenia žiadateľov o prenájom uvoľneného
bytu v obecnej bytovke za r. 2009, 2010 a
2011 bolo splnené.
• informáciu starostu obce o možnosti
výstavby IBV v časti Kamenné,
• informáciu starostu obce o prehodnotení rekonštrukcie a nájmu káblovej televízie
s firmou TES MEDIA Slovakia,
• informáciu predsedkyne sociálnej komisie o neodporúčaní schválenia žiadosti
o sociálnu výpomoc p. Kataríne Beháňovej
a o návrhu nového VZN obce Strečno o
poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi,
• s výhradami informáciu starostu obce o

rozpočtovom opatrení č.1 – preschválenie
rozpočtu s výhradami, v programe 01 –
splátky úverov a v programe 08 – prevádzka školskej družiny a ŠSZČ,
• žiadosť p. Ľubice Kučerovej o podporu
činnosti DFS Hájovček o zachovanie objemu pridelených finančných zdrojov z MKS
Strečno na rok 2011,
• žiadosť p. Dugoviča Daniela a Dugovičovej Martiny o zmenu otváracích hodín v
prevádzke Marián Šipčiak – Mário bar,
• sťažnosť p. Štefana Tavača ohľadne
zlých susedských vzťahov,
• žiadosť p. Mariána Šipčiaka o povolenie na zmenu otváracích hodín prevádzky
Mário bar v Strečne. Poslanci uvedenú žiadosť neschvaľujú. (za – 0, proti – 7, zdržal
sa – 0).
B. zriaďuje
• návrhovú komisiu
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení:
Mgr. Dušan Ďurčo, Mgr. Monika Obertová (za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2).
2. overovateľov 9. zápisnice v zložení: p.
Alfonz Klocáň, p. Jozef Samec (za – 5, proti
– 0, zdržal sa – 2).
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. program 9. zasadnutia OZ (za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0).
2. predložený rozpočet na rekonštrukciu
káblového distribučného systému v obci
Strečno firmou TES MEDIA SLOVAKIA
Pokračovanie na 2. strane »

Rekonštrukcia káblovej televízie

V poslednom období prebiehali rokovania medzi predstaviteľmi obce a spoločnosťou
TES Media, s.r.o., prevádzkovateľom káblovej televízie, výsledkom ktorých je dohoda
o rekonštrukcii káblového distribučného systému v obci Strečno. Cieľom tejto rekonštrukcie je skvalitnenie televízneho signálu pre všetkých obyvateľov obce a predovšetkým poskytovanie dátovo a časovo neobmedzeného vysokorýchlostného internetu za
bezkonkurenčné ceny už od 5,-EUR mesačne. Práce na rekonštrukcii siete začnú v novembri 2011 a v prípade priaznivého počasia by mali byť ukončené koncom roka 2011.
V praxi to znamená, že už na Vianoce by mohli všetci predplatitelia káblovej televízie
sledovať širšiu programovú ponuku. Pre všetkých, ktorí vlastnia starší televízny prijímač
bude signál aj naďalej šírený analógovo, ale ponuka bude rozšírená aj o digitálne DVB-C
vysielanie, kam budú zaradené aj viaceré programy v HD kvalite. Okamžite po skončení
rekonštrukcie bude možné aj zriadenie internetu u účastníkov káblovej televízie, ako aj
u občanov, ktorí zatiaľ prípojku nemajú. Bližšie informácie o tejto službe ako aj predbežný záujem o zriadenie internetu môžete nahlasovať na telefónnom čísle spoločnosti
TES Media, s.r.o. 041 / 500 5409.					
/r/
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Oplotenie materskej škôlky

» Dokončenie z 1. strany

(za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1).
3. žiadosti o sociálnu výpomoc:
p. Bačárovej Renáte - v sume 150,- € (za –
7, proti – 0, zdržal sa – 0). (p. Bačárová je
povinná uhradiť dlh na nájomnom za užívanie sociálneho bytu a následne jej bude
uvedená čiastka vyplatená).
p. Anne Pratákovej - v sume 165,- € (za –
7, proti – 0, zdržal sa – 0).
p. Irene Pratákovej - v sume 165,- € (za –
7, proti – 0, zdržal sa – 0).
p. Štefanovi Tavačovi - v sume 165,- € (za
– 7, proti – 0, zdržal sa – 0).
p. Elene Bukovinskej - v sume 165,- € (za
– 7, proti – 0, zdržal sa – 0).
p. Janke Obertovej - v sume 165,- € (za –
7, proti – 0, zdržal sa – 0).
4. žiadosť Ing. Ľubomíra Škripeka o pridelenie jednoizbového bytu v obecnej bytovke, (za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0).
5. rozbor hospodárenia na 1. polrok
2011, (za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1).
6. príspevok 10,- € na jubilujúceho člena
klubu jednoty dôchodcov, celkovo 200,- €
(za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0).
7. žiadosť p. Belku Ľubomíra ohľadne výmeny 2 izbového bytu na 1. poschodí za 2
izbový byt na 2. poschodí, (za – 5, proti –
1, zdržal sa – 1).
8. dodatok k prevádzkovému poriadku v
zmysle zák. MPSVaR č. 544/2010, § 4, ods.
11, týkajúci sa úpravy cien dotácií stravného na dieťa v hmotnej núdzi, (za – 7, proti
– 0, zdržal sa – 0).
9. dodatok k prevádzkovému poriadku v

zmysle zák. MŠ SR č. 245/2008, § 140, ods.
4, týkajúci sa zaradenia kategórie stravníkov do druhého finančného pásma, (za –
7, proti – 0, zdržal sa – 0).
B. poveruje
1. Ing. Sokolovskú Danu a Mgr. Moniku
Obertovú oslovením uchádzačov o prenájom uvoľneného 2 izbového bytu v obecnej
bytovke, termín: do ďalšieho zasadnutia.
2. Mgr. Obertovú posúdiť návrh nového
VZN o sociálnych službách,
3. starostu obce Strečno vstúpiť do rokovania s Dexia bankou a.s. Žilina vo veci
prehodnotenia a vyčíslenia hodnoty zníženia dlhovej služby obce Strečno v zmysle
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení neskorších zákonov,
4. riaditeľa ZŠ vyjadriť sa k výške použitých finančných prostriedkov na činnosť
školskej družiny a ŠSZČ pri ZŠ Strečno a
nevyhnutných finančných prostriedkov k
ich prevádzke do konca r. 2011.

V tomto období realizuje Obecný podnik
Strečno oplotenie materskej škôlky na Sokolskej ulici. Prefabrikátové rastrové dielce
po geodetickom zameraní, podpore a dohode s COOP Jednota prispejú k estetickému vzhľadu areálu MŠ zo strany „Majera“. Ich vnútorná hladká strana vytvorí zas
plochu na tvorivosť detí a oživenie priestoru pre hry a pobyt na čerstvom vzduchu. A
skrášli hlavný význam oplotenia - bezpečnosť detí. 			
/pa/

Zas nemáme kosačku

Na kvalitnú údržbu trávnika futbalového ihriska kúpil obecný úrad v roku 1994 traktorovú kosačku. Tešili sme sa z nej a jej práce iba tri roky. Ukradli nám ju! Pondelok 17.
októbra nás opäť nepríjemne prekvapil rozstrihnutým zámkom na plechovej garáži vo
dvore obecného úradu a zmiznutou kosačkou.
Kto to spravil? Poznáme ho a nechceme povedať? Veď odcudziť malý traktor predpokladá odvoz po vlastnej osi alebo na inom dopravnom prostriedku, na ktorý ho treba naložiť.
Jeden to zrejme nezvládne. A utajiť čin v strede dediny nie je jednoduché.
Kto sú tí, čo nás okrádajú? Možno sa nám smejú za chrbtom a na druhej strane kritizujú
dianie v obci a majú recept na všetko. I napriek nie jednoduchej finančnej situácii bude
potrebné stratu nahradiť. Ide to z nášho rozpočtu a aj keď to na prvý pohľad necítiť, i z
vrecka každého z nás. 						
/pa/

Počítače od Dong Hee

11. októbra 2011 osobne odovzdal prezident spoločnosti Dong
Hee Jeong Won Kim
spolu s manažérkou Mi Sun Kim, personálnou riaditeľkou D. Barčíkovou a správcom siete M. Kubom 21 osobných počítačov pre potreby obce Strečno. Dar prevzal starosta D. Štadáni, ktorý poďakoval
a vyjadril presvedčenie, že počítače po rozdelení do základnej a materskej školy, obecného úradu a miestnej knižnice budú prínosom
učebného procesu, administratívy a elektronickej komunikácie.
Dong Hee od svojho etablovania sa na Slovensku a vybudovaní
prevádzky v priemyselnom parku v našom katastri permanentne a
ústretovo spolupracuje s obecným úradom. Podieľa sa na sponzorstve miestnych akcií a výrazne prispel i k dobudovaniu bowlingu v
priestoroch telocvične.
Najväčší význam má však ponuka pracovných príležitostí, ktoré prispievajú k sociálnej stabilite množstva našich domácností. V
súčasnosti zamestnáva Dong Hee viac ako 100 občanov Strečna a
ich počet ešte môže rásť, pretože v súvislosti s rozširovaním výroby
v závode KIA, ktorého sú dodávateľom, je predpoklad rastu počtu
zamestnancov až na úroveň 400. Tento počet výrazne prekračuje prvotné zámery, keď bol maximálny odhad 250. Je to pre nás v súčasnosti, keď stále nemožno hovoriť o ukončení krízy, veľmi pozitívne.
I tieto fakty odzneli v neformálnej debate počas obeda, na ktorý
po oficiálnom odovzdaní počítačového daru pozvali predstavitelia
Dong Hee starostu D. Štadániho a projektového manažéra obce P.
Albrechta. 				
/pa/
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67. výročie SNP
Piatok 26. augusta bol dňom pripomienky 67. výročia SNP na Pamätníku
francúzskym partizánom na Zvonici.
Oslavy organizačne zabezpečoval Žilinský samosprávny kraj aj v spolupráci
s obcou Strečno.
Nádherné letné počasie pred treťou popoludní vítalo prichádzajúcich
účastníkov. Výročia SNP na našom
pamätníku sú i napriek čoraz starším
spomienkam a čoraz menšieho počtu
priamych účastníkov zakaždým v centre pozornosti zastupiteľských a štátnych orgánov, samospráv a vojnových
združení.
Po akte kladenia vencov a hymnách
Francúzska a Slovenska privítal všetkých starosta Strečna Dušan Štadáni.
Hlavný prejav predniesol predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj
Blanár. K prítomným sa prihovoril tiež
veľvyslanec Francúzska na Slovensku
Jean-Marie Bruno a priamy účastník
bojov v SNP Emil Kováčik.
Stretnutie oficiálnych hostí pokračovalo v penzióne Irenka, kde bola príležitosť na neformálne rozhovory, v rámci
ktorých sme sa mohli informovať o plánoch rozvoja i našej samosprávy a takisto predložiť niektoré naše predstavy
a návrhy na riešenie regionálnych otázok. 				/pa/

Príhovor starostu Dušana Štadániho
na oslavách 67. výročia SNP
Vážený podpredseda NR SR, zástupcovia
veľvyslanectiev Francúzska, Ruska a Ukrajiny, VÚC ŽSK, predstavitelia samospráv,
oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, odbojových
organizácií, spoluobčania, milí hostia,
vítam Vás na oslavách 67. výročia SNP na
mieste, ktoré je dominantou nášho kraja a
pripomína odhodlanie a túžbu po slobode.
Mladí francúzski bojovníci práve v týchto miestach prvýkrát vyjadrili v boji svoj
postoj a platili za to životmi.
Zvonica nám pripomína ich obete na Slovensku a je stálym mementom.
Ich odkaz zachovávame a som presved-

Deň spomienky na všetkých verných zosnulých
Dušičky, spomienkový deň na začiatku novembra, je pre nás spomienkou na
našich blízkych, ktorí odišli z tohto sveta.
Rok čo rok mieria naše kroky na cintoríny,
ktoré sú ozdobené záplavami kvetov a rozžiarené tisíckami sviečok. Modlíme sa pri
hroboch v tichom rozhovore s tými, ktorí
už nie sú s nami na tomto svete. Deň spomienky na všetkých verných zosnulých,
ľudovo nazývaný Dušičky, je vyjadrením
našej úcty k ich prežitému životu, vyjadrením nášho spojenia s tými, čo usnuli v
Kristovom pokoji. Pomáhame im účasťou
na svätej omši, modlitbami, odpustkami,
dobrými skutkami a pod. Dobrý kresťan
neprestáva s touto pomocou drahým zosnulým ani po dlhých rokoch od ich smrti.
Každý z nás je začlenený do spoločného
Božieho plánu spásy a zohráva v ňom svoju úlohu. Medzi ľuďmi sú hlboké vzťahy
spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za
uskutočnenie tohto plánu. Každý náš skutok vykonaný z lásky zvyšuje hladinu duchovného života celého spoločenstva a prispieva k svätosti celej Cirkvi. Usilujme sa
svojím životom o to, aby sme aj my počuli
pri poslednom súde: „Poďte požehnaní
od môjho Otca, majte účasť na kráľovstve,
ktoré je vám pripravené od ustanovenia

sveta“ /Mt 25, 34/.
Človek, ktorý stratil Boha, vidí smrť ako
zánik všetkého. Je to definitíva. Stáva sa
človekom bez nádeje. Ani pre kresťana nie
je smrť ľahká. Smrťou sa končí pozemský
život a príroda sa tomu bráni. No kresťan
vidí svoju smrť vo svetle Kristovej smrti a
zmŕtvychvstania. Teda nie ako zánik, ale
ako prechod do nového, krajšieho života.
Kresťan prijíma Krista a snaží sa milovať
Boha a ľudí. Už dnes rozhoduje o svojom
večnom osude, o svojom živote, či o svojom večnom zatratení. Kristom sme sa tak
stali účastnými na jeho smrti, že Kristus
v nás zničil kráľovstvo hriechu a smrti a
založil v nás kráľovstvo Božie, kráľovstvo
života. Urobil nás účastnými svojho zmŕtvychvstania, svojho osláveného života. Raz
i my vstaneme z mŕtvych. Naša telesná
smrť je vo svetle týchto právd prechodom
ku Kristovi a bránou nášho zmŕtvychvstania. „Nik z nás nežije pre seba a nikto sebe
neumiera, lebo či žijeme, Pánovi žijeme, či
umierame, Pánovi umierame. Či teda žijeme, alebo zomierame, Pánovi sme“ /Rim
14, 7-8/. Rozlúčka s drahým človekom je
pre človeka smutná a bolestivá, ale nezabúdajme, že pokiaľ spomíname, každý z nich
žije v našich srdciach.		
AM

čený, že vzťahy Strečna s Francúzskom,
rozvinuté v mierovom období sú tiež naplnením túžob za bratstvom z ohňa povstania padlých, tak ako všetkých ich žijúcich
spolubojovníkov, s ktorými máme kontakt
od roku 1990.
Dnes už iba my, ako nástupníci Združenia Amicale, prinášame na toto pietne
miesto štandardu francúzskych bojovníkov na Slovensku a s úctou a vďakou spomíname na ich obete.
Naša súčasnosť je výsledkom odhodlania
a strát, na ktoré je nutné nezabúdať.
Je iba niekoľko pamätníkov vystúpenia
nášho národa a zároveň medzinárodného
rozmeru Slovenského národného povstania.
I keď naša generácia nebola priamym
svedkom obetí a nepoznala hrôzy vojny,
verím, že vďaka pamäti národa si vieme
vážiť a uctiť pamiatku každého, kto sa zaslúžil o život v mierovej prítomnosti.
Aj preto sa ako občania Strečna nielen
aktívne podieľame na každoročných pripomienkach dejinných udalostí II. svetovej vojny, ale stále zachovávame toto
miesto ako dôstojného svedka časov, keď
sa rozhodovalo o našej budúcnosti.

17. septembra oslávila 90. narodeniny
najstaršia občianka Strečna – pani Otília
Pristachová. K životnému jubileu jej gratuloval starosta D. Štadáni.
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Jaworzański Wrzesień
Jaworzański Wrzesień je najväčšou folklórnou akciou nášho dlhoročného projektového partnera – obce Jaworze v Poľskej republike. Mnohí z nás ju poznajú
nielen ako účastníci tohto festiivalu, alebo ako oni tiež hovoria – Dožiniek, ale
tiež z návštev v rámci iných aktivít viac
ako desiatky spoločných projektov. Tieto
sme s nimi najskôr realizovali priamo či
cez Euroregión Beskydy a najnovšie sa s
nimi stretávame i cez aktivity iných obcí
Euroregiónu či Mikroregiónu Terchovská
dolina. Sú ústretoví, spoľahliví a ich angažovanie v zabezpečení rozvoja jaworzianskej samosprávy ich radí dokonca medzi
poľskú špičku vo využívaní eurofondov.
Je to dané vedením a ľuďmi, ktorí sú popri
samozrejmom patriotizme tiež schopnými
a ochotnými využívať bohaté možnosti a
nebáť sa administratívnych požiadaviek.
To im dlhodobo nadštandardne rieši základné miestne potreby – cesty, kanalizáciu,
služby, vzdelávanie, ale aj šport a kultúru.
Ako dlhoročný spolupracovník za ich snahou vidím predovšetkým starostu – wojta
Zdislava Byloka a jeho zástupcu Radeka
Ostalkiewicza a ľudí okolo, akceptujúcich
a realizujúcich ich koncepčné návrhy.
Náš projekt Folklór, jazyk, čo nepozná
hranice, v rámci Operačného programu
cezhraničná spolupráca, je tiež výsledkom
partnerstva s Jaworze. Ako priebežne informujeme, z pohľadu udržateľnosti jeho
najvýznamnejším článkom bude investícia do rekonštrukcie javiska a zázemia
pre kultúrne súbory v našom kultúrnom
dome. Pretože z pohľadu zámerov cezhraničnej spolupráce je najvýznamnejším bodom budovanie cezhraničnej vzájomnosti,
má projekt i aktivity, ktoré túto požiadavku
zabezpečujú.
Už sme mali možnosť privítať skupinu

Glorieta, ktorá nám i napriek dažďu spríjemnila svojím vystúpením Strečnianske
hody a takisto nás pri tejto príležitosti navštívili dôchodcovia z Jaworze.
Ďalším pokračovaním kontaktov naplánovaných v projekte bol práve Jaworzański
Wrzesień. Bohatý program v amfiteátri 3. –
4. septembra sa nezaobišiel bez našej účasti. Naša prvá zastávka bol Skanzen pána
radného (poslanec) Podkowku, ktorý nás k
sebe pozval z vďaky za našu pohostinnosť
počas našich hodov. Po prezretí skanzemu
a obede sme pánovi poslancovi poďakovali
a pokračovali do miesta dožiniek – amfiteátra. Hajovček a Zvonica mali opäť príležitosť reprezentovať Strečno, a isto sa im to,
ako na množsve významných kultúrnych
podujatí, ktoré absolvovali, výborne podarilo. Pretekov Strong Drwal - v šikovnosti
a zručnosti trojčlenných družstiev v práci s
drevom sme sa nezúčastnili, ale záujem verejnosti je pre nás inšpiráciou. Silný dojem
v nás zanechalo tiež ubytovanie v areáli
duchovného centra v Pogórzu.
Celá organizácia nasledujúceho, hlavného dňa dožiniek, nás presvedčila o hlbokom vzťahu a úcte Poliakov k pôde a

úrode. Program začal dožinkovým korowódom, čo je vlastne alegorický sprievod miestnych roľníkov, škôl, združení
a pod. v uliciach Jaworze. Boli sme jeho
súčasťou a po celej trase sme bavili naším
spevom divákov na chodníkoch, ktorých
bolo i vďaka nádhernému počasiu všade
plno. Po ekumenickej omši v amfiteátri
odovzdal predseda dožiniek – každoročne
novozvolený miestny hospodár s manželkou dožinkový veniec starostovi Jaworze.
Pod vedením starostu pokračoval i ďalší
oficiálny program, v ktorom vystúpili poľskí zástupcovia EÚ, parlamentu, oblastných a miestnych orgánov.
Tohtoročné dožinky boli spojené i s oslavami 20. výročia miestnej samosprávy.
A pri tej príležitosti predstavitelia obce
oceňovali tiež svojich spolupracovníkov i
v rámci medzinárodných vzťahov, predovšetkým v súvislosti s partnerstvom pri
spoločných cezhraničných projektoch.
Pretože Strečno od vzniku Euroregiónu
Beskydy bolo prvým slovenským partnerom Jaworze a vtedajší starosta našej
obce bol aktívny a realizovali sme spolu
množstvo aktivít v prospech obidvoch
samospráv. Pri tejto príležitosti odovzdal
wojt Jaworze Zdislav Bylok ako jednému
z dvoch zástupcov slovenskej strany Euroregiónu – bývalému starostovi Alfonzovi
Klocáňovi ocenenie – Medailu za Zásluhy
o rozvoj Jaworza je druhým najvyšším ocenením Jaworze po titule – Čestný občan.
Je ocenením aj našej práce, pretože sme
realizovali iniciatívy nielen ako samospráva, ale ich súčasťou boli aj jej zložky. Ich
výsledky môžeme nielen vidieť, ale môžu o
nich rozprávať členovia dychovky, žiaci základnej školy a po tohtoročných dožinkách
i Hajovček a Zvonica.
Po skončení slávnostného programu,
ktorý pokračoval v amfiteátri ľudovou
veselicou, sme sa s Jaworze a jeho zástupcami rozlúčili s poďakovaním za príjemný
pobyt a pozvánkou na otvorenie javiska,
ktoré sme mohli realizovať tiež vďaka ich
partnerstvu.			 /pa/
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napĺňať.
Úspešná obnova javiska pozostávala v zásade z troch položiek:
- výmena osvetlenia (reflektory)
- výmena a oprava ošatenia (opony, šály,
drapéria)
- nová podlaha
Boli tiež vykonané opravy ťahov opôn
a revízia javiskových zariadení. Celé dielo vykonala firma Kovomonta Jaroslava
Hlinku z Martina. Medzi pracovníkmi
bol i Pavol Opálka, niekdajší zamestnanec
Divadelných dielní z Martina, ktorý naše
javisko dôverne pozná, pretože sa na jeho
generálke spred tridsiatich rokoch osobne
podieľal.
OPS Strečno zabezpečil vyčistenie, opravu a omaľovanie priestoru javiska a doplnenie elektroinštalácie.
Pretože sa jednalo o cezhraničný projekt,
bolo samozrejmosťou pozvať na ukončenie
diela i našich partnerov. A teda program
otvorenia javiska zostaviť tak, aby sme sa
mohli zoznámiť nielen s ich kultúrou, ale
tiež navzájom a priblížiť im náš kraj.
Spoznanie miestnych zaujímavostí a krás
sme im umožnili výletom do Terchovej
a plavbou plťami. V Terchovej sa všetci
– členovia súborov a zástupcovia Jaworze spolu s naším sprievodom vyviezli do
Snilovského sedla a aj keď už bol snežný
poprašok, vystúpili na najvyšší vrch Malej
Fatry – Veľký fatranský Kriváň.
Plte im predstavili zas Strečno a to, čo tu
máme spôsobom nie zvyčajným – na tradičnom plavidle z hladiny rieky.
Gala program o piatej poobede v sobotu
uvádzal Silvester Trnovec st.
Akt otvorenia javiska vykonal starosta
obce Dušan Štadáni spolu so podpredsedom VÚC ŽSK Jozefom Štrbom a zástupcom Obecnej rady Jaworze Zbigniew
Putek.

Nasledovalo vystúpenie ochotníckeho
divadelného súboru zo Strečna s veselými
scénkami zo Ženského zákona. Kyticou
sliezskych tancov sa Zespół Regionalny
Jaworze v krojoch prezentoval folklórom
Tešínskeho Sliezska - tradičnými piesňami
a tancami ako polkou, swiniakom alebo
čišniakom.
Skladbami, ktoré nestarnú, v podaní
Dagmar Joklovej a Dana Tarabu ml. nás
pobavilo naše najstaršie hudobné teleso dychovka Strečnianka.
O tom, že obavy zo zániku záujmu o hru
na hudobné nástroje medzi najmladšími
sú asi neopodstatnené, nás presvedčilo
veľmi sympatické vystúpenie 11 ročného
Robka Bukovinského - hra na heligónku.
Milý pocit z jeho vystúpenia mali všetci z
plnej sály kultúrneho domu.
A o tom, že telesná výchova a kultivovaný
pohyb môžu nájsť spoločného menovateľa
i v temperamentei moderného tanca nás
presvedčili žiačky Gymnazia Nr 1 Jaworze.
Ženská spevácka skupina Zvonica nielen
piesňou ale aj hudbou potvrdila, že nadanie a chuť sa za krátky čas od jej vzniku
podpísali pod kvalitu, ktorá zaujme.
Záver programu patril našej „kométe“ DFS Hajovček, ktorému stačilo päť rokov,
aby sa dostal na nebo slovenského detského folklóru.
Tvorcovia programu, vystupujúci a hostia sa po hlavnom programe stretli pri
občerstvení, kde sa spoločne tešili nielen
z úspešného dňa, ale predovšetkým diela,
ktorého význam sobotné otvorenie javiska potvrdilo. Žánrová pestrosť predstavila
technické možnosti. Umenie a
folklór zas dokázali, že sú jazykom nepoznajúcim hranice.
Je preto potrebné
poďakovať
všetkým,
ktorí
sa na organizácii
podieľali. Sú to
nielen tí, ktorých
sme mohli vidieť
v žiari reflektorov.
Ale aj množstvo
ochotných ľudí,
na pomoc ktorých
sme si zvykli a
berieme ju ako sa-

mozrejmosť. Je to však iba ich vzťah k obci
a zodpovednosť za jej reprezentáciu. Sú
príkladom, ale k prospechu obce nemajú
veľa nasledovníkov.
Je iba na nás, ako budeme dielo udržiavať. Pretože ak si budeme kultúrny stánok
zachovávať – tí, ktorí buď nemáme talent
alebo záujem vystúpiť na „dosky, ktoré
znamenajú svet“, určite tí druhí nám náš
kultúrny obzor vďaka vytvoreným podmienkam budú radi rozširovať.
Pavol Albrecht, autor projektu

Ďalšie možnosti
cezhraničnej spolupráce
OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská
dolina“ organizovalo 16. septembra 2011
medzinárodné pracovné stretnutie v
rámci Programu rozvoja vidieka prístupu
LEADER za účasti Miestnych akčných
skupín z Českej republiky. MAS Jeseníky
zastupoval Pavol Kolář, manažér združenia, Peter Othal, miestopredseda združenia a Zdenka Szukalská, starostka mesta
Moravský Beroun. Za MAS Opavsko
sa pracovného stretnutia zúčastnil Peter
Chroust. Naše združenie OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ bolo
zastúpené členmi z verejného a súkromného sektora, ktoré viedol Ivan Dvorský,
predseda združenia. MAS (miestne akčné
skupiny) sú organizácie, ktorých úlohou je
aktivizácia vidieckych komunít zapojením
hospodárskych, sociálnych a verejných
partnerov do plánovania a implementácie
lokálnych iniciatív.
Cieľom pracovného rokovania so starostami a zástupcami regiónu bola výmena
a prenos praktických skúseností s implementáciou Integrovanej stratégie rozvoja
územia v MAS Terchovská dolina, Nízky
Jeseník a Opavsko, prezentovali sa príklady dobrej praxe pri realizácii a administrácií projektov v rámci os 4 LEADER.
Ďalej boli prerokované možnosti budúcej
spolupráce pri podpore projektov na nadnárodnej úrovni.
Pracovné rokovanie bolo spojené s prezentáciou územia Mikroregión Terchovská
dolina, kde partneri z ČR mali možnosť
zhliadnúť bohatú prírodnú scenériu, vybudované zariadenia v rámci projektov,
hrad Strečno, plte na Váhu, vyviezli sa lanovkou na Chleb vo Vrátnej doline a zažili
nezabudnuteľné pohľady z rekreačného
strediska Havrania v obcí Zázrivá. /OJ/
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„Týždeň krásnej driny“

tvorivé dielne plné práce, poznania, dobrej nálady a trpezlivosti.
Aj takto by sa dal nazvať týždeň, počas
ktorého sa mladí folkloristi z Hajovčeka
učili základy tradičných ľudových remesiel. V rámci projektu“ Folklór - jazyk,
čo nepozná hraníc.“ deti načreli do tajov
výroby drevených píšťal, výroby kožených
remeňov, ľudového zdobenia kože, vyšívania, cigánskeho tkania, výroby ozdôb zo
slamy a šúpolia, naučili sa vyšívať. Počas
piatich dní sa tvorivých dielní zúčastnilo
spolu 50 detí a 5 lektorov. Tešil nás aj záujem rodičov a iných detí z obce.
Remeslá sú krásne, poctivé, ale vyžadujú
si svoje. Preto sme si zvolili ako pracovný
priestor Gazdovský dvor v Strečne. Ľudová izba podporila myšlienku tvoriť v ľudovom prostredí. Na prácu s drevom sme využili veľký dvor. Ďakujeme Prvej pltníckej
a raftingovej spoločnosti za spoluprácu a
porozumenie počas týchto dní. Bolo nám
u nich veľmi dobre.
Slnečné „babské leto“ nám dodávalo životnú energiu. Potvrdilo vhodné načasovanie dielní. Jeseň- čas zrenia a úrody. Čo
sme do detí zasiali, to sme žali. Ich nasadenie, pracovitosť a trpezlivosť priniesli
krásne výsledky.
Pod vedením p. Michala Fiľa, výrobcu
tradičných ľudových nástrojov z Ústredia
ľudovo-umeleckej výroby v Bratislave /
ÚĽUV/ si chlapci vyrobili drevené píšťaly
–koncovky. Veľmi milý pán s veľkou dávkou trpezlivosti učil chlapcov, aké drevo
použiť, ako ho zbierať, sušiť, ako ho postupne naozaj citlivo opracovávať. Jeho
čistá a poctivá práca bola obdivuhodná.
Chlapci si sami vyvŕtali otvory do dreva.
Povrch museli podľa pokynov majstra dokonale dočistiť tak, aby drevo malo dobrý
zvuk. Sám majster potom vdýchol dušu
týmto drievkam, ladil a čistil. Chlapci
medzičasom opracovávali aj kravskú rohovinu, z ktorej budú hlásnické rohy také,
aké sa voľakedy používali v každej dedine.
Spolu si deti vyrobili 11 píšťal.
Z Podpolianskeho osvetového strediska
vo Zvolene k nám prišla p. Alexandra Kos-

sárová. Naučila nás,
na čo všetko slúžila
slama a kukuričné
šúpolie v minulosti. Ako stavebný
materiál na steny a
strechy domov, materiál na podstielku
dobytka a aj ozdoby. Slama sa musela
namočiť,
vhodne
nastrihať, citlivo a
pevne držať a viazať. Deti si museli
navzájom pomáhať.
Pod ich prstami sa
slama a šúpolie menili na krásne vianočné ozdoby a bábiky zo
šúpolia.
Koža ako materiál zaujala nielen chlapcov, ale aj dievčatá. Kožené ľudové náramky sú krásne, ale aj trendové.
Chlapci
sa učili kožu zdobiť razením. Raznice boli
ručnej výroby a sú pýchou každého majstra. Výsledkom sú krásne vybíjané remene, ktoré neskôr chlapci využijú ako súčasť
kroja.
Všetky dievčatá sa učili vyšívať krížikovým stehom. Táto technika je u nás tradičná. Vychádza hlavne z materiálov, ktoré sa
tu voľakedy dorábali. Bolo to hlavne ľanové
plátno. Malé i väčšie vyšívačky sa učili najskôr ukladať krížiky, odkresľovali si vzorky z vystavených odevov a vzorkovníkov.
Potom si ich vyšívali na látky. Z výšiviek
budú krojové kapsičky. Stanú sa súčasťou
kroja. Dnešné dievčatá na festvaloch a a
vystúpeniach potrebujú mať po ruke doklady, drobné, mobil, či iné drobnosti. Teší
nás, že sa dievčatá s nadšením naďalej venujú vyšívaniu a vzory stále dopĺňajú. Nite
sa sice míňajú, ale krásy pribúda.
Aj „cigánske tkanie na drievku“ zvládli
chlapci a dievčatá veľmi dobre. Na malých krosienkach sa dajú utkať popruhy
na kapsičky, ozdoby a lemy na vrchné časti
kroja. Chce to súhru a spoluprácu.
Doba je ťažká,
no ešte stále sa
nájdu ľudia, ktorí
v sebe nesú dedičstvo predkov. A je
krásne, že ho majú
komu a s veľkou
láskou odovzdať.
Toto sa nedá zaplatiť. Aj vďaka takýmto projektom
a ľuďom vyrastá u
nás generácia mladých, pre ktorých
bude kroj odevom

a remeselná práca naplnením. Životom ich
bude sprevádzať dobrá nálada a krásna ľudová pieseň tak, ako na tvorivých dielňach.
Ich život dostáva krásny zmysel.
Ďakujeme ľuďom, ktorí sa podieľajú na
napĺňaní projektu EU „Folklór- jazyk čo
nepozná hraníc“.

Tvorivé dielne v Kúdeľnej izbe

Tvorivé dielne DFS Hajovček pokračujú
ďalej. Presunuli sme sa do novovybudovanej Kúdeľnej izby u starej mamy, kde je
naozaj útulne. Vonia teplý čajík, vŕzgajú
krosná, v kútkoch posedávajú malé-veľké vyšívačky. Počúvajú spev iných starých
mám, čo nás poctili svojou vzácnou návštevou. Ich autentický spev dopĺňa atmosféru našich sobotných večerov. Naposledy
nás navštívila p. Anna Moravčíková a obdarila nás spevom balád.
Tak to bolo aj voľakedy. Izbice zapĺňali dievky, ktoré pod dohľadom gazdinej
spriadali ľan, drapali perie, či vyšívali. Tu
sa tvorili sociálne vzťahy mladých ľudí.
Všetko pod prísnym , ale láskavým dohľadom dospelých. Z literatúry a iných zdrojov sa dozvedáme, aké boli pravidlá a priebeh týchto zimných večerov.
Kúdeľných izieb bolo v dedine spravidla
viac. Niekde sa schádzali ženy, niekde staršie dievky, a niekde tie mladšie. Do kúdeľnej izby mohla ísť dievka až vtedy, keď
zvládala pracovné činnosti, ktoré sa učila
najskôr doma pod vedením matky, starej
mamy alebo staršej sestry. A jej príchod
bol spojený s istými rituálmi prijímania
do spolku priadok. Ale tie sa samozrejme
nevyzrádzali. V niektoré dni sa vyšívalo, v
iné priadlo a v niektoré sa nesmelo. U nás
v Strečne sa vravelo: „Hop trtek netrtek,
nepraďte ženičky ve štvrtek!“
Bolo dané, kto na ktorom mieste v kúdeľnej izbe sedel. Ako sa vítali nové dievčatá na prvých priadkach, ako sa na mládencov čakalo a volalo. Ako volal chlapec
Pokračovanie na 7. strane »
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dievča za dvere po drevo, ak sa chcel s ňou
„porozprávať“. Jedla sa kyslá kapusta či sušené jablká, to aby mali ženy na pradenie
dosť slín. Na priadkach sa spievali ľúbostné
piesne, balady či žartovné piesne. Hrali sa
hry, to aby sa usedené telá trochu uvoľnili
a aby si mladí mohli vyjadriť svoju náklonnosť úsmevom či bozkom. Spievalo sa :
„Konope, konope, zelené konope, ktože mi
dnes večer na okno zaklope.“ Chlapci prichádzali so spevom neraz aj s harmonikou.
Veď čo by doma robili? Tam nemali na čo
kukať .... Tieto nepísané pravidlá mali svoj
dôležitý a význam a dávali mladým výchovu úctu. Zamyslíme sa... čo vidíme okolo
seba dnes....
Máme radosť z týchto spoločne strávených chvíľ v kúdeľnej izbe. Kiež by každý
folklórny súbor mal možnosť čo najprirodzenejšie zažívať minulosť v súčasnosti.
Tešíme sa na drapačky, ale to až niekedy
v zime. Isto bude veselo a možno si vypočujeme od nejakej dobrej babky, či starej mamy veselý aj strašidelný príbeh. Ak
máte zážitok z drapačiek alebo od svojich
starých mám, podeľte sa s nami.
Najbližšie nás a naše vystúpenie uvidíte na vianočnom hrade v Strečne, a to
18.12.2011. Je tam krásna zimná a vianočná atmosféra. Tešíme sa na Vás.
Za DFS Hajovček Ľubica Kučerová

Beseda v obecnej knižnici
V mesiaci september do našej knižnice
prijali pozvanie prostredníctvom predsedu miestnej pobočky Matice Slovenskej P.
Durču dvaja sympatickí páni pôsobiaci v
Martine, ktorí sa svojím pôsobením snažia prinavracať zdravé vlastenectvo a poukazujú na národné dedičstvo, na ktoré sa
veľakrát v tejto dobe už zabúda - páni Igor
Válek a Peter Mišík.
Igor Válek je redaktor a publicista, básnik, autor literatúry faktu, lexikograf. Je
autorom mnohých literárnych diel, lexikonov. Už v detstve ho inšpirovalo a zaujalo čítanie Haškových diel. Prispel prózou
,,Haškovi v pätách“. Je to zaujímavé čítanie
poznamenané humorom. Účastníci besedy
- naši siedmaci ZŠ a pozvaní hostia p. uč.
Melová a pán Albrecht, pán Pavol Durčo,
sa z prečítanej ukážky p.Válka dozvedeli,
že jeho cesty viedli aj cez Strečno. Pôsobil tiež dlhé roky ako redaktor a neskôr
ako zástupca šéfredaktora Slovenských
národných novín. Dozvedeli sme sa, aké
ťažkosti zažívali pri vydávaní týchto novín
spolu s naším druhým hosťom, p.Petrom

Matičiari v noci v horách

Členovia Matice slovenskej v Strečne a ich
deti absolvovali nočný prechod z pamätníka na Javorine do Strečna. Do sedla pod
pamätník sa vyviezli autami a z pamätníka
sledovali zapadajúce zore a zapaľujúce sa
hviezdy. Nad ztemnujúcou oblohou kraľoval ostrý kosák mesiaca. Napodiv teplo bolo
ako v lete. Po spoločnom odfotografovani
sa pred pamätníkom nasledoval zostup po
ceste smerom do Strečna. Hneď v úvode sa
skupina stretla s dvoma jeleňmi, ktorí boli
pod cestou a po zasvietení baterkami zmizli
ako duchovia.
Silno sa zotmelo a pod nohy si turisti svietili 16 baterkami. Práve toľko, či vlastne ešte
o jedného viac, absolvovalo tento netradičný turistický prechod. V čele skupiny kráčal
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vedúci turistického krúžku Peter Oberta z
Dušanom Ďurčom, v strede išli deti, no a
peletón uzatváral najstarší - predseda MO
Matice slovenskej v Strečne Pavol Ďurčo
ml. To ak by náhodou medveď zaútočil zozadu, tak nech si zoberie toho najstaršieho.
Deti celou cestou spievali, to od strachu.
Cestou na pitné námestie, tak ho kedysi
nazval predseda, a názov sa ujal. Ten, kto
absolvuje každoročné výstupy na Javorinu,
asi vie prečo sa križovatka 6 ciest takto volá.
Tesne pred príchodom na toto námestie
skupina stretla medveďa. Našťastie bol len
odfotografovaný na tabuli pri ceste a upozorňoval na jeho prítomnosť. Prestávku na
pitnom námestí využili na opečenie slaninky a oddych. Pri baterkách deti nachádzali

Mišákom, ktorý bol ich šéfredaktorom.
Niekedy vyšli v nákladoch len pár kusov.
Koľko precestovali za poznaním faktov a
skutočnosti po celej republike, čo zažívali, s čím sa stretli... Pokračovaním Slovenských národných novín sú v súčasnosti
Slovenské pohľady, ktoré sa nachádzajú i v
našej knižnici.
Pán Peter Mišák, ktorý pôsobí tiež hlavne ako básnik, redaktor, literárny kritik,
lexikograf. Je takisto autorom mnohých
básnických diel, scenárov, recenzií, autorov rozhlasových pásiem a poviedok. Liptov má určite ,,v malíčku“, jeho ,,Povesti
o Liptove“ sú toho dôkazom. Ako vzniká
povesť? Hm...naši hostia o tom vedia svoje,
i preto ich rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a mali stále o čom hovoriť. Je dobré, že
deti mali možnosť stretnúť sa naživo s takýmito osobnosťami. Majú sa pri takýchto
besedách možnosť zamyslieť a pozastaviť,
poobzerať sa okolo seba a zaujímať sa o minulosť. V našom regióne máme predsa tiež
povesti. Najznámejšiu o Margite a Besnej.
/eb/

popri ceste huby, ale aj vzácnu velikú psotu.
Väčšina ju videla prvýkrát v živote. Chrobák veľký na pol dlane s veľkými bielymi
krídlami. Dá sa vidieť jedine v noci.
Zo starej cesty bolo krásne vidieť celú žilinskú kotlinu a dokonca aj svetlá na Straníku. Viditeľnosť ako vyšitá. Šľapalo sa po
ceste až pod Javorinu, predsa je to len bezpečnejšie. Cesta ubiehala rýchlo a netrvalo
dlho, boli pod Ostredkom a to už svietili v
diaľke svetlá pri Bednárovcoch. To už začali
byť deti hrdinovia, no keď sa im povedalo,
že pred pár rokmi bol v dvore Hanuliakovcov zastrelený pri včelíne medveď, tak sa
stiahli.
Výlet sa vydaril, najmä deti mali zážitok a
už sa tešia na ďalšie výlety do hôr.
Pavol Ďurčo
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Z našej školy
Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. Pre väčšinu mladých ľudí to okrem chladnejšieho počasia znamená aj začiatok školy a
koniec bezproblémového „prázdninového“ života. S príchodom jesene sa mení celá príroda,
mení sa všetko vôkol nás. Jeseň nie je len ulica plná opadaného lístia. Je to i možnosť prejaviť
sa, ukázať svoju šikovnosť, talent k tvorbe. Takto naši žiaci tvorili.

Jesenné sťahovanie

V strečnianskej hore, za machom obrasteným pňom posedával malý hríb. Nebol
ničím výnimočný, bol ako ostatné hríby.
Raz tak z dlhej chvíle pozeral na oblohu,
na ktorej videl lastovičky a bociany ako si
kamsi letia. Kdesi veru počul o tom, ako
sa tieto vtáky sťahujú do teplých krajín,
aby tam prečkali zimu. Ak sa pred zimou
neschová, veru ho čaká krutá chvíľa, v
ktorej riskuje, že mu jediná noha do kosti premrzne. Premýšľal, že by sa vybral do
Afriky. Oznámil to svoje mame dubáčke,
ktorá ho vystrojila na cestu. Ako si tak ide,
príde do trenčianskej hory, tam vidí, ako
sa medvede chystajú na zimný spánok,
vidí diviaky, ako hľadajú voňavú potravu,
líšky, ktoré ukazujú svoj nádherný chvost
svetu. Išiel veru potichu, veľmi sa bál,
že by si ho dali ako hlavný chod. Ale to
ešte nič nebolo. Veľmi sa preľakol až vtedy, keď videl svojich bratrancov, ako ich
nesú v prútených hubárskych košíkoch, v
lanovke, ktorá nikdy nevezie pasažierov

späť. Pokračoval ďalej
tmavou nocou, v ktorej
ho strašilo húkanie sovy,
zavýjanie vlkov, chrápanie medveďa. Bál sa, ale keď si pomyslel
na hubárske koše, posmelený kráčal ďalej.
Cesta mu veru dlho trvala. Podarilo sa mu
dôjsť ku Gibraltárskemu prielivu. Stál tam
dva dni, pretože mu nikto nerozumel a nevedel mu poradiť. Až priletel bocian, ktorý
ovládal slovenčinu. Chytil ho do zobáka a
odletel s ním. Hríb kričal, prosil, veľmi sa
bál, že je to jeho koniec. Bocian ho však
nechcel zjesť, chcel mu pomôcť. Vzal ho do
hôr, kde mu našiel miesto. Sľúbil mu, že sa
poň vráti, keď budú na jar letieť do Strečna. Hríb celé tri mesiace obdivoval Afriku.
Prišiel deň odletu a bocian sa naozaj vrátil.
Priletel s hríbom až do strečnianskej hory.
Tam ho s úsmevom na tvári vítala jeho
mama dubáčka. Navarila mu lesnej polievky, ktorá rozvoniavala až do Strečna.
(Erik Martiniak, 8.A)

Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali obrázky pomocou slov, pracovali na téme Ovocie.
Andrej Štadáni 3.A
Jablko s červíkom

Eliška Prieložná 3.A
Čerešne

Veverička v montérkach

Začala jeseň a veverička, ktorá bývala na veľkom košatom, ale napoly opadanom strome, sa rozhodla, že si za tri žalude, ktoré zbierala celé dva týždne, niečo kúpi. Išla po
zalistenej ceste a tu zbadala strom jedného známeho veveričiaka. Fúkal studený jesenný
vietor, a preto zakričala:,, Veveróó!!!“ Nikto sa neozýval, až zrazu niekto zozadu skríkne:,,
Ruky hore!“ Veveričiak ju nastrašil. ,,To som ja,“ odpovedala veverička. Pozval ju na kávu,
veď bola tá zima. Ako tak sedia a popíjajú kofeínový nápoj, veveričiak sa opýta:,, A čo si
vlastne chcela?“ Veverička mu rozpovie, že sa vybrala do mesta na nákupy a po ceste si
všimla jeho strom, tak ho išla pozrieť. ,,Potrebujem nové džíny, vieš, také, aby som sa v
nich každému páčila.“ Veveričiak ju prehovorí, nech si ich nekupuje, že on jej jedny za tie
tri žalude predá. Zo skrine vyberie modré montérky na traky, ktoré veveričke hneď padnú
ako uliate. Celá spokojná odchádza domov. Ako tak otvára dvere jeho domu, sfúkne ju
silný vietor na zem a ona si nešťastnica zlomí nohu. Ako zázrakom ju noha nebolí, ale jedného dňa začne, pretože v starobe bolia všetky kosti. Pod svojím stromom pohrabe lístie,
zakúri si v dome, uvarí čaj a priloží si kostihoj na ranu. A celá spokojná, že má super gate,
zaspáva v kresle pred kozubom.			
(Romana Marková, 8.A)

Jeseň
Už je jeseň, ráno mráz,
tamten bocian mal úraz.
Narazil do komína
až ho hlava omína.
Lístie je už všetko preč,
jeseň tasí veľký meč.
Prečo ihličie nepadá,
to je teda záhada.
(Juraj Oberta. 8.A)
Autobus
Gaštankový autobus
to je dobrý mikrobus.
Začal padať dážď,
autobusu zmokol plášť.
Bol ľahký ako pierko,
ale mal rád mlieko.
Ale Štefko kamarát
ponúkol mu aparát.
Pozrite sa tu je Markus,
ten malý autobus,
Markus to je čertík,
ktorý má rád benzín.
(Vanesska Obertová, 5.A)
Žiaci 5.A tvorili na hodine literatúry básne z vopred zadaných slov, učili sa používať
schémy rýmov. Napriek tomu, že to bolo pre
nich nové učivo, zvládli to na výbornú. Nie
je im cudzí ani nezmysel (nonsens) v tvorbe,
ktorý tiež pekne využili.
O maline
Bola jedna malina,
volala sa Božena.
Voňala vôňou domova,
bola to vôňa bombová.
(Marika Martiniaková, Miška Zaťurová 5.A)
Myška a hrnček
V domčeku varila myška,
rúčka sa jej zlomila.
Bol tam z toho veľký krik,
spadol na zem kastrólik.
Žena a mačka
Žena našla mačičku,
krotkú ako holúbok,
našla ju na chodníčku,
tá doškriabala jej celý bok.
(Vanesska Obertová, Henka Obertová,
Emka Hanková, Tatianka Kadašiová 5.A)
Pekná báseň
Vietor fučí,
lastovička lieta,
preto vymysleli sme si báseň.
Pani učiteľka nás učí,
volá sa Eta,
víta s nami jeseň.
Voňavý les
Malina je sladká,
vôňa lesom lieta,
tvrdé je kopyto.
Pod stromom je Katka,
dýcham tam kde som,
lebo... kopyto - platí to!
(Dominik Vráb, Robko Hanuliak,
Maťo Šmida 5.A)
Za ZŠ Erika Trnovcová
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A už sme „velkí“...

UZNESENIE RADY ŠKOLY

Ako iste dobre vieme, od septembra 2010
v našej základnej škole začalo plnohodnotne fungovať Školské stredisko záujmovej
činnosti – ďalej ŠSZČ. Rada školy odsúhlasila na svojom zasadnutí v apríli 2010 fungovanie strediska pri ZŠ SNP a dala mandát riaditeľovi školy a starostovi obce na
rokovania s príslušnými orgánmi MŠ SR.
Najväčšia vďaka patrí nášmu pánovi riaditeľovi Mgr. Mariánovi Obertovi, pánovi
Alfonzovi Klocáňovi, bývalému starostovi
obce, Rade školy a Mgr. Vladimírovi Kvaššayovi – zodpovednému pracovníkovi
MŠ SR za zaraďovanie školských stredísk
do siete škôl, ktorí vynaložili veľkú dávku
úsilia na to, aby ŠSZČ splnilo všetky podmienky pre fungovanie, a tým aj začalo
prinášať nemalé peniaze do našej obce. Pri
súčasnom počte žiakov hovoríme o sume,
ktorá presahuje 50 000 € na rok. Naše
stredisko ponúka našim deťom útočisko
po vyučovaní, dáva im možnosť naučiť sa
niečo nové, ba dokonca im pomáha vážiť
si pravé hodnoty života, ako sú vzdelanie,
zdravie a úcta k starším. Naša mladá generácia je naša budúcnosť. Berieme na
vedomie, že finančná komisia schválila
pozastavenie financií na 3 mesiace (jún,
júl, august). Prešlo ale 5 mesiacov a pán
starosta Bc. Dušan Štadáni doteraz nepoukázal žiadne finančné prostriedky určené
pre ŠSZČ, čiže pre naše deti. Radi by sme
vedeli, čo bolo dôležitejšie, ako voľný čas
a záujmy našich detí. Je to veľmi smutné
obmedzovať takýto projekt pre našu školu
a naše deti, ako je Školské stredisko záujmovej činnosti.
Ak aj Vám, Vážení rodičia našich detí, záleží na udržaní tohto projektu, prosíme Vás
o Vašu podporu - nedovoľte ukrátiť Vaše
deti o aktivity po vyučovaní, nech môžu

plnohodnotne tráviť svoj voľný čas.
Podľa VZN obce Strečno č. 23/1/2011
bolo naplánované na ŠSZČ 50.880,-€ z
originálnych kompetencií obce, ktoré táto
mala dostať od štátu prostredníctvom podielových daní v roku 2011 na základe výpočtu MF SR k 1.01.2011. Je to v Nariadení
vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Podľa
výpočtu MF SR je príspevok na 1 žiaka v
roku 2011 61,39 €. V Nariadení vlády SR č.
531, platným od 1.01.2011 je koeficient pre
ŠSZČ 3,2. Počet žiakov ŠSZČ k 1.01.2011
je 259.
Bežné príjmy ŠSZČ na kalendárny
rok 2011 sú 50.880,-€ (259x61,39x3,2 =
50.880,-€). Podľa už spomínaného VZN
obce Strečno č.23/1/2011 obec mala posielať financie na fungovanie ŠSZČ sumou
1/12 zo sumy 50.880,-€ - t.j. 4.240,-€ mesačne. Zatiaľ nám obec poslala len financie
na 5 mesiacov – t.j. 21.200,-€.
Tento článok vyplýva zo zasadnutia Rady
školy dňa 24.10.2011.
Rada školy

V jedno septembrové ráno sa niektoré
deti zobudili veľmi skoro, plné očakávania
a možno aj strachu.
Bolo to presne 5.septembra 2011, nastupovali do prvej triedy, stali sa ozajstnými
školákmi.
Pobalili si svoje nové školské tašky a peračníky, aby ich mohli ukázať svojim novým pani učiteľkám.
Po oficiálnom otvorení školského roka v
kultúrnom dome si prvý raz sadli do školských lavíc.
V 1.A ich spolu s pani učiteľkou J. Pratákovou čakala kamarátka LIENKA so svojou rodinkou z lúky a v 1.B
spolu s pani učiteľkou M. Hliníkovou
zase snehulienka s trpaslíkmi.
Dvadsaťpäť rozžiarených, trochu ustrašených, ale hlavne tešiacich sa očiek hľadelo
na svoje triedne učiteľky a hltalo každé ich
slovo.
Odmenou im bolo mnoho darčekov, ktoré pre ne pani učiteľky pripravili a samozrejme šľabikár a mnoho dalších
pracovných zošitov a učebníc.
Tak veľa šťastia PRVÁCI!!!

Penzión IRENKA Strečno

ponúka vo svojom zariadení na ul.
SNP 44 od 30.10.2011

stravovanie seniorov

Cena obedového menu - 2,70 €
záujemcovia o stravovanie sa môžu
prihlásiť : tel.číslo 5697673
e-mail: penzion@penzionirenka.sk
alebo osobne v zariadení JDS MO
Strečno
p. Tarabová Anna – č.tel. 5697790
p. Obertová Jožka – č.tel. 5697321

Donáška obedu do domu

Vďaka
rodičom,
ktorí dali 2-percentá
so svojich daní základnej škole v Strečne, mohol riaditeľ
školy Mgr. Marián
Oberta prevziať z rúk
predsedu Žilinského samosprávneho
kraja Juraja Blanára
a Georga Trabelsieho
peniaze, ktoré môže
využiť v škole na rôzne aktivity.
P.Ďurčo, foto autor
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Zomrel Raymond Vié - čestný občan Strečna

Vo štvrtok 6. 10. 2011 zomrel náš čestný
občan, člen Amical – združenia francúzskych partizánov bojujúcich na Slovensku,
pán Raymond Vié. Posledná rozlúčka so
zosnulým bola 8. 10. v dedinke Milhas (department Haute – Garonne na juhozápade
Francúzska) v Pyrenejách.
Narodil sa 7. mája 1922 v Toulouse.V
rodnom meste sa pripravoval na učiteľské
povolanie. Ako 19 – ročný získal absolventské vysvedčenie. Na základe zákona
o náhradnej vojenskej službe nastúpil do
strediska leteckého výcviku v Loubére.
Po vstúpení zákona o povinnej pracovnej
službe pracoval v Flagmotor Werke vo
Wiener Neudorfe.
18. júla 1944 bol preložený do zbrojovky
Škoda v Dubnici nad Váhom. Po vypuknutí povstania 3. septembra ušiel s prvou
skupinou Francúzov. Po výcviku sa zúčastnil na bojoch pri Slovenskom Pravne,
Svätom Kríži nad Hronom, Hontianskych
Nemciach. V bojoch o Senohrad bol zranený. Po vyliečení pred koncom vojny pôsobil v slovenských horách, kde vykonával
strážnu službu a zabezpečoval potraviny
pre partizánsky tábor.
Po vojne sa zamestnal v bratovom menšom dopravnom podniku, ktorý mu ponúkol spoluúčasť. V roku 1952 bratovu
spoluúčasť odkúpil. Firma sa od roku 1963
venovala preprave pohonných látok. V
roku 1985 odišiel pán R. Vié do dôchodku.
V združení Amical bol počas celého obdobia jeho tajomníkom. Zúčastňoval sa
pravidelne osláv výročí povstania na Slovensku a svoj pobyt ako aj ostatní členovia združenia trávil v Strečne, ku ktorému
si vytvorili veľmi vrúcny vzťah. Po smrti
predsedu R. Camberlyna v roku 2009 sa
stal jeho nástupcom a zabezpečil ukončenie činnosti a prevedenie fondov Amical
do Strečna. 12. novembra 2010 bolo za
zásluhy v protifašistickom odboji a rozvíjanie novodobých kontaktov medzi Združením Amical a obcou Strečno pri príle-

žitosti dvadsiateho výročia samosprávy
udelené pánovi Raymondovi Vié najvyššie obecné vyznamenanie - Čestný občan
obce Strečno.
Jeho posledný kontakt s nami bol ďakovný list, ktorý uvádzame v plnom znení:
•••••••••••••
Drahý Alfonz Klocáň,
ako odpoveď na Váš list z 28.októbra a
pozvánku na účasť na slávnostnej udalosti
„20 rokov samosprávy v Strečne“ Vám musím s nesmiernou ľútosťou oznámiť, že sa
na nej nebudem môcť zúčastniť z prostého
dôvodu – môj vysoký vek a zdravotný stav
mi to bohužiaľ nedovoľujú.
Chcem Vás ale, môj drahý Alfonz, ubezpečiť, že som veľmi dojatý a veľmi citlivo
vnímam túto láskavú pozornosť, ktorú mi
venujete a som Vám za ňu z celého srdca
vďačný.
Taktiež Vám ďakujem za česť, ktorú mi
preukazujete tým, že ma pokladáte za čestného občana Strečna. Vedzte, že v mojom
vnútri som vždy bol napoly francúzskym
občanom a druhou polovičkou som sa cítil
byť občanom Slovenska a až do mojich posledných chvíľ budem voči Vašej krajine,
a zvlášť voči Strečnu, cítiť nesmiernu náklonnosť. Nikdy nezabudnem na srdečné
privítania, ktorých sa mi od Vás, ako aj
od všetkých priateľov zo Strečna, menovite
od rodín Albrechtovej, Trnovcovej a Tavačovej, dostávalo vždy, keď som prišiel do
Strečna. Tieto momenty ostanú navždy v
mojej pamäti.
Prajem Vám všetkým a Vašej slávnosti „20 rokov samosprávy v Strečne“ veľa
úspechov a lúčim sa s myšlienkou na všetky tie šťastné chvíle. Ubezpečujem Vás, že
budem s Vami v mojich myšlienkach a ešte
raz ďakujem za pozvanie.
Týmito slovami sa s Vami lúčim a ubezpečujem Vás o mojom hlbokom a bratskom priateľstve.
Raymond Vié
Česť jeho pamiatke

Otka Kadášiová zo Strečna si pred rokmi
v starej drevenej bunke zriadila dielničku,
v ktorej sústreďovala všetky predmety, pomôcky a zariadenia potrebné na spracovanie ľanu v minulosti. V bunke jej však
začalo byť akosi tesno a tak sa rozhodla, že
si postaví dielňu novú, o niečo väčšiu. Kto
ju pozná, vie, že od slov ona nemá nikdy
ďaleko, a tak sa pustila spolu so svojou rodinou do stavby novej kúdelnej izby.
Netrvalo to ani šesť mesiacov a boli sme
pozvaní na otvorenie novej izby. Pásku
medzi dverami prestrihol starosta obce
Dušan Štadáni a nechýbali ani zástupcovia
z kultúry zo Žiliny, zo Živeny a priatelia.

Otke pri príhovore vyhŕkli slzy,
bolo vidieť, že sú to slzy šťastia
a radosti, lebo hádam ani sama
neverila, že vznikne takéto dielo
hodné obdivu. Už prvé týždne
od sprístupnenia izby sa v nej
vystriedalo stovky ľudí. Obdivujú celé usporiadanie vnútorného priestoru a atmosféry. Veľmi
rýchlo si tu svoje miesto našli deti
z Hajovčeka- tí sa tu rýchlo naučili vyšívať a bývajú tu aj ich skúšky.
Svoje miesto na stretávanie tu našli aj členovia miestnej organizácie Matice slovenskej. Priestor bude využívaný na spoznáva-

Kúdeľná izba opäť otvorená
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JESENNE TABUĽKY
V.LIGA – skupina A, dospelí
FK Terchová
OŠK Rosina
Jednota Bánová
FK Rajec
Slovan Podvysoká
Stará Bystrica
Nová Bystrica
OFK Kotešová
Polom Raková
FK Strečno
ŠK Belá
ŠK Radoľa
Kotrčina Lúčka
Slovan Rudinská
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16:30
12:33
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13
10
8

ŠK Radoľa
Stará Bystrica
FK Tatran Turzovka
FK Strečno
Čierne pri Čadci
OŠK Rosina
ŠK Belá
Zborov n. Bystricou
FK Terchová
Tep.lička nad Váh.
FK Čadca B
ŠK Dolný Hričov
Polom Raková
OFK Kotešová
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80:12
60:16
36:11
36:17
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13:49
10:47
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V.LIGA – skupina A, dorast

II. trieda žiaci

1. OŠK Stráňavy
2. TJ Tatran Bytčica
3. Lietavská Lúčka
4. OFK Kotešová
5. Lietavská Svinná
6. Veľké Rovné
7. FK Predmier
8. TJ Horný Hričov
9. Družstevník Turie
10. ŠKF AK Lúky
11. FK Strečno
12. R.Teplice-Konská
13. TJ Divinka
14. OŠK Rosina

nie tajov ľudových remesiel, kurzy pre deti
aj dospelých, by mali byť pravidelné.
Dielo sa podarilo. Ďakujeme ti, Otka.
Pavol Ďurčo ml.
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podiel na aktuálnom umiestnení družstva.
Je to inteligentný a slušný chlapec, ktorého futbal baví i keď ho trápi boľavé koleno.
Rodina ho podporuje, prajeme mu, aby
ho koleno už netrápilo a nech mu to stále
každú nedeľu „sype“ do brány. Radi ho na
budúci rok uvidíme v A-mužstve. Pevne
veríme v tom, že po rekonvalenscencii sa k
nemu na jar pridá ďalší mladý veľký talent
Jakub Ďuriš.
ŽIACI
V sezóne 2011/2012 boli žiaci v Strečne
prihlásení do II.triedy okresnej súťaže. Na
rozdiel od minulých rokov, keď žiaci boli
v dvojičkovej súťaži (I.trieda), to znamená starší a mladší žiaci, pre tento ročník sa
zložilo len jedno mužstvo. Dôvodom bol
nedostatočný počet chlapcov a nezáujem
hrať futbal.
O žiacke družstvo sa starajú obetaví tréneri Ondrej Kormančík a Ľubomír Belko
st. Zaregistrovaných je 29 žiakov, no aktívne sa futbalu venuje 20. V lete odohrali 3
prípravné zápasy. Z toho dvakrát prehrali
(0:9, 1:5) so susednou Nezbudskou Lúčkou. V treťom zápase so Stráňavami (jesenný víťaz v II.triede) prehrali 1:11. Mužstvo dosahuje síce nepriaznivé výsledky, sú
to však mladučkí chlapci (niektorí vekovo
ešte len mladší žiači), plní chuti s potenciálom vyrásť v kvalitných futbalistov. Je
to otázka trpezlivosti, resp. času a každodenného zápalu do futbalu s postupným
zlepšovaním.
Chlapci sú momentálne po 12.kole na
10. priečke. Získali 11 bodov za 3 výhry,
2 remízy a 7 prehier. Dovedna vsietili 19
emocionálne prežívaných gólov. Najviac sa
blysol Andrej Zaťura 8 gólmi, za ním následne Juraj Taraba s Jánom Kopáskom s 3
gólmi a štvorica 1-gólových Ľubomír Belko ml.,Tomáš Kormančík, Tomáš Oberta a
Richard Samec a 1 gól si dal súper vlastný.
Ostáva im odohrať už len posledný zápas
na pôde Horného Hričova. Verme, že ešte
chlapci zabojujú a pribudne ešte nejaký
bodík do konečnej tabuľky po jeseni.

Stolný tenis

Každému športovcovi sa viac darí , keď
má podporu blízkych. Prehra bolí na futbalovej dušičke, ale výhra so streleným
gólom bez prítomnosti rodiča bolí dvojnásobne. Milí rodičia, príďte podporiť svoje
ratolesti, ktoré Vám váš záujem vrátia nielen výkonom na ihrisku ale aj veselou atmosférou v rodine. Veľmi to potrebujú !
V dnešnej dobe je neľahká záležitosť robiť
na dedine futbal. Náš klub prežíva z týždňa na týždeň, živoríme ako bezdomovci.
Samotní hráči si robia vlastnú finančnú
zbierku na základné potreby mužstva. Sme
vďační za ktorúkoľvek podporu a pomoc.
Preto vedúci mužstva, tréneri a hráči sa
sa chcú prostredníctvom Hlásnika veľmi
pekne poďakovať :
• B+B potery za podporu klubu a sponzoské
• Dobrovoľný hasičský zbor Strečno
(Marek Bukovinský, Miroslav Hlávka,
Štefan Honko, Pavol Ilovský s priateľkou,
Peter Sokolovský, Róbert Sokolovský, Ján
Fraško, Michal Fraško) za polievanie ihriska ,vyberanie vstupného a kosenie areálu
• Milošovi Sokolovskému a spoločnosti
ZIGO za nákup dresov pre dospelých
• firme VOLVO za nákup dresov pre dorast
• Jánovi Hrbekovi za nákup tréningových
pomôcok a technického vybavenia areálu
• Bistru Mario Bar + pohostinstvu Cyril
Hanuljak za poskytnutie teplej večere po
zápase
• Autodoprava Miroslav Taraba + autodoprava Vladimír Taraba za poskytnutie
teplej večere po zápase a zápasovú dopravu
• Internacionale MEDVEDI Strečno za
augustové vykosenie areálu a sponzorské
• Kompe Strečno, p. Štefanovi Obertovi
za sponzorské
• Marianovi Beháňovi za sponzorské
• Dušanovi Mojskému alias Ďuďo za
sponzorské
Veľmi pekne ďakujeme a prajeme všetkým občanov Strečna príjemné prežitie
vianočných sviatkov a úspešný nový rok
2012 !			
/FK/

I v tejto sezóne reprezentujú Strečno v stolnom tenise opäť až tri družstvá.
„Áčko“ prvýkrát postúpilo do 4. ligy. V konfrontácii
s vyhratými a kvalitnými mužstvami sa zatiaľ hľadá a
uhralo 4 body, čo ich radí na predposlednú jedenástu
priečku.
„B“ družstvo v piatej lige spolu s „Céčkom“ v šiestej
lige sú po štyroch kolách so šiestimi bodmi na desiatom mieste z dvanástich účastníkov okresnej súťaže.
Všetky tri družstvá odohrávajú domáce zápasy od tohto ročníka spolu v priestoroch
telocvične.
Súboje za šiestimi stolmi sú zaujímavé a telocvičňa má podmienky i pre fanúšikov.
Naši tenisti sa každému povzbudzujúcemu počas piatkových duelov potešia.
/r/

JESEŇ
V.LIGA – skupina A,
dospelí

STREČNO – KOTRČ. LÚČKA 4:1 (1:1)
Góly: 44.min. Pavol Kopásek, 60.min.
Vojtech Oberta, 78.min. Róbert Vojvoda,
91.min. Patrik Kulháň
PODVYSOKÁ – STREČNO
3:2 (2:2)
Góly: 8.min. Pavol Kopásek, 24.min. Marek Beháň
STREČNO – BELÁ
4:2 (0:1)
Góly: 53.min. Róbert Vojvoda z 11m,
73.min. Róbert Vojvoda, 83.min. Pavol
Kopásek, 92.min. Patrik Melo
STREČNO – RAJEC
1:1 (0:0)
Góly: 63. min. Dušan Trhančík
KOTEŠOVÁ – STREČNO
3:1 (1:1)
Góly: 28.min. Peter Sokolovský
STREČNO – ST. BYSTRICA
1:1 (1:0)
Góly: 35. min. Róbert Vojvoda z 11m
RADOĽA – STREČNO
3:0 (1:0)
STREČNO – RAKOVÁ
6:0 (1:0)
Góly: 31.+57.+68.min. Róbert Vojvoda
(prvé 2 z 11m), 70.min. Dominik Mojský,
72.min. Patrik Beháň, 83.min. Pavol Kopásek
TERCHOVÁ – STREČNO
2:0 (0:0)
STREČNO – BÁNOVÁ
2:2 (1:2)
Góly: 41. min. Tomáš Trpiš, 48.min. Martin Dovičák
RUDINSKÁ – STREČNO
2:3 (0:2)
Góly: 12.+28. min. Pavol Kopásek, 48.min.
Vojtech Oberta
STREČNO – ROSINA
0:3 (0:2)

V.LIGA – skupina A, dorast

STREČNO – RADOĽA
4:2 (3:0)
Góly: Adrián Magoč,Matúš Zajac,Jakub
Ďuriš,Peter Samec
ZBOROV – STREČNO`
2:1 (0:1)
Góly: Peter Taraba
STREČNO – BELÁ
0:0
STREČNO – DOLNÝ HRIČOV 4:0 (0:0)
Góly: Matej Oberta 2, Lukáš Židek, Jozef
Židek
KOTEŠOVÁ – STREČNO
2:2 (0:1)
Góly: Matej Oberta 2
STREČNO – ST. BYSTRICA
3:2 (1:1)
Góly: Matej Oberta 3
ČADCA B – STREČNO
2:5 (1:1)
Góly: Matej Oberta 2, Matúš Zajac 2,Jakub
Oberta
STREČNO – RAKOVÁ
0:1 (0:1)
TERCHOVÁ – STREČNO
2:1 (2:1)
Góly: Matúš Zajac
STREČNO – ČIERNE
3:1 (1:0)
Góly: Tomáš Smetana, Matej Oberta, Jakub Ďuriš
TEPLIČKA – STREČNO
2:2 (0:2)
Góly: Matej Oberta, Jakub Ďuriš
STREČNO – ROSINA
3:2 (2:1)
Góly: Jakub Ďuriš 2, Matej Oberta
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DOSPELÍ
Pred začiatkom novej sezóny v klube nastala chaotická situácia s veľkým otáznikom. Klub ako taký nemá štruktúru (stanovy) a ani ľudí, ktorí by ho chceli viesť,
napriek výzvam k verejnosti.Nemožno sa
ani čudovať, keď ekonomické a technické
podmienky (zlé stavy ihrísk, zdravotnotechnická vybavenosť, športové oblečenie,
tréningové pomôcky, sociálne zázemie šatne, sprchy) chátrajú. Snahu o zachovanie futbalu prejavil a deklaroval p. starosta
a po oslovení trénerov jednotlivých mužstiev sa začala letná príprava na futbalový
ročník 2011/12.
Do letnej prípravy sa zapojilo 20 hráčov
a 3 brankári vrátane brankára Mateja Bukovinského a Vojtecha Obertu (obidvaja
príchod z dorastu). Podarilo sa nám vybaviť polročné hosťovanie Tomáša Trpiša z
Fomatu Martin a Martin Dovičák sa vrátil
z pôsobenia v Interi Bratislava.
V júli sa trénovalo 4-krát týždene a odohrali sa 3 pripravné zápasy:
FK DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE
(4.liga) – FK STREČNO 3:3 (1:1)
Góly: Pavol Kopásek, Róbert Vojvoda,
Tomáš Hanuljak
FK STREČNO – TATRAN KRÁSNO
NAD KYSUCOU (3.liga) 3:2 (2:2), góly:Dušan Trhančík 2,Peter Oberta
KINEX BYTČA (4.liga)-FK STREČNO
4:0 (3:0)
Z jesenných výsledkov dospelých sú
zmiešané pocity a prevláda sklamanie.V
mužstve je značná výkonnostná kolísavosť
celého tímu ako aj jednotlivcov. Bohužiaľ
musíme sa vyrovnať aj s faktom, že kvôli
svojim pracovným a vysokoškolským povinnostiam niektorí hráči vynechajú aj celé
2-3 týždne bez tréningov vrátane zápasov.
Vzhľadom na túto skutočnosť spolu so
zraneniami je pomerne ťažké s mužstvom
napredovať po futbalovej stránke. Musíme
neustále robiť zmeny v základnej zostave
a pod. Veľmi ťažko sa potom rodí nejaká
koncepcia, taktika, príprava na štandartné
situácie a herný prejav mužstva.
Vo väčšine zápasov sa hral jeden polčas
dobre až výborne a jeden polčas zle až katastrofálne.Nasvedčujú tomu aj doposiaľ

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 28.
októbra 2011 v náklade 320 kusov. Za obsahovú
časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zložení:
P. Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, E.
Trnovcová, E.Balcárová
Foto: T. Srneček, M. Praták, P. Ďurčo ml., OU
Strečno
Tlač: Elektro AB - Varínska tlačiareň s.r.o.
Reg. číslo: RP388/2008

dosiahnuté vyrovnané výsledky 4 výhry, 3
remízy, 5 prehier a skóre 24:23.Na domácej
pôde sa stratilo mínus 9 bodov za 3 remízy (Rajec, St.Bystrica, Bánová) a 1 prehru
(Rosina), čo nás môže v konečnom zúčtovaní veľmi mrzieť. Hlavne inkasovaný gól z
polovice ihriska so Starou Bystricou. Najviac však hráčov mrzí jesenná domáca rozlúčka s fanúšikmi zahanbujúcou prehrou,
tzv. fackou s Rosinou. Na druhej strane zas
chlapcov treba pochváliť za výkon doma
s Rakovou, keď nám to konečne sypalo
do siete a súper si to „zlizol“. A taktiež za
vyrovnanie nepriaznivých stavov doma s
Kotrč.Lúčkou, Belou, Rajcom a predovšetkým s kvalitnou Bánovou.Ukázali sme silnú vôľu nevzdať sa a vieru vo víťazstve.
Na hosťujúcich pôdach je to nevýrazné,
ustrachané, krčovité. V Podvysokej sme
siahali minimálne po bode, avšak p.rozhodcovi sme boli asi nesympatickí. V Kotešovej a Radoli sme našich verných fanúšikov zo Strečna úplne sklamali. I napriek
neuznaného regulárneho gólu Pavla Kopáska sme s Jánošíkmi z Terchovej bojovali
o body až do smolnej 80.minúty, keď sme
prvýkrát inkasovali. Nakoniec až v Rudinskej sa šťastíčko priklonilo na našu stranu,
vybojovali sme cenné vydreté 3 body, lebo
záver zápasu sa niesol v nervóznej atmosfére (2 čk domáci, 1čk hostia).
O 24 gólov sa podielali:
• Róbert Vojvoda 7
• Pavol Kopásek 6
• Vojtech Oberta 2
• Dušan Trhančík, Peter Sokolovský, Patrik Beháň, Marek Beháň, Dominik Mojský,
Tomáš Trpiš, Martin Dovičák, Patrik Melo,
Patrik Kulháň po 1
Dovedna sme zinkasovali 24 žltých kariet
a 1 červenú kartu:
• Tomáš Hanuljak
3 žk
• Róbert Vojvoda		
4 žk
• Dušan Trhančík
3 žk
• Pavol Kopásek		
3 žk
• Ján Fraško 		
3 žk
• Michal Belko 		
3 žk + 1 čk
• Miroslav Tučník
2 žk
• Tomáš Trpiš, Marek Beháň, Patrik Kuľháň 			
1žk
Samozrejme každý by si želal, aby sme
hrali o popredné miesta. Kedže klub nemá
mecenáša na financie, tak musíme pracovať len s tými hráčmi (odchovancami),
ktorých máme k dispozícií. Vieme, kde
nás tlačí topánka, čaká nás ťažka mrznúca
zimná príprava.Tohto roku je 5.liga nesmierne vyrovnaná. Žiadne mužstvo nie je
suverénne na špici a tímy z druhej polovice
tabuľky sa doťahujú k prvej päťke. Máme
čo zlepšovať, a to nie iba po hernej stránke,
ale aj ako celku-mužstvo (hráči,tréneri,vedúci mužstiev) a nehovoriac o celkovom

fungovaní klubu. Nič nám
neostáva, musíme bojovať
do posledného 26. kola a
zachrániť 5.ligu v obci pre ďalšiu sezónu.
DORAST
V družstve dorastu po minulej sezóne
skončilo 5 dorastencov (Matej Bukovinský,
Vojtech Oberta, Roman Hanuljak, Richard
Willinger, Adrián Mračník), čím sa káder
rapídne zúžil a odišla kvalita. Oslabenú
súpisku hráčov bolo nutné doplniť a zabudovať do tímu ďalších nových hráčov
zo Strečna, Mojša a Stráňav. Dlhodobé
učinkovanie (6 rokov) pri kormidle dorastu ukončil Jaroslav Hanuljak. Pre klub
to nebola potešujúca správa. A tak nastal
problém, resp.otázka, kto bude trénovať
tínedžerov. Oslovený bol futbalový srdciar
Peter Tavač, ktorý s ponukou súhlasil, a tak
mohla začať letná príprava. Chlapci trénovali 3-krát týždenne a odohrali 5 prípravných zápasov:
Varín – Strečno 5:2
Strečno – Rosina 3:2
Strečno – Stráňavy 1:5
Strečno – Dolná Tižina 3:3
Strečno – Gbeľany (muži) 2:4
Jesenné výsledky sú veľmi príjemným
prekvapením. Po 12. kole sa mužstvo nachádza na peknom 4.mieste s 21 bodmi a
trojbodovou stratou na vedúcu Radoľu.
Ich bilancia je 6 výhier, 3 remízy, 3 prehry
a skóre 28:18. Škoda 4-och pokazených zápasov, tabuľkové umiestnenie mohlo byť
ešte lepšie. Mrzieť môže domáca remíza s
Belou, kde chýbal jediný gólik k víťazstvu.
Taktiež podcenenie súperov, keď doma
s predposlednou Rakovou prehrali 0:1 a
vonku s poslednou Kotešovou iba remizovali 2:2 s dvomi červenými kartami!!!
A nakoniec nezvládnutý zápas v Tepličke, kde polčas vyhrávali 2:0 a stretnutie sa
skončilo deľbou bodov 2:2. O 25 gólov sa
podieľali: Matej Oberta 12, Jakub Ďuriš 5,
Matúš Zajac 4, Peter Taraba, Peter Samec,
Adrián Magoč, Tomáš Smetana, Lukáš Židek, Jozef Židek, Jakub Oberta po 1.
Mužstvo tlačí Achilova päta - chýbajúci brankár. Matej Bukovinský už postupne zarezáva v A-mužstve a nie je za neho
adekvátna náhrada. V mnohých zápasoch
sa museli hráči z poľa obetovať, čím sa naštrbila koncepcia základnej 11-tky. Tento
problém sa musí počas zimnej prípravy vyriešiť. Negatívnou stránkou tímu sú 4 červené karty a 15 žltých. Hráči sú vulgárni a
nedisciplinovaní. Nevedia si uvedomiť, že
následné tresty ich oslabujú a okrádajú o
body v tabuľke.
Najväčšiu pochvalu si zaslúži talentovaný kapitán Matej Oberta, ktorý „nasúkal“
súperom dovedna 12 gólov. Má obrovský
Pokračovanie na 11. strane »

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,30 Eur		
XVIII. ročník
Vážení občania,

práve v tomto čase je to bezmála rok, čo
som sa ujal vďaka Vám funkcie prvého
muža v obci. Možno si poviete, je tu čas
bilancovania. Za ten čas, ktorý tak rýchlo
letí, sa Vám zdá, že všetko nie je tak, ako ste
si to predstavovali.
Latka bola vysoko nastavená a je potrebné, aj napriek zlej finančnej situácii
ísť dopredu. A práve preto by sme si mali
uvedomiť, že sme tu, žijeme a dýchame
spoločný vzduch. Čo to znamená? Žijeme vedľa seba, sme tu jeden pre druhého
a spoločnými silami sa dá dosiahnuť veľa.
Každý z nás, občanov, si kladie rôzne nároky, vidí veci svojimi očami. Chceme mať
nové cesty, chodníky, fungujúce verejné osvetlenie, bezpečnosť v obci a čistotu a mnohé iné. Ak sa nám niečo nepáči,
hneď kritizujeme a neuvedomujeme si, že
za všetkým sme väčšinou ,,my“, občania
žijúci v tejto obci. Nové cesty zastavané
parkujúcimi autami, ktoré v zimnom období bránia údržbe. Mnohokrát sú naše
cesty skladiskom stavebného či iného materiálu bez označenia prekážky. Poškodené
dopravné značky, nefungujúce osvetlenie
na lávke cez Váh, či poprevracané smetné
nádoby sú výsledkom vandalizmu aj našich detí. Čistotu okolia vnímame len po
náš plot. Miesta nádob na separovaný zber
často pripomínajú skladisko smetí. To, čo
tam nepatrí, jednoducho necháme voľne
položené pri nádobách, pričom za obecným úradom sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery pre nadrozmerný odpad
z našich domácností. Aj tu to vyzerá ako
smetisko, lebo mnohí nerešpektujú plnosť
kontajnera. Nepresvedčíme sa dopredu,
či je kontajner prázdny, však nie je pred
mojím plotom či domom. Taktiež poukazujeme na kompostovisko pri cintoríne.
Koľkí z nás si riešia bioodpad kopostérmi
na svojom pozemku? Na kompostovisko
často vyvážame aj veci, ktoré tam nepatria,
igelitové vrecia a drevná hmota – konáre zo
Pokračovanie na 2. strane »
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Krásne a požehnané Vianoce,
nech lásky radosti i pohody je vždy dosť
a novom roku nech zdravie, šťastie a úspech
stoja pri nás.
Redakcia Strečnianskeho hlásnika

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 31. 10. 2011 sa konalo 10. zasadnutie súdenia návrhu VZN o sociálnych služOZ v Strečne.
bách nebolo splnené. P. Obertová požiaZúčastnení: starosta obce, poslanci (p. dala o predĺženie termínu na posúdenie
Klocáň a Mgr. Kormančík sa ospravedl- uvedeného VZN do ďalšieho zasadnutia
nili), kontrolór obce p. Lingeš, hostia: Ing. OZ.
Peter Chrapčiak - Združenie turizmu Ter3. Uznesenie č. 28/3B/2011 ohľadne pochová, Ing. Dušan Tomašec - riaditeľ Dexia verenia starostu obce vstúpiť do jednania
banky, a.s. Žilina, Ing. Emília Gondžárová s Dexia bankou a.s. Žilina vo veci prehod- Dexia banka, a.s. Žilina, p. Mária Trnov- notenia a vyčíslenia hodnoty zníženia dlcová, Ing. Pavol Albrecht, Mgr. Marián hovej služby obce Strečno bolo splnené.
Oberta – riaditeľ ZŠ, p. Eva Janeková, p.
4. Uznesenie č. 28/4B/2011 ohľadne poJana Šoltýsová, p. Eva Pokorná, p. Ľubica verenia riaditeľa ZŠ SNP Strečno vyjadriť
Kučerová, Ing. Július Ilovský.
sa k výške použitých finančných prostriedOZ je uznášaniaschopné.
kov na činnosť školskej družiny a ŠSZČ a
Uznesenie č. 29
nevyhnutných finančných prostriedkov k
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
ich prevádzke do konca r. 2011 bolo splA. berie na vedomie
nené.
• informáciu starostu obce o plnení uzne• informáciu riaditeľa Dexia banky a.s.
sení:
Žilina o dlhovej službe a o riešení úvero1. Uznesenie č. 28/1B/2011 ohľadne oslo- vých vzťahov obce, týkajúcej sa najmä prevenia žiadateľov o prenájom uvoľneného financovania rekonštrukcie školy,
2-izbového bytu v obecnej bytovke bolo
• informáciu Ing. Chrapčiaka ohľadne
splnené.
založenia Oblastnej cestovnej organizácie
Pokračovanie na 4. strane »
2. Uznesenie č. 28/2B/2011 ohľadne poDrahí obyvatelia Strečna, priatelia,
zdá sa, že len nedávno sme si vymieňali sviatočné a novoročné priania a teraz znovu stojíme na prahu Anno Domini 2012 a pred nami sú
ďalšie sviatky Božieho narodenia. Pri tej príležitosti prajem všetkým
obyvateľom Strečna a predstaviteľom jeho samosprávy v mene svojom
ako aj v mene všetkých obyvateľov Jaworze spokojné prežitie Vianoc v
rodinnej atmosfére, bez neporozumení, závisti a sporov. Taktiež prajem
veľa nádeje, ktorú posilňuje duchovné prežívanie sviatkov tým, ktorým
bude pri štedrovečernom stole niekto chýbať.
Vždy ostane po strate blízkej osoby v duši pocit prázdna a bôľu a iste sa mnoho rodín
muselo v končiacom sa roku rozlúčiť so blízkymi zosnulými.
Tiež želám všetkým, aby bolo medzi Vami čo najmenej takých, ktorých sa dotýkajú spoločenské tragédie ako nezamestnanosť, chudoba, či jednoducho samota. Aby mohli všetci
zasadnúť k štedrovečernému stolu a aby tí najmladší mohli dostať aspoň skromný darček.
Zároveň prajem nám všetkým, aby kríza, ktorá sa čoraz viac dotýka krajín Európskej
únie, obišla naše vlasti – Poľsko a Slovensko. Dúfajme, že ekonomické ťažkosti, s ktorými
sa boria štáty západnej Európy sú len dočasné a nepocítia ich naše rodiny.
Na koniec sebe aj všetkým predstaviteľom samosprávy obce Strečno želám takú spoluprácu ako doposiaľ. Ďakujem bývalým aj terajším predstaviteľom obce, že vďaka múdrym
a rozvážnym nápadom a svojej otvorenosti a pohostinnosti neboli pre mňa spoločne realizované projekty prácou a povinnosťami, ale obrovskou a neúnavnou radosťou.
Zdzisław Bylok, starosta obce Jaworze

2. strana

Príhovor starostu

» Dokončenie z 1. strany

stromov, ktoré vieme spracovať v kotolni
na drevoštiepku pri OÚ. V neposlednom
rade je tu aj neustály problém s voľne pobehujúcimi domácimi miláčikmi. Zaťažujú
nás svojimi exkrementami a ohrozujú nás
aj útokmi. Na upozornenie často reagujeme: ,,však on je mierumilovný, on nikomu
nič neurobí“ do chvíle, kým sa nestane
nešťastie. Častokrát si nevšímame vecí,
ktoré sa bezprostredne netýkajú nás alebo
jednoducho strkáme hlavu do piesku. V
poslednom čase sa rozmáhajú v našej obci
krádeže či už verejného alebo súkromného
majetku. Možno máme podozrenie a možno aj vieme, kto za tým je, ale necítime to
ako osobný problém, ktorý máme riešiť.
Sú to všetko také jednoduché veci, ktoré
môžu život v obci urobiť krajším a hodnotnejším. Netreba vždy klásť na prvé miesto
peniaze.
Ja sa budem snažiť, aby život a rozvoj
obce čo najviac napredoval. Verím, že sa
nám spoločne naše predsavzatia podaria.
Dovoľte mi popriať Vám všetkým v
tomto vianočnom čase a na prahu nového
roku 2012 veľa zdravia, šťastia a úspechov
v osobnom aj pracovnom živote.
Váš starosta
P.S. V týchto dňoch vychádza stolový kalendár ,,Strečno 2012“ s vypovedateľnou
hodnotou kultúrneho a spoločenského
diania v obci, ktorý bude v krátkej dobe
doručený do každej domácnosti.

Voda v Strečne v roku 2012
lacnejšia

Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.
(prevádzkovateľ verejného vodovodu
Strečno) oznamuje svojím odberateľom,
že cena 1 m3 pitnej vody v roku 2012
bude o 8,27 % menšia ako v roku 2011.
Cena pitnej vody v roku 2011 je 0,8254
EUR/1 m3 s DPH v roku 2012 bude
0,7571 EUR/1 m3 s DPH.

O najkrajšiu vianočnú výzdobu

Počas Vianoc sa domy v našej obci odejú
do všakovatej svetelnej výzdoby. Každým
rokom je tak v tomto období Strečno krajšie a krajšie.
MO Matice slovenskej v obci sa rozhodol
oceniť najkrajšie vysvietené domy. Súťaž
bude hodnotená koncom mesiaca december, domy budú v noci fotografované a
zverejnené aj číslami najkrajšie vyzdobených domov.
Ceny venuje predseda MO MS v obci
Pavol Ďurčo, a ako inak, budú to knihy o
obci Strečno a dáke maličkosti. Cieľom je
povzbudiť zdobiteľov a oceniť ich snahu
spestriť život v obci a robiť radosť sebe a
iným.			
P.Ďurčo
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Javiskové zázemie
Projekt Folklór – jazyk, čo nepozná hranice, je zámerom obecného úradu nielen
na podporu folklóru ale strečnianskej kultúry všeobecne. Okrem už zrealizovanej
rekonštrukcie javiska, kultúrnych výmien
partnerov projektu – obcí Jaworze a Strečno, je súčasťou projektu aj vybavenie zázemia pre súbory, ktoré si pripravujú programy alebo sa na ne priamo chystajú.
Miestnosť za javiskom bola a je na to určená a využívaná, chýbalo jej však zodpovedajúce vybavenie – skrine na kostýmy,
vešiaky, zrkadlá, ale aj vhodné podmienky
na stretávanie a nácvik.
Žiadateľ – obec Strečno by bol zlým samosprávnym orgánom, keby nemal prehľad o potrebách občanov, no je nutné
stanoviť priority. V tomto období po riešení základnej občianskej vybavenosti sa
vytvára priestor i pre uspokojovanie duchovného rozvoja, ktorý je najdôležitejším
článkom progresu. Tak sa venujeme vytváraniu dôstojných podmienok pre výuku v
priestoroch základnej školy a v rovnakom
čase sme pristúpili i k úpravám kultúrneho
domu v rámci možností.

Javiskové zázemie je teda vybavené
10 skriňami a lavičkami s odkladacím
priestorom, rovnakým počtom vešiakov a
troma veľkoplošnými zrkadlami. Je k dispozícii už v tomto predvianočnom čase a
pre svoje predstavenia ich aj využíva divadelný a folklórny súbor.
Zhotoviteľ javiskového zázemia je miestny živnostník Dominik Tavač. Ostáva
veriť, že jeho kvalitná práca a riešenie,
efektívne využívajúce dispozičný priestor,
bude slúžiť ešte dlho každému, kto chce
obohatiť náš kultúrny život.
/pa/

Potravinová pomoc rozdaná
V stredu 30. novembra bola do Strečna doručená dodávka potravinovej pomoci v
rámci programu financovaného Európskym poľnohospodárskym a záručným fondom, ku ktorému sa v tomto roku pripojilo i Slovensko. Program je určený pre osoby
v ťažkej situácii – v našom prípade predovšetkým osobám v hmotnej núdzi, na hranici
životného minima a poberateľom dôchodku, ktorého výška nepresahuje 305,00 EUR.
V Strečne sa po zverejnení podmienok a termínov registrácie prihlásilo do tohto
systému 175 občanov. Pomoc pozostávala z poskytnutia cestovín a múky, každých v
množstve 20 kg. Teda v stredu bolo kamiónom dovezených celkom 7 ton týchto potravín na 13 paletách.
Po vyložení nákladu sa dodávka uskladnila vo vestibule kultúrneho domu a obecným
rozhlasom boli žiadatelia vyzvaní na prevzatie 40 kg prídelu. Rozdelenie zabezpečovali pracovníci obecného úradu. Už v prvých troch hodinách bolo rozdaných cca 80%
dodávky. Príjemné počasie, disciplinovanosť občanov a dobrá organizácia práce zabezpečili celú akciu bez problémov, za čo všetkým zúčastneným Obecný úrad v Strečne
ďakuje.								
/pa/

6/2011

História a význam slávenia Vianoc
Vianoce sú jedným z najstarších kresťanských sviatkov. Narodenie Ježiša
Krista oslavovali už prví kresťania v starom Ríme. Sviatok Narodenia Pána ako
cirkevný sviatok je prvýkrát doložený
vo Filokalovom kalendári /F.D. Filocalus/ z roku 354, ktorý čerpal z rímskych
prameňov /Depositio Martyrum/ z
roku 336. V Ríme bolo zvykom oslavovať narodeniny veľkých mužov, tzv. dies
natalis. Keď Rimania nepoznali dátum
narodenia slávnych osobností, sami
vybrali nejaký vhodný dátum na oslavu ich symbolických narodenín. Tak to
bolo aj v prípade narodenín Ježiša Krista. Z evanjelií nepoznali dátum jeho
narodenia, za deň Ježišovho narodenia
preto vybrali 25.december. Teológovia
vychádzali z presvedčenia, že Ján Krstiteľ sa narodil počas letného slnovratu a Lukášovho evanjelia, ktoré hovorí
o Ježišovom počatí. 25. decembra sa v
starom Ríme oslavovalo narodenie Ježiša Krista a jeho vtelenie /Zvestovanie
Pána/ súčasne. Až neskôr sa sviatok
Zvestovania Pána stanovil na 25. marec
a oslavoval sa osobitne. Sviatok Narodenia Pána sa z Ríma rýchle rozšíril aj
na Východ. Tu sa slávil tiež už v 4.storočí. Bol však spojený so sviatkom Zjavenia Pána, čiže klaňania sa Troch kráľov.
Slávenie Vianoc západnou a východnou liturgiou je odlišné dodnes.
Vianočná liturgia má jediný deň v cirkevnom roku, kedy sa udržiava stará
tradícia vigílie, čiže nočného bdenia –
polnočná omša. O polnoci si kresťania
pripomínajú, že Panna Mária porodila
svetu Spasiteľa. Uprostred tmy sa narodilo Svetlo. Na Božie narodenie sa slávia tri omše polnočná /anjelská/, omša
na úsvite /pastierska/ a omša zo dňa /
omša veriacich/. Počas polnočnej omše
je Ježiš Kristus predstavený ako dieťa –
človek, položené v jasliach. Oslavuje sa
ale ako Božie dieťa. Ranná, pastierska
omša, ponúka ľuďom Krista Spasiteľa, ktorý narodením na svet preukázal
ľudstvu svoju veľkú lásku. Tretia omša
predstavuje Krista ako večné slovo, ktoré sa stalo telom a je vládcom vesmíru.
Takto slávili omše už prví kresťania. Pápež slávil prvú omšu v noci /missa in
nocte/ v bazilike Santa Maria Maggiore, druhú na úsvite /missa in aurora/ v
chráme svätej Anastázie a tretiu vo dne
/missa in die/ v chráme svätého Petra.
Formuláre všetkých troch omší vošli
do sakramentárov /stredoveká liturgická kniha zo 6.-9. storočia obsahujúca
modlitby používané pri omšových obradoch a pri udeľovaní sviatostí/ a odtiaľ postupne do misálov. Prax troch

omší bola prenesená do Rímskeho misála z roku 1570 a platí v Cirkvi dodnes.
Vianočnú oktávu /osem dní/ tvoria aj
oslavy svätého Štefana, svätého Jána,
sviatok Neviniatok. Nedeľa počas oktávy je venovaná sviatku Svätej rodiny.
Ak v oktáve nie je nedeľa, slávi sa 30.decembra/. Ôsmy deň oktávy má mariánsky ráz. Už od 8.storočia sa 1.januára
slávi Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to prejav úcty k Panne Márii ako
Matke Spasiteľa. Slávnosť Zjavenia Pána
/Traja Králi/, 6.januára, je v západnej
liturgii symbolom zjavenia Ježiša Krista
pohanom. Sviatok Krstu Pána sa slávi v
nedeľu po Zjavení Pána. V tento deň si
pripomíname, že Kristus je Kňaz, Prorok a Kráľ. Tento deň je aj zakončením
vianočného obdobia. Vianočnú atmosféru radosti z narodenia Ježiša Krista
dokresľujú betlehemy s jasličkami, postavami svätej rodiny, anjelov, pastierov, troch kráľov, vianočné stromčeky,
svetielka, rozličná výzdoba...Neplnia
nijakú liturgickú funkciu, ale nás hlbšie vovádzajú do radostného prežívania
mystéria vianočných sviatkov. Centrom
slávenia Vianoc je radosť z Kristovho
narodenia slávená v spoločenstve. Radosť patrí celému svetu, pretože k nám
prišla Láska. V liturgickom slávení Vianoc tajomným, ale reálnym spôsobom
prežíva celý kresťanský svet príchod
Božieho Syna na svet. Každé takéto
slávenie je aktuálnym sprítomnením
Krista. Symboly vianočných sviatkov,
ktoré sa nachádzajú v liturgických čítaniach a modlitbách vianočných dní, sa
hlboko zameriavajú práve na zjavenie
Pána, ktoré nás orientuje na posledné
dni sveta.
Už advent zdôrazňuje dva Kristove
príchody: ten na svet a druhý na konci
sveta, ktoré sú úzko spojené. Slávenie
Vianoc nám neponúka iba príklady
hodné nasledovania, ako napríklad pokoru a chudobu Pána Ježiša, jeho dobrotu a lásku, ale predovšetkým pozýva
nechať sa pretvoriť tým, ktorý prijal
ľudské telo. Pápež svätý Lev Veľký /440461/ zdôrazňuje: „Boží syn sa k nám
pripojil a pripojil nás ku nemu takým
spôsobom, že poníženie Boha až k ľudskej prirodzenosti sa stalo pozdvihnutím človeka k Božím výškam“. Prežívajme Vianoce intenzívne! Oslavujme
narodeného Božieho Syna, ktorý sa stal
človekom a tešme sa z pozvania k obetnému oltáru, kde sa nám Kristus ako
živý chlieb ponúka ako pravý pokrm
pre večný život! Narodil sa Spasiteľ, radujme sa! Požehnané vianočné sviatky!
AM
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Darcovia krvi

14. 10 opäť zorganizoval Miestny spolok Červeného kríža dobrovoľný odber
krvi. Všetci môžeme byť príjemcovia.
Ďakujeme!
Cifari Eduard
Cvacho Jakub
Cvacho Miroslav
Ďuriková Igeborg
Frašková Ľubomíra
Galadik Dušan
Kán Róbert
Kivoň Jozef
Klocáň Marián
Kostka Rastislav
Kubičková Júlia
Kubo Daniel
Kuzmány Andrej
Melo Pavol
Oberta Anton
Oberta Juraj
Oberta Peter
Obertová Martina
Obertová Zuzana
Pernišová Mirka
Rabčan Štefan
Samcová Stanislava
Samec Daniel
Samec František ml.
Samec Františšek st.
Slávik Jakub
Slováček Vlastimil
Sobčiaková Marianna
Štadáni Dušan
Trnovcová Mária
Vojvodová Lenka
Občerstvenie zabezpečovali p. Ingeborg Ďuriková a p. Eva Vojvodová
Ďalší odber - Valentínsku kvapku krvi
organizuje MSSČK Strečno 17. februára 2012.
MS SČK praje všetkým občanom
Strečna príjemné prežitie vianočných
sviatkov, pohodu v rodinnom kruhu a
v ďalšom roku veľa radosti zo života.

Opäť sa rozhoduje o tuneli
Strečňania sa môžu opäť tešiť, že sa im
odľahčí cestovanie domov zo Žiliny. Opäť
sa hovorí, že sa bude stavať dialničný tunel Višňové - Dubná skala. Povedal to
počas prehliadky prieskumne štôlni vo
Višňovom minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Ján Figeľ. S jeho výstavbou by sa malo začať na budúci rok a
7,5-kilometrový tunel sa má stavať päť rokov. Stavba bude stáť 900-mil. EUR.
Všetci spoločne veríme, že opäť neostane
len pri sľuboch a autor tohoto príspevku,
ako fotoreportér TASR, nepôjde na poklepávanie už štvrtého základného kameňa
diaľničného tunela. Zatiaľ za uplynulých
20 rokov ho poklepával Mečiar, Dzurinda
a nedávno v Martine na námestí minister
Figeľ.			 P. Ďurčo, ml.
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

» Dokončenie z 1. strany

cestovného ruchu a finančného poplatku
potrebného na vstup do uvedenej organizácie,
• informáciu starostu obce o žiadosti z
Považského múzea Žilina o prehodnotenie
plnenia povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti na rok 2012,
• informáciu starostu o ukončení vyúčtovania projektu ,,Náučné chodníky“ zo
strany ŽSK.
• informáciu Ing. Ilovského o stave OPS
s.r.o. Strečno a o následnom dokončení rekonštrukcie ZŠ SNP Strečno.
B. zriaďuje
• návrhovú komisiu
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení:
Ing. Dana Sokolovská, p. Peter Oberta (za
– 4, proti – 0, zdržal sa – 2)
2. overovateľov 10. zápisnice v zložení: p.
Gustáv Muráň, p. Stanislav Trnovec (za –
4, proti – 0, zdržal sa – 2)
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. program 10. zasadnutia OZ s doplnením bodu č. 4, týkajúceho sa informácie o
možnosti vstúpiť do oblastnej organizácie
cestovného ruchu pre Terchovskú dolinu
(za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1),
2. plnenie rozpočtu k 30. 9. 2011 (za – 6,
proti – 0, zdržal sa – 1),
3. presunutie zostatkov finančných prostriedkov z min. rokov do rozpočtu obce na
rok 2011 (za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1),
4. rozpočtové opatrenie č. 1 – príjmy pre
rozpočtový rok 2011 (za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0),
5. rozpočtové opatrenie č. 1 – výdavky
pre rok 2011 (za – 4, proti – 0, zdržal sa
– 3),
6. pridelenie 2-izbového nájomného bytu
v obecnej bytovke p. Miroslave Pernišovej
(za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0),
7. VZN č.26/4/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom
s účinnosťou od 1. januára 2011 (za – 7,
proti – 0, zdržal sa – 0),
8. návrh na pretransformovanie MKS
príspevkovej organizácie a začlenením
pod obec, teda vytvorenia oddelenia kultúry patriacej pod obec Strečno od 1. januára
2012 (za – 4, proti – 0, zdržal sa – 3).
B. poveruje
1. finančnú komisiu ďalším riešením zadlženosti obce (za – 7, proti – 0, zdržal sa
– 0),
2. komisiu cestovného ruchu prehodnotením založenia OOCR a zistením záujmu

medzi miestnymi podnikateľmi (za – 7,
proti – 0, zdržal sa – 0).
Dňa 29. 11. 2011 sa konalo 11. zasadnutie OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci (p.
Muráň sa ospravedlnil), kontrolór obce
p. Lingeš, hostia: p. Jana Šoltýsová, p. Eva
Janeková, p. Eva Pokorná, Ing. Peter Dugovič, Ing. Július Ilovský, p. Peter Beháň, Ing.
Róbert Benedik.
OZ je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• informáciu starostu obce o plnení uznesení:
1. Uznesenie č. 28/2B/2011 ohľadne posúdenia návrhu VZN o sociálnych službách bolo splnené,
2. Uznesenie č. 31/1B/2011 ohľadne poverenia finančnej komisie riešiť zadlženosť
obce Strečno bolo splnené,
3. Uznesenie č. 31/2B/2011 ohľadne poverenia komisie cestovného ruchu prehodnotením založenia OOCR a zistením
záujmu medzi miestnymi podnikateľmi
bolo splnené,
• informáciu starostu obce o návrhu
VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady,
• informáciu starostu o návrhu programového rozpočtu obce na rok 2012 – príjmy a výdavky,
• informáciu starostu obce o harmonograme organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku
2012,
• informáciu starostu o návrhu VZN o
podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za
opatrovateľskú službu,
• informáciu Ing. Dany Sokolovskej o
výsledku stretnutia zo zástupcami podnikateľských subjektov v rámci možného
vzniku Oblastnej organizácie cestovného
ruchu v obci Strečno,
• informáciu konateľa OPS Ing. Júliusa
Ilovského k priebehu dokončovacích stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie
ZŠ Strečno, o plánovanej reorganizácii v
OPS s. r. o. a o návrhu ceny tepla a vody
na rok 2012.
B. zriaďuje
• návrhovú komisiu
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení:
p. Alfonz Klocáň a p. Jozef Samec (za – 6,
proti – 0, zdržal sa – 2),
2. overovateľov 11. zápisnice v zložení:
Mgr. Ondrej Kormančík a Mgr. Dušan

Ďurčo (za – 6, proti – 0, zdržal sa – 2).
Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. program 11. zasadnutia OZ (za – 8,
proti – 0, zdržal sa – 0),
2. úpravu ročnej sadzby dane pre všetky
pozemky na území obce Strečno (za – 8,
proti – 0, zdržal sa – 0),
3. úpravu ročnej sadzby dane pre všetky stavby na území obce Strečno, ktoré sú
predmetom dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy (za – 8, proti – 0,
zdržal sa – 0),
4. úpravu ročnej sadzby dane pri viacpodlažných stavbách – príplatok za podlažie za každý aj začatý m² zastavanej plochy
za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia (za – 8, proti – 0,
zdržal sa – 0),
5. 50 % zníženie z dane za stavby múzeí hrad Strečno v správe Považského múzea v
Žiline (za – 5 proti – 3, zdržal sa – 0),
6. výšku sumárnej dane z pozemkov a
stavieb nižšia ako 3 €, ktorá sa nebude vyrubovať ani vyberať (za – 8 proti – 0, zdržal
sa – 0),
7. sadzbu dane za užívanie verejného
priestranstva a dočasného parkovania na
miestnych komunikáciách (za – 8, proti –
0, zdržal sa – 0),
8. úpravu sadzby dane za predajné automaty a za oslobodenie od sadzby dane za
mliečne automaty v ZŠ SNP Strečno (za –
8, proti – 0, zdržal sa – 0),
9. úpravu sadzby dane za nevýherné hracie prístroje (za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0),
10. úpravu sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre
právnické a fyzické osoby (za – 8, proti – 0,
zdržal sa – 0),
11. návrh o výške preplatku nižšej ako 3,€, ktorú obec nie je povinná vrátiť (za – 8,
proti – 0, zdržal sa – 0),
12. návrh programového rozpočtu obce
Strečno na 2012 v príjmovej a výdavkovej
časti predložené aj s pripomienkami (za –
7, proti – 0, zdržal sa – 1),
13. žiadosť p. Veroniky Samcovej, ktorá
zastupujuje p. Danielu Klocáňovú o sociálnu výpomoc v celkovej sume 165,- € (za
– 8, proti – 0, zdržal sa – 0),
14. Smernicu o vyberaní poplatkov o
spôsobe platenia správnych poplatkov a
iných poplatkov vyberaných obcou Strečno (za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0),
15. odmenu pre hlavného kontrolóra
obce p. Petra Lingeša vo výške 30 % z mesačného platu za schvaľované obdobie (za
– 8, proti – 0, zdržal sa – 0),
16. odvolanie Ing. Milana Rendára z
funkcie riaditeľa OPS s.r.o. Strečno z organizačných dôvodov (za – 5, proti – 0, zdržal sa – 3).
M.Obertová
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Rekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu
Pôvodné káblové vedenie svojím vyhotovením v súčasnosti už nevyhovovalo platným predpisom. Vedenie bolo na
mnohých miestach pretrhnuté a len provizórne spojené. Začala sa na nich prejavovať pokročilá oxidácia. Podperné body
vedenia boli často poškodené nárazmi áut
a rôznym spôsobom naklonené do strán.
Jednotlivé vedenia boli nesymetricky zaťažené . Rozhlasová ústredňa inštalovaná
v kancelárii obecného úradu je taktiež 30
rokov stará, čomu zodpovedá nie len jej
veľkosť, ale hlavne poruchovosť .
Odstránenie týchto problémov bolo
hlavným cieľom rekonštrukcie obecného
rozhlasu. Nakoľko ide o finančne náročnú
investíciu, ktorú by obec v súčasnej situácii
z vlastného rozpočtu nebola schopná financovať, rozhodlo vedenie obce zažiadať
v zmysle výzvy ministerstva financií o poskytnutie účelovo viazaných prostriedkov
. Žiadosť bola posúdená kladne a na náš
investičný zámer bolo pridelených 10.000
Eur s podmienkou min. 10% spolufinancovania obce.
Na základe výberového konania sa v
septembri tohto roku pristúpilo k podpisu ZoD so spoločnosťou E2S, s.r.o. Dnes
môžeme konštatovať, že rekonštrukcia
obecného rozhlasu je úspešne ukončená.
V našej obci bolo celkovo inštalovaných
viac ako 3 km nových vedení a zdemontovaných viac ako 2 km pôvodného vedenia.
Zmenou trasovania rozvodov obecného
rozhlasu sa nám podarilo zabezpečiť pokrytie aj častí, ktoré doposiaľ neboli ozvučené. Napríklad Krakov alebo Záhradná

ulica a Ulica franc. partizánov. Kanceláriu
obecného úradu už nekrášli stará ústredňa vo veľkosti šatníkovej skrine, ale v prevádzke je nová moderná ústredňa.
V novembri tohto roku bol obecný rozhlas odovzdaný do skúšobnej prevádzky.
Vykonané boli rozsiahle merania intenzity
ozvučenia a aj na základe Vašich podnetov bola postupne upravovaná hlasitosť
jednotlivých reproduktorov tak, aby intenzita ozvučenia v ich blízkosti nebola príliš
vysoká a zároveň, aby hlásenie bolo počuteľné i vo väčšej vzdialenosti.
Ako už bolo spomínané, menili sme trasovanie jednotlivých liniek ako i polohu
reproduktorov. Podarilo sa nám docieliť
rovnomernejšie pokrytie, avšak tí, čo mali
reproduktor priamo pred domom a momentálne ho nemajú, počujú slabšie. Maximálne a minimálne hodnoty prípustnej
intenzity určujú hygienické normy. Odporúčaný akustický tlak hlásenia pre zachovanie počuteľnosti a porozumenie hlásenia je 10dB nad hladinou okolitého hluku.
Tieto parametre inštalácia obecného rozhlasu spĺňa. Ak i napriek tomu máte pocit,
že u vás rozhlas nie je dostatočne počuť,
svoje podnety môžete hlásiť pracovníkom
obecného úradu alebo mailom na adrese
info@e2s.sk. Všetkými podnetmi sa budeme zaoberať a verím, že sa nám podarí dosiahnuť všeobecnú spokojnosť. A s príchodom Vianoc a nového roku 2012 prajeme
spoluobčanom príjemné prežitie sviatkov
a splnenie všetkých osobných prianí.
E2S s. r. o., Marián Škripek, konateľ spoločnosti

Projekt s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania detí a mládeže v obci Strečno rekonštrukciou a nadstavbou základnej školy“ začal Obecný podnik služieb Strečno,
s.r.o. (ďalej len – OPS) realizovať v spolupráci so spoločnosťou MATE, s.r.o. dňa
28. 6. 2010. Po takmer jeden a pol roku
sme stavbu dňa 24. 11. 2012 odovzdali,
čím sme naplnili znenie zmluvy o dielo,
podľa ktorej malo byť dielo odovzdané
do 27. 11. 2012. Stavba bola odovzdaná s
drobnými nedorobkami, ktoré však boli
v krátkom čase odstránené a v súčasnosti
prebieha kolaudačné konanie.
Počas trvania projektu nešlo vždy všetko
ľahko. K najvážnejším problémom patrí
snáď všetkým známe zatečenie budovy
základnej školy v lete 2010 počas montáže novej strechy. Ďalší vážny problém sa
vyskytol v poslednej etape projektu, keď
bolo úspešné dokončenie projektu ohrozené pre kritický nedostatok finančných
prostriedkov. Avšak tak ako tento, i ostatné problémy, sa nám podarilo prekonať i

vďaka starostovi obce ako aj obecného zastupiteľstva, ktorým týmto ďakujem. Moja
najväčšia vďaka však patrí výrobným pracovníkom OPS, ktorí stáli pri firme počas
celého projektu, ale najmä v jeho závere
a vďaka ním sa nám podarilo dostať cez
všetky problémy. Neváhali v prípade potreby pracovať nadčas alebo i počas víkendov a svojím prístupom nám pomohli prekonať aj finančné problémy. A to všetko
pri zabezpečení bežných služieb pre obec.
Sme teda v závere. Veríme, že úspešné
skolaudovanie zrekonštruovanej školy ako aj
novej materskej škôlky
bude pekným vianočným darčekom hlavne
pre naše deti a ich učiteľov , ale aj pre všetkých
občanov Strečna a zadosťučinením pre pracovníkov OPS.
Ing. Július Ilovský,
konateľ spoločnosti

Škola pred kolaudáciou

V tomto vianočnom čase sa dožíva 90. rokov pani Jozefína Honková. Ku krásnemu
jubileu okrem štyroch detí, siedmych vnukov,
ôsmych vnučiek, dvadsaťdva pravnukov a jedného prapravnuka jej gratuloval starosta obce
a pripája sa k nim tiež redakcia našich novín.

Zoštíhľovanie OPS
V súvislosti s prijatím úsporných opatrení bude v roku 2012 znížený stav výrobných pracovníkov Obecného podniku
služieb Strečno, s.r.o. (ďalej – OPS) o 42,5
% a stav pracovníkov v administratíve o 47
%. Všetky činnosti pre občanov Strečna,
ktoré OPS doteraz zabezpečoval, bude zabezpečovať aj naďalej. Predovšetkým sú to:
dodávka tepla, dodávka pitnej vody, zimná
údržba, pohrebníctvo, údržba verejného
osvetlenia, ako i drobné individuálne dopravné a stavebné služby pre občanov.
V súvislosti s úspornými opatreniami je
tiež OPS nútený zaviesť stránkové hodiny
najmä pre platby za vodu, ktoré budú v
roku 2012 pondelok - stredu 08:00-15:00
hod. Aby však i napriek tomu nebol kontakt OPS s občanmi narušený, bude pri
vchode do OPS namontovaná poštová
schránka, do ktorej v prípade našej neprítomnosti budete môcť vložiť odkaz s
vašou požiadavkou a telefónnym číslom.
My vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.
V prípade nutnosti môžete v ktorúkoľvek dobu volať alebo zaslať SMS aj priamo
konateľovi spoločnosti na mobilný telefón
0911 277 744.
Pekné prežitie Vianoc Vám praje konateľ
OPS Ing. Július Ilovský.
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Koncert v kostole

Všetkým svojim zákazníkom ďakujeme za prejavenú dôveru v roku 2011.
Dúfame, že sa stretneme v zdraví v
roku 2012 pri organizovaní rodinných osláv, ako aj pri príjemnom
posedení na terase. Zároveň prajeme príjemné a nerušené prežitie
čara Vianoc a nastávajúcom roku
veľa zdravia, šťastia a splnenie osobných i
pracovných očakávaní
Penzión Irenka

V Strečne v kostole si žiaci
základnej školy vypočuli spev
sólistky Národného divadla
v Brne a členky Slovenského
národného divadla v Bratislave Dagmar Žaludkovej. V
jej podaní odzneli piesne od
vianočnej klasiky po moderné skladby a ku každej piesni
podával zaujímavý komentár
a hudobne ju sprevádzal prof.
Igor Berger.
P. Ďurčo, foto autor

Vianoce s divadlom

Zabudnite aspoň na chvíľu na starosti a
príďte sa pobaviť do Kultúrneho domu v
Strečne, kde Ochotnícky divadelný súbor
odohrá veselohru od českého dramatika
Viléma Wernera

,,Právo na hriech“

Réžia:
Pomocná réžia:
Obsadenie
Vierina matka:
Viera:
Rudolf:
Rudolfov otec:
Jarmila:
Erika:
Slúžka:
Oto:
Osvetľovač:

Marta Pristachová
Silvester Trnovec st.
Beátka Badibangová
Ivanka Rajniaková
Daniel Taraba
Jozef Bičan
Janka Trnovcová
Zuzka Samcová
Zuzka Samcová
Ľubomír Melo
Ľubomír Bukovinský

Kulisár:
Peter Pristach
Predpredaj vstupeniek od 15. 12. 2011 u
Žofky Rajniakovej, Kamenná ulica č.d. 603
a Darinky Melovej (rod. Rajniaková)
Vstupné 3,-€
Termíny predstavení v Strečno:
Premiéra 25. 12. 2011 o 19.00 hod
Repríza 28. 12. a 30. 12. 2011 o 19.00 hod
Stráňavy: 6. 1. 2012 o 17,00hod
Varín: 7. 1. 2012 o 19,00 hod
Predstavenie je spojené s predajom vianočného punču.
Ďakujeme za vynovené javisko a priestory šatne. Veríme, že vložené investície
budú zúročené vo forme kultúrnych vystúpení rôznych talentov našej obce.
Prajeme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky.			
M.P.

Október - mesiac úcty k starším

Dňa 15. 10. 2011 sa v sále miestneho kultúrneho domu Strečno pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a dožitia významných
životných jubileí konalo slávnostné posedenie členov Jednoty dôchodcov (JD).
Stretnutie otvorila predsedkyňa JD p. Anna Tarabová, ktorá uvítala všetkých prítomných členov a hosťa, predsedkyňu sociálnej
komisie, p. Obertovú. P. Obertová pri príležitosti konania slávnostného gala programu, konaného v rámci otvorenia zrekonštruovaného javiska, pozvala všetkých zúčastnených na uvedené
podujatie.
Naši seniori boli s programom veľmi spokojní, čo sa prejavilo ich
spontánnosťou. Viacerí sa pridali v rámci vystúpenia dychovky
Strečnianka k spevu p. Joklovej a p. Tarabu ml.		
M.O.

Radosť a štastie zo spoločných chvíľ vo
vianočnom čase a naplnenie prianí v
novom roku prajú spoluobčanom
strečnianski pltníci
Všetkým obyvateľom obce Strečno ďakujeme za prejavenú dôveru v roku
2011. Veríme, že aj v budúcom roku sa
pri organizovaní rodinných osláv, svadieb
a iných príležitostí opäť obrátite na nás,
na pracovníkov ŽSR -Strediska internátnej prípravy. V roku 2012 Vám prajeme
pevné zdravie a veľa osobných aj rodinných úspechov.
Pracovníci SIP Strečno

6/2011

7. strana

Z našej školy

Vianoce (Tatianka Kadašiová, 5.A)
Prajem Vám tieto sviatky,
By neboli žiadne hádky.
Pod stromčekom darov dosti,
Rybičku, čo nemá kosti.
Stromček nech sa ligoce,
Veď sú tu už Vianoce.

Žiaci 5.-9. ročníka vytvárali vianočné
pohľadnice, tu je zopár originálnych nápadov, ktoré boli i ocenené.

Moderný Mikuláš

Ema Hanková, 5.A

Vianoce

Lucia Kopásková, 7.A

Stratená vločka

Raz, 16. decembra začalo snežiť. Nad
Strečnom poletovalo neuveriteľné a nespočítateľné množstvo vločiek , ktoré dopadali
zatiaľ ešte na zelenú trávu. Tá pomaly začala belieť. Zafúkal vietor a tu jednu vločku
uchytilo. Lietala svetom, rôznymi krajinami. Dokonca sa jej podarilo priletieť do Afriky. Bolo jej veľmi teplo, tak sa ponáhľala
do severnejších krajín. Zavialo ju až na Aljašku. Celá vysilená a zúbožená si sadla na
hlavu psa. Ten sa zrazu rozbehol, až skoro
spadla. Držala sa svojimi krehkými rúčkami psej hrivy. Nerozumela, prečo tak beží.
Keď prebiehali okolo značiek a tabúľ, v
rýchlosti si prečítala: Majstrovstvá v psích
záprahoch. Držala sa pevne a tu zrazu vedľa nej spod hrivy vykukne také čudo. Bola
to blcha, ktorá sa tiež krvopotne pridŕžala
psej hrivy. Skamarátili sa. Odvtedy sa spolu vozili na všetkých súťažiach a vločka tak
precestovala celý svet v psom kožuchu.
(Erik Martiniak, 8.A)

Andrej Jankulár, 5.A

Sánkovačka, lyžovačka,
už tu spadla prvá vločka.
Opäť bude biely les,
stromček zdobiť budem dnes.
Vianoce sa rýchlo blížia,
rodiny sa opäť zblížia.
Pri stole sa stretneme,
k hodine si sadneme.
( Evka Bieliková, 8. A)

Vôňa ihličia vianočného
popod nos šteklí nás.
Videla som Mikuláša zaľúbeného
v biely zimný čas.
Červené líca mal
S vrecom na chrbte
Na vrtuľníku pristával
pri svojej tete.
Čerta a anjela uschoval
za svojim kabátom
A deťom zamával
a krútil hlavou nad blatom.
Mikuláš bol chudý
asi na super diéte,
musel spáliť tie tuky
na tomto svete.
Obezita číha
za rohom najbližším,
okolo ľudí behá,
berie si tých najkrajších.
Je však čas vianočný,
tak doprajme si obed sviatočný.
(Alenka Šrenkelová, 8.A)

Z obecnej knižnice

Veľakrát žijeme svoje životy a nedáme
najavo ako zmýšľame, čo prežívame. Však
je to niekedy aj ťažké. Ak to človek dokáže
a vie i pútavo rozprávať, nájde vždy vďačných poslucháčov. Pokiaľ dá do toho i dávku fantázie, môže to byť už hotový scenár
k filmovému spracovaniu. Je málo takých
ľudí, no tí, čo majú tento dar, že zaujmú
druhých, to majú v živote jednoduchšie.
Literárne súťaže organizované v knižnici slúžia i k tomuto účelu okrem toho ,že
potešia nielen čitateľov, ale i samotných
autorov.
Výroba vlastnej knihy bola výzva pre deti
základnej školy. Zúčastnili sa deti ,ktoré
mali chuť si to vyskúšať. Urobili si na svojej knihe jej vlastný obal, ilustráciu a samozrejme bolo potrebné napísať i príbeh,
ktorý zaujme. Bola to dobrá skúsenosť pre
deti. Svojimi prácami si možno splnili aj
sen.
V knižnici je veľa kníh, ktoré deti rady čítajú a stále sa do knižnice vracajú, lebo kto
si knihu zamiluje, nevie sa tak ľahko tejto
túžby vzdať.
Možno i ich malá skúsenosť vyskúšať si
vyrobiť vlastnú knihu a čakať, ako sa ich
práca ohodnotí, ich posmelí do písania i
ďalších kníh a možno raz v polici v našej
knižnici sa nájde i ich dielo. Ohodnotené
boli knihy, ktorými prispeli do súťaže čitatelia Monika Zrelicová, Gabika Kuricová,

Dominika Hubočanyová, Natália Stupňanová. Ich diela najviac zaujali.
-------Tradične sa v priestoroch knižnice začiatkom adventu pripomína vianočný čas,
ktorý sa blíži do našich príbytkov. Ako by
to bolo, keby sme sa netešili na najkrajší
sviatok v roku. Deti sa potešili pri výrobe
vianočných ozdob na stromček a aj ho spoločne vyzdobili. Porozprávali sme sa, ako
sa deti tešia, ako prispejú výzdobou doma
a hlavne, čo vlastne predvianočné obdobie
pre nás všetkých znamená. Dievčatá budú
tiež piecť doma perníčky .Vôňa perníkov je
nenapodobiteľná a k Vianociam patrí. Deti
písali počas návštev v knižnici list Ježiškovi, to k detskému svetu patrí tiež.
A pre nás dospelých? Teplo domova a
pozastavenie, možno dievčatá pôjdu spievať pod obloky koledy:
Hojné požehnanie vám nesieme,
šťastia zdravia vinšujeme,
zďaleka ideme,
novinu nesieme- vám povieme:
Boli sme v Betleme tejto noci,
videli sme dieťa z Božej moci:
Jozef ho kolembá,
Mária mu spieva bez pomoci.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a
v novom roku 2012 veľa zdravia a pohody,
prípadne i s knižkou z našej knižnice praje
všetkým obyvateľom vaša knihovníčka. eb
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Darujte knihu Strečno

Ani sme sa nenazdali a prešiel rok, čo sa krstila v obci kniha Strečno. Je čas nákupov darčekov pod stromčeky pre rodinu a priateľov
a jedna z možností, ako niekoho obdarovať, je kúpiť mu túto knihu,
ktorá mu priblíži históriu obce zo všetkých možných pohľadov. Rok
predaja knihy prekvapil, kto všetko vo svete si zistil, že takáto kniha
vyšla, objednal si ju u vydavateľa Pavla Ďurču, alebo kúpil na predajných miestach. Knihy sa dajú kúpiť v predajni nápojov Janus a v
drogérii v predajni Jednota na prvom poschodí.
-pd-

Stolný tenis

Skončila sa prvá polovica súťaže stolného
tenisu. Na to, že postúpili všetky naše družstvá, si ako nováčik vyšších súťaží počínajú
celkom dobre. Družstvo zo 4.ligy malo
horší začiatok, lebo sa im zranili dvaja hráči, ale aj tak sú na peknom ôsmom mieste.
V druhej polovici sa chcú ešte zlepšiť.
Družstvo 5. ligy je zatiaľ na deviatom
mieste, ale tiež majú ambíciu zlepšiť sa aspoň o dve miesta.
No a družstvo 6. ligy musí poriadne zabrať v druhej časti súťaže, lebo sú na jedenástom - predposlednom mieste.
Takže prajeme im do druhej polovice
súťaže veľa úspešných stretnutí. Začíname
doma v našej telocvični dňa 13.1.2012 o
17.00 hod. Príďte povzbudiť aj našich stolných tenistov. Zároveň Vás pozývame na
druhý Vianočný turnaj, ktorý sa koná dňa
28.12.2011 o 18.00 hod. v telocvični. Zúčastnia sa hráči z okolia Žiliny, Oravy ale
aj Čiech a Moravy. Privítame aj Vás, môžete sa prihlásiť od 17.00 hod. v telocvični v
deň turnaja. Štartovné je 5 Euro, v ktorom
je zahrnuté aj občerstvenie.
V tomto sviatočnom čase Vám Tenisový
klub Strečno praje príjemné prežite vianočných chvíľ a všetko najlepšie v novom
roku.
Športu zdar.			
/kp/

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 17.
decembra 2011 v náklade 320 kusov. Za obsahovú
časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zložení:
P. Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, E.
Trnovcová, E.Balcárová
Foto: T. Srneček, M. Praták, P. Ďurčo ml., OU
Strečno
Tlač: OU Strečno
Reg. číslo: RP388/2008

Ponuka Obecného podniku
služieb Strečno s.r.o.

OPS ponúka nasledovné služby:
Inštalačné práce (voda, kanalizácia,
domové prípojky)
Maliarske práce (steny, ploty)
Búracie práce
Stavebné práce - kladenie zámkovej
dlažby, obrubníky, výkop rýh, hutnenie,
sadrokartóny, výmurovky, omietky, obklady, dlažby, plávajúce podlahy, certifikované zatepľovanie fasád (nobasil, polystyrén) systémom CEMIX.
Dodávka a certifikovaná montáž termických slnečných kolektorov na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch a
vykurovanie.
Dopravné služby s LIAZ 151.261 (nákladné auto - sklápač), UNC 060 (univerzálny nakladač), traktor, CATTERPILAR (rýpadlo-nakladač)
Podrobný cenník a kontakt nájdete na
internetovej stránke obce:
www.strecno.sk.

Vedeli ste, že...

... vznik vianočných pohľadníc sa pripisuje
Henrymu Coleovi. Tento riaditeľ múzea v
Londýne koncom roka 1843 zabudol poslať svojim známym tradičné listy so želaním všetkého dobrého, preto zobral
obrázok s vianočným
*
motívom, dal ho
vytlačiť na papier
Srdečne
a rozoslal
do sveta
Vás pozývame
prvé
pohľadnice.

na Vianočný koncert

26.12.2011, na Štefana, o 17.00
do rímsko-katolíckeho kostola v Strečne
Program: tradičné i netradičné vianočné piesne
DFS Hajovček, Flatus Vocis - komorný súbor starej hudby
a hostia
Vinšujeme Vám ščasné Vianoce,
aby Vám dal Boh zdavja, ščasťja,
Božieho požehnaňja
na statečku rozmnožeňja
na detičkoch poťešeňja
hojnosťi, prajnosťi
aj v poli úrodnosťi.
Aby ste boli veselí
ako v ňebi Aňjeli.
Pochváľen buď Pán Ježiš Kristus.
DFS Hajovček

