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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Dňa 15. 12. 2011 sa konalo 12. zasadnu-
tie OZ v Strečne.

Zúčastnení: starosta obce, poslanci (p. 
Obertová sa ospravedlnila), kontrolór 
obce p. Lingeš, hostia: p. Jana Šoltýsová, 
Ing. Peter Dugovič, Ing. Róbert Benedig.

OZ je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  berie na vedomie
- vydaný príkaz starostu obce o vykonaní 

inventarizácie k 31. 12. 2011 a určení in-
ventarizačných komisií,

- sťažnosť p. Zuzany Samcovej týkajúcej 
sa autobusových spojov Strečno – Žilina, 
resp. presunutia autobusovej zastávky pri 
Hypertescu na Košickej ulici a zrušenia 
autobus. zastávky Chemická,

- diskusné príspevky poslancov.
B. zriaďuje
- návrhovú komisiu
Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
 A.  volí
1. členov návrhovej komisie v zložení: 

Mgr. Ondrej Kormančík, p. Alfonz Klocáň 
(za – 6, proti – 0, zdržal sa – 2),

2.   overovateľov 12. zápisnice v zložení: 
Mgr. Dušan Ďurčo, p. Oberta Peter (za – 7, 
proti – 0, zdržal sa – 1),

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  schvaľuje 
1. program 12. zasadnutia OZ (za – 8, 

proti – 0, zdržal sa – 0),  
2. VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (za – 8, proti – 0, zdržal 
sa – 0),

3. VZN o podmienkach poskytovania 
opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške 
úhrady za opatrovateľskú službu (za – 8, 
proti – 0, zdržal sa – 0),

4. programový rozpočet obce Strečno na 
rok 2012 v príjmovej časti na rok 2012 (za 
– 8, proti – 0, zdržal sa – 0),

    programový rozpočet obce Strečno na 
rok 2012 vo výdavkovej časti na rok 2012 
(za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 2),

5. projekt cezhraničnej spolupráce SR – 
ČR s názvom ,,Mládežníckym športom k 
prehĺbeniu cezhraničnej vzájomnosti“ (za 
– 8, proti – 0, zdržal sa – 0),

6. volebné okrsky pre voľby do Národnej 
rady SR dňa 10. 3. 2012 (za – 8, proti – 0, 
zdržal sa – 0),

7. zapisovateľky vo volebných okrskoch 
pre voľby do Národnej rady SR dňa 10. 3. 
2012: okrsok č. 1 – p. Zuzana Samcová, 
okrsok č. 2 – p. Júlia Ďurčová (za – 8, proti 
– 0, zdržal sa – 0).

D. Sokolovská
Dňa 17. 1. 2012 sa konalo 13. mimo-

riadne zasadnutie OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci (p. 

Muráň, p. Oberta, p. Samec sa osprave-
dlnili), taktiež sa ospravedlnil i kontrolór 

Oznámenie o čase a mieste 
konania volieb

Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z.z. o 
voľbách do Národnej rady Slovenskej re-
publiky v znení neskorších predpisov sa 
10. marca 2012 konajú voľby do Národ-
nej rady SR v čase od 7,00 do 22,00 hod.

V Strečne sú zriadené dva volebné 
okrsky.

Volebný okrsok č. 1 - Sála KD.
Zoznam ulíc: 
Hradná, Lesná, SNP, Kováčská, M. 

Ilovského, Cintorínska, Kamenná, 28. 
októbra, Partizánska, Fr. partizánov, 26. 
apríla, Lipová, Za záhradami, 1. mája, 
Zlatné

Volebný okrsok č. 2 - Jedáleň KD.
Zoznam ulíc:
Čsl. brigády, Mládeže, Nábrežná, So-

kolská, Školská, Športová, Záhradná

Projekt cezhraničnej spolupráce PL – SR 
s rovnomenným názvom bol ukončený k 
termínu 31. január 2012. 

Jeho napĺňanie bolo realizované od 1. 
mája 2011. Z celkového rozpočtu 43940 
Euro tvoril príspevok ERDF (Európsky 
fond regionálneho rozvoja) 85% - 37 349 
Euro, národné spolufinancovanie 10 % 
(4394 Euro) a 5%-né spolufinancovanie 
(2197 Euro) bude hradené z rozpočtu 
obce. 

V prípade nevyčerpania schválenej čiast-
ky sa jednotliví prispievatelia podieľajú  na 
úhrade projektu v daných percentuálnych 
pomeroch. 

Priebežne sme informovali o priebehu 
nielen prostredníctvom našich obecných 
novín, ale agentúrou TASR boli dané tiež k 
dispozícii správy médiám s celoslovenskou 
pôsobnosťou.

Základom boli kontakty s obcou Jawor-
ze, ktorá je naším projektovým partnerom 
na poľskej strane. Všetky aktivity boli cie-
lene orientované na podporu kultúry po 
stránke duchovnej a materiálnej. Aj keď 
tá druhá je vnímaná konkrétnejšie, dá sa 
očakávať, že vplyv projektu bude mať na 
rozvoj kultúry v jeho duchovnom pôsobe-
ní dlhodobý význam.

Vzťahy medzi našou a poľskou samo-
správou, telesami v hudbe, folklóre ale i 
v divadle dostali nový rozmer a určite sú 
impulzom pre budúcnosť.

Obnovené javisko s doplneným technic-
kým vybavením a zázemie pre súbory sú 
investíciou, ktorá bola nutnosťou. Súčasný 
chvályhodný stav a pestrosť činnosti jed-
notlivých telies má ňou vytvorené základ-
né a zodpovedajúce podmienky.

Výstava krojov v štylizovanom vianoč-
nom prostredí  počas divadelných pred-
stavení nám zas ukázala nielen šikovnosť, 

Folklór – jazyk, čo 
nepozná hranice

Začiatok roka 2012 bol pre našu škôlku 
výnimočný tým, že sme neprázdninova-
li ako po iné roky. Už od 02 januára sme 
nastúpili v plnom nasadení, aby sme pre-
sťahovali všetky tri triedy materskej školy. 
Naši predškoláci sa presťahovali do celkom 
nových a veľkých priestorov v budove zák-
ladnej školy. Budúci prváci sa tak mohli te-
šiť, že sa nachádzajú priamo v škole. Stred-
né deti postúpili na poschodie a k nim 
pribudli najmenší drobci zo starej budovy 
na Ulici SNP. Zmena prostredia z malých 
a útulných tried na veľké a priestranné 
miestnosti bola pre nich naozaj ťažká. 
Našťastie sme spolu s nimi presťahovali 
aj pani učiteľky. Sťahovanie bolo náročné, 

KONEČNE SME SA 
DOČKALI!
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»  Dokončenie z 1. strany
obce p. Lingeš, hostia: p. Jana Šoltýsová.

OZ je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  berie na vedomie
- informáciu starostu obce o nutnosti pri-

jať uznesenie o schválení reštrukturalizácie 
úverov obce v Prima banke Slovensko (De-
xia banka)

C. zriaďuje
- návrhovú komisiu
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  volí
1. členov návrhovej komisie v zložení: p. 

Alfonz Klocáň, Mgr. Dušan Ďurčo (za – 6, 
proti – 0, zdržal sa – 0).

2. overovateľov 13. zápisnice v zložení: 
Ing. Dana Sokolovská, p. Stanislav Trnovec 
(za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0).

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje 
8. program 13. zasadnutia OZ (za – 6, 

proti – 0, zdržal sa – 0).
9. reštrukturalizáciu úverov obce Strečno 

vo výške do 739 825,- EUR v Prima banke 
Slovensko (Dexia banka) na obdobie mi-
nimálne 7 rokov a ich zabezpečenie vlast-
nou zmenkou a nehnuteľným majetkom 
obce podľa výberu banky. Obec navrhuje 
nehnuteľný majetok - budovu obecného 
úradu s kultúrnym domom (za – 5, proti – 
0, zdržal sa – 1).

M. Obertová

ZASADNUTIE OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

Zomreli
 15. 1. Ondrej Zrelica 75 rokov
 23. 1. Michal Cvacho 32 rokov
 24. 1. Mária Hanuljaková 80 rokov
 5. 2. Jana Brnčová 56 rokov
 11. 2. Viktória Mydlová 80 rokov
 6. 3. Ľudovít Kadaši 73 rokov
 22. 4. Jakub Janus 72 rokov
 22. 5. Mária Hanuliaková 86 rokov
 27.3. Helena Beháňová 85 rokov
 1. 6. Jozef Začko 59 rokov
 31. 5. Magdaléna Kolesárová 77 rokov
 11. 6. Zuzana Tarabová 49 rokov
 23. 6. Mária Loncová 78 rokov
 17. 7. Marcela Obertová 43 rokov
 19. 7. Juraj Švejdík 73 rokov
 20. 7. Jaroslava Klocáňová 53 rokov
 3. 8. Ladislav Melo 80 rokov
 3. 8. Pavol Vojvoda 56 rokov
 6. 8. Mária Straňavčinová 72 rokov
 24. 8. Karol Ilovský 72 rokov
 26. 8. Štefánia Bukovinská 85 rokov
 31. 8. Alžbeta Trhančíková 75 rokov
 19. 9. Anna Hanuliaková 80 rokov
 8. 10. Vincent Oberta 85 rokov
 22. 10. Mária Tomašíková 70 rokov
 11. 11. Vladimír Klimo 40 rokov
 26. 11. Ladislav Hanuljak 60 rokov
 27. 11. Emil Rendár 81 rokov
 12. 12. Slavko Oberta 81 rokov
 7. 7. 2010 Margita Zelenková 63 rokov

Štatistika obce Strečno za rok 2011
Demografický vývoj v obci za rok 2011 

bol nepriaznivý. Oproti predchádzajúce-
mu roku došlo k ďalšiemu poklesu obyva-
teľstva. V mesiaci máj 2011 bol vykonaný 
celoštátny  súpis obyvateľstva. Jeho výsled-
ky v súčasnosti ešte nie sú k dispozícii.

V roku 2011 boli nasledujúce prírastky 
a úbytky (údaje v zátvorkách sú z roku 
2010):

- narodilo sa 18 detí (18), z toho 9 chlap-
cov a 9 dievčat

- prisťahovalo sa 31 (30)
- zomrelo 30 (30), z toho 14 mužov a 16 

žien
- odsťahovalo sa 34 (52)
Stav obyvateľov k 31. 12. 2011 bol 2625 

osôb (2640).

V školskom roku 2011/2012 navštevova-
lo základnú školu 255 žiakov, z toho 122 
chlapcov a 135 dievčat. Vyučovanie a chod 
školy zabezpečovalo 23 učiteľov a 7 pre-
vádzkových zamestnancov. V rámci škol-
skej záujmovej činnosti pracuje v škole 40 
rôznych krúžkov.

Materskú školu navštevuje v priemere 70 
detí, prevádzku zabezpečuje 6 učiteliek a 6 
prevádzkových zamestnancov (kuchárky, 
upratovačky).

Počet poberateľov starobných, vdov-
ských, vdoveckých, sirotských a invalid-
ných dôchodkov ku koncu roka – 410. 
Spolu vyplatené dôchodky mesačne – cca 
81 tis. Euro.

Knižničný fond v obecnej knižnici k 31. 
12. 2011 – 7482 kníh. Počet výpožičiek v 
roku 2011 – 8753.

Miera nezamestnanosti v obci ku koncu 
roka 2011 - 9,03 %.       P. Ďurčo st.

Najstarší občania
Otília Pristachová 90 rokov (17. 9. 1921)
Jozefína Honková 90 rokov (29. 12. 1921)
Jozefína Gajdošová 89 rokov (8. 6. 1922)
Jozefína Obertová 89 rokov (27. 8. 1922)
Anna Verešová 89 rokov (20. 9. 1922)

Uzavreli manželstvo
Pavol Piala – Monika Hanuliaková

Michal Dolinajec – Monika Zichová
Ing. Libor Klocáň – Andrea Kollárová

Juraj Buchta – Katarína Belicová
Ján Magoč – Lenka Melová

Ing. Peter Melo – Mgr. Darina Rajniaková
Miroslav Kurák – Michaela Ilovská

Tomáš Korček – Eva Ondáková
Ing. Martin Majdan – Naďa Dubcová B.S.B.A.

Narodili sa
 24. 1. Ľudovít Bukovinský
 2. 2. Timea Tomašcová
 4. 2. Michal Beháň
 10. 2. Mário Jankech
 14. 2. Radovan Beleš
 4. 3. Viktória Buchtová
 17. 3. Emma Tarabová
 28. 3. Vanessa Hrušková
 30. 4. Natália Knapcová
 7. 5. Richard Záhradník
 28. 5. Kristína Melová
 2. 6. Janka Vrbková
 27. 6. Nina Mahútová
 5. 8. Marek Martiniak
 12. 9. Štefan Bitušík
 3. 10. Miroslava Dikošová
 4. 12. Dávid Tavač
 23. 12. Marcel Štadáni

Sponzorský dar
Veterinárna asanačná spoločnosť Moj-

šova Lúčka dala obci Strečno bezplatne do 
dlhodobého uživania nákladné auto LIAZ 
– ramenáč. Auto s použitím na naklada-
nie a prepravu kontajnerov s komunálnym 
odpadom nahradí už nefunkčný ramenáč s 
týmto určením vo vlastníctve obce. Obsluhu 
zabezpečuje Milan Kučera, pracovník OÚ 
Strečno.

S p o n z o r s k ý 
dar je výsled-
kom dobrých 
vzťahov obce 
a spoločnosti, 
zabezpečujúcej 
likvidáciu vere-
rinárneho odpa-
du. Je podporou 
spoločného záuj-
mu o ochranu ži-
votného prostre-
dia a estetického 
vzhľadu obce, za 
čo im patrí naša 
vďaka.             /r/
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Práve prežívame obdobie štyridsaťdňo-
vého pôstu, ktorý je prípravným obdobím 
pred Veľkou nocou. Pôst je formou po-
kánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných 
náboženstvách. V rímskokatolíckej cirkvi 
sa pôst začína Popolcovou stredou, ktorá 
je dňom prísneho pôstu a vrcholí Veľkým 
(svätým) týždňom. Na Popolcovú stre-
du kňaz veriacim na čelo robí popolom 
znak kríža ako symbol relatívnosti nášho 
pozemského života: „Pamätaj človeče, že 
prach si a na prach sa obrátiš!“ Cirkev v 
tento deň nabáda veriacich k striedmosti 
a pokore: „Kajajte sa a verte Evanjeliu!“ 
Tento rok Popolcová streda pripadla na 
22. február. 

Obrad sypania popola sa v cirkvi 
praktizoval už v 8. storočí. Pôvodne to 
bol obrad len pre veľkých a verejných 
hriešnikov, ktorí sa dali na cestu poká-
nia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí 
vrecovinou a sypali si na hlavu popol. 
Neskôr sa sypanie popola na hlavu sta-
lo všeobecným symbolom nastupujúcej 
cesty pokánia. Koncil v Benevente v roku 
1091 ho zaviedol pre celú cirkev. Sypanie 
popola na hlavu sa nahradilo značením 
na čelo.

Učenie Dvanástich apoštolov (Didasca-
lia apostolorum) zo začiatku 3. storočia 
odporúča 1-2 dňový pôst alebo 40 hodi-
nový pôst pred krstom a 2-3 dňový pôst 
pred Veľkou nocou. Postupne sa z týchto 
pôstov vyvinul 40 dňový pôst. 40 dňový 
pôst odporúčal veriacim na začiatku 4. 
storočia svätý Atanáz, biskup z Alexan-
drije (296-373) i svätý Cyril Jeruzalem-

ský (315-386). Číslo 40 má od najstarších 
biblických čias symbolický význam: 40 
dňová potopa, 40 ročné putovanie Izraela 
po púšti, Ježiš sa 40 dní postil na púšti a 
40 dní po svojom vzkriesení sa zjavoval 
svojim učeníkom.... Začiatkom 5. storo-
čia svätý Maximus, turínsky biskup, za-
viedol trojtýždňovú pôstnu prípravu. Tri 
nedele pred pôstom sa volali Septuagesi-
ma (70.deň pred Veľkou nocou). To zna-
mená, že pôstna príprava na Veľkú noc 
trvala až 70 dní a mala osobitnú liturgiu 
(spevy, chvály...). V roku 1969 bola táto li-
turgia zrušená a všetky tri nedele septua-
gesimy boli preradené na obdobie cez rok.

V pôstnej dobe má kresťan pracovať na 
svojej premene a obnove svojho života, 
aby žil plnohodnotný život. Spočíva to 
v nadviazaní dialógu s druhými, odpo-
činku, počúvaní Božieho slova a návrate 
ku kresťanským hodnotám. Celá pôstna 
príprava smeruje k radostnej oslave veľ-
konočných sviatkov, ktoré sú oslavou 
Kristovho vzkriesenia. Súčasná pôstna 
prax katolíckej cirkvi zaväzuje k pôstu 
veriacich od 16 do 60 rokov. Na Popolco-
vú stredu a Veľký piatok sa neje mäso a je 
dovolené jesť iba jedno veľké jedlo den-
ne. Pôstna doba je však hlavne časom na 
obnovu pochopenia zmyslu kresťanského 
života ako veľkého putovania do domu 
Otca. Hriech je bariérou nášho vzťahu 
k Bohu. Obrátenie spočíva v našom od-
vrátení sa od hriechu a obrátení sa tvárou 
k Bohu, teda v našom rozhodnutí sa pre 
dobro. Cesta obnovy kresťanského života 
spočíva v obnove krstu ako zdroja kres-

Význam a história pôstneho obdobia v katolíckej cirkvi
ťanského života, cesta lásky k blížnemu, 
cesta nesebeckej lásky k sebe samému s 
vedomím, že sme Božími deťmi, láskypl-
ný vzťah s Bohom ako vrchol. Vzťah s 
Bohom si kresťan buduje cez tieto pre-
javy lásky prehlbovaním dôvery v Božiu 
moc, počúvaním Božieho slova, modlit-
bou, účasti na sviatostiach, účasti na ži-
vote Cirkvi, skutkami lásky k blížnemu. 
Pôst ani zďaleka nie je len zrieknutie za 
dobrého jedla. Pôst je zrieknutie sa čoho-
koľvek, čo je v našom živote nahraditeľ-
né, zbytočné, zrieknutie sa toho, čo nám 
prekáža, čo nás spútava, ba až zotročuje. 
Cez odriekanie sa dávame väčší priestor 
Bohu a máme väčšiu možnosť spoznávať 
sami seba. Almužnou a dobrými skutka-
mi môžeme obohatiť toho, kto je v núdzi. 
Almužna (grécky elemosyné: milosrden-
stvo) nie sú len peniaze a hmotné pros-
triedky. Almužnou dávame sami seba, 
svoje schopnosti, svoj čas, priateľstvo, zá-
ujem, trpezlivosť. Zrieknutím sa niečoho 
v prospech blížneho realizujeme základ-
né prikázanie lásky a stotožňujeme sa s 
Kristom. Dobro konáme už vtedy, keď s 
druhým zdieľame čas, svoju pozornosť, 
radosť a bolesť. Trpezlivo počúvať druhé-
ho je veľké umenie, ako aj otvoriť oči a 
srdce pre núdznych, malomyseľných, 
bezradných, zúfalých, starých, chorých, 
postihnutých, osamelých, nešťastných, 
trpiacich....

“Stojte na cestách a rozhliadajte sa, pý-
tajte sa, ktorá je dobrá, po nej sa vydajte a 
vaše duše nájdu pokoj.“ (Jer 6,16)

AM

ale aj tradície a zvyky v strečnianskej mi-
nulosti.

Folklórny súbor Hajovček projektom na-
dobudol remeselné zručnosti počas devia-
tich dní Tvorivých dielní, kde sa členovia 
učili pracovať s textilom, drevom, kožou, 
rohovinou a inými materiálmi a vyrobili si 
viaceré nástroje,  pomôcky a náradie pre 
svoje programy. A tiež im bola z projektu 
zakúpená nová harmonika. Výmenný tá-
bor v Jaworze im zas ukázal miestne zvyky 
počas Dožiniek a mohli sa predstaviť v am-
fiteátri  s kapacitou viac ako 1000 divákov.

Predstavenie našej obce a okolia ako i 
spoločný kultúrny program pri príležitos-
ti otvorenia javiska boli pre poľský a naše 
folklórne súbory, ochotníkov a dychovku 
ďalším stupňom doterajšej spolupráce.

Prospešným pre strečniansku kultúru 
bude tiež etnologický prieskum a získaný 
materiál o miestnych zvykoch, tradíciách a 
ľudovej tvorbe, vykonaný vedúcou Kated-
ry etnológie a etnomuzikológie FF UKF v 

Nitre.
Posledným „rukolap-

ným“ výstupom projektu 
bol bulletin Strečnianska 
kultúra, o ktorom píšeme 
na inom mieste. Okrem tejto tlačoviny boli 
vydané tiež plagáty a letáky ku kultúrnym 
aktivitám počas realizácie.  Ukončenie 
projektu bolo naplánované na 31. januára 
a k tomuto dátumu boli i naplnené všetky 
aktivity v plánovanom rozsahu. 

Na záver  by som chcel poďakovať všet-
kým aktérom, ktorí sa svojou účasťou a 
prácou podieľali na úspešnom priebehu a 
komplexnom zvládnutí projektu.

Je vhodné a prospešné, ak projekt už v 
procese prípravy má okrem svojho tvor-
cu tiež odborného garanta, ktorý pozná 
problematiku a potreby, je odborne a or-
ganizačne zdatný a pripravený podieľať sa 
na realizácii v prípade jeho schválenia. V 
projekte Folklór – jazyk, čo nepozná hra-
nice, bola touto osobou Ľubka Kučerová. 

Pri výberových konaniach, dokumentácii 
a samotných prácach aktívne spolupraco-
val starosta Dušan Štadáni. Ekonomickú 
spoluprácu pri zhromaždovaní podkladov 
a spracovávaní priebežných a záverečnej 
monitorovacej správy autorom projektu 
zabezpečovala Janka Šoltýsová.

Samozrejme vďaka patrí každému, kto 
bol súčinný  pri koordinácii projektu - či 
sú to dodávatelia javiskovej techniky, záze-
mia, propagačných materiálov, účinkujúci 
v programoch, o ktorých sme písali v pred-
chádzajúcich číslach Hlásnika, alebo sa 
zmieňujeme v tomto čísle, ako aj ostatným, 
ktorí prispeli k dielu, ktoré je rozsahom 
sice nevelké, ale významom ďalekosiahle.

Ing. Pavol Albrecht, 
autor projektu

Folklór – jazyk, čo nepozná hranice
»  Dokončenie z 1. strany
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pretože sme museli presťahovať všetko - od 
malého špendlíka až po najväčšiu skriňu a 
na všetko sme mali len 4 dni. Za pomoc, 
ochotu a nasadenie ďakujeme ujovi kuri-
čovi Peťovi Obertovi, jeho manželke Zuz-
ke, rodičom - Adamovi Klocáňovi, Maria-
ne Kazimírovej, Zitke Kováčovej, všetkým 
učiteľkám, tetám školníčkam a školníkovi 
zo ZŠ.  Aj keď nás teší, že sa naše deti môžu 
hrať v krásnych a nových priestoroch zák-
ladnej školy, nikdy nezabudneme na časy 
strávené v starej budove škôlky na Ulici 
SNP, ktorá nám slúžila veľa rokov.

Riaditeľka MŠ Žofia Rajniaková

KONEČNE SME SA 
DOČKALI!

»  Dokončenie z 1. strany

Kritériá prijatia
dieťaťa do materskej školy šk. 

rok 2012/2013
Materská škola poskytuje predprimárne 

vzdelávanie (§16ods.2 školského zákona)
Do materskej školy sa prijímajú deti na 

základe písomnej žiadosti zákonného zá-
stupcu, spravidla od troch do šiestich ro-
kov veku.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdra-
votnom stave dieťaťa od všeobecného le-
kára.

Riaditeľka materskej školy rozhoduje  o 
prijatí,  resp. neprijatí dieťaťa do MŠ.

Pri rozhodovaní vychádza zo zákona o 
štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe č.596 / 2003Z.z. a vyhlášky č.306/ 
2008 Z.z o materskej škole.

1. Do materskej školy sa prijímajú deti, 
ktoré dovŕšili päť rokov veku dieťaťa.

2. Do materskej školy sa prijímajú deti s 
odloženou povinnou školskou dochádz-
kou.

3. Do materskej školy sa prijímajú deti vo 
veku od 3 rokov zamestnaných rodičov.

4. Do materskej školy sa prijímajú deti, 
ktoré dovŕšili tri roky veku dieťaťa.

5. Dieťa môže byť prijaté na predprimár-
ne vzdelávanie aj v priebehu školského 
roka.

6. Do materskej školy sa môžu prijať aj 
deti sa špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami a deti nadané.

7. Ak sú vytvorené vhodné podmienky, 
môžu byť prijaté aj deti po dovŕšení dvoch 
rokov veku.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie na 
nasledujúci školský rok sa podávajú v mar-
ci kalendárneho roka.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo ne-
prijatí do materskej školy oznámi riadi-
teľka rodičom do 30 dní odo dňa podania 
prihlášky.                        

riaditeľka Rajniaková Žofia  

Oznamujeme občanom, že daň za psa za 
rok 2012 bolo možné vyplatiť na Obecnom 
úrade do 31. januára 2012. V týchto dňoch 
budú doručované Rozhodnutia o dani za 
psa do domácností, ktoré si daňovú povin-
nosť do tohto dátumu nesplnili.

Priebežne, počas úradných hodín (mimo 
štvrtku, ktorý je nestránkový), možno na 
OÚ uhrádzať poplatok za komunálny od-
pad.

Upozorňujeme prevádzkovateľov nevý-
herných hracích prístrojov a predajných 
automatov, ktoré sa spúšťajú alebo pre-
vádzkujú za odplatu, že na tieto zariadenia 
sa tiež vzťahuje daňová povinnosť, ktorú 
si mali splniť do 31. januára 2012. Daňov-
níkom je fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. Základom dane je počet ne-
výherných hracích prístrojov. Podmienky 
upravuje § 16 Všeobecného záväzného na-

Daňové oznamy
riadenia o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady č. 27/5/2011.

V týchto dňoch sa aplikáciou nového 
softvéru pripravujú rozhodnutia o dani z 
nehnuteľnosti. Daňovník bude platiť daň 
na základe Rozhodnutia, ktoré budú prie-
bežne doručované do domácností. 

Úľavy na daniach budú zohľadnené iba v 
prípade, že si ich daňovník uplatnil do 31. 
1. 2012.

Obec Strečno bude prostredníctvom no-
vín zverejňovať neplatičov z radov fyzic-
kých a právnických osôb. Základom pre 
zverejnenie neplatiča z radov fyzických 
osôb je daňový nedoplatok presahujúci 160 
Euro. V prípade právnických osôb je táto 
čiastka 1600 Euro. Za rok 2011 prekročili 
uvádzané limity firmy Stavomat SK s.r.o., 
Anton Kudlička (1882,56  Euro) a Kammy 
a.s., Ing. Jozef Mydlo (2611,17 Euro).     /r/

V mesiaci december 
bola ukončená prvá fáza 
rekonštrukcie káblového 
distribučného systému 

vo Vašej obci. Táto rekonštrukcia sa týkala 
prerábky hlavných trás káblových rozvodov. 
K zlepšeniu kvality je potrebné vykonať aj 
výmeny niektorých terciárnych prípojok. 
Táto druhá fáza rekonštrukcie začne hneď, 
ako to umožní počasie. Kontinuálnu nad-
väznosť oboch fáz rekonštrukcie prerušilo 
mrazivé počasie, pretože vo všeobecnosti sa 
s káblom môže pracovať maximálne do 5 °C. 
Nižšie teploty by mohli kábel vážne poškodiť. 
Napriek rekonštrukcii sa mohlo stať, že nie-
ktorým účastníkom kvalita signálu poklesla. 
Ospravedlňujeme sa a zároveň Vás prosíme, 
aby ste nám tieto problémy hlásili na telefón-
nom čísle 041/500 5409 alebo na poruchovej 
HOT-LINE linke 0917 678799. 

Dňa 6.2.2012 sa uskutočnilo vo Vašej obci 
prelaďovanie televíznych programov na 
iné frekvencie, o čom ste boli informovaní 
aj prostredníctvom infokanálu. Za takúto 
zmenu sprevádzanú nepríjemnou nutnosťou 
preladiť si televízne prijímače sa Vám ospra-
vedlňujeme. Preladenie bolo nevyhnutné pre 
zavedenie novej služby - vysielanie v DVB-C 
formáte. DVB-C vysielanie si môžu naladiť 
zákazníci, ktorí majú predplatený rozšírený 
balík služieb MINI+BASIC zatiaľ bezplatne, 
pretože prebieha skúšobná prevádzka. DVB-
-C vysielanie prinesie so sebou množstvo 
programov, z ktorých niektoré budú aj v HD 
kvalite. Po ukončení skúšobnej prevádzky 
bude DVB-C signál zakódovaný. Následne 
si budete môcť vyberať z nových programo-
vých balíkov. Týmto žiadame účastníkov, aby 
si vopred nekupovali Set-Top-Boxy, nakoľko 
sa môže stať, že nebudú podporovať systém 

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET
kódovania využívaný v našej káblovej tele-
vízii. Set-Top-Boxy podporujúce nami vy-
užívané  kódovanie si za zvýhodnené ceny 
budete môcť kúpiť v našej spoločnosti, po 
ukončení testovacej prevádzky. Programový 
balík MINI bol po naladení rozšírený o vy-
sielanie programov v DVB-T kvalite. Účast-
níci káblovej televízie, ktorí vlastnia starší 
televízny prijímač budú naďalej využívať 
analógový signál.

Zároveň by sme Vám radi opätovne pripo-
menuli možnosť zapojenia vysokorýchlost-
ného internetu prostredníctvom káblového 
distribučného systému vo Vašej obci už od 
5,- EUR mesačne. V našom záujme je, aby 
ste mohli sledovať kvalitný televízny signál 
a súčasne využívať dátovo a časovo neobme-
dzený vysokorýchlostný internet.

Bližšie informácie o službách káblovej tele-
vízie a internetu Vám radi poskytneme na te-
lefónnom čísle spoločnosti TES Media, s.r.o. 
041/ 500 5409 v pracovných dňoch od 8:00 
do 16:00.

Prvá pltnícka a 
raftingová  

spol. s r.o., Strečno

Príjme väčší 
počet pltníkov
Finančne zaujímavá a 

sezónna pracovná prí-
ležitosť pre študentov, 
zmenárov, nezamest-

naných a pod. Predpoklady: vek nad 18 
rokov, dobrý zdravotný stav, komunika-
tívnosť

Znalosť AJ, NJ vítaná
Info: tel.: 0907 196 999

Email: prvapltnicka@strecno.sk
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Miestny odbor Matice slovenskej v Strečne zorganizoval súťaž o najkrajšie svetlom vy-
zdobený dom počas Vianoc v obci. Niekoľko obhliadok domov odbornou komisiu uká-
zalo, že niektoré domy to s osvetlením myslia vážne, no chýba im ešte niečo, aby vynikli. 
Boli však aj domy, kde nesvietili žiadne svetlá a ani vianočné stromky v izbách.

Nakoľko išlo o prvú súťaž tohoto druhu v obci, treba veriť, že na budúci rok to bude ešte 
lepšie. Pri hodnotení komisia rozhodla, že vecné ceny (knihy o obci Strečno) si môžu prísť 
zobrať k p. Pavlovi Ďurčovi majitelia domov:          P.Ďurčo

Súťaž o najkrajší dom

2. miesto: Ulica 1.mája 220

3. miesto: Ulica SNP 766

1. miesto: Ulica za záhradami 467

27.1. 2012 sa na pôde Ministerstva ži-
votného prostredia (MŽP SR) za účas-
ti predstaviteľov Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) uskutočnilo rozporo-
vé konanie k materiálu „Výnos MŽP SR, 
ktorým sa dopĺňa národný zoznam území 
európskeho významu“. 

Medzi 97 navrhovanými územiami sú 
tiež

Strečnianske meandre Váhu
Identifikačný kód: SKUEV0665
Katastrálne územie: okres Martin: Lipo-

vec, Vrútky, okres Žilina: Strečno, Nezbud-
ská Lúčka

Výmera lokality: 67,70 ha
Vymedzenie stupňov územnej ochrany 

podľa parciel a katastrálnych území:
Stupeň ochrany: 4
Katastrálne územie: Lipovec
Parcely: 1219/7-časť, 1183/1, 1808/2
Katastrálne územie: Strečno
Parcely: 1177-časť, 1375, 1383/1, 

1383/11-časť, 1387
Katastrálne územie: Nezbudská Lúčka
Parcela: 5372-časť
Katastrálne územie: Vrútky
Parcely: 4198, 4428/15-časť
Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie 

je navrhované z dôvodu ochrany bioto-
pov európskeho významu: horské vodné 
toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 
(3220), lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 
lesy (*91E0) a živočíšne druhy  európske-
ho významu: hlavátka podunajská (Hucho 
hucho), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), 
kunka žltobruchá (Bombina variegata), 
vydra riečna (Lutra lutra).  /pa/

Strihanie psov
Kompletná úprava

Strihanie, 
 kúpanie, 
  čistenie uší, 
 strihanie pazúrikov
Kontakt:
1. mája 635, Strečno
tel: 0902 675 342
email: adacko0902@azet.sk

Doplnenie národného zoznamu 
území európskeho významu
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V piatok 17. februára sa konal školský 
karneval pre prvý i druhý stupeň, ktorý 
organizovala rada rodičov. Určite ste ne-
vedeli, prečo vlastne túto tradíciu dodržia-
vame. Slovo karneval pochádza najskôr z 
talianskeho carne levare („dvíhať mäso“) 
a predstavuje obdobie zábavy pred nasle-
dujúcim 40-dňovým pôstom pred Veľkou 
nocou. Začína 6. januára a končí na Po-
polcovú stredu. Na našom karnevale sme 
stretli mnoho pirátov, superhrdinov, prin-
cezné, rôzne príšery zo záhrobia dokonca i 
šmolkov. Najoriginálnejšie masky boli oce-
nené peknými cenami, o ktoré sa postarali 
rodičia.

O výzdobu sa postarali rodičia a žiaci zo 
školského parlamentu. Celú sálu nám po-
mohli pripraviť žiaci zo 6.B a 8.B.  

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave karnevalu. Tešíme sa 
o rok.       E.Trnovcova

Karneval

Cesta v okolí Strečna je rokmi zakliata. Aj nedávno pri autocampingu počas jazdy začalo 
horieť nákladné auto. Foto: Pavol Ďurčo

Poľovníci zo Strečna počas tohtoročnej krutej zimy pravidelne prikrmujú zvieratá v lese. 
Kŕmenie nosí ku krmelcu aj Pavol Štadáni. Foto: Pavol Ďurčo 

Dňa 20. januára 2012 sa uskutočnil 3. 
ples školských zariadení obce Strečno. Ako 
už býva zvykom, záujem prevýšil kapacitu 
sály Kultúrneho domu. V úvode privítal 
riaditeľ ZŠ SNP v Strečne prítomných a 
poďakoval za podporu sponzorom, ktorí 
už tradične prispeli do tomboly vecnými 
darmi. V programe vystúpili bývalé žiač-
ky ZŠ hudobnými a speváckymi číslami 
doprevádzané pánom učiteľom Michalom 
Klocáňom, folklórna spevácka skupina 
„ZVONICA“ zo Strečna a po polnoci pre-
kvapenie večera – ľudová hudba „JAVO-
ROVÉ HUSLE“ z Martina. 

K príjemnej atmosfére prispela aj kapela 
„SUNNY MUSIC“, ktorá hrala do tanca. 
Ľudia odchádzali z plesu spokojní, o čom 
svedčí aj záujem o budúce akcie, ktoré po-
riada škola. V budúcnosti by sme chceli 

zorganizovať niečo aj v jarných a letných 
mesiacoch – napr. Majáles školy, alebo 
„Olympijský deň“, na ktorom spolupra-
cujeme so Súkromným ŠSZČ Board Club 
Radoslava Žideka, prvého medailistu zo 
Zimných olympijských hier v ére samo-
statnosti slovenskej republiky.  

Tešíme sa na Vašu podporu.  
Mgr. Marian Oberta, riaditeľ ZŠ SNP

3. ples školských zariadení obce Strečno Matica oznamuje
MO Matice slovenskej v Strečne ozna-

muje záujemcom a sympatizantom, že na 
stránke http://matica.strecno.eu/ zverej-
ňuje plány činnosti svojich krúžkov a 
oddielov. 

Tieto môžu byť pozvánkou napr. na tu-
ristické akcie, kurzy a pod.

Odvoz
komunálneho

odpadu

Komunálny odpad sa odváža každý 
párny týždeň v utorok 

Odvoz triedeného odpadu sa vykonáva 
každý tretí štvrtok v mesiaci
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Hviezdoslavov Kubín
V pondelok 13. februára sa konalo škol-

ské kolo v prednese poézie a prózy v tra-
dičnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Žiaci 
boli rozdelení do viacerých kategórií. Našu 
školu budú na okresnom kole 27.2. repre-
zentovať: Lujza Klocáňová 3.A, Lea Ilovská 
4.B, Katarína Ďurčová 6.B. Veľká vďaka 
patrí všetkým zúčastneným, ktorí našli 
odvahu a tiež rodičom, ktorí sa postarali o 
knižné odmeny. 

Vládkyňa zima ukázala hrdo svoju 
moc. Snežila a snežila, mrazom pudro-
vala líca do červena a kreslila krásne ob-
razy po oknách. My, ľudia, sme sa tomu 
prizerali z teplých vykúrených izieb. Ne-
jedna stará mať povedala:,, Čo sa všetci 
čerti ženia, je tam taká zima, že by člo-
vek ani psa von nevyhnal!“ Naše deti sa 
na zimu prizerali spoza okien a tvorili. A 
aspoň takto túžili po jari.

O sýkorke
Poznali sme sýkorku,
Čo mala rada kávu cigorku.
Bývala v jednom dome
Na vysokom strome.
 Tá sýkorka ochorela
 Aj hlava ju rozbolela.
 Zvýšil sa jej veľmi tlak
 Z toľkej kávy, je to tak.
Poznám smutnú sýkorku,
Čo nepije už kávu cigorku.
Inú záľubu si našla
Popíja sirup od kašľa.
(Marika Martiniaková, Miška Zaťurová 5.A)

Pani Jar
Keď prichádza pani Jar,
Pre dospelých je to dar.
Už nemusia v bunde chodiť,
Autami sa šmýkať, brodiť.
 Už je toho snehu dosť,
 Bol nám dlho pre radosť.
 Teraz nám je na oštaru
 Zlomili sme lopatu starú.
Deti sa už radujú,
Toľkú krásu obdivujú.
Bicykel už prichystaný
Od tej našej krstnej mamy.
 Hurá, bude jar!

(Sandra Papánková, 5.A)
Pomaly odchádza

Už od nás odchádza studená zima,
Posledný sneh odhadzuje zmrznutá Mariena.

Studená perina zakryla kvety,
Deti z nej mávajú studené päty.

Mariena, Mariena prichádza jar,
Kvietky sa radujú, už ich je pár.

Stromčekom pučia zelené listy,
Ihličie nepadá, v tom sme si istí.

Medvedík v brlohu doteraz spal,
Na ďalší týždeň konečne vstal.

Brodí sa lesom, hľadá si pár,
Odišla zima a prišla jar.
(Katka Ďurčová, Adelka Kučeríková 6.B)

Slávnostná udalosť v našej škole
V piatok 20.2.2012 sme sa zišli pri slávnostnom prestrihutí pásky pri príležitosti 50.výro-

čia otvorenia budovy Základnej školy v Strečne a ukončenia celkovej rekonštrukcie školy.
Pásku po slávnostných príhovoroch prestrihli podpredseda NR SR Milan Hort, štátny 

tajomník MŠ SR Jaroslav Ivančo, starosta obce Strečno Dušan Štadani a riaditeľ ZŠ Ma-
rian Oberta. Všetci prítomní sa potom mohli prejsť po vynovených priestoroch školy, 
pozrieť si kultúrny program DFS Hájovček a skvelú prezentáciu o histórii Základnej školy 
v Strečne. Túto slávnostnú chvíľu sme zakončili príjemným posedením, ktoré bolo plné 
dojmov a spomienok.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o príjemnú atmosféru tohto podujatia, bývalým 
kolegom a riaditeľom, ktorí i napriek svojim záujmom a veku neodmietli a prijali naše po-
zvanie a v neposlednom rade aj bývalému vedeniu obce Strečno,  p. Alfonzovi Klocáňovi a 
p. Janke Tavačovej.            kolektív ZŠ SNP Strečno

Lyžiarsky výcvik
Pani Zima nám v tomto roku priala a snehová nádielka bola bohatá, preto sme sa od 6.2. 

do 10.2. učili lyžovať. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 33 žiakov našej školy zo siedmeho 
a ôsmeho ročníka. Všetkým patrí pochvala za snahu a vytrvalosť.  Niektorým išlo lyžova-
nie ako po masle, lebo už viac-menej vedeli lyžovať. Zdokonaľovali sa už len v technike. 
Iní stáli na lyžiach prvý, či druhý raz.  Vďaka svojej vytrvalosti a statočnosti sa naučili zá-
kladným pravidlám pri lyžovaní, a tým sa v piatok – na záverečných pretekoch –  zaradili 
k pretekajúcim  lyžiarom. Preteky dopadli nasledovne: 

Dievčatá:    Chlapci:
1.miesto-Terezka Bohačiaková  1.miesto-Ivko Oberta
2.miesto-Katka Cigániková  2.miesto-Tomáško Škripek
3.miesto-Paulínka Beháňová  3.miesto-Riško Samec
Udelili sme aj dve zvláštne ocenenia – zvolili sme si Kráľa (Jožko Melo) a Kráľovnú 

(Kristínka Štadaniová) svahu ako odmenu za najväčšie pokroky v lyžovaní.
Naša vďaka patrí členom lyžiarskeho oddielu Javorina – p. J. Janusovi, p. M.Hliníkovi, 

p. M.Vojvodovi, p. J. Trnovcovi. Postarali sa o to, aby nám nič nechýbalo. V piatok nám 
uvarili chutný guláš a po celý mrazivý týždeň nám varili teplý čaj. 

Poďakovanie patrí aj mojim kolegom – inštruktorom p. Ivanovi Melovi st., p.Ivanovi 
Melovi ml., p. učiteľovi Jaroslavovi Štefkovi za trpezlivosť a pekný prístup k deťom.

Mária Hliníková,  ZŠ SNP Strečno
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17. februára zorganizoval Miestny spolok 
Slovenského Červeného kríža prvý tohto-
ročný odber krvi. 

Akciu organizačne opäť zabezpečoval vý-
bor spolku pod vedením predsedníčky p. 
Veroniky Samcovej.

Pracovníci mobilnej jednotky Národ-
nej transfúznej služby vykonávali odber v 
priestoroch jedálne v KD od ôsmej hodiny 
ráno. Darcom po odbere poskytli organi-
zátori občerstvenie a obecný úrad z vďaky 
za tento šľachetný ľudský čin venoval kaž-
dému poukaz na relax v saune a bazéne 
zariadenia SIP ŽSR v Strečne.

Zoznam darcov:
Sidónia Kočišová - Dušan Štadáni
Eduard Ciferi - František Samec st.
Miroslav Cvacho - Jakub Cvacho

Alica Kyšková - Daniel Ilovský
Anton Taraba - Milan Sapieta ml.

Stanislava Samcová - Jozef Šrenker
Ing. Stanislav Šupej - Michal Melo 

Miroslava Pernišová - Milan Oberta
Božena Obertová - Róbert Kán

Dušan Paulíček - 
Kamil Beháň - Monika Michalková
Alžbeta Michalková - Ján Kuzmány

Ján Melo - Lenka Vojvodová
František Samec ml. - Ing. Karol Taraba
Katarína Klocáňová - Ing. Daniel Samec
Pozn.: Redakcia sa ospravedlňuje za chyb-

né uvedenie mena Marianny Šipčiakovej v 
zozname darcov krvi zo 14. 10. 2011 v po-
slednom čísle Hlásnika.

Odber krvi
Plnofarebný bulletin so 40 stranovým 

rozsahom ako výstup projektu z fodov EÚ 
Folklór – jazyk, čo nepozná hranice, bol 
vydaný v trojtisícovom náklade, v troch 
jazykoch. Slovenko – poľská mutácia, tak 
ako slovensko – anglická po 1500 ks.

Pôvodný plán urobiť materiál na 24 stra-
nách bol po sústredení podkladov nutné 
zmeniť, pretože sa zistilo, že aj stručnej in-
formácii o kultúre, jej histórii a význame 
takýto priestor vôbec nepostačuje.

Výberovým konaním bola na realizáciu 
určená Magma Čadca – Mária Ščúryová. 
Jej heslo, že je kreatívnym vydavateľstvom, 
sme si mali možnosť overiť už v minulosti 
a ani teraz nás Magma nesklamala. Často-
krát je vhodné pozrieť sa na vec inými oča-
mi a pohľad na Strečno cez prizmu Magmy 
nás iba utvrdzuje v presvedčení, že žijeme 
vo výnimočnom prostredí. Ku žiadnej zá-
kazke nepristupujú remeselne. Ich návrhy, 
ktoré podporili našu koncepciu a zámer 
na spracovanie problematiky strečnianskej 
kultúry adekvátne téme, boli prvým dob-
rým krokom. Preto sme sa obrátili na Otku 
Moravčíkovú, u ktorej sme predpokladali 
poetické, ale výstižné texty. Mala k dispo-
zícii fakty z knihy rodiny Ďurčovcov a roz-
pracovala ich spôsobom, ktorý skutočne 
dáva nášmu pohľadu iný rozmer. Ale ta-
kisto objavila a zverejnila nové skutočnos-
ti, napr. dokazujúce,  že poloha Strečna a 
zrejme aj prienik kultúr ovplyvňovali tento 
priestor dávno predtým, ako sú priame pí-
somné zmienky. Návrh základnej kostry, 
doplnenie textu a úpravu niektorých častí 
vykonal Pavol Albrecht.

Fotografie sú dielom Jaroslava Velič-
ku, Dušana a Pavla Ďurčovcov, Michala 
Kristeka, Cyrila Králika a tiež boli použité 
niektoré snímky z archívu obce.

Opätovné použitie panoramatickej mapy 
Ondreja Hrašku má slúžiť pre návštevníka 
v základnej orientácii v našej oblasti i po-
máha k pochopeniu súvislostí.

Pri priebežných úpravách v procese tvor-
by materiálu promptne zabezpečovala an-
glické a poľské preklady príhovoru, zmien 
a textových doplnkov Katarína Albrechto-
vá. Zoznam atraktivít a služieb v Strečne 
na poslednej strane vychádzal zo záujmu 
oslovených subjektov.

Tlač, ako víťaz výberového konania, vy-
konala firma Time Print z Varína.

Takže každá domácnosť v Strečne a pred-
pokladáme aj množstvo rodákov a náv-
števníkov bude mať možnosť dozvedieť sa 
o dedičstve duchovného bohatstva ako aj o 
tých, ktorí sa o jeho zachovanie a rozširo-
vanie v tejto dobe starajú. 

Projekt a bulletin sú však aj plodom 
cezhraničnej spolupráce a dôkazom výz-
namu a kvality spolupráce partnerských 

obcí. Tak to vníma aj starosta poľského 
Jaworze – pán Zdyslaw Bylok, ktorý v ňom 
vo svojom príhovore okrem iného uvádza:

„Výmeny detí a mládeže, spolupráca v 
oblasti cestovného ruchu a školstva, spo-
ločne relizované investície (náučné chod-
níky,sklená cesta) či viaceré kultúrne a 
folklórne podujatia spôsobili, že vznikli 
medzi obyvateľmi Strečna a Jaworze mno-
hé rodinné a kamarátske putá. Vďaka spo-
ločným aktivitám samospráv našich dvoch 
obcí sa nám podarilo pobúrať rôzne ste-
reotypy vyplývajúce z nepoznania jeden 
druhého. Už len preto môžem povedať, že 
sa celá námaha oplatila stonásobne.

Zároveň vyjadrujem nádej, že minulé 
skúsenosti a spoločne zrealizované projek-
ty sú len vstupom do ďalších spoločných 
aktivít. Hľadiac na to, čo všetko sa nám 
podarilo a ako veľa sme spolu dosiahli, 
nemám najmenšej pochybnosti, že pria-
teľstvo so Strečnom a jeho obyvateľmi je 
hodnotou samou o sebe.“  /pa/

Strečnianska kultúra

Kurzy zabudnutých remesiel
Počas týchto tuhých mrazov sa v Streč-

ne v MO Matice slovenskej rozhodli zor-
ganizovať odborné kurzy zabudnutých 
remesiel. Začať chcú 3. – 4. marca 2012 
poobede – Udrôtuj si vajíčko s lektor-
kou Otíliou Kadašiovou.

O týždeň 10.-11. marca sa budú učiť 
rôznym technikám maľovania vajíčok 
„Vajíčko ako maľované“ s lektorkou Ve-
ronikou Štaffenovou.

Tretí kurz 17.-18. marca sa bude učiť 
piesť a zdobiť perníky „Vajíčko z perní-
ka“ s lektorkou Mirkou Valicovou.

Kurzy sa budú organizovať Kúdelnej 
izbe u starej mamy. V rámci kurzov do-
stanú jeho účastníci potrebný materiál, 
no a po jeho skončení si odnesú výrobok 
urobený vlastnými rukami. Informácie o 
kurzoch na telefóne: 0904 887728 u pani 
Otílii Kadašiovej.               -pď-

Výstavu strečnianskych krojov pod tým-
to názvom nám prestavila počas Vianoc a 
divadelných predstavení pani Otília Kada-
šiová. 

Toto obdobie nebolo zvolené náhodne, 
ale ako vo svojom príhovore na letáku k 
akcii autorka uvádza: „Vianoce sú druhý 
najväčší sviatok, ktorý sa u nás v Strečne 
vždy dodržiaval a preto si naši predkovia 
obliekali najnovšie a najkrajšie šaty, ktoré 
sa ľudovo nazývali „kostelové“.

Cez tieto vianočné dni Vám predstavu-
jem moju zbierku krojov zo Strečna a oko-
lia. Je to kresťanská rodina na Božie naro-
denie, pripravená na odchod do kostola na 
„Pastiersku omšu“

Zároveň ďakuje obecnému úradu, ktorý v 
rámci projektu na podporu kultúry umož-
nil spítomniť si sviatočnú atmosféru tých-
to dní ako aj rodinám, ktoré jej zverili do 
opatery časti krojov (Kubičkovci, Bukovin-
skí, Ďurčovci, Beháňovci, Stráňavčinovci 
zo Strečna a Moravčíkovci zo Stráňav). 

A na záver prosí všetkých, ktorí majú 
doma nepotrebné časti krojov, nech jej ich 
poskytnú na prezentácie alebo ako vzor.   

/pa/

Vianoce – Strečno 2011
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Koniec fašiangu
Aj v tomto roku, ako vždy doteraz, nám bolo pripomenuté ukon-

čenie fašiangového obdobia pochodom masiek a poslednými zá-
bavami pre pôstnym obdobím. Dobrovoľný hasičský zbor v so-
botu 18. februára prešiel s maskami  uliciami Strečna. Príspevky 
z jednotlivých domácností väčšinou sústreďovali do prenosnej 
pokladnice. Každý bol pozvaný na večernú zábavu do kultúrneho 
domu.

V utorok 21. februára po obede sa do masiek obliekli deti z fol-
klórneho súboru Hajovček a večer sa konal tradičný „lopatkovec“ 
a polnoc bola termínom pochovania basy, ktorá symbolicky pred-
znamenala štyridsaťdňový pôst, trvajúci od Popolcovej stredy do 
Veľkej noci.             /pa/

Ochotnícke divadlo Strečno zo srdca 
ďakuje za priazeň, ktorú ste nám milí 
spoluobčania, ale aj hostia z okolitých 
dedín, preukázali veľkou účasťou na 
našich troch predstaveniach veselohry 
,,Právo na hriech“ od českého dramati-
ka Viléma Wernera, ktoré sme odohrali 
minulý rok vo vianočnom čase. Bola to 
Vaša odmena za našu skoro 4-mesačnú 
každodennú prácu. Veľký záujem o tento 
druh kultúry v našej obci svedčí o tom, 
že obnovenie ochotnického divadla po 
20-tich rokoch bol správny krok, i keď 
veľmi náročný. Chcem sa poďakovať 
hercom, ktorí do hry vložili nielen svoj 
voľný čas, ale aj ochotnícke srdce, tech-
nikom, ktorí zabezpečovali kulisy, osvet-
lenie, usporiadateľom a všetkým, ktorí 
sa akoukoľvek mierou pričinili o úspeš-
né predstavenia. Ďakujem Obecnému 
úradu Strečno za ústretovosť a snahu 
zlepšiť podmienky na nácvik a taktiež 
za finančnú podporu. Tešili sme sa z vy-
noveného javiska , ale aj z priestorov šat-
ne. Veľa ochotníkov je aj medzi našimi 
občanmi, ktorí nám nezištne pomáhajú 
pri realizácií predstavení doma, ale aj v 
iných obciach. Už tretíkrát sme  hrali v 
obci Stráňavy a prvýkrát vo Varíne. Boli 
sme milo prekvapení vypredanou sálou 
a úžasným publikom. Po dobrom ohla-
se  sme dostali pozvánku aj do Tepličky 
nad Váhom, kde sme hrali 18. 2. 2012. 
Úspech a prijatie zo strany obce bol ako 
vo Varíne a už sa tešia na ďalšie predsta-
venie. Mnohí boli prekvapení úrovňou a 
hereckými výkonmi našich ochotníkov. 
Predstavenie si bol pozrieť aj režisér z 
Makovického domu Žilina pán Abáffy, 
ktorý bol veľmi spokojný s výberom hry 
a výkonmi hercov. Táto odozva nás za-
väzuje naďalej pokračovať v ochotníckej 
činnosti a rozdávať radosť nielen doma, 
ale aj v okolitých obciach..

Marta Pristachová 

Ochotníci ďakujú...

Zmena otváracích hodín v obecnej kniž-
nici: 

Pondelok 14.00-17.00
Streda  14.00-18.30
Piatok  14.00-17.00
Telefonne číslo do knižnice: 041/5697144
Obecná knižnica vyhlasuje témy literár-

nych súťaži:
v próze na tému:  ,,Zberateľská vášeň“
v poézii na tému: ,,Týždeň“
Súťaž je pre žiakov základnej školy. Uzá-

vierka súťaže je 30.3.2012
Služby poskytované obecnou knižnicou
- Internet pre verejnosťs možnosťou tlače 
deti ZŠ    20c/pol hod.
študenti stredných a vysokých škôl
   50c/pol hod.
dospelí používatelia  50c/pol hod.

- kopírovanie A4 formát čiernobiela tlač  
  7c/strana 

- kopírovanie A4 formát čiernobiela tlač  
  10c/obojstanne

Každoročne sa v obecnej knižnici koná 
Andersenova noc.Noc plná prekvape-
ní,rozprávok a zážitkov. Nebude to inak aj 
tento rok. Deti, ktoré sa zúčasnia tejto ne-
opakovateľnej noci, sú vyberané podľa ak-
tivity a návštevnosti v knižnici. Deti, ktoré 
nedovŕšili vek 12 rokov, sa môžu nahlásiť 
v obecnej knižnici do 14 marca 2012, kde 
dostanú pozvánku, ktorú musia rodičia 
potvrdiť svojím podpisom. Anderseno-
va noc sa bude konať 30.3.2012 v čase od 
17.hodiny do 31.3.2012.

Teším sa na vašu účasť 
Vaša knihovníčka

Z obecnej knižnice
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 24. 
februára 2012 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

V. liga dospelí - skupina A
14. kolo Ne 25.03. 15:00 Kotrč. Lúčka - Strečno
15. kolo Ne 01.04. 15:30 Strečno - Podvysoká
16. kolo Ne 08.04. 15:30 Belá - Strečno
17. kolo Ne 15.04. 15:30 Rajec - Strečno
18. kolo Ne 22.04. 16:00 Strečno - Kotešová
19. kolo Ne 29.04. 16:00 S. Bystrica - Strečno
20. kolo Ne 06.05. 16:30 Strečno - Radoľa
21. kolo Ne 13.05. 16:30 Raková - Strečno
22. kolo Ne 20.05. 17:00 Strečno - Terchová
23. kolo Ne 27.05. 17:00 Bánová - Strečno
24. kolo Ne 03.06. 17:00 Strečno - Rudinská
25. kolo Ne 10.06. 17:00 Rosina - Strečno
26. kolo Ne 17.06. 17:00 Strečno - N. Bystrica

V. liga dorast - skupina A
14. kolo So 24.03. 14:30 Radoľa - Strečno
15. kolo Ne 01.04. 13:00 Strečno - Zborov n. B.
16. kolo Ne 08.04. 13:00 Belá - Strečno
17. kolo So 14.04. 15:30 D. Hričov - Strečno
18. kolo Ne 22.04. 13:30 Strečno - Kotešová
19. kolo Ne 29.04. 13:30 S. Bystrica - Strečno
20. kolo Ne 06.05. 14:00 Strečno - Čadca B
21. kolo Ne 13.05. 14:00 Raková - Strečno
22. kolo Ne 20.05. 14:30 Strečno - Terchová
23. kolo Ne 27.05. 14:30 Čierne - Strečno
24. kolo Ne 03.06. 14:30 Strečno - Teplička n. V.
25. kolo Ne 10.06. 14:30  Rosina - Strečno
26. kolo Ne 17.06. 14:30  Strečno - Turzovka

II. trieda žiaci
14. kolo Ut 01.05.  10:00 V. Rovné - Strečno
15. kolo Ut 08.05.  10:00 Strečno - Lietavská Svinná
16. kolo Ne 08.04.  10:00 Divinka - Strečno
17. kolo Ne 15.04.  10:00 Turie - Strečno
18. kolo So 21.04.  10:00 Strečno - Kotešová
19. kolo Ne 29.04.  10:00 Lúky - Strečno (ihrisko v Divine)
20. kolo So 05.05.  10:00 Strečno - Lietavská Lúčka
21. kolo Ne 13.05.  10:00 Predmier - Strečno
22. kolo So 19.05.  10:00 Strečno - Bytčica
23. kolo Ne 27.05.  10:00 Stráňavy - Strečno
24. kolo So 02.06.  10:00 Strečno - R. T. - Konská
25. kolo Ne 10.06.  10:00 Rosina - Strečno
26. kolo So 16.06.  10:00 Strečno - H. Hričov
Pozn. Vedenie FK sa v tomto období snaží o zmenu termínu domácich 
zápasov žiakov zo soboty na nedeľu s nezmeneným hracím časom. V prí-
pade kladného stanoviska Oblastného futbalového zväzu bude futbalová 
verejnosť o zmene informovaná.

Rozlosovanie jar 2012

Náhle ochladenie začiatkom februára prvýkrát počas tejto zimy 
umožnilo pripraviť klzisko pre všetkých záujemcov.

Dobrovoľný hasičský zbor v rámci skúšky hydrantov zrealizoval  
3. – 5. februára iniciatívu starostu a s pomocou techniky zalial dve 
plochy na školskom dvore. Jednoduché a 
nenáročné riešenie umožnilo v nasledujú-
cich dňoch  športovať desiatkam detí a užiť 
si zimu v plnej kráse.      /r/

Klzisko na školskom dvore

Prenájom tenisových kurtov
Obecný úrad Strečno ponúka za výhodných podmienok pre-

nájom tenisových kurtov s antukovým povrchom v športovom 
areáli na Radinovom.

Záujemci sa môžu prihlásiť na OU v Strečne.          /r/

Dňa 28.12.2011 sa poriadal 2.ročník Vianočného turnaja v stolnom te-
nise, na ktorom sa zúčastnilo 50 súťažiacich z okresov Žilina, Čadca z 
Oravy aj Moravy. V súťaži dvojhier zvíťazil Vít Doležel - hráč z Moravy, 
ktorý hrá za klub Komorní Lhotka pred naším hráčom TK Strečno Ro-
manom Juríkom a na treťom mieste sa umiestnil Tomáš Kucko zo žilin-
ského klubu. V súťaži štvorhier sa na 1.mieste  umiestnili taktiež hráči z 
Moravy Vít Doležel a Zbyňek Pagáč. Na tomto turnaji sa hral švajčiarsky 
systém nad ktorým mal dohľad hlavný rozhodca, náš predseda STK Žili-
na  Ing.Ľubomír Juráš, ktorému by som sa chcel touto cestou poďakovať 
za priebeh celého turnaja. V doterajšom priebehu jednotlivých súťaží, v 
ktorých reprezentujú Strečno družstvá „A“, „B“, „C“ bolo odohraných 17 
z 22 zápasov. O postavení našich zástupcov informujú  časti tabuliek po 
domácich zápasoch odohratých v telocvični 17.  februára.                    /kp/

KSTZ Žilina - 4. liga, západ, muži 2011/2012
1. Čadca C  17 16 1 0 230:76 50
...
7. Žilina D  17 6 4 7 144:162 33
8. Strečno A  17 7 1 9 142:164 32
...
12. Stránske B  17 1 0 16 93:213 19

OSTZ Žilina - 5. liga, muži 2011/2012
1. Trnové A  17 15 1 1 236:70 48
...
8. Stará Bystrica A  17 6 2 9 137:169 31
9. Strečno B  17 5 3 9 120:186 30
...
12. Trnové B  17 0 0 17 59:247 17

OSTZ Žilina - 6. liga, muži 2011/2012
1.  Krásno A  16 13 0 3 184:104 42
...
10. Čadca F  17 4 1 12 145:161 26
11.  Strečno C  17 3 2 12 104:202 25
12.  Nededza B  17 2 0 14 87:219 20

Stolný tenis
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Po zmiznutí kosačky z uzamknutého 

plechového skladu, ktorú nutne potre-
bujú futbalisti a ktorej stratu musel riešiť 
obecný úrad kúpou novej, si zlodeji trúď i i 
na vlámanie sa do priestorov budov OÚ a 
Domu smútku.

Príchod zamestnancov úradu v stredu 7. 
marca znamenal ďalšie nepríjemné pre-
kvapenie. Neporiadok, vytrhnuté zabez-
pečovacie zariadenie, vyrezané a vytlačené 
okno a otvorený trezor  boli jednoznač-
ným dôkazom násilného vniknutia.

Po týždni (14. 3.) sme zistili vlámanie do 
Domu smútku. Okrem poškodenia ma-
jetku bola  zistená strata obradných cir-
kevných predmetov, mylne považovaných 
zlodejmi za strieborné.

Všetky prípady sú v štádiu policajného 
vyšetrovania a riešenia úhrady vzniknutej 
škody poisťovňou.

My si iba kladieme otázku, kto ničí náš 
majetok? A sme prinútení hľadať cesty 
aktívnejšej prevencie. Tá však bude napr. 
vybudovaním kamerového systému zna-
menať nielen zvýšené nároky pri nado-
budnutí techniky, ale takisto na jej pre-
vádzku a údržbu. Asi si nevážime spoločný 
majetok, alebo sa nám zdá, že z cudzieho  
krv netečie. Poznáme prípad obce, ktorá je 
svetoznáma a bohatá vďaka práci svojich 
občanov a nie je tam žiadna kriminalita. 
Dôvod je jednoduchý – chránia si svoje a 
ani nikomu nedovolia, aby ničil ich dielo. 
Nemali by sme mať podobný postoj?   /pa/

Krádeže sa opakujú

Pred Odomykaním Váhu sa pozvaní starostovia partnerských obcí z Povodí Stonávky 
a starosta poľského Jaworze s manželkou neformálne stretli so starostom obce D. Štadá-
nim v zasadačke OÚ. Hodnotili doterajšiu spoluprácu a prerokovali spoločné aktivity v 
blízkej budúcnosti na poli kultúry, požiarnej ochrany a cestovného ruchu. Boli im tiež 
predstavené najnovšie publikácie o strečnianskej kultúre, ktoré sme vydali práve v rámci 
cezhraničnej poľsko – slovenskej spolupráce.                      /pa/

Stretnutie starostov

Dňa 15. 3. 2012 sa konalo 14. zasadnu-
tie OZ v Strečne.

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 
kontrolór obce Ing. Lingeš, hostia: p. 
Jana Šoltýsová, p. Eva Janeková, Ing. Pa-
vol Albrecht, Ing. Július Ilovský, p. Štefan 
Oberta, Ing. Rastislav Mikula, Ing. Ľubo-
mír Šripek, p. Ladislav Galadík, Ing. Karol 
Taraba.

OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  berie na vedomie
- informáciu starostu obce o plnení uzne-

sení:
1. Uznesenie č. 37/1B/2011 ohľadne po-

verenia starostu obce napísaním žiadosti 
na SAD Žilina o vysvetlenie dôvodu presu-
nutia autobusových zastávok smer Strečno 
– Žilina bolo splnené,

2. Uznesenie č. 40/2A/2012 ohľadne 
reštrukturalizácie úverov obce Strečno 
bolo splnené,

- Informáciu starostu obce o výsledkoch 
inventarizácie obce k 31. 12. 2011 a o ná-
vrhu možného odpredaja majetku obce – 

chaty na Domašine,  
- došlú poštu, 
- informácie o ukončení projektu „Fol-

klór – jazyk, čo nepozná hranice a o no-
vom projekte „Spoluprácou hasičských 
zborov k prevencii a ochrane majetku na 
území samosprávy“,

- informáciu Ing. Ilovského o pláne ob-
novy verejného vodovodu v pôsobnosti 
obce Strečno pre obdobie od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2024, o vyčíslení navýšených prác 
na ZŠ SNP v Strečne a o hospodárskom 
výsledku v OPS, s.r.o. Strečno za rok 2011,

- informáciu p. Stanislava Trnovca o po-
kolaudačných závadách na ZŠ,

- informáciu Ing. Ľubomíra Škripeka 
– fa. E2S s.r.o. o vykonanom audite ve-
rejného osvetlenia v rámci rekonštrukcie 
verejného osvetlenia v obci a o možných 
úsporných variantách na riešenie obnovy 
verejného osvetlenia v obci,

- informáciu o krádežiach v obci,
- informáciu o plánovaných akciách v 

obci: 
a. 29. 04. 2012 sa bude konať „Beh pri 

Beh oslobodenia
29. apríla sa uskutoční 

28. ročník Behu oslo-
bodenia obce Strečno 
o 13.00 hod. O 10.00 sa 
bude konať tradičné kla-
denie vencov k hrobom 

padlým v II. sv. vojne na starom cintoríne a 
na vrchu Zvonica. Obecný úrad ako hlavný 
organizátor pozýva na obe akcie občanov 
aj športovú verejnosť.



2. strana 2/2012

»  Dokončenie z 1. strany
príležitosti oslobodenia obce Strečno“,

b. 06. 05. 2012 sa plánuje výstup na Po-
lom,

c. 20. 05. 2012 sa budú konať „Obecné 
hody“,

- informáciu o pripravovanej akcii „Ties-
ňava 2012 - Boje o Strečno 1944“ - organi-
zátor 2W s.r.o. Žilina,

- diskusné príspevky poslancov.  
B. zriaďuje
- návrhovú komisiu,
- likvidačnú komisiu na likvidáciu neu-

potrebiteľného, zničeného majetku obce
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
 A.  volí
1. členov návrhovej komisie v zložení: p. 

Gustáv Muráň a Ing. Dana Sokolovská (za 
– 9, proti – 0, zdržal sa – 0),

2. overovateľov 12. zápisnice v zložení: p. 
Jozef Samec a Mgr. Ondrej Kormančík (za 
– 7, proti – 0, zdržal sa – 2).

3. členov likvidačnej komisie v zložení: p. 
Peter Oberta, p. Stanislav Trnovec a p. Jana    
Šoltýsová (za – 7, proti – 0, zdržal sa – 2).

Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  schvaľuje
1. program 14. zasadnutia OZ (za – 9, 

proti – 0, zdržal sa – 0),
2. vyradenie majetku v jednotlivých zlož-

kách komisií (za – 9, proti – 0, zdržal sa 
– 0),

3. celkový priebeh vyradenia majetku 
obce (za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0),

4. predbežný návrh na odpredaj majetku 
obce – chaty na Domašine (za – 9, proti – 
0, zdržal sa – 0),

5. prenájom majetku obce na prevádzko-
vanie kompy v Strečne pre Ing. Rastislava 
Mikulu (za – 6, proti – 1, zdržal sa – 2),

6. návrh starostu obce, aby bol majetok 
obce Strečno – parkovisko pod hradom 
ponúknutý do prenájmu (za – 8, proti – 0, 
zdržal sa – 1),

7. mesačný plat starostovi obce vo výške 
1790,- € (za – 8, proti – 1, zdržal sa – 0),

8. odmenu a pravidelnú mesačnú odme-
nu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 
21 % z platu (za – 9, proti – 0, zdržal sa 
– 0), 

9. plán obnovy verejného vodovodu v 
pôsobnosti obce Strečno pre obdobie od 1. 
1. 2015 do 31. 12. 2024 (za – 8, proti – 0, 
zdržal sa – 1),

10. možnosť využitia verejných dotácií z 
Ministerstva Ď nancií v rámci rekonštruk-
cie verejného osvetlenia (za – 9, proti – 0, 
zdržal sa – 0).

B. poveruje
1. starostu obce, aby sa bližšie špeciĎ ko-

valo, aká plocha obecného majetku bude 

vymedzená  na prenájom  parkovania,
2. starostu obce preverením možnosti 

získania zdrojov na preĎ nancovanie do-
stavby -  požiarna zbrojnica,

3. starostu obce na zvolanie reklamačné-
ho konania za účasti projektanta rekon-
štrukcie, dodávateľa stavby a stavebného 
dozoru.

C. uznáša
1. že v prípade presunu účelovo viaza-

ných Ď nančných prostriedkov určených 
na údržbu Pamätníka francúzskych par-
tizánov /6 550,- €/ od AMIC COMBAT 
VOLONTAIRES Francaise na bežný účet 
za účelom vinkulácie mesačných splátok 
úveru sa uvedená suma vráti do doby 30 
dní od požiadania správcu fondu.

M. Obertová
- - - - - - - - - - -

Dňa 19. 4. 2012 sa konalo 15. zasadnu-
tie OZ v Strečne.

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 
kontrolór obce p. Lingeš, hostia: p. Eva Ja-
neková, Ing. Karol Taraba, p. Štefan Ober-
ta, p. Emil Grešák.

OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  berie na vedomie
- informáciu o plnení uznesení zo 14. za-

sadnutia OZ,
- informáciu p. Emila Grešáka o pri-

pravovanej akcii „Tiesňava 2012 – Boje o 
Strečno 1944,

- informáciu o plánovanom zámere fa. 
Webasto Donghee Slovakia na navrhova-
nú činnosť montáže automobilových streš-
ných okien v lokalite obce Strečno,

- informáciu o podmienkach na výbero-
vé konanie na funkciu riaditeľa MŠ, 

- rozdelenie kompetencií pri obecných 
udalostiach „Beh oslobodenia“ a „Obecné 
hody“,

- došlú poštu,
- diskusné príspevky poslancov.  
B. zriaďuje
- návrhovú komisiu,
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
 A.  volí
1. členov návrhovej komisie v zložení: p. 

Stanislav Trnovec, p. Dušan Ďurčo (za – 6, 
proti – 0, zdržal sa – 2),

2. overovateľov 12. zápisnice v zložení: 
p. Peter Oberta, p. Alfonz Klocáň (za – 6, 
proti – 0, zdržal sa – 2).

Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  schvaľuje 
1. program 15. zasadnutia OZ (za – 8, 

proti – 0, zdržal sa – 0),
2. vzatie úveru na pre nancovanie do-

stavby požiarnej zbrojnice (za – 7, proti – 

0, zdržal sa – 1),
3. prenájom majetku obce – pozemky 

vo vlastníctve obce Strečno parc. č. C KN 
1087/2, 1088, 1095/7, 1094, 1134/2 pre p. 
Andreu Obertovú (za – 6, proti – 1, zdržal 
sa – 1),

4. p. Ondreja Kormančíka za sobášiaceho 
z radov poslancov (za – 7, proti – 0, zdržal 
sa – 1),

5. odmenu pre sobášiacich z radov po-
slancov vo výške 30 EUR za sobáš na hrade 
Strečno a 25 EUR  na obecnom úrade (za 
– 8, proti – 0, zdržal sa – 0),

6. bezodplatné zapožičanie kultúrnej sály 
pre nedeľné bohoslužby počas rekonštruk-
cie kostola (za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0).

B. poveruje
1. starostu obce prekonzultovať s práv-

nikom podmienky vypratania nájomného 
bytu po p. Diňovi,

2. starostu obce zistiť možnosti doprav-
ného obmedzenia pre vjazd na Hradnú 
ulicu,

3. športovú komisiu zistiť hodnotu nára-
dia na cvičenie z bývalého  tnescentra.

M. Obertová

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Kultúrna komisia OU v Strečne v tomto 
čase pripravuje program obecných ho-
dov, s termínom konania 20. mája. Jed-
nodňová akcia so začiatkom o 14,00 bude 
mať, tak ako vlani, aj zastúpenie zo za-
hraničia. Opäť k nám zavíta zájazd z dru-
žobnej poľskej obce Jaworze s  folklórnou 
skupinou, ktorý sa tiež plánuje predstaviť 
s ponukou svojej typickej kuchyne.

Okrem nich vystúpia na pódium miest-
ne folklórne súbory a ľudový rozprávač. 
Nedeľnému programu v areáli základnej 
školy bude predchádzať sobotná hodová 
zábava v kultúrnom dome. Program po 
predstavení našich (Hajovček, Zvonica, 
dychovka, heligonkári zo Strečna) a poľ-
ského regionálneho súboru bude pokra-
čovať o 18 hod. vystúpením country sku-
piny  e Rebels, ktorá nás zabaví nielen 
svojim typickým repertoárom.

Záujemci o predaj počas hodov sa môžu 
prihlásiť na adrese info@strecno.sk.       /r/

Hody 2012

Odvoz
komunálneho

odpadu

Komunálny odpad (každý druhý týž-
deň v utorok)

Máj – 8., 22.
Jún – 12., 26.

Triedený komunálny odpad (tretí štvr-
tok v mesiaci)

Máj – 17.
Jún – 21.

mailto:info@strecno.sk
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V mesiaci máj nie je v liturgickom ka-
lendári zaradený žiadny väčší mariánsky 
sviatok. Sú v ňom dva nepovinné sviatky: 
13.mája - sviatok Panny Márie Fatimskej a 
24.mája – sviatok Márie, Pomocnice kres-
ťanov. Cirkev si však v máji uctieva Pannu 
Máriu tzv. májovými pobožnosťami. Pan-
na Mária ľuďom neustále preukazuje svoje 
dobrodenia a ľudia sa jej snažia prejavovať 
svoju úctu a lásku pobožnosťami a sláv-
nosťami. Májové pobožnosti sú venované 
úcte k Preblahoslavenej Panne, rozjímaniu 
o jej cnosti, o jej moci a dobrote, o jej svä-
tom živote na zemi a sláve na nebi.  

Korene májových pobožností siahajú k 
tradícii spätej s pobožnosťami uctievania 
svätého kríža, utrpenia Pána, či modlit-
bami za dobré počasie. V Nemecku sa v 
18.storočí rozvinuli kajúcne pobožnosti, 
tzv. májové modlenia v spojitosti s uctie-
vaním dňa „Nájdenia Svätého kríža“. Jad-
rom modlenia boli prosby za dobrú úro-
du, aby kvety boli uchránené pred skazou, 
aby dozreli do plodu. Mariánsky aspekt 
bol tomuto modleniu úplne cudzí. Pôvod 
májových pobožností v dnešnej podobe 
treba hľadať v Taliansku. Ich iniciátorom 
bol jezuita Dionisi svojím dielom Mese 
di Maria z roku 1725. Historické svedec-
tvá hovoria o zvláštnej forme mariánskej 
úcty v priebehu mesiaca máj v Gezzano pri 
Verone. V roku 1747 janovský arcibiskup 
odporúčal májové pobožnosti ako pobož-
nosti v rodinách. V roku 1784 sa v chráme 
Kamilliánov vo Ferrare konali po prvýkrát 
každodenné pobožnosti celý mesiac máj. 
Až do tej doby boli májové pobožnosti 
skôr súkromnou záležitosťou. Okolo roka 
1813 sa májové pobožnosti konali už v 
dvadsiatich rímskych chrámoch. Z Ta-
lianska sa májové pobožnosti rozšírili do 
Francúzska. Najznámejším priekopníkom 
májových pobožností vo Francúzsku bol 
jezuita Pierre Doré z lotrinského Longwy. 
V 19.storočí májové pobožnosti prenikli 
do Nemecka, Belgicka, Holandska, Lu-
xemburska, Švajčiarska. Veľmi si ich obľú-
bili rakúski veriaci. Od polovice 19.storo-
čia sa  stali najväčším prejavom mariánskej 
úcty. Veriaci sa dokonca formou petícií 
dožadovali ich zavedenia. Vyhlásenie dog-
my o Nepoškvrnenom počatí Panny Má-
rie v roku 1854 bolo pre rozvoj májových 
pobožností silným impulzom. Od svojho 
počiatku boli májové pobožnosti a s nimi 
späté úkony zakorenené vo farských spo-
ločenstvách  ako nová oblasť založená na 
spoločnej modlitbe v rodine a ako pobož-
nosť v kostole. Májové pobožnosti boli v 
Cirkvi prijaté s veľkou radosťou. Postupne 
sa rozšírili do celého sveta. V časoch vše-
obecného ohrozenia a neistoty ( napr. dve 
svetové vojny) prechádzali významnými 

momentmi. Svoj rozkvet zažili v rokoch 
1850 až 1950. Toto obdobie býva často 
označované ako „mariánske storočie“. Ot-
covia II. vatikánskeho koncilu si priali, aby 
tradícia májových pobožností trvala a bola 
chránená. Pápež Pavol VI. sa v encyklike 
Mense Maio z 29.mája 1965 vyjadril o tejto 
tradícii ako o „drahom zvyku našich pred-
kov“. Učenie II. vatikánskeho koncilu však 
zdôrazňuje, aby sa aj v májovej pobožnosti 
dalo prvé miesto tajomstvu Ježiša Krista, s 
ktorým je Panna Mária nerozlučne spätá. 
Zdôrazňuje úzke spojenie Panny Márie s 
Ježišom. Májové pobožnosti by mali osvet-
ľovať účasť Panny Márie na veľkonočnom 
tajomstve. Májové rozjímanie pomáha ľu-
ďom porovnávať obnovu prírody s vlast-
nou duchovnou obnovou a premenou vo 
svetle Kristovho vzkriesenia. Mariánska 
úcta by mala vždy smerovať ku Kristovmu 
dielu vykúpenia

Májová pobožnosť sa skladá z úvahy, 
modlitieb, mariánskych piesní, udelenia 
požehnania. Historicky dotvorené Litánie 
loretánske, oČ ciálne schválené pápežom 
Sixtom V. v roku 1587, boli odpradávna 
jadrom májových pobožností. Májové po-
božnosti sa stali jednou z najpríťažlivejších 
a najrozšírenejších pobožností. Časové 
umiestnenie na mesiac máj bolo vhodné. 
V tom čase končili jarné práce a na letné 
sa muselo čakať. Bol to primeraný čas na 
rozjímanie o krásnych cnostiach nebeskej 
Panny, hľadať u nej útechu a pomoc na zlo-
žitých cestách života. Máj je mesiac sviežej 
zelene, rozkvitnutých stromov a kvetov. 
Nejeden človek práve v tomto mesiaci pri-
náša Panne Márii najkrajšie kytice kvetov. 
Májová pobožnosť sa stala čímsi, čo mal 
veriaci človek skutočne rád. Spolu s ružen-
covou pobožnosťou v októbri je najvýraz-
nejším prejavom úcty k Matke Božej.   

AM

Panna Mária, kráľovná mája Odpredaj majetku
OU v Strečne ponúka na predaj Chatu 

na Domašíne. Záujemci sa môžu infor-
movať na tel. čísle 041 5697350

Prenájom kurtov
Obec Strečno ponúka na prenájom 

tenisové kurty na Radinovom. Záujem-
ci sa môžu informovať na tel. čísle 041 
5697350

Očkovanie psov a mačiek
5. mája 2012 v čase 8,00 – 9,30 bude 

prebiehať hromadná vakcinácia psov a 
mačiek proti besnote. Vakcináciu pred 
Kultúrnym domom v Strečne bude vyko-
návať MVDr. Branislav Bajužík na zákla-
de zmluvného poverenia RVPS v Žiline.

Výstup na Javorinu
Lyžiarsky oddiel Javorina organizuje 

výstup na Javorinu 6. mája 2012. Akt kla-
denia vencov pri pamätníku na Polome je 
o 12,00. Pre účastníkov bude pripravený 
guľáš na Ostredku. 

Stavanie mája
Ako po iné roky, aj v tomto sa chystá 

stavanie mája v parku pred kultúrnym do-
mom. V predvečer prvého májového dňa 
teda opäť hasiči vztýčia vyzdobenú chvoj-
ku na okliesnenom strome od miestneho 
urbáru. Pri práci im bude pomáhať ľudová 
hudba a spev členov folklórnych súborov 
Hajovček a Zvonica.

- - - - - - - - - - -
Činnosť v uplynulom roku hodnotili aj 

členovia MO Červeného kríža v Streč-
ne. Jeho predsedníčka Veronika Samcová 
mohla konštatovať, že 90-členná členská 
základňa je dostačujúca na plnenie úloh v 
darcovstve krvi a organizovaní spoločných 
podujatí. Privítali by vstup najmä mladých 
ľudí do ČK, ktorí sú pre Červený kríž len 
prínosom. Výročného hodnotenia sa zú-
častnil aj starosta obce Dušan Štadáni.

Foto: -pd-
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V priemyselnom parku od započatia 
výstavby v roku 2005 stavebný ruch 
neutícha. Prvého investora - Dong 
Hee nasledovali Pilsner a Volvo. V 
súčasnosti sa vykonávajú dokončie-
vacie práce na objektoch distribuč-
ného centra Slovak Parcel Service a v 
priestore medzi vybudovanou príjaz-
dovou a pripojovacou komunikáciou 
a hlavnou cestou I/18 vzniklo parko-
visko a tiež sa realizujú stavebné práce 
ŕ rmy Janus – nápoje.

Rast odbytu a nové trhy centrálnej 
automobilky KIA Motors Slovakia i 
ďalšej blízkej kórejskej automobilky 
Hyundai Motor Manufacturing Czech 
v Ostrave Nošoviciach sa prejavuje na 
produkcii a sortimente subdodávate-
ľov. Ten sa tiež odrazil v dodávkach 
od ŕ rmy Dong Hee, ktorá pripravuje 
výstavbu montážnej haly strešných 
okien. Projektová dokumentácia je v 
súčasnosti pred ukončením schvaľo-
vacieho konania. 

V podobnej situácii je výstavba lo-
gistického a výrobného areálu Point 
Park, o ktorom nás dlhodobo infor-
muje bilboard na budúcom stavenis-
ku.

To znamená, že v krátkej dobe bude-
me môcť registrovať ďalšie práce, kto-
ré zabezpečia  nielen rozšírenie par-
ku, ale takisto nové pracovné miesta.

V súčasnosti, kedy je zrejme kríza v 
latentnom stave, sa jedná o nezvyčaj-
ný úkaz. Po doplnení priemyselného 
parku o avizované investície a tiež po 
realizácii posledného zámeru – objekt 
Franke, prekročí zamestnanosť číslo 
1000. Je to takmer dvojnásobok pô-
vodných predpokladov! 

Nezanedbateľný podiel z tohto poč-
tu budú tvoriť zamestnanci zo Streč-
na. Aj v momentálne existujúcich zá-
vodoch a prevádzkach ich množsvo 
v porovnaní so zamestanými z okoli-
tých obcí  tvorí väčšinu. 

Zvykli sme si na to a berieme to 
ako jav či samozrejmosť, ktorú pri-
niesla doba. Jedná sa  však o dôsle-
dok aktívneho prístupu samosprávy 
a významný sociálno - ekonomic-
ký faktor, zabezpečujúci existenciu 
každodenného života naších rodín a 
jednotlivcov ako aj nezanedbateľný 
daňový príjem a častokrát aktívnu 
spoluúčasť podnikov na podujatiach 
pre verejnosť. Doplnenie infraštruk-
túry o cesty, chodníky, trafostanicu 
a kanalizačný systém má zas výrazný 
dopad na bezpečnosť, dopravný kom-
fort a ochranu občana, ako aj pre ďalší 
rozvoj obce.               /pa/

Priemyselný park sa rozrastá

Obec Strečno 20. marca 2012 vydala Zá-
väzné stanovisko k plánovanej výstavbe lo-
gistického a výrobného areálu Point Park 
Žilina.

Investor I.K.A. real, s.r.o. plánuje po-
staviť na ploche 84 121,1 m2 susediacej s 
existujúcou zástavbou Dong Hee v katastri 
Strečna dve univerzálne logistické haly s 
funkčným využitím:

- skladovanie a logistika
- administratíva
- ľahká výroba a montáž
Pracovné sily             Hala DC1 ......DC2
Robotníci 97 ..........30
Administratíva 90 ..........45
Celkom 187 .........75
Predpokladaný čas začatia výstavby – r. 

2012, predpokladaný čas ukončenia vý-
stavby  - r. 2012.                                     /pa/

Parametre hál Hala DC1 Hala DC 2
DC1a DC1b

Celková zastavaná plocha (m2) 26728,5 12819,5
Celkový obostavaný priestor (m3) 411178,0 207177,0
Podlažná plocha haly (m2) 12602,0 12585,0 12138,0
Podlažná plocha vstavkov (m2) 681,5 701,3 560,6

Pripravovaná výstavba novej výrobno 
– skladovej haly v priemyselnom are-
áli spoločnosti Donghee Slovakia s.r.o. 
bude slúžiť na umiestnenie technológie 
montáže strešných okien automobilov. 
Prevádzkovateľom technológie bude 
spoločnosť Webasto Donghee Slova-
kia.

Výrobný proces pozostáva z
- dovozu a uskladnenia tovaru
- rozbaľovania a kontroly materiálu
- montáže na linke
- funkčnej skúšky.
Celkové investičné náklady na tech-

nológiu predstavujú 1,2 mil Euro.
V súčasnosti prebieha posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie.
Plánovaný začiatok montáže techno-

lógie je október 2012 a ukončenie vý-
stavby sa očakáva v novembri 2012.

Donghee Slovakia, s.r.o. v súčasnosti 
zamestnáva 450 zamestnancov v 2-3 
zmenách; z toho 68 technicko hospo-
dárskych pracovníkov (THP). Pozšíre-
ním výroby spoločnosti Webasto Don-
ghee Slovakia v novej hale sa vytvoria 
pracovné miesta v počte 124 zamest-
nancov; z toho 18 THP. Výroba bude 
prebiehať v troch zmenách 240 dní v 
roku.    /pa/

Spoločnosť
P.O. SERVICE, s.r.o.

prijme od 1.júla väčší počet študen-
tov VŠ na dohodu o brigádnickej prá-
ci študentov, prípadne pracovníkov na 
dohodu o vykonaní pracovnej činnos-
ti. Ide o celoročnú prácu v priestoroch 
spoločnosti Slovak Parcel Service  - SPS 
s.r.o.(UPS); priemyselný park Strečno, 
s možnosťou pracovať podľa potrieb  
v ranných, poobedných,  alebo  večer-
ných hodinách.

Druh vykonávaných prác : manipulá-
cia s tovarom, scanovanie, upratovacie  
práce, balenie atd.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vaše žiadosti a otázky zasielajte pro-

sím na obe  uvedené e-mailové adresy:
poserviceknm@gmail.com
michal.jakubsky@wmail.sk

Webasto Donhee 
Slovakia

PointPark

Oprava kompy
Nový nájomca kompy Ing. Radoslav Mi-

kula fa Promonta pred opätovným otvore-
ním prevádzky zabezpečoval v mesiacoch 
marec – apríl jej opravu kvôli klasiŕ kačnej 
skúške - požiadavky na vydanie lodného 
osvedčenia na kompu, ktorému vypršala 
platnosť v októbri 2011.

Oprava po rozobraní zahŕňala výmeny 
plechov, vyváranie narušených častí, nové 
nátery a výmenu vodiaceho lana.           /r/

Odpredaj posiľňovacích zariadení
Obec Strečno ponúka na odpredaj vy-

bavenie posiľňovne z priestorov Fitness 
Centra v bývalej MŠ. Záujemci o kúpu sa 
môžu hlásiť na OÚ.- Uprednostnení budú 
záujemcovia o kúpu celého vybavenia.

mailto:poserviceknm@gmail.com
mailto:michal.jakubsky@wmail.sk
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13. apríl bol Dňom narcisov –  verejno-
prospešnej č nančnej zbierke, organizovanej 
Ligou proti rakovine. Získané prostriedky 
sa použijú na podporu klinických a vý-
skumných projektov a na starostlivosť o on-
kologických pacientov.

Už od skorého rána sme stretávali skupin-
ky žiakov ZŠ, ktorí s pokladničkami oslovo-
vali okoloidúcich, pričom im priamo alebo 
prostredníctvom letákov vysvetľovali výz-
nam akcie. Navštevolali tiež úrady a orga-
nizácie, kde takisto nachádzali darcov tejto 
humanitárnej aktivity.

Výsledok milo prekvapil. Vyzbieraná suma 
vysoko presiahla príspevky z predchádzajú-
cich rokov. A tak obecný úrad, ako hlavný 
organizátor, mohol poslať na účet Ligy proti 
rakovine až 846,76 Eura. 
Ďakujeme všetkým darcom i touto cestou 

za šľachetný postoj a podporu projektu, kto-
rého výsledky pomôžu nielen tým, ktorí to 
priamo potrebujú, ale prevencia ich počty 
isto v budúcnosti obmedzí.                       /pa/

Deň narcisov 2012 

Spomienka
13. apríla sme sa dozvedeli smutnú 

správu o smrti fotografa Filipa Lašuta 
(*18.2.1945) Autonedoha pred vstupom 
do rodných Vrútok ukončila život člove-
ka, ktorého sme mnohí poznali a ktorý sa 
priamo podieľal na viacerých aktivitách 
zviditeľňovania Strečna. Bol spoluauto-
rom a vydavateľom dvoch propagačných 
materiálov o Strečne a tiež autorom nie-
koľkých pohľadníc a skladačiek – zákaziek 
Považského múzea na predstavenie hradu 
Strečno. Jeho najvýznamnejším počinom 
pre našu obec je spoluautorstvo stálej 
expozície Strečnianske návraty, zobra-
zujúcej našu históriu fotograČ ou od naj-
starších čias do súčasnosti, inštalovanej v 
Pamätnej izbe.kultúrneho domu.

Česť jeho pamiatke

Miestna organizácia Matice slovenskej 
v Strečne má za sebou rok činnosti. Do-
siahnuté výsledky matičiari hodnotili na 
výročnej členskej schôdzi. Hodnotenia sa 
zúčastnilo 25 členov a správu o činnosti 
predniesol predseda organizácia Pavol 
Ďurčo ml.

V nej mohol okrem iného konštatovať 
veľmi dobrú prácu turistického oddielu, 
ktorý vedie Peter Oberta. Turisti tak pod 
hlavičkou MS absolvovali niekoľko pod-
ujatí a tešiť sa na ne môžme aj v tomto 
roku. Bolo naplánovane urobiť v obci 
národopisný prieskum so zameraním na 
folklór, zvyk, staré slová a piesne. Tieto 
úlohy boli viac- mernej splnené a ďalej sa 
na nich pracuje. Výsledkom tohto snaže-
nia bude knižné vydanie získaných infor-
mácií. Tieto úlohy plnia Ľubica Kučerová 
a Otília Kadašiová.

V pláne bolo pripraviť vzdelávacie 
krúžky starých remesiel. Táto úloha sa 
aj splnila, keď v kúdelnej izbe boli zorga-
nizované tri kurzy so zameraním na vý-
robu veľkonočných vajíčok. V miestnej 
knižnici bola zorganizovaná beseda so 
spisovateľmi. V podobných aktivitách sa 
bude pokračovať aj v tomto roku. 

O dobrú reprezentáciu obce sa posta-
rala členka Matice Marta Pristachová, 
ktorá zrežírovala a odohrala so svojimi 
divadelníkmi mimoriadne vydarenú 
divadelnú hru Právo na hriech. Hra sa 
páčila a hrala sa aj v okolitých obciach. 
Divadelníci našli na obecnom úrade 
pochopenie pre používanie priestorov 
na nácvik v sále kultúrneho domu. Tiež 
splnila aj úlohu zorganizovať zájazd do 
divadla v Bratislave, za čo jej patrí vďaka, 
lebo dokázala zabezpečiť aj sponzora na 
dopravu.

Úlohou bolo zorganizovať podujatie 
na juh Slovenska. Podujatie sa podarilo 
zorganizovať, keď z obce išiel do obce 
Javorinka autobusový zájazd, ktorého sa 
zúčastnili aj matičiari zo Strečna. Oby-
teľom tejto obce sme pripravili výstavu 
fotograĺ í, ktorá približovala prírodu a 
okolie obce. Jej autorom bol Pavol Ďur-
čo. Ľudové výrobky tu vystavovali naše 
členky Otília Kadášiová a Mirka Valico-
vá. Zaspievali aj naše členky zo Zvonice. 
Vystúpil detský súbor Hájovček. Naše 
predstavenie bolo u občanov obce a aj u 
ďalšich účastníkov podujatia v tejto obci 
mimoriadne úspešné.

Matičiari v obci chcú vo svojich aktivi-
tách pokračovať aj v tomto roku. Jednou 
z úloh je zvýšenie počtu členov organi-
zácie na 50, pokračovanie vo folklórnej 
a národopisnej činnosti a v turistických 
aktivitách.

P.Ďurčo ml.

Starosta Obce Strečno
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a §5 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e 
výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Sokolská 494, Strečno
 Požadované kvali&  kačné predpoklady a 
iné kritériá a požiadavky:
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie 
požadovaného študijného odboru pre mater-
ské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a 
podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., kto-
rou sa ustanovujú kvaliĺ kačné predpoklady a 
osobitné kvaliĺ kačné požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedagogických a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- občianska a morálna bezúhonnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- aktívna znalosť práce s PC
- zdravotná spôsobilosť
- riadiace, komunikačné a organizačné 
schopnosti
- ĺ exibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
-  znalosť a orientácia v školskej legislatíve 
materskej školy
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o účasť na výberovom konaní 
- overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad 
o maturitnej alebo štátnej jazykovej skúške zo 
štátneho jazyka 
- doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej 
praxe
- štrukturovaný profesijný životopis
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v 
rozsahu max. 4 strany)
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri 
mesiace)
- lekárske potvrdenie o telesnej a dušev-
nej spôsobilosti v súlade s §10 zákona č. 
317/2009 Z.z.
- súhlas uchádzača na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového konania v zmysle  
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov
Prihlášku do výberového konania do-
ručte do 14. mája 2012 do 12.00 hod na 
adresu: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 
24 Strečno. Obálku označte heslom „VK 
- neotvárať„.
Termín a miesto výberového konania 
oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí 
spĺňajú požadované predpoklady, Rada 
školy najmenej 7 dní pred jeho uskutoč-
nením. Ďalšie informácie: Obec Streč-
no, Sokolská 487, 013 24 Strečno, tel.: 
041/5697 350. 

Matičiari hodnotili

„Ľekvárové hody“
Pravidelná angažovanosť v Grantovom 

systéme Ministerstva kultúry priniesla v 
tomto roku prvýkrát ovocie i do oblasti 
Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-
-osvetová činnosť, program 7.2 Edukačné 
aktivity

Na akciu s typickým fonetickým názvom 
sme získali 500 Euro, k čomu prispeje obec 
spoluúčasťou 190 Euro. Takže sa nám vy-
tvorila možnosť nielen priblížiť si komu-
nitný význam a atmosféru varenia lekváru,  
ale žiadateľ bude môcť z daných prostried-
kov i nadobudnúť vybavenie, ktoré je k 
tejto činnosti potrebné. „Ľekvárové hody“  
však bude  nutné organizovať na rozdiel 
od predpokladov v obmedzenom rozsahu, 
pretože pridelené prostriedky sú výrazne 
nižšie ako plánovaný rozpočet.          /pa/
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Dňa 19.04.2012 sa konal zber papiera  
usporiadaný  ZRŠ. Žiaci našej základnej 
školy vyzbierali také množstvo papiera 
ktoré zachránilo takmer 100 stromov. Zber 
bol peknou ukážkou súťaživosti žiakov 
spojenou s ochranou životného prostredia.   

Umiestnenie tried:
1.miesto 5.A 1369,5kg
2.miesto 4.B 1226,8kg
3.miesto 6.B 1080,0kg  
v poradí 60, 40 a 20 EUR na koncoroč-

ný školský výlet a tortu. Touto cestou chce 
výbor poďakovať žiakom, rodičom ako i  
všetkým ostatným      zúčastneným . Pro-
striedky získané zo zberu budú použité na 
aktivity detí základnej školy v ďalšom ob-
dobí. Pri budúcom zbere odmena nikoho 
neminie. Teší sa na Vás kolektív ZRŠ.

Zachránili malý – veľký les !

Z našej školy
MONITOR 2012

Marec, o ciálny mesiac knihy, bol hlavne pre 
našich deviatakov dôležitým mesiacom, preto-
že 14. marca absolvovali svoju prvú veľkú testo-
vú skúšku Monitor 2012. V slovenskom jazyku 
sa v teste kládol dôraz na čítanie s porozume-
ním, či žiaci vedia interpretovať text, ako žiaci 
rozumejú umeleckému vyjadreniu (umeleckým 
jazykovým prostriedkom), či vedia pracovať s 
textom z dennej tlače, ako efektívne využívajú 
svoje teoretické poznatky v praktických úlo-
hách. Ukážka umiestnenia našej ZŠ v rámci 
SR: Priemerný počet bodov v rámci SR: mate-
matika- 11,51, naša ZŠ- 10,23; slovenský jazyk 
13,62, naša ZŠ 11,96.

Chemická olympiáda
Žiačky 9. ročníka reprezentovali našu školu v 

okresnom kole chemickej olympiády a stali sa 
úspešnými riešiteľkami, boli to Vierka Tojčí-
ková, Simonka Juríková a Simonka Repáková, 
žiačky pripravovala Mgr. Simona Polláková. 

Slávik
Koniec marca patril spevu, naša škola každo-

ročne organizuje školské kolo speváckej súťaže 
Slávik. Zúčastnili sa ho z 1.A- Anička Dikošová, 
Peťka Honková, Janko Krajčík, Jakubko Mar-
tinček, Simonka Melová, Mirka Trhančíková; 
2. ročník reprezentovala Laurika Hanuljaková, 
z 3.A spievala Nellka Hrbeková, Eliška Prie-
ložná, Lucka Samcová, Simonka Belková, z 3.B 
Peťo Tojčík, Natálka Frašková; 4.A- Margarétka 
Kadašiová, z 5.B spievala Anetka Benedigová, 
Dominika Sokolovská, Gabika Kuricová; 6.A- 
Rebeka Obertová, 6.B- Klaudika Škorvánková, 
Adelka Kučeríková, Katka Ďurčová; 7.A- Julka 
Chovanová, 7.B- Miško Ďurčo, Barborka Mi-
kulová, Ivko Kadaši. 

Umiestnenie: I. kateg. 1.miesto- Peťo 
Tojčík, 2.miesto- Laurika Hanuljaková, 
3.miesto- Mirka Trhančíková. II.kateg. 1. 
miesto- Adelka Kučeríková, 2.miesto- Katka 
Ďurčová, 3.miesto- Margarétka Kadašiová. III.
kateg. 1.miesto- Barborka Mikulová, 2.miesto- 
Miško Ďurčo, 3.miesto- Ivko Kadaši.

Andersenova noc
- tradičná akcia, ktorú organizuje Obecná 

knižnica Strečno v spolupráci s našou základ-
nou školou. Vybraná skupina detí nocovala v 
obecnej knižnici, bol pre nich pripravený bo-
hatý program. Absolvovali aj nočnú prehliadku 
nášho hradu, po ktorom ich sprevádzali bývalé 
žiačky našej školy Dáška Samcová, Malvínka 
Kučerová a Romanka Pratáková v pripravených 
kostýmoch, o ktoré sa postarala pani Otka Ka-
dašiová, ktorej touto cestou patrí veľká vďaka. 
Ochrannú ruku nad deťmi mala p.knihovníčka 
Evka Balcárová, naši učitelia Mgr. M.Hliníko-
vá, Mgr. J.Miháliková, Mgr.K.Srnečková a Mgr. 
R.Franek.

Pytagoriáda
Počet zúčastnených v školskom kole - 42 žia-

kov, do obvodného kola postúpili 4 žiaci, kto-

rí však neboli úspešní riešitelia. Zodpovedná 
Mgr. K.Srnečková.

Matematická olympiáda
- do obvodného kola sa prepočítali 3 žiaci z 

5. ročníka- Anetka Benedigová, Dominik Vráb 
a Gabika Kuricová. Úspešnou riešiteľkou sa 
stala Anetka Benedigová. Zodpovedná Mgr. K 
Srnečková.

Marcové podujatia, súťaže a akcie ukončili 
žiaci 3.A a 3.B návštevou Kúdeľnej izby starej 
mamy v Strečne, kde sa deti oboznámili s tra-
díciami našich predkov z obdobia Veľkej noci. 
Zodpovedná Mgr. V. Kotteková, Mgr. S. Brun-
nová.

GVOBOJ
Matematická súťaž, ktorá sa konala 4.4. 2012 

v Gymnáziu Veľká okružná. Naše družstvo s 
názvom Elita Strečna- Simonka Juríková, Si-
monka Repáková, Vierka Tojčíková a Kristínka 
Brezániová pod vedením Mgr. K.Srnečkovej sa 
umiestnilo na 11.-14.mieste z 29 zúčastnených 
4-členných tímov.

 Deň narcisov
Piatok 13. apríla sa žiaci našej školy zapojili 

do charitatívnej činnosti s názvom Deň narci-
sov, z ktorej idú vyzbierané  nancie na podpo-
ru onkologicky chorým pacientom. Zúčastnili 
sa Kaludia Škorvánková, Adelka Kučeríková, 
Nikolka Ovečková, Tomáško Oberta, Miško 
Ďurčo, Igorko Buchta, Aďka Hasková, Lenka 
Drevenáková, Ivko Kadaši, Nika Halušková, 
Evka Bieliková, Kristínka Tarabová, Janko Ku-
čera, Robko Kadaši, Patrícia Trnovcová, Kika 
Kopásková, Kika Kučeríková, Darinka Cesne-
ková, Monika Zrelicová, Veronika Strážovcová.

Deň Zeme
Vo štvrtok 19.4. sa celá naša škola vybrala čis-

tiť obec od odpadkov, v ten istý deň rada rodi-
čov organizovala zber papiera. Výsledku zberu: 
1. miesto- 5.A, tr.uč M.Moravčíková, 2.miesto- 
4.B, tr.uč. R.Franek, 3.miesto- 6.B, tr.uč. E.Tr-
novcová.

Tento mesiac sa uskutočnila dobrovoľná 
zbierka pre Detský domov v Bytči od žiakov 7. 
ročníka. Zbierka bola organizovaná na hodine 
náboženskej výchovy v duchu: ,,Milovať budeš 
blížneho ako seba samého.“ Siedmaci vyzbierali 
desiatky kníh a hračiek pre deti bez domova, za 
čo im patrí veľká vďaka. Vyučujúca Mgr. Mária 
Kubalová.

Naši žiaci sa zapojili do rôznych výtvarných a 
literárnych súťaží

Literárna súťaž ,,Tvoríme knihu“
 Žiačka 5.A Tánička Kadašiová vytvorila kni-

hu, pri ktorej mala odborných poradcov všet-
kých svojich spolužiakov z triedy. Názov knihy 
Šarkaniáda opisuje prípravu šarkanov na olym-
piádu v zaujímavých športových disciplínach. S 
korekciou textov a obalom knihy pomohla Mgr. 
E.Trnovcová.

Maškrtníček
Žiaci 1. stupňa, najmä však deti z 1.B prispeli 

svojimi prácami do televízneho programu pre 
deti Maškrtníček. Tvorili na tému: Aké šaty by 
schovali Popoluške do orieška. 

Moja mandala
Škola sa zapojila do zaujímavého projektu 

s názvom Moja mandala (Mandala je harmo-
nické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je 
symbolom neba, transcedencie, vonkajších síl a 
nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútor-
né sily, to, čo je spojené s človekom a zemou). 
Oba obrazce spojuje centrálny bod, ktorý je 
zároveň počiatkom i koncom celého systému.. 
Podmienkou bolo vytvoriť si vlastnú maľovanú 
mandalu s priemerom 19 cm a pomenovať ju. 
Zaslané mandaly budú súčasťou MAXI man-
daly, s ktorou sa organizátori pokúsia vytvoriť 
svetový rekord o vytvorenie najväčšej mandaly 
na svete.        E. Trnovcová
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Už štrnástu pltnícku sezónu 
slávnostne otvorili pltníci 20. 
apríla 2012.

Ako zvyčajne  pozvali svo-
jich hostí na Gazdovský dvor, 
odkiaľ sa po privítaní a krát-
kom kultúrnom programe v 
podaní členov folklórnych 
skupín Hajovček a Zvonica 
spoločne odviezli na Ba-
riérovú. Akt slávnostného 
odomykania po príhovore 
starostu obce D. Štadániho a požehnaní 
dekanom strečnianskej farnosti L. Gurom 
vykonal zástupca Prvej pltníckej a ra in-
govej spoločnosti P. Albrecht. Váh symbo-
licky odomkol veršom a kľúčom, ktorý mu 
odovzdal vodník Jurko.

Potom už všetci nastúpili na šesť vyzdo-
bených pltí a nechali sa previesť do Streč-
na pltníkmi, ktorí svojich návštevníkov 
takýmto spôsobom obznamujú s našimi 
krásami od roku 1999.

Po prirazení pltí pri kompe všetci odišli 
opäť na Gazdovský dvor, kde ich čakal 
guľáš, občerstvenie a mohli sa vzájomne, 
ako ľudia, ktorí sa angažujú v cestovnom 

Odomykanie 
Váhu

ruchu, porozprávať o doterajších skúse-
nostiach či budúcej spolupráci.

Každý prispel svojim dielom - médiá 
spropagovali atrakciu s celoslovenským 
významom, zástupcovia samospráv sa opäť 
oboznámili so Strečnom ako partnerom, 
ktorý rozvíja svoje dedičstvo a zástupcovia 
turistických a kultúrnych organizácií zís-
kali inšpirácie na rozšírenie činností.

Ostáva len dúfať, že prekážky, ktoré ob-
medzovali pltníkom rozvoj v roku 2009, 
keď výrazne pocítili krízu, a 2010, keď 
kvôli vysokým stavom vody nesplavovali 
takmer polovicu sezóny, sa im budú vyhý-
bať a  budú k plnej spokojnosti k dispozícii 
všetkým záujemcom.   /pa/

Bláznivú komédiu rovnomenného názvu od 
Georgesa Feydeau o tom, čo sa môže stať, ak 
sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je schopný 
jej to povedať,  si z iniciatívy M. Pristachovej 
vybrali naši divadelníci pre inšpiráciu. Ale pre-
dovšetkým z vďaky všetkým, ktorí sa angažujú 
priamo ako ochotníci alebo technický a po-
mocný personál na ich predstaveniach.

17. apríla v poobedňajších hodinách odchá-
dzal plný autobus do Bratislavy, aby v novej bu-
dove Slovenského národného divadla zhliadli 
hru francúzskeho autora.

Dobrá atmosféra a občerstvenie  boli predprí-
pravou na zhliadnutie výkonov Diany Mórovej, 
Soni Valentovej - Hasprovej, Ľuboša Kostelné-
ho, Jozefa Vajdu, Tomáša Maštalíra a iných po-
čas  takmer trojhodinového predstavenia.

Cesta naspäť a návrat v neskorých nočných 
hodinách prebehli bez problémov, takže môže-
me očakávať, že kolektív sa upevnil a aj v tomto 
roku sa nám predstaví hrou, kde sa možno, aj 
keď si to neuvedomíme, prejavia niektoré od-
pozerané ,  nesy.    /pa/

Tak sa na mňa prilepila

Zlatá svadba
3. marca uplynulo 50 ro-

kov od sobáša manželov 
Bukovinských. 6. marca 
Helene a Pavlovi Bukovin-
ským prišiel zablahoželať k 
Zlatej svadbe, poďakovať za 
aktívnu prácu v obci a po-
priať veľa zdravia, pokoja a 
radosti do ďalšieho spoloč-
ného života aj starosta D. 
Štadáni. K jeho gratulácii sa 
pripája tiež redakcia Streč-
nianskeho hlásnika

V knižnici besedovali a súťažili
V miestnej knižnici v Strečne zorganizo-

vali besedu s autorom knihy Strečno Pav-
lom Ďurčom ml. Besedy sa zúčastnili žiaci 
základnej školy, ktorí chceli okrem iného 
vedieť, čo treba urobiť, aby mohol človek 
vydať knihu. Po besede nasledovalo ocene-
nie literárnej súťaže, ktorú aj v tomto roku 
vyhlásila knižnica pre deti z obce.

Každoročne sa v obecnej knižnici orga-
nizuje Andersenova noc, noc plná rozprá-
vok, súťaží, zábavy a prekvapení. Nebolo to 
inak ani tento rok a 30.marca na výročie 
narodenia tohto významného rozprávkara 
sa jej zúčastnilo 22 detí, ktoré boli vybrané 
do zoznamu za odmenu za aktívnu účasť 
v knižnici. Spolu s účasťou a spoluprácou 
učiteľov zo základnej školy sa akcia vyda-
rila, čoho dôkazom je odozva detí. ktoré 
boli spokojné a verím, že zážitky im zosta-
nú i do dospelého veku. Pozvanie prijal i 
mládežnícky zbor spevákov sv.Žo,  e ,ktoré 
pracujú pod vedením Petra Kadašiho  ml. 
a Zuzky Samcovej. Svojím prínosom navo-
dili atmosféru zábavy ,spojenú s ponauče-
ním, čo bolo super. Už asi samozrejmosťou 

je nočná návšteva hradu Strečno. Tento rok 
nám umožnilo Považské múzeum, ktoré 
tento hrad spravuje vstup zadarmo, za čo 
im veľmi pekne ďakujem. Dievčatá Dáška 
Samcová a Romanka Prataková nám uro-
bila skoro profesionálny doprovod spolu s 
Malvinkou Kučerovovou.

Je veľmi dobre, že nám osud našich detí 
nie je ľahostajný a takéto akcie sa podporu-
jú. Podporiť v detskom veku chuť do číta-
nia, poznávania nových veci a skutočností, 
ktoré sa z kníh dajú dozvedieť, je snahou 
vedenia knižnice .Deti sú hravé, vedia sa 
tešiť, a  to sme videli. Sú plné otázok, na 
ktoré dostali odpovede možno i na tejto 
akcii. Čomu isto verím je, že noc prežitá v 
ríši rozprávok je isto nezabudnuteľná. Ďa-

kujem všetkým, ktorí prispeli svojou účas-
ťou na  tejto vydarenej akcii.

vedúca knižnice

Andersenova noc v obecnej knižnici
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Naši traja zástupcovia v tenisových súťažiach 
môžu pri bilancovaní ukončeného ročníka 
2011/12 konštatovať úspech v udržaní sa v IV. 
lige, kde vlani „A“ muži postúpili. Aj piata liga  
im bude opäť patriť v budúcom ročníku, no 
mrzí zostup „céčka“ do siedmej ligy.

Počtom neveľká skupina nadšencov tohto 
športu sa však vôbec nevzdáva a v dlhoročnej 
reprezentácii  Strečna až v troch stolnoteniso-
vých ligách bude pokračovať. 

Na to, aby si ,  nančné východisko do nového 
ročníka zlepšili, ale takisto kvôli upevneniu ko-
lektívu a rozšíreniu žánru na pobavenie  zorga-
nizovali 14. apríla Country bál. Nám, čo sme sa 
zúčastnili, sa páčilo a myslíme si, že to je i pre 
budúcnosť dobrá forma na zaujímavé stretáva-
nie a zábavu. 

Stolný tenis

Tabuľky
KSST Žilina - 4. liga, Západ, muži 2011/2012

1. Čadca C  22 20 1 1 289:107 63
2. Teplička n.V. A  22 19 1 2 258:138 61
3. Turiec A  22 13 3 6 218:178 51
4. K.N.M. B  22 13 0 9 217:179 48
5. Žilina D  22 9 5 8 198:198 45
6. Martin B  22 11 1 10 197:199 45
7. Višňové B  22 10 2 10 209:187 44
8. Strečno A  22 9 1 12 178:218 41
9. Vrútky B  22 9 1 12 184:212 41
10. Kláštor A  22 5 2 15 144:252 34
11. Martin Neo. A  22 3 1 18 154:242 29
12. Stránske B  22 2 0 20 130:266 26

OSST Žilina - 5. liga, muži 2011/2012
1. Trnové A  22 19 2 1 296:100 62
2. Čadca D  22 17 2 3 275:121 58
3. Radoľa B  22 15 3 4 249:147 55
4. Višňové C  22 14 1 7 242:154 51
5. Bytča B  22 11 4 7 230:166 48
6. Ža Energodata E  22 11 2 9 238:158 46
7. Rosina A  22 9 1 12 175:221 41
8. Stará Bystrica A  22 8 2 12 183:213 40
9. Strečno B  22 6 4 12 150:246 38
10. Ža Energodata F  22 5 2 15 134:262 34
11. Nededza A  22 3 3 16 121:275 31
12. Trnové B  22 1 0 21 83:313 24

OSST Žilina - 6. liga, muži 2011/2012
1. Krásno A  22 17 1 4 246:150 57
2. Kys. Lieskovec B  22 16 0 6 240:156 54
3. Bytča C  22 13 3 6 238:158 51
4. Zákopčie B  22 14 1 7 238:158 51
5. K.N.M. C  22 14 0 8 223:173 50
6. Ža Tepláreň A  22 13 2 7 210:186 50
7. Ža Energodata G  22 12 2 8 200:196 48
8. Čadca E  22 5 5 12 172:224 37
9. Divina - Lúky A  22 7 0 15 176:220 36
10. Čadca F  22 6 2 14 188:208 36
11. Strečno C  22 4 2 16 135:261 32
12. Nededza B  22 2 0 19 110:286 25

Program TO Miestnej organizácie Ma-
tice Slovenskej v Strečne je parmanent-
ne zverejnený a aktualizovaný na stránke 
www.strecno.sk. Pestrý celoročný plán ak-
cií je ponukou pre každého. 

6. mája po vlaňajšej testovacej akcii – 
doplniť hviezdicový výstup na Polom i 
zo smeru Martinské hole, ktorá bola nad 
očakávanie vydarená, sa pôjde opäť z Veľ-
kej lúky k pamätníku I. čs. brigády. A ná-
sledne na Ostredok, kde bude čakať guľáš 
a občerstvenie. Autobus na Martinské hole 
je však už plne obsadený, a tak kto sa chce 
pripojiť, bude si musieť dopravu na štart 
riešiť individuálne.

26. mája je plánovaný výlet na Súľovské 
skaly. Doprava autobusom stojí 4 Eurá.

10. jún bude dňom prechodu po Náuč-
nom chodníku so štartom v Strečne a cie-
ľom na Bariérovej, odkiaľ sa účastníci spla-
via plťou. Trasa cez Baštu a Špicák bude 
pokračovať pod Kojšovú a na Javorinu. 
Odtiaľ zvážnicou na Rakytie, Košariská a 
cez Macovu pažiť na Pltisko. 

Taký je teda program aktívneho turis-
tického oddielu pre najbližšie obdobie. O 
ďalších akciách sa môžu záujemci dozve-
dieť na uvedenej stránke a takisto chceme 
priebežne informovať o uskutočnených 
a plánovaných akciách oddielu i v našom 
Hlásniku.   /pa/

Turistický oddiel

Vo Vašej obci bola ukončená rekonštruk-
cia hlavných trás káblových rozvodov. K 
zlepšeniu kvality je potrebné vykonať  aj 
výmeny niektorých terciárnych prípojok. 
Táto druhá fáza rekonštrukcie sa začne 
hneď, ako to bude možné. Napriek rekon-
štrukcii sa mohlo stať, že niektorým účast-
níkom kvalita signálu poklesla. Ospravedl-
ňujeme sa a zároveň Vás prosíme, aby ste 
nám tieto problémy hlásili na telefónnom 
čísle 041/500 5409 alebo na poruchovej 
HOT-LINE linke 0917 678 799. 

Zároveň by sme Vám radi dali do pozor-
nosti aj Váš obecný internet, poskytovaný 
po obecnej opticko-metalickej káblovej 
sieti. Je dátovo a časovo neobmedzený, 
spoľahlivý, stabilný  a nie je ovplyvňovaný 
počasím. Lákavé ponuky iných operátorov 
sú často atraktívne len na úvodné niekoľ-
komesačné obdobie. Počas celkovej doby 
viazanosti však často účastník zaplatí viac.

Celkové porovnanie cien pri 24 mesačnej 
zmluvnej viazanosti:

Rýchlosť mesačná 
platba

platba za 
1. rok

platba za 
2. rok

Spolu za 2 
roky

Obecný IT Klasik  4096/512 kb/s 12,00 144,00 144,00 288,00
Operátor 1 Turbo 2 MINI Solo 2000 kb/s 14,99 132,41 179,88 312,29
Operátor 2 3 000 kb/s 11,99 143,88 143,88 287,76
Zdroj: www.tes-media.sk, www.orange.

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET
sk, www.telecom.sk.  
Údaje platné k 24.4.2012

Obecný internet pre-
vádzkuje spoločnosť TES 
Media, s.r.o. a okrem uvedeného programu 
s rýchlosťou 4096/512 kb/s si môžete vy-
brať z nasledujúcej ponuky:

Názov  
Rýchlosť kb/s
download/

upload

cena/
mesiac

Start 1024/128 5,00 EUR
Klasik 4096/512 12,00 EUR
Premium 8192/1024 18,00 EUR
Pro,  12288/1536 23,00 EUR

Zdroj: www.tes-media.sk
Bližšie informácie o službách káblovej 

televízie a internetu Vám radi poskytne-
me na telefónnom čísle spoločnosti TES 
Media, s.r.o. 041/ 500 5409 v pracovných 
dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod.

http://www.strecno.sk
http://www.tes-media.sk
http://www.telecom.sk
http://www.tes-media.sk
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Po úspešnom dokončení rekonštrukcie 
základnej školy bolo opäť možné organi-
zovať hody v areáli školského dvora.

Aj v tomto roku sa kultúrna komisia roz-
hodla pre jednodňovú akciu na nedeľu 20. 
júna, ktorej v sobotu predchádzala hodová 
zábava.

Na rozdiel od vlaňajška bola predpo-
veď počasia optimistická a  k ofi ciálnemu 
programu a dobrej nálade sa tiež pridal 
úspech našich hokejistov.

A tak už v sobotu mohol zažiť skúšku 
stan a posedenie, keď pôvodne „inkognito“ 
plán sa stal skutočnosťou a po úspechu vo 
štvrťfi nále s Kanadou, mohol Dušan Ďur-
čo s Petrom Obertom k radosti minimálne 

stovky fanúškov nainštalovať veľkoplošnú 
obrazovku, a tak sme si mohli vychutnať  
semifi nálové víťazstvo s Čechmi.

A určite nielen program a počasie, ale aj 
naša účasť vo fi nále hokejových majstrov-
stiev sveta prispeli k bohatej nedeľnej náv-
števe.

Stáva sa už tradíciou, že gro programu 
vypĺňajú naše súbory. Bolo to tak aj v 
tomto roku. Hájovček a Zvonica sa nám 
predstavili inovovaným programom. 
Strečnianka pod vedením kapelníka Pet-
ra Ďanovského zahrala „dúšok pekných 
melódií“ so sprievodným spevom Dagmar 
Joklovej a Dana Tarabu. Ich vystúpenie sa 

Dňa 21. 06. 2012 sa konalo 16. zasadnutie 
OZ v Strečne.

Zúčastnení: poslanci OZ (p. Sokolovská 
a p. Kormančík sa ospravedlnili), p. Peter 
Lingeš – hlavný kontrolór obce, hostia: 
Ing. Július Ilovský – konateľ OPS a p. La-
dislav Galadík.

Starosta konštatoval, že OZ je uznášania-
schopné 

Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  berie na vedomie
- informáciu o plnení uznesení z 15. za-

sadnutia OZ, kde uznesenia: č. 46/1B/2012 
ohľadne poverenia starostu obce prekon-
zultovať podmienky vypratania nájom-
ného bytu po p. P. Diňovi bolo splnené 
čiastočne, č. 46/2B/2012 ohľadne pove-
renia starostu obce preverením možnos-
ti dopravného obmedzenia pre vjazd na 

Hradnú ulicu bolo splnené, č. 46/3B/2012 
ohľadne poverenia športovej komisie zistiť 
hodnotu náradia určeného na cvičenie z 
bývalého fi tnescentra boli splnené čiastoč-
ne,

- informáciu hlavného kontrolóra o sta-
ve záverečného účtu obce Strečno za rok 
2011,

- informáciu o obsahu listu pre p. Mi-
roslava Tarabu - fa. TARA-TRANS, s.r.o. 
Žilina – Bytčica, kde ho obec žiada o uvoľ-
nenie a vyčistenie priestorov na parcele č. 
319 (Majer), taktiež o vyžiadaní stanoviska 
obce Strečno k uvedenému problému,

- došlú poštu,
- bod rôzne,
- pripomienky poslancov OZ.
B. zriaďuje
- návrhovú komisiu

Strečnianske hody 2012 

Pokračovanie na 2. strane »

Od januára 2012 realizujeme projekt  
Spoluprácou hasičských zborov k prevencii 
a ochrane majetku na území samosprávy, v 
ktorom je našim cezhraničným partnerom 
obec Horní Tošanovice z Českej republiky

Náplňou mikroprojektu, spolufi nanco-
vaného Európskou úniou, z prostriedkov 
Fondu mikroprojektov spravovaného 
Trenčianskym samosprávnym krajom, je 
teoretická a praktická príprava, technické 
vybavenie, medzinárodná spolupráca a 
transfer skúseností v práci s mládežou a 
dospelými v oblasti prevencie a záchrany 
materiálnych hodnôt občanov a zvýšenie 
povedomia verejnosti v ochrane zdravia, 
súkromného a verejného majetku.

V tomto období ako jedna z aktivít pre-
bieha zabezpečenie materiálneho vybave-
nia pre náš zbor.  22. júna sme navštívili 
s našimi žiakmi – perspektívnymi členmi 
mládežníckej časti zboru Hasičské múze-
um v Ostrave. 

Prehliadku absolvovali spolu so svoji-
mi vrstovníkmi z partnerskej obce Horní 
Tošanovice. Program pokračoval v Hor-
ných Tošanoviciach, kde im ukázali prácu 
s technikou a hasičský zásah, čo bolo pre 
nich zážitkom a určite i motiváciu do bu-
dúcna.

Aktivity projektu s rozpočtom 16 062 
Euro, na ktorom sa budeme podieľať 5%-
nou spoluúčasťou  (803,10 Euro), budú 
pokračovať v júli (7. 6.) hasičskou súťažou 
v Řeke (ČR) a v auguste štvordňovým po-
bytovým táborom hasičskej mládeže z H. 
Tošanovíc v Strečne. V čase pobytu tiež 
prebehne odborný seminár a inštruktáž o 
základných činnostiach, potrebách a po-
vinnostiach v prípade vzniku mimoriad-
nych situácií. 

Projekt bude ukončený hasičskou sú-
ťažou organizovanou našimi hasičmi v 

Ďalší projekt 
cezhraničnej spolupráce

Pokračovanie na 2. strane »
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Odvoz
komunálneho

odpadu

Komunálny odpad (každý druhý týž-
deň v utorok)

júl – 10. a 24.
august – 7. a 21.

Triedený komunálny odpad (tretí štvr-
tok v mesiaci)

júl – 19.
august – 16.

prelínalo so vstupmi ľudového rozprávača 
a imitárora Števa Hruštinca.

Predstavili sa nám tiež strečnianski heli-
gónkari. K z vlaňajška už známym - Libo-
rovi Meškovi a Robkovi Bukovinskému sa 
vtomto roku pridali i súrodenci Gáborovci.

Záver vystúpení skupín a jednotlivcov 
patril regionálnemu folklórnemu súboru 
z poľského Jaworze, ktorý tiež poznáme z 
vystúpenia pri otváraní obnoveného javis-
ka v októbri minulého roka.

O tom, kto nás poteší slovom či hudbou, 
nás informovala moderátorka M. Hliníko-
vá. Hody tradične otvoril starosta obce D. 
Štadáni.

Počas celého dňa boli k dispozícii stán-
ky s tovarom, ktorý k takémuto podujatiu 
patrí. Takže sme si mohli nielen kúpiť baló-
nik či bižutériu, ale aj pelendrek, cukrovú 
varu a plyšovú hračku. Popri tom zhliad-
nuť umenie ľudových výrobcov zo Živeny, 
či vystreliť ružu alebo využiť kolotoč či iné 
atrakcie. 

Občerstvenie okrem predajných stánkov  
zdarma ponúkali aj naši hostia z Poľska. 
A tak okrem guľášu a klobás  sme mohli 
ochutnať aj nimi uvarenú kapustnicu a 
oškvarkový chlieb.

Príjemná atmosféra nedávala vôbec 
priestor na to, aby sme si uvedomovali, že 
vystúpenia sú v časovom sklze a je nielen 
čas na záver hodov, ktorý mala zabezpečiť 
country skupina Th e Rebels, ale sa aj blíži 
fi nále svetového hokejového šampionátu 
v Helsinkách. Všetci sme boli fanúšikmi a 
veľkoplošná obrazovka dávala istotu jeho 
nepremeškania. Aj „Rebeli“ boli na tom 
rovnako a ich pôvodne plánované dvojho-
dinové vystúpenie sa takmer predĺžilo na 
dvojnásobok, pretože počas hry na ľade sa 
nehralo na pódiu a naopak. Ako by to vy-
zeralo, ak by sme vyhrali aj s Ruskom a po 
desiatich rokoch sa stali opäť majstami sve-
ta, nevie nik. No je asi každému jasné, že 
zábava aj hudobný program by neskončili 
o desiatej večer.

Nastúpili teda opäť organizátori -  pra-
covníci OÚ, kultúrna komisia so svojimi 
pomocníkmi, ktorými boli predovšetkým 
miestni hasiči. Tak ako pripravili celú 
scénu, posedenie a techniku počas pred-
chádzajúcich troch dní, začali s ich od-
pratávaním, ktoré skončilo po polnoci a 
pokračovalo i na druhý deň.

Môžeme poďakovať všetkým, nielen tým, 
ktorí sa na tvári miesta starali o organizá-
ciu, dobrú náladu, pohodu, ale aj našim 
strieborným zlatým chlapcom v ďalekom 
Fínsku, ktorí nám síce nevedomky, ale tiež 
výrazne pomáhali radostne a k spokojnosti 
prežiť strečnianske hody 2012.

/pa/

Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  volí
1. členov návrhovej komisie v zložení: p. 

Alfonz Klocáň, p. Stanislav Trnovec (za – 
4, proti – 0, zdržal sa – 2),

2. overovateľov 16. zápisnice v zložení: 
p. Dušan Ďurčo, p. Gustáv Muráň (za – 4, 
proti – 0, zdržal sa – 2). 

Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  schvaľuje 
1. program 16. zasadnutia OZ (za – 6,  

proti – 0, zdržal sa – 0),  
2. záverečný účet obce Strečno za rok 

2011 s výhradami, uvedenými v opatre-

Strečnianske hody...
niach hlavného kontrolóra obce na zlepše-
nie fi nančnej disciplíny, najmä v materiá-
loch OPS, a to preverením údaju o zmene 
stavu nedokončenej výroby (za – 7, proti 
– 0, zdržal sa – 0),

3. kúpu pozemku pod cestou (priemysel-
ný park) za kúpnu cenu 1 € od spoločnosti 
I.K.A. real, s.r.o. Žilina (za – 7, proti – 0, 
zdržal sa – 0),

4. úpravu časti uznesenia VZN č. 
27/25/2011, kde sa odpúšťa daň z nehnu-
teľnosti za parcely č. 1299/13 a 1299/14 
uvedených na LV č. 2220 (za – 7, proti – 0, 
zdržal sa – 0).

Podrobnejšie informácie zo zápisníc 
OZ nájdete na web stránke obce Strečno: 
http://www.strecno.sk.             M. Obertová
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Obec Strečno
Sokolská 487, 013 24 Strečno 

vyhlasuje výberové konanie na pracovnú 
pozíciu: 

hlavný účtovník obce
Miesto výkonu práce:
     Obecný úrad Strečno
Termín nástupu: 
     dohodou
Druh pracovného pomeru:
     plný úväzok
Náplň práce:
     vedenie podvojného účtovníctva, 
     vedenie rozpočtového účtovníctva
Požadované vzdelanie: 
- úplné stredoškolské s maturitou (ekono-
mické zameranie)
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. Stupňa
Základné požiadavky: 
- znalosť zákona č. 431/2002 Z.z. o účtov-
níctve
- znalosť zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprá-
vy
- znalosť zákona č. 523/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách verejnej správy
- znalosť zákona č. 501/2001 Z.z.o fi nanč-
nej kontrole a vnútornom audite
- prax vo vedení podvojného účtovníctva 
a pokladne
- prax vo verejnej správe alebo štátnej 
správe vítaná
- znalosť práce s PC (internet, Word, Ex-
cel)
- bezúhonnosť, zodpovednosť
Žiadosť spolu so štrukturovaným životo-
pisom a dokladom o dosiahnutom vzde-
laní je potrebné zaslať písomnou formou 
do 15.07.2012 na adresu:     
Obecný úrad Strečno
Sokolská 487, 013 24 Strečno

Strečne za účasti zborov z okolitých obcí a 
takisto z partnerských Horních Tošanovíc 
v septembri.

Projekt bude určite veľmi vhodným do-
plnkom nielen pre vybavenie, ale i odbor-
ný rast nášho zboru, ktorému sa v tomto 
čase v rámci iného projektu tiež pripravujú 
zodpovedajúce priestory  úpravou a nad-
stavbou požiarnej zbrojnice.  /pa/

Ďalší projekt 
cezhraničnej spolupráce
»  Dokončenie z 1. strany

Dotácia z VÚC
Na základe rozhodnutia zastupiteľstva 

Žilinského samosprávneho kraja z 21. 5. 
2012 v zmysle VZN č. 4/2004 o poskytnutí 
dotácí z vlastných príjmov bol obci Streč-
no ako žiadateľovi odsúhlasený príspevok 
600 Euro. 

Sumu sme v zmysle žiadosti použili na 
nákup 12 ks stolových kompletov na akciu 
Strečnianske hody a čiastku do fakturova-
nej sumy 790 Euro sme doplatili z vlast-
ných prostriedkov. 

S pomocou dotácie sme zabezpečili nie-
len kultúrne prostredie už uskutočnenej 
akcie, ale využitie stolových súprav bude 
mať svoje opodstatnenie i pri ďalších po-
dobných podujatiach.  /pa/
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26. júla má meniny Anna. Anna je pra-
dávne meno. Pochádza zrejme už od úsvi-
tu ľudského veku. Má mnoho verzií.  Meno 
podľa hebrejského pôvodu je Hannah, 
Chana, Channáh a preklad je milostipl-
ná, či milá. Toto meno môžeme hľadať aj 
v iných kultúrach (napr. fénická Aenea, 
rímska bohyňa Anna Perena). Meno Anna 
možno situovať do historicky nedoziernej 
diaľavy. Meno Anna je rozšírené po celom 
svete v mnohých podobách. 

Dve evanjeliá (Matúšovo a Lukášovo) 
nám podávajú rodokmeň Pána Ježiša. Ale 
obidva rodokmene, hoci uvádzajú 
mená z dvoch rozličných línií, sa 
vzťahujú iba na predkov svätého 
Jozefa, ktorý bol pred izraelským 
zákonom hlavou Svätej rodiny a otcom Je-
žiša Krista. O rodičoch alebo iných pred-
koch Kristovej matky, Panny Márie, sa 
priamo z evanjelií nedozvedáme nič. Priro-
dzene, kresťanský ľud sa zaujímal o rodinu, 
z ktorej pochádzala Matka vteleného Bo-
žieho Syna a Spasiteľa sveta. Pre nedosta-
tok biblických správ prevzal údaje z iných 
prameňov, medzi ktorými najvýznamnejší 
sa nazýval Protoevanjelium sv. Jakuba. Bol 
to apokryfný, teda nepravý spis z 2. storo-
čia. Cirkev mu nikdy nepriznala hodnotu 
pôvodného apoštolského spisu. No na-
priek tomu "Jakubovo protoevanjelium" 
malo pre svoju starobylosť veľkú vážnosť a 
zanechalo silnú ozvenu tak v liturgii, ako 
aj v ľudovej nábožnosti, ktorá sa napokon 
stala súčasťou cirkevnej tradície.

Svätá Anna bola podľa apokryfných evan-
jelií matkou Panny Márie a starou matkou 
Ježiša Krista. Pochádzala z rodovej línie 
starozákonného proroka a veľkňaza Áro-
na. Jej otcom bol istý betlehemský pastier. 

Jej manželom bol svätý Joachim (Joakim, 
Jehoiakim, Eliakim, Eli), ktorý pochádzal 
z Galiley. Manželia žili v Nazarete. Výťažok 
zo svojho pastierskeho zamestnania delili 
na tri časti, a to na obeť chrámu, chudob-
ným a na vlastnú potrebu. Boli príkladný-
mi a nábožnými manželmi, boli však dlho 
bezdetní. Ich život nebol bez trápenia.  
Zažili preto mnoho príkoria. Neplodnosť 
u Židov bola považovaná za výraz božej 
nepriazne, a preto takýmito manželskými 
pármi pohŕdali a považovali ich za nehod-
ných božej priazne. Dokonca veľkňaz Iza-

char odmietol od Joachima prijať obetný 
dar. Kroky poníženého Joachima potom 
viedli do púšte, kde sa kajúcne modlil a 
prosil Boha o dieťa. Vo vysokom veku sa 
Anne a Joachimovi narodilo vytúžené, 
vymodlené dieťa Mária (hebr. Miriam). 
Jej narodenie vyvolalo veľký údiv okolia. 
Anna a Joachim sú rodičia Nepoškvrnené-
ho života, skrze ktorý prišiel na svet Boží 
Syn. Boli predmetom Božej lásky a milosti. 
Zo života týchto svätých manželov vziš-
la bez dedičného hriechu počatá Panna 
Mária. Joachim ešte malú trojročnú Má-
riu zasvätil Pánu Bohu v Jeruzalemskom 
chráme, kde jej umožnili ďalšiu výchovu. 
Joachim zomrel, keď Mária bola ešte malá. 
Anna sa údajne dožila vysokého veku, a 
teda aj zasnúbenia Márie s Jozefom. Anna 
a Joachim sa tešia veľkej úcte medzi veria-
cimi po celom svete. Ich spoločný sviatok 
sa v liturgickom kalendári slávi 26. júla. 
Úcta k svätej Anne a svätému Joachimovi 
sa rozšírila najprv na kresťanskom výcho-

Svätá Anna a svätý Joachim

de. Už v 4.storočí bol v Jeruzaleme posta-
vený chrám v blízkosti Ovčieho rybníka a 
Ovčej brány, kde bol podľa starého poda-
nia postavený dom svätých manželov. Na 
kresťanskom západe sa uctievanie rodičov 
Panny Márie, najmä svätej Anny začalo od 
8. storočia. Pápež Sixtus IV. v roku 1481 
prijal Annu do rímskeho kalendára. Pápež 
Gregor XIII. v roku 1584 nariadil slávenie 
sviatku svätej Anny dňa 26. júla. Údajne to 
bol deň jej úmrtia. Kult svätej Anny šíri-
li rehoľné spoločenstvá. Svätý Joachim je 
patrónom manželských párov, stolárov a 

obchodníkov s plátnom. Anna 
je patrónkou matiek, vdov, žien, 
manželstva, sobášov, chudob-
ných, ťažko pracujúcich, baníkov, 

žien v požehnanom stave. Anna a Joachim 
sú vzorom predovšetkým pre všetkých 
prarodičov. Svätá Anna je tiež patrónkou 
Florencie, Neapola, Innsbrucku. Atribútmi 
pri zobrazovaní Joachima sú baránok, die-
ťa, holubica, kôš, lopata. Pri zobrazovaní 
Anny sú atribútmi Panna Mária a dieťa Je-
žiš, kniha, ľalia. Svätá Anna je zobrazovaná 
ako učiteľka: napr. učí čítať Pannu Máriu. 
Panna Mária – dieťa, je opretá o nohu svä-
tej Anny, ktorá v lone drží knihu. Takmer 
všetci velikáni výtvarného umenia zane-
chali diela s námetom svätej Anny (Giotto, 
Leonardo da Vinci, Caravaggio, Rubens, 
Dürer...). Umeleckých diel s námetom svä-
tej Anny je nepreberné množstvo. Zasvä-
tené je jej veľké množstvo kostolov a kapl-
niek. Vzniklo množstvo pútnických miest 
ku jej cti. Svätá Anna bola široko uctieva-
ná v ľudových vrstvách aj bez ofi ciálneho 
požehnania cirkvi. Mnohé krásne prejavy 
tohto uctievania však, bohužiaľ, zanikli.

AM

<<< Tradícia sta-
vania mája bola za-
chovaná aj v tomto 
roku. Ako zvyčajne 
za sprievodu spe-
váčiek zo Zvonice 
postavili máj naši 
hasiči v parku pred 
obecným úradom. 

Hasiči v akcii >>>
Miestny hasičský 
zbor v spolupráci 
s občanmi a zá-
chranným zborom 
zo Žiliny likvidoval 
lokálny požiar na 
vrchu Bašta v po-
poludňajších hodi-
nách v sobotu 24. 
apríla. Včasný zá-
sah zamedzil jeho 
rozšírenie a vznik 
väčších materiál-
nych škôd.



4. strana 3/2012

Miestny spolok slovenského červeného 
kríža zorganizoval jeden z pravidelných 
troch každoročných odberov aj pri príleži-
tosti Svetového dňa darcov krvi.

8. júna mobilná transfúzna jednotka 
rozložila svoje vybavenie na odber krvi v 
priestoroch kultúrneho domu a zabezpeči-
la vyšetrenie a odber krvi až od 41 darcov.

„Každý darca je hrdina“, uvádza leták 
Národnej transfúznej služby k Svetovému 
dňa darcov krvi a my, ktorí sme potenci-
álnymi prijímateľmi, to vieme, no  doslova 
si to uvedomíme až v čase akútnej potreby. 
Preto im patrí naša stála vďaka.

O prípravu a organizáciu bezproblémo-
vého priebehu sa pod vedením predsed-
níčky Veroniky Samcovej starali členky 
výboru MS SČK – Eva a Lenka Vojvodové. 
Obecný úrad, ako zakaždým aj tentoraz 
prispel k občerstveniu, zabezpečil publictu 
a priestory pre odber.     /r/

Svetový deň darcov krvi

Zoznam darcov
Kuzmány Ján st.
Cvacho Miroslav
Cvacho Jakub
Kostka Rasťo
Tavač Štefan
Bc. Štadáni Dušan
Mičik Radoslav
Taraba Anton
Ilovský Daniel
Honková Lenka
Samcová Stanislava
Kyšková Alica
Beháň Kamil

Ďuračková Petra
Oberta Peter ml.
Obertová Božena
Pernišová Mirka
Vojvodová Lenka
Ing. Balcarová Eva

Sokolovská Veronika
Sokolovský Anton

Hrdý Jozef
Šibčiaková Marianna

Šibčiaková Darina
Krupková Anna
Oberta Peter st.

Obertová Zuzana

Kubo Daniel
Kivoň Jozef

Beháňová Veronika
Melo Ján

Andel Marián
Andelová Barbora

Klocáň Michal
Michalková Monika

Ing. Samec Daniel
Ing. Ilovský Július
Kočiš Ladislav ml.

Samec František
Štadániová Nikola

Štadániová Eva

Dobrovoľný hasičský zbor v Strečne sa 
zaoberá požiarnou tematikou, požiarný-
mi súťažami, preventívnými prehliadka-
mi, čistením hydrantov v obci. A keďže je 
to dobrovoľná zložka, rada pomôže aj pri 
akciách, ktoré poriada obecný úrad v našej 
obci.

V spolupráci s obecným úradom sme v 
posledný aprílový deň postavili v parku 
pred obecným úradom máj a posledný 
májový deň sme ho zvalili. Je to pradávny 
zvyk, pri ktorom sa ľudia stretnú a spoloč-
ne zabavia. My sme si zaspievali spoločne 
so súborom Hajovček.

Zapojili sme sa aj do príprav hodov, kde 
sme zabezpečili dovoz a odvoz stolov a la-
víc. Na Deň detí zamestnancov Dong Hee 
naši členovia pomáhali pri stavaní veľko-
plošného stanu.

Druhého júna prebehlo v Strečne súťažné 
predkolo v požiarnom útoku. Naša zložka 
chcela ukázať našim občanom, akí sú naši 
členovia  zdatní. Že sme schopní zasiahnuť 
v prípade požiaru alebo iného ohrozenia, 

akými sú napr. aj záplavy. Tretieho júna 
tieto schopnosti predviedli na okresnej sú-
ťaži v Zbyňove. Súťažili v požiarnom útoku 
a v štafete. Zúčastnili sa aj na súťaži v Trno-
vom, kde skončili na 6. mieste.

V spolupráci s obecným úradom a našim 
urbárom postavili naši členovia na kopci 
Chlmec v našej obci jánsku vatru, 3,5 met-
ra vysokú, ktorú slávnostne zapálil starosta 
obce. Spoločne s občanmi a dobrou muzi-

kou sme si zaspievali. 
Touto cestou ďakujem všetkým členom 

DHZ Strečno, ktorí sa podieľali na usku-
točnení týchto akcií.

Organizátori jánskych ohňov ďakujú 
sponzorom a dobrovoľníkom

Pohostinstvo Ivan Beháň, Pizzeria Al-
zbetka - Milan Melo, DHZ Strecno, Topvar 
Strecno , Mario Bar Šipčiak, Miloš Ilovský.

Za DHZ Strečno Vladimír Bukovinský

DHZ Strečno
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Turistický oddiel Uhlík pri miestnej orga-
nizácii Matice slovenskej nám po dlhom čase 
ponúka pestrú škálu pochodov, výletov a 
podujatí, vhodných pre každého. Sú príleži-
tosťou byť medzi starými i novými známymi, 
v prírode, tráviť zdravo voľný čas a objavo-
vať Slovensko. Ich program je k dispozícii 
na obecnej webovej stránke a prakticky kaž-
dý druhý týždeň máme možnosť niekde ísť. 
Peter Oberta ako predseda TO spolu s Du-
šanom Ďurčom sú kontaktnými osobami a 
organizátormi každého pochodu.Na webovej 
stránke aktuálne uverejňujú tiež galériu foto-
grafi í z uskutočnených výletov.

V medziobdobí vychádzania našich obec-
ných novín, kde sa tiež snažíme o ich inicia-
tívach pravidelne informovať, uskutočnili 
ďalšie štyri akcie.

Výlet do Súľovských skál bol pre mnohých 
z takmer 30 člennej skupiny, aj keď to je ne-
ďaleko, prvou príležitosťou obdivovať zblízka 
krásu bizarných skalných útvarov.

Trasu výstupu na Polom 6. mája tentoraz 
upravili kvôli doprave a namiesto Veľkej 
Lúky sa tam vydali z miesta, ktoré sa bez-
prostredne k bojom v II. sv. vojne viaže – z 
Vrútok Piatrovej, kde padli študenti Karvaš 
a Blahovec.

Na desiateho júna naplánovali prechod 
po našom náučnom chodníku. Pochod od 
Jednoty cez Baštu, Špicák, Kosovú bol pre 
viacerých zmenou tradičnej trasy na Javori-
nu. Nové pohľady a systém náučnych tabúľ 
im predstavili náš kataster, jeho pestrosť a 
krásu. O akciu prejavila záujem i Slovenská 
televízia a v šote pre Televíkend sme sa opäť 
zviditeľníli nielen náučnými chodníkmi a 
ich prvkami – tabuľami, prístreškami a stud-
ničkami, ale zvlášť prírodou a výhľadmi na 
naše dominanty a okolitú prírodu. Z Javoriny 
viedla cesta turistov na Košariská, kde sa ob-
čerstvili a posilnili guľášom a pokračovali po 
náučnom chodníku na Bariérovú, odkiaľ sa 
zviezli plťami naspäť do Strečna. 

Vydarená túra, ktorej i napriek negatívnej 
predpovedi  prialo počasie, bude možno v 
budúcnosti nielen stálou súčasťou plánu tu-
ristického oddielu MS, ale pretože je typic-
kou našou, vedenie plánuje z nej urobiť akciu 
na záver sezóny.   /pa/

O tom, že sme zaujímaví predovšetkým 
vďaka turistickej ponuke, svedčí nielen 
množstvo zmienok o Strečne v najrôznejších 
tlačovinách, ale neobchádzajú nás ani printo-
vé, rozhlasové a televízne médiá.

Hrad s pestrou paletou podujatí je častným 
cieľom ich záujmu a takisto obec s okolitou 
prírodou a atrakciami sú ťahákom, ktorý ne-
uchádza pozornosti redaktorov. 

V poslednom období sme mali zrejme do-
teraz časovo najväčší priestor. Až dvakrát 
v priebehu júna sa naše zaujímavosti stali 
námetom príspevku do relácie Televíkend. 
Relácia tipov na víkend Slovenskej televízie 
predstavila plte a náučný chodník v približne 
osem minútových šotoch. V obidvoch prí-
padoch bol redaktorom Milan Matušinský, 
ktorého mnohí poznáme a on sa k nám rád 
vracia.

Každý príspevok bol odvysielaný dvakrát 
- v sobotu predpoludním a v nedeľu ráno. 
Takže viac ako 30 minút vysielacieho času 
najvýznamnejšieho verejnoprávneho média 
pojednávalo o Strečne.

Slovom i obrazom sme sa prezentovali 
spôsobom, ktorý prispeje k nášmu ďalšiemu 
zviditeľneniu a divák sa dozvie o akrakciach 
nielen obrazom, ale cez vstupy jednotlivých 
respondentov i o ich význame. Kontakt s mé-
diami pre viacerých z nich nie výnimočnou 
skúsenosťou a ich vstupy tomu zodpovedajú. 
Zo slov každého cítiť nielen znalosť, ale aj hr-
dosť na kraj, ktorý je ich rodiskom. Práve tá 
by mala byť základom pre nášu budúcnosť. 
Preto je niekedy nepochopiteľné, keď sa u nás 
stretávame s prípadmi nezáujmu o reprezen-
táciu, vandalizmom a inými prejavmi asoci-
álneho správania, nehodných patriota.

Šoty o pltiach a náučnom chodníku si môžu 
záujemci ešte stále pozrieť vo videoarchíve 
Slovenskej televízie v priečinku Televíkend.

Odvysielané Turistické inšpirácie už pri-
nášajú svoje ovocie a môžeme konkrétne 
hodnotiť ich prínos, napr. z informácií nášho 
TIKu, kde prichádzajú návštevníci so záuj-
mom o videné. Takisto majú podobnú skúse-
nosť na pltnici či na hrade. 

No  nielen uvádzané relácie sa venujú Streč-
nu. Momentálne vychádzajúce pozvánky na 
cyklotrasy po Slovensku v denníku SME už o 
nás písali dvakrát. Raz v súvislosti s okruhom 
okolo vodného diela a druhýkrát pozvánkou 
na prechod lúčanskou časťou Malej Fatry.

Je pravdepodobné, že cez prebiehajúcu ma-
sívnu mediálnu kampaň Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch (SACR) – Vo  štvorici po 
Slovensku, zabezpečovanou televíziou Mar-
kíza, aj keď nie priamou návštevou popu-
lárnych hercov z Partičky, ale aspoň tipmi v 
rámci doprovodnej publicity, sa tiež zvidi-
teľníme. To nás posunie ďalej a predpoklad 
zvýšeného záujmu bude reálnejší. A bude  iba 
na nás, aby bol návštevník spokojný.  /pa/

Strečno v televíziiTuristi sú aktívni

Náročnosť turistických aktivít matičia-
rov stúpa. Tento raz sa vybrali v sobotu 23. 
júna do Západných Tatier k Zubereckým 
plesám a niektorí na 2063 metrov vysoký 
Volovec. Zdá sa, že obavy z počasia už ľu-
dia nemajú a na túto akciu sa nahlásil plný 
autobus 47 ľudí. Kto sa podujatia zúčastnil, 
neľutoval. Trochu bolo cítiť veľký vekový 
rozdiel účastníkov. Veď čo by aj nie, keď 
najmladšia účastníčka Vikina mala 5 rokov 
a najstaršia okolo 70 rokov. Autobusom 
išiel aj 85 ročný pán Ďurčo starší, no ten 
preventívne vystúpil v Habovke.Výstup za-
čal na platenom parkovisku, odkiaľ sa musí 
ísť po asfaltke takmer hodinu k Tatliakovej 
chate. Kto išiel na okruh k Zubereckým ja-
zerám, musel odbočiť ešte skôr a kto išiel na 
Volovec, musel isť ďalej. Času na túru bolo 
dosť, a tak sa náš peletón turistov roztiahol 
na viac ako hodinový rozdiel medzi prvým 
a posledným. Tí, čo sa vliekli, viac videli, a 
tak mali šťastie vidieť statného kamzíka, či 

svišťa dokonca aj vysoko v kopci od zimy 
zabudnutý červený turistický ruksak. Tí, 
čo „valili“ na Volovec, sa poriadne zapoti-
li, no aj tak boli na jeho vrchole o hodinu 
skôr, ako píše informačná tabuľa. Pohľady 
z tohto kopca boli úchvatné. Hovorí sa, 
že sú najkrajšie v západných Tatrách. Asi 
bude na tom niečo pravdy. Zdržiavať sa na 
ňom však nebolo zahodno, nakoľko bol 
dohodnutý čas stretnutia na Tatliakovej 
chate. Za 1,15 hod. sa bolo pri nej a tam už 
sedeli prví najsmädnejší turisti zo Strečna. 
Prvé pivo zasyčalo v každom ako v ohni. 
Človek sa doplnil ďalším a náladu dostal 
hafi rovicou - špeciálnym turistickým ná-
pojom na Orave. V autobuse nazad bolo 
veselo. To sme cestou zobrali z Habovky 
od krčmy pána Ďurču, ktorý sa chválil pre-
krásnym hríbom. Domov sa matičiari už 
ponáhľali, čoby aj nie, veď mnohí sa poná-
hľali na Paseku na Legendy fest..

P.Ďurčo, ml. predseda MO MS Strečno

Matičiari v Zuberci
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Prihovárame sa vám posledný raz v školskom roku 2011/2012. Letné prázdniny, najkraj-
šie obdobie pre žiaka, sa rýchlo približujú. Povinnosti, nekonečné učenie, občas neprí-
jemná známka, tomu už odzvonilo.  Naša škola odprevadí deviatakov a stane sa súčasťou 
každoročného kolobehu, v ktorom všetci starneme.

Počas školského roka sme vám oznamovali svoje úspechy, boli sme hrdí na víťazov i 
zúčastnených, že sú ochotní a majú chuť reprezentovať školu i obec. Na každú súťaž boli 
deti – žiaci našej školy pripravovaní pod vedením učiteľov, ktorí ochotne zostávali v škole 
a venovali sa deťom. Preto im patrí veľká vďaka za to, čo robia. Poďakovanie patrí aj ve-
deniu našej školy Mgr. Marianovi Obertovi a Mgr. Romanovi Franekovi, ktorí vytvárali 
podmienky pre uskutočnenie rôznych aktivít, podujatí a súťaží. Touto cestou ďakujeme aj 
ochotným rodičom, ktorí sa v ZRŠ vždy postarali o program, odmeny a darčeky pre deti. 
A nemožno zabudnúť poďakovať všetkým tým, ktorí v dnešnej neľahkej dobe, z ktorej 
sa vytráca úcta, rešpekt a slušné správanie, dokážu svoje deti i napriek tomu k tej úcte, 
rešpektu i slušnému správaniu viesť.                Erika Trnovcová

Z našej školy Každoročne sa koná tradičný Beh ulica-
mi Strečna, tu sú tí najrýchlejší: 

1.-2. ročník chlapci
1. Janko Dudus  1:35
2. Borisko Oberta  1:37
3. Miško Beháň  1:38
3.-4. ročník dievčatá
1. Mária Klocaňová  1:23
2. Kristínka Verešová  1:25
3. Kristínka Honková  1:28
3.-4. ročník chlapci
1. Robko Melo  1:20
2. Ľubko Belko  1:21
3. Šimonko Chovanec  1:22
5.-6. ročník dievčatá
1. Marcelka Beháňová  2:28
2. Monika Beháňová  2:30
3. Klaudia Škorvánková  2:32
5.-6. ročník chlapci
1. Aďo Zaťura  2:07
2. Kubko Pavlina  2:11
3. Timko Čičmanec  2:12
7.-8. ročník dievčatá
1. Andrejka Tarabová  2:09
2. Janka Zaťurová  2:12
3. Kristínka Tarabová  2:22
7.-8. ročník chlapci
1. Riško Samec  1:53
2. Tomáško Valica  1:54
3. Frederik Beháň  1:55
9. ročník - bežala celá trieda a dostala 

symbolický diplom.
Ceny výhercom zabezpečovala rada rodi-

čov, taktiež občerstvenie pre všetky deti ško-
ly.  Diplomy zabezpečila ZŠ.

Slávik Slovenska 2012
Naše žiačky Katka Ďurčová a Barborka Mi-

kulová reprezentovali našu ZŠ na okresnom 
kole Slávik Slovenska 2012, kde im hudob-
ný doprovod zabezpečili deti z Hajovčeka- 
Adelka Kučeríková, Klaudika Škorvánková, 
Margarétka Kadašiová a Ľubka Kučerová. 

Spievankovo
Dňa 15.6.  pri príležitosti Dňa detí zorga-

nizovala Rada rodičov MŠ Stráňavy spolu s 
pani učiteľkami koncert Márie Podhradskej a 
Richarda Čanakyho pod názvom Spievanko-
vo. Spievanka a Zahrajko sú veľmi obľúbený-
mi priateľmi detí predškolského a mladšieho 
školského veku, ktorí sa radi zabávajú, tancu-
jú a spievajú. Žiaci 1. a 2. ročníka našej školy 
spolu s predškolákmi a menšími škôlkarmi v 
sprievode príbuzných strávili príjemnú ho-
dinku, spievali, tancovali, spontánne reago-
vali na veselé piesne, väčšina malých divákov 
sa ocitla na konci koncertu priamo na pódiu.

Na malých olympionikov sa zahrali aj žiaci 
našej školy počas Olympijského dňa, ktorý sa 
konal 7. mája. Akcia sa konala pod vedením 
SSSZC Board Club Valča. Pre žiakov bolo na-
chystaných niekoľko zaujímavých disciplín a 
samozrejme ešte zaujímavejšie ceny pre víťa-
zov . Počasie nám zo začiatku veľmi neprialo, 
ale o 10:00 sme sa všetci úspešne pustili do 
nachystaných disciplín a žiaci mohli súťažiť 
o atraktívne ceny.

MDD
Žiaci 1.-4. ročníka sa za zábavou a voľ-

ným dopoludním vybrali do kina na fi l-
movú rozprávku Alvin a Chipmunkovia, 
ktorú mali možnosť sledovať ako 3D. 

5. – 9. ročníky mali športové dopoludnie, 
na ktorom sa odohral priateľský turnaj vo 
vybíjanej a  futsalový zápas s deťmi z poľ-
ského Slemieňa, výsledok pre nás 13:2 .

Rada rodičov pre deti pripravila poukaz 
na zmrzlinový pohár.

Geografi cká olympiáda
Naša škola sa zapojila do celoslovenské-

ho kola geografi ckej olympiády v kategórii 
Q, ktorá prebiehala prostredníctvom počí-
tača. Zo zúčastnených žiakov našej školy 
sa na krásnom 3. mieste umiestnil Tomáš 
Valica a Roman Melo, žiaci 8.B. Získali 28 
bodov z 30.

Hudba na mape
Výchovno-vzdelávací koncert pre 1.-4. 

ročník, piesne, prostredníctvom ktorých 
putovali žiaci po Európe a oboznámili sa 
s jednotlivými hudobnými obdobiami. Za-
spievala skupina pod vedením Otky Mo-
ravčíkovej.

Oswiečim
Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali literárno-

-dejepisnú exkurziu do poľského Krakowa 
a Oswiečimu. 

Pasovanie prvákov v obecnej knižnici
Pasovanie prvákov do cechu čitateľského 
I v tomto roku to nebolo inak a prváci 

z dvoch tried po zvládnutí poznania pís-
menok a šlabikára sa dostali do priestorov 
knižnice, do sveta rozprávok. Rozprávka 
vždy dobre končí - to je len dobre. Deťom 
boli slávnostne odovzdané preukazy či-
tateľov a aktom pasovania sa dostali i ku 
knižkám, ktoré im knižnica ponúka. Z 
knižnice odchádzali s knižkou a s úsme-
vom. Majú sa na čo tešiť, ponuka výberu 
kníh sa stále rozširuje. Tak to bude i tento 
rok. Okrem peňazí od zriaďovateľa nám 
schválili na nákup i peniaze z Ministerstva 
kultúry. 

Počas letných prázdnin bude knižnica 
otvorená.

Príjemné prežitie letných prázdnin všet-
kým deťom a študentov preje vedúca kniž-
nice.

Za medzinárodnou výtvarnou súťažou, 
ktorá sa konala v českej Komorní Lhotce, 
vycestovali Kristínka Kopásková, Kristín-
ka Kučeríková, Emka Hanková, Tánička 
Kadašiová, Vanesska Obertová a Rebeka 
Dudusová spolu s p.uč. K.Srnečkovou a 
M.Hliníkovou. Výtvarná súťaž na tému 
Krajina okolo nás bola pre nás úspešná, 
pretože Kristínka Kučeríková získala 2. 
miesto a Kristínka Kopásková 3. miesto.
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Tošanovice
Dňa 6.6. 2012 nás naši mladší žiaci repre-

zentovali v  športovej súťaži v Čechách /v 
dedinke Tošanovice / pod názvom Atletic-
ký trojboj.  

Súťažiť mohli len deti  z 1. Stupňa, a to v 
disciplínach: skok do diaľky z miesta, beh 
na 50 m., a hod kriketovou loptičkou. Zú-
častnili sa títo žiaci:

Boris Oberta / 1. miesto v hode kriketo-
vou loptičkou v kategórií 1. ročník/, 

Zorka Obertová, Ján Kadaši, Jakub Klo-
cáň, Matúš Taraba, 

Ľubomír Belko / 1. miesto v hode kri-
ketovou loptičkou v kategórií 4. ročník,  
1. miesto v skoku do diaľky v kategórii 4. 
ročník/.

 Škola obsadila celkovo 7. miesto. Je ško-
da, že nás nemohli reprezentovať tí najlep-
ší, pretože niektorí nemali vybavené pasy. 
Tešíme sa už na ďalší ročník s prianím ešte 
viac zabojovať o lepšie umiestnenie.

Rozvíjej se poupátko
Reprezentovali nás dve dievčatá, v kategó-

rií 2.-3. ročník žiačka 2. triedy Ninka Fra-
neková s pesničkou Dobrú noc, má milá 
a v kategórií 4.-5. ročník žiačka 4.B triedy 
Leika Ilovská s pesničkou Kázala mi mati. 
Hoci sme si na pomoc pozvali aj bývalých 
žiakov našej školy, a to súrodencov Katku a 
Ondreja Kormančíkovcov, tento rok sa nám 
vo veľmi ťažkej konkurencii nepodarilo zís-
kať žiadne ocenenie. 

Napriek tomu sme prežili vcelku príjemný 
deň, deti získali nové skúsenosti a aspoň to-
uto cestou by sme sa chceli poďakovať pani 
Dagmar Machálkovej za pozvanie a vyni-
kajúcu starostlivosť o nás počas celej akcie. 
Tešíme sa aj o rok a radi by sme privítali 
nové tváre, ktoré radi spievajú a nehanbia sa 
ukázať svoj talent aj za hranicami Slovenska.

Všetkovedko
Vedomostná súťaž, do ktorej sa zapojili 

žiaci 3.- 4. ročníka Viktória Verešová, Nikol-
ka Badíková, Dominik Hurka, Bronka Tichá 
a Kristínka Tarabová.

24. máj 2012  bol dňom už XVI. ročníka 
behu, ktorého spoluorganizítorom okrem 
AC UNIZA, Ústavu telesnej výchovy Ži-
linskej univerzity, OK Žilina, Považského 
múzea Žilina bola aj naša obec. 151 scho-
dov z parkoviska pod hradom na Paseku 
s prevýšením 144 m absolvovalo viac ako 
300 pretekárov všetkých mládežníckých 
kategórií, študenti VŠ, ženy a muži.

Z našej základnej školy sa behu zúčastnili
1. ročník
Boris Oberta, Šimon Samec
3. ročník
Jakub Beháň, Rebeka Beháňová, Monika 

Zaťurová, Dominik Santa, Adam Hubočá-
ni, Samuel Adamé

4. ročník
Ľubomír Belko, Róbert Melo
5. ročník
Timotej Čičmanec, Samuel Melo, Róbert 

Z našej školy

Beh do strečnianskych hradných schodov
Taraba, Michaela Zaťurová, Dominika Hu-
bočaniová

6. ročník
Peter Galadik, Jakub Pavlina, Jakub Peť-

ko, Andrej Zaťura, Katarína Ďurčová, 
Zuzana Tavačová 

7. ročník
Ján Kopásek, Marek Kopásek, Jozef Melo, 

Richard Samec, Tomáš Škripek,  Frederik 
Beháň, Michal Ďurčo, Erik Hauer, Ivan 
Oberta, Pavol Pristach, Braňo Samec, Jan-
ka Košová,  Natália Trnovcová

8. ročník
Adam Tichý, Ján Zaťura, Ján Kučera, Ro-

man Melo
9. ročník
Filip Bohačiak, Andrej Kuric, Andrej 

Tichý
Ľubomír Belko – 1. miesto v kategórií 

chlapci, rok narodenia 2002 a mladší

Slovenka roka
V stredu 30. mája 2012 večer sa v his-

torickej budove Slovenského národného 
divadla (SND) konalo vyhlasovanie vý-
sledkov ankety Slovenka roka 2012, ktorú 
vyhlásil už po štvrtýkrát týždenník Sloven-
ka v spolupráci s RTVS a SND.

Na podujatie boli pozvané i naše ob-
čianky – členky Klubu Slovenky Veronika 
Samcová a Eva Vojvodová. Zobrali si so 
sebou i strečnianske propagačné materiály, 
a okrem svojej účasti, za ktorú im bolo vy-
jadrené poďakovanie, predstavili Strečno 
tak, že môžeme stretnutie Klubu Slovenky 
očakávať u nás v blízkej budúcnosti.

/pa/
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Začiatok leta už tradične, a to nielen v 
našej obci, patrí hudbe a teda festivalom. 
A tak tomu nebolo inak ani tento rok, 
keď Neformálne združenie hudobníkov 
v Strečne usporiadalo v poradí už šiesty 
ročnik hudobného festivalu pod názvom 
Legendy fest Strečno 2012.Na to, aby sa 
takáto akcia mohla uskutočniť, je potreb-
né vynaložiť nemálo úsilia, ale určite to 
všetko stojí za to, keď potom človek vidí, 
ako sa ľudia bavia a sú spokojní, že aspoň 
na chvíľu môžu zabudnúť na každodenné 
starosti, ktoré nám život prináša. Oproti 
minulým ročníkom sme sa vzhľadom na 
dané možnosti rozhodli usporiadať festival 
len na jeden deň, no s tým, že to bude mi-
nimálne na takej kvalitnej úrovni, ako do-
terajšie ročníky, a to sa nám, myslím si, aj 
podarilo. Hovoria o tom aj ohlasy zúčast-
nených a tiež spokojnosť všetkých účinku-
júcich, ktorí zažívali pri svojich vystúpe-
niach neopakovateľnú atmosféru. Čo však 
mrzí mňa a aj ostatných členov realizač-
ného tímu, je slabý záujem strečnianskych 
skupín o účinkovanie. A to bol aj jeden z 
dôvodov, prečo sa festival konal len jeden 
deň. Veríme však, že i toto sa v budúcnosti 
zlepší a zastúpenie našej obce bude oveľa 

väčšie. Čo 
nás naopak 
teší, je obrov-
ský záujem 
skupín nielen 
z blízkeho 
okolia, ale 
aj vzdiale-
nejších častí 
Slovenska. A 
tak sme tento 
rok privítali 
debutantov, 
ako sú kape-
ly Present z 
Varína a Team Revival MT z Martina. Po-
pri nich vystúpili, dá sa povedať už stálice 
nášho festivalu, ako sú skupiny Farizeo z 
Rajca, Pollux z Poluvsia, Witty Joe z Čad-
ce a zastúpenie našej obce reprezentovali 
skupiny Beton a Orion. Záver festivalu 
patril až do rána Oldies party a produkcii 
DJ Milana. Aj touto cestou by som sa chcel 
poďakovať celému kolektívu Neformálne-
ho združenia hudobníkov obce Strečno 
a všetkým, ktorí nám pri tom pomáhali, 
ďalej poďakovanie patrí všetkým účin-
kujúcim a Vám všetkým, ktorí ste prišli a 

Legendy fest 2012

prispeli tak k vynikajúcej  atmosfére. V ne-
poslednom rade poďakovanie patrí aj na-
šim sponzorom, a to konkrétne Dong Hee 
Slovakia,  Janus nápoje, Pizzeria Alžbetka,  
T T , 3 MO ozvučenie a obci Strečno. Poďa-
kovanie patrí tiež Považskému múzeu a p. 
riaditeľovi Schubertovi a p. Bukovčanovi, 
ktorí nám poskytli priestory a zariadenia.

Veríme, že sa nám v tomto bude dariť 
pokračovať a že sa stretneme na ďalšom 
ročníku nášho festivalu. Dovidenia na Le-
gendy feste 2013.

Pavol Bukovinský ml.

Dňa 28. 4. 2012 sa v Hlohovci konali preteky v 
slalome minikár – Slovenský pohár 1. kolo. Závodu 
sa zúčastnili pretekári zo Slovenska, Čiech a Cypru. 
Zástupca minikárového športu za MOTO BABY 
KLUB Žilina, žiak 8.A triedy ZŠ SNP v Strečne, 
Juraj Oberta, obsadil vo svojej skupine M3 pekné 
3. miesto.

V ďalšom medzinárodnom preteku minikár v Re-
vúčke – Majstrovstvá Slovenska 2. kolo, ktoré dňa 
5. 5. 2012 usporiadal športový klub Ralvex Košice, 
zaujal Juraj Oberta vo svojej kategórii M3 krásnu 2. 
priečku víťazov.

Od začiatku novej sezóny v roku 2013 - slalom 
minikár, budú MOTO BABY KLUB Žilina repre-
zentovať už dvaja pretekári, okrem Juraja Obertu 
to bude aj Zorka Obertová.

Držíme im palce.               M.O.

MinikáryMinikáry

TIESŇAVA 2012 
Príďte si spolu s nami zaspomínať na au-

tentické boje v Strečnianskej tiesňave, ktoré 
sa odohrali počas Slovenského národného 
povstania a sú neoddeliteľnou súčasťou slo-
venských dejín. Historické boje medzi Po-
vstaleckou armádou, partizánmi a nemeckou 

armádou sa odohrajú neďaleko obce Strečno 21.7.2012. Preneste 
sa aj vy o 68 rokov dozadu do doby kedy sa prostý ľud nedbal zo-
brať zbraň do ruky a brániť tak spolu s partizánmi rôznych národ-
nosti našu krajinu. Historická ukážka sa uskutoční na autentic-
kých miestach za podpory dobovej pozemnej či eteckej techniky 
spolu s účinkujúcimi zo Slovenska, Čiech a Poľska zvedú neľútost-
ný boj o Strečiansku tiesňavu

Počas celého dňa prezentácia raft erov, pltiarov a POLÍCIE SR.
http://www.tiesnava.sk

Program
9:00 14:00 Výstava techniky a vojenský tábor, čas 

  na prehliadku hradu
9:00 14:00 Vystúpenia miestnych kapiel
12:30 12:50 Ukážka práce kinológov a psovodov
12:55 13:15 Ukážka bojov – airsoft 
13:20 13:40 Ukážky práce zásahových jednotiek
13:45 14:05 Ukážka práce hasičov
14:20 14:50 Bojová a akrobatická show leteckých 

  modelárov z klubu RC TUCAN
15:00 16:30 Hlavný program
16:40 17:40 Koncert BENTON
18:00 19:00 Koncert Patent
19:00 20:00 Koncert Karpina
20:00 21:15 Koncert AYA
21:30 23:00 Koncert HEX
23:00 4:00 DJ

v
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Výstup na Javorinu
Šiesty máj bol dňom tradičnej akcie – vý-

stupu na Javorinu a vzdania úcty padlým 
v najťažšej malofatranskej operácii - v boji 
o Polom. Už  67. výročie konca druhej 
svetovej vojny si v tomto priestore okrem 
turistov z okolitých dedín pripomenuli aj 
predstavitelia samospráv a štátnych orgá-
nov  položením kvetov a vencov k pamät-
níku I. čs. armádneho zboru.

Strečno, tak ako vždy doteraz, samozrej-
me nechýbalo. Ako vlani okrem tradič-
ných ciest a chodníkov sa naši dostali na 
Javorinu aj z turčianskej strany. Tentokrát 
z Vrútok – Piatrovej, cez Minčol vďaka ini-
ciatíve turistického oddielu pobočky Mati-
ce slovenskej.

Po výstupe všetkých čakal tradičný guľáš 
na Ostredku.    /pa/

Nasledujúci článok by sme radi venovali 
našej novej službe, a to DIGITÁLNEMU 
VYSIELANIU,  ktoré sme vo Vašej obecnej 
káblovej televízií v Strečne spustili v testo-
vacej prevádzke.

Na úvod by sme Vám radi objasnili poj-
my týkajúce sa novej služby, ktoré budú v 
článku viackrát spomínané.

Naša spoločnosť poskytuje dve formy di-
gitálneho vysielania, a to vo formáte DVB-
-T a DVB-C. Skratka DVB-T - Digital Vi-
deo Broadcasting - Terrestrial v preklade 
znamená Digitálne terestriálne (pozem-
ské) televízne vysielanie. Pre príjem také-
hoto signálu je potrebný televízny prijímač 
so zabudovaným dekóderom. Výhodou 
DVB –T systému je lepšia kvalita obrazu, 
možnosť prijímať väčší počet kanálov, in-
teraktívne služby (v závislosti od dostup-
nosti na trhu). 

Pod pojmom DVB-C - Digital Video 
Broadcasting – Cable, sa označuje digi-
tálne vysielanie šírené v káblových roz-
vodoch. Na systém DVB-C postupne pre-
chádzajú väčšie káblové spoločnosti, ktoré 
doposiaľ vysielali analógovým spôsobom. 
Táto forma digitalizácie sa  vyznačuje vý-
razne vyšším počtom a ponukou televíz-
nych programov, ale aj ponukou celého 
radu funkcií, ktoré zvyšujú komfort a zá-
žitok zo sledovania televízneho vysiela-
nia. Prejavuje sa kvalitnejším  televíznym 
obrazom ( „sneženie“ a „duchovia“ sa 
stanú nenávratnou minulosťou), TV ar-
chívom, funkciou zastavenia a pretočenia 
programu, umožňuje HDTV vysielanie a 
otvára priestor pre služby VoD (Video on 
Demand - video na požiadanie – služba 
umožňujúca sledovať zvolené programy, je 
súčasťou interaktívneho televízneho systé-
mu) či interaktívne služby. Na príjem sig-
nálu DVB-C je potrebný televízny prijímač 
so zabudovaným DVB-C tunerom alebo 
digitálny set-top-box.

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET
V úvode sme spo-

menuli, že vysielanie 
DVB-C  a DVB-T je v 
obci Strečno už spuste-
né.  O systém DVB-T 
sme obohatili programový balík MINI, to 
znamená že v rámci predplateného balíka 
MINI môžete sledovať slovenské a čes-
ké programy v digitálnej kvalite. DVB-C 
vysielanie môžu sledovať naši zákazníci 
s programovým balíkom MINI+BASIC. 
Tento typ vysielania obsahuje vyše 60 
programov, z toho viac ako 10 v HD kvali-
te a zatiaľ je v rámci skúšobnej prevádzky 
poskytovaný zdarma.

V priebehu mesiaca júl bude digitálne 
vysielanie DVB-C spustené do komerčnej 
prevádzky, to znamená,  že bude zakódo-
vané. Sledovanie digitálnych programov 
bude možné iba s pomocou CAM modulu 
a dekódovacej karty, to v prípade, že zákaz-
ník vlastní TV prijímač so zabudovaným 
DVB-C tunerom, alebo pomocou technic-
kého zariadenia SET-TOP-BOXU a dekó-
dovacej karty. V plnej prevádzke  si budú 
môcť naši zákazníci vyberať a predplácať 
iba tie programy, o ktoré budú mať záu-
jem v digitálnom vysielaní. V prípade, že 
Vás zaujme viacero tematicky rovnakých 
programov, môžete si zakúpiť celý balíček 
programov ako napríklad športový, detský, 
fi lmový, atď. Výber programov bude vý-
lučne na požiadavkách zákazníka. O spô-
sobe poskytovania dekódovacích kariet , 
CAM modulov a SET-TOP-BOXOV bu-
deme včas informovať našich zákazníkov, 
ale aj všetkých občanov Strečna jednak na 
programe Infokanál, ale aj prostredníc-
tvom listov a letákov.

Bližšie informácie o službách káblovej 
televízie a internetu môžete získať na tele-
fónnom čísle spoločnosti TES Media, s.r.o. 
041/ 500 5409 v pracovných dňoch od 8:00 
do 16:00.

Excelentný nájomca
Obecný úrad v Strečne zmenil nájomcu 

kompy. Ukazuje sa, že táto zmena bola 
prospešná. Nájomca pán Mikula súhla-
sil s vyšším nájmom, lebo chce pomôcť 
obci. V médiach sa výrazne zviditeľnil, 
keď na kompe postavil namiesto škaredé-
ho prístrešku repliku hradu. Všimol si tiež 
postávanie ľudí pri zábradlí pri ceste nad 
kompou. Porozmýšľal a napadlo ho urobiť 
tam vyhliadku. Vidieť, že u tohoto človeka 
nie je ďaleko od nápadu k činu. Vyhliad-
ka je hotová a zároveň namaľoval hrdzavé 
zábradlie a upravil výjazd od pltníkov na 
cestu. Na tomto mieste chce umiestniť hoj-
dačky pre deti. Všetky tieto aktivity robí v 
prospech obce, za čo mu patrí naše poďa-
kovanie.       P. Ďurčo, foto autor
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Výkony:
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, certi-
fi kované zatepľovanie fasád (nobasil, polystyrén)  systémom CEMIX. Dodáv-
ka a certifi kovaná montáž termických slnečných kolektorov na prípravu teplej 
vody, ohrev vody v bazénoch a vykurovanie.

Ceny dohodou.
Dopravné služby
Činnosť                                                       Cena bez DPH       Cena s DPH
LIAZ 151.261 – nákladné auto sklápač
Preprava do 20 km – 1 hodina 25,00 EUR/hod 30,00 EUR/hod
Preprava nad 20 km 1,20 EUR/km 1,44 EUR/km
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR
Poplatok za mýto  Podľa zvolenej trasy
UNC 060 – univerzálny nakladač
Práca - 1 hod (celková práca do 2 hodín) 24,00 EUR 28,80 EUR
Práca - 1 hod (celková práca nad 2 hodiny) 22,00 EUR 26,40 EUR
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR
     Do času sa započítava aj preprava na pracovisko
Traktor (ohŕňanie snehu)
Práca – 1 hod (celková práca do 2 hodín) 26,00 EUR 31,20 EUR
Práca – 1 hod (celková práca nad 2 hodiny) 25,00 EUR 30,00 EUR
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR
CATTERPILAR – rýpadlo-nakladač
Práca – 1 hod (celková práca do 2 hodín) 30,50 EUR 36,60 EUR
Práca – 1 hod (celková práca nad 2 hodiny) 28,00 EUR 33,60 EUR
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR
Dacia LOGAN MCV – preprava osôb a drobného materiálu
Preprava  0,90 EUR/km 1,08 EUR/km
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR
     Účtuje sa každá začatá ½ hodina.

 Tel.: 041/5697 430, 0911 277 744. E-mail: ops@strecno.sk
Zapožičanie strojov a zariadení
Činnosť                                                       Cena bez DPH       Cena s DPH
Rezačka asfaltu s obsluhou
Preprava na pracovisko 0,50 EUR/km 0,60 EUR/km
Rezanie do 15 m 4,00 EUR/bm 4,80 EUR/bm
Rezanie nad 15 m 3,40 EUR/bm 4,08 EUR/bm
Vibračná platňa
Preprava na pracovisko   0,50 EUR/km   0,60 EUR/km
Bez obsluhy – 1 hodina (do 2 hodín) s PHM   6,00 EUR   7,20 EUR
Bez obsluhy – na celý deň bez PHM  16,00 EUR 19,20 EUR
S obsluhou – 1 hodina (do 2 hod) 17,00 EUR 20,40 EUR
S obsluhou – každá začatá ½ hodina 

(celková práca nad 2 hod) 16,00 EUR 19,20 EUR
Stojné s obsluhou – každá začatá ½ hodina   7,00 EUR   8,40 EUR
Prívesný vozík PONGRATZ
Zapožičanie do 3 hod.   3,00 EUR   3,60 EUR
Zapožičanie nad 3 hod (každá začatá hod)   1,00 EUR   1,20 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa maximálne 10,00 EUR 12,00 EUR
Búracie kladivo Makita HM1307C, Energia príklepu 33,8 J, váha 17 kg.
Zapožičanie  - 1 hodina   3,00 EUR   3,60 EUR
Zapožičanie  - 4 hodiny 11,00 EUR 13,20 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa maximálne 22,00 EUR 26,40 EUR
Špicatý sekáč je v cene zapožičania, plochý a lopatkový sekáč  jednotlivo  2,40 
EUR (s DPH) v rámci jedného dňa.
Elektrocentrála, výkon max. 2,25 kVA (230V) 
Zapožičanie  - 1 hodina   2,50 EUR   3,00 EUR
Zapožičanie  - 4 hodiny   9,00 EUR 10,80 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa maximálne 16,00 EUR 19,20 EUR
Búracie kladivo Dewolt, SDS-plus
Zapožičanie  - 1 hodina   1,80 EUR   2,16 EUR
Zapožičanie  - 4 hodiny   7,00 EUR   8,40 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa maximálne 14,00 EUR 16,80 EUR
Kotúčová píla 
Zapožičanie  - ½ dňa (do 4 hodín)   4,00 EUR   4,80 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa maximálne   7,00 EUR   8,40 EUR
Lámačka zámkovej dlažby 
Zapožičanie  - ½ dňa (do 4 hodín)   4,00 EUR   4,80 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa maximálne   7,00 EUR   8,40 EUR

Tel.: 041/5697 430, 0911 277 744. E-mail: ops@strecno.sk
Pohrebné služby v obci Strečno
Činnosť                                                       Cena bez DPH       Cena s DPH
Výkop hrobu, zasypanie a odvoz prebytočného materiálu (dĺžka x šírka x 
hĺbka) 200 cm x 70 cm x 160 cm 73,00 EUR 87,60 EUR
Výkop hrobu, zasypanie a odvoz prebytočného materiálu (dĺžka x šírka x 
hĺbka) 200 cm x 70 cm x 210 cm 93,00 EUR 111,60 EUR
Prirážka za sťažený ručný výkop 50 %   (hĺbka 160 cm)
 36,50 EUR 43,80 EUR
Prirážka za sťažený ručný výkop 50 %   (hĺbka 210 cm)
 46,50 EUR 55,80 EUR
Odvoz zosnulého a položenie do hrobu 40,00 EUR 48,00 EUR
Prirážka za odvoz a položenie do hrobu sobota, nedeľa 50 %
 20,00 EUR 24,00 EUR
Prirážka za odvoz a položenie do hrobu  sviatok 100 % 
 40,00 EUR 48,00 EUR
Demontáž a montáž vrchnej platne 13,50 EUR 16,20 EUR
Ozvučenie 8,00 EUR    9,60 EUR

Tel.: 041/5697 430, 0911 277 744. E-mail: ops@strecno.sk
Ing. Július ILOVSKÝ

konateľ spoločnosti

Ponukový list Obecného podniku služieb Strečno, s.r.o.
Cenník platný od 1. 1. 2012

Beh oslobodenia
Dňa 29. apríla sa uskutočnil už 28. ročník Behu 

oslobodenia obce Strečno. V príjemnom bežec-
kom počasí sa na štart postavilo 104 pretekárov. 
Trať najrýchlejšie absolvoval Marián Dávidík z 
Bratislavy v čase 18:41. Najrýchlejším pretekárom 
z našej obce bol Patrik Honko v čase 22:28. Pod-
robné výsledky si môžete pozrieť na www.strecno.
sk. K úspešnému podujatiu prispeli aj sponzori:

DongHee, Pohostinstvo Ivan Beháň, Pohostin-
stvo Cyril Hanuljak, Pizzéria Alžbetka – Milan 
Melo, Mário Bar  - Marián Šipčiak, Autodoprava 
Taraba, Dominika Beháňová, www.tvojavona.sk, 
Pizzéria Sofi a – Braňo Oberta, Peter Sobčiak, Mi-
loš Ilovský, Janus nápoje, Mária Solárová.
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v septembri 2012 na nákup športových po-
môcok pre mládež

• Stavebná spoločnosť TIMONT
• Stavebná spoločnosť B+B poter
• Stavebná spoločnosť  3-ŠROBY
• Futbalový klub INTERNACIONALE 

MEDVEDI STREČNO
• Autodoprava Vladimír TARABA
• Autodoprava Miroslav TARABA
• Autoservis PNEUCAR Strečno - Peter 

Ilovský
• Penzión Irenka- p.Alfonz Klocáň
• Dobrovoľný hasičský zbor s futbalovou 

partiou VE-3
• Juraj Oberta ml.
• OPS na čele s poslancom Petrom Ober-

tom
• Obecný úrad na čele so starostom Du-

šanom Štadanim a Milanovi Kučerovi
• Ľubovi Belkovi, Mirovi Bukovinskému, 

Františkovi Obertovi ml. za realizáciu šat-
ňových priestorov v koniarni

• Kameramanovi kanálu ,,Eurosport,, 
Miroslavi Kubovi

• Dlhoročnému usporiadateľovi Jánovi 
Zaťurovi st.

• Hlásateľskej legende Karol ,,Polák,, 
Tichý alias Don Kamilo

• Tomášovi Hanuliakovi ml. a Martinovi 
Obešlovi za neustálu výpomoc a podporu 
pre manažera klubu

• Gastro kulinársky servis Hanka+Betka
/pd/

Dorast
Družstvo dorastu po jarnej časti si znač-

ne pohoršilo, keď po peknej jesennej 4. 
priečke nakoniec celkovo skončilo až na 8. 
mieste. Príčin tohto poklesu bolo viacero. 
Tréner Peter  Tavač mal k dispozícií počas 
celej jarnej časti len 11-13 hráčov. Chlap-
ci prestali hrať futbal!  Dokonca niektorí 
nemenovaní hráči si dovolili načierno na-
stupovať v drese Nezbudskej Lúčky. Veľ-
kým oslabením bolo zranenie najlepšieho 
jesenného strelca Mateja Obertu, ktorý sa 
trápil so zápalom päty. Dokázal ho nahra-
diť ďalší mladý talent Jakub Ďuriš, avšak 
sám na všetko nestačil.Kedže na súpiskách 
jednotlivých zápasov bolo nedostatok 
hráčov, tak sa musel talentovaný brankár 
Matej Bukovinský obetovať, prakticky celú 
jar nastupoval ako hráč do poľa a dokonca 
dokázal vsietiť 2 góly. Z tohto ťahu vedenie 
A-mužstva nechápavo krútilo hlavami.

V 5. lige skupine A dorastu sa odhlásili 2 
mužstva (Kotešová, Čadca B).Prvé 2 kolá 
sa neodohrali pre nepriazeň počasia. Obi-
dve tieto skutočnosti zmenili harmono-
gram celého jarného rozlosovania.Chlapci 
museli v prvých 4-och zápasoch cestovať 
na súperovu  pôdu.Toto určite nepridalo 
na pohode hráčov. Hneď prvé 2 stretnutia 

»  Dokončenie z 12. strany

FUTBAL Strečno nešťastne prehralo zhodne 3:4  v 
Belej a Dolnom Hričove. V dohrávke 14. 
kola na horúcej pôde v Radoli však zá-
kladná jedenástka zabojovala a získala 
veľmi cenné ťažké 3 body. Dosť nešťast-
ný zápas sa odohral v Starej Bystrici, kde 
sme po celý čas  jasne dominovali, lenže 
pykali sme starým futbalovým pravidlom 
,,Nedáš! Dostaneš!,, Po spomínanej šnú-
re zápasov vonku sa náš dorast konečne 
predstavil aj na domácej tráve v dohrávke 
15. kola s predposledným Zborovom,kto-
rý si odniesol domov 6 kúskov. Následne 
sa potvrdilo povinné viťazstvo v posled-
nej Rakovej. Svoju formu sme si udržali 
aj v domácom stretnutí s Jánošikmi, kde 
sa blysol dvoma presnými zásahmi rekon-
valescent Jožko Židek. Po tomto zápase 
nastal v kabíne zlom a išlo to dolu vodou. 
Rozbitý káder sa herne trápil a v kabíne sa 
vytvorila dusná atmosféra. Zvyšné 4 duely 
sa prakticky už len dohrávali a nezískal sa 
ani bodík.Pochopiteľne aj celková bilancia 
jari je záporná. Mužstvo z 11 zápasov na-
zbieralo iba 12 bodov za 4 výhry a 7-krát 
prehrali s pasívnym skóre 24:28. O 24 gó-
lov sa zaslúžili títo strelci:

• Jakub Ďuriš - 8, Matej Oberta - 5, Jo-
zef Židek - 3, Matej Bukovinský, Tomáš 
Smetana - 2, Peter Rolko, Peter Taraba, 
Dominik Ilovský, Roman Ondák, Michal 
Oberta - 1

Po tejto sezóne z tejto vekovej kategórie a 
z  takého úzkeho kádra odchádza až 6 hrá-
čov :Matej Oberta, Peter Samec, Matej Bu-
kovinský, Dominik Ilovský, Michal a Jakub 
Obertovci. K tomu treba pripočítať koniec 
hosťovania štyroch osôb: Tomáš Martinka, 
Tomáš Smetana (hráči Baník Stráňavy), 
Roman Milo, Peter Rolko (Rozvoj Mojš). 
Záverečnou bodkou rozpadajúceho doras-
tu je enormný záujem strečianskeho talen-
tu Jakuba Ďuriša do českého Třinca (2. liga 
staršieho dorastu). Smutnou správou je 
nulový príchod chlapcov od žiakov. Čo z 
toho vyplýva? Čaká nás ťažké leto. Musíme 

vynaložiť maximálne úsilie o udržanie do-
rastu, inak nám hrozí ..........  !

No, bohužiaľ ! Tréneri žiakov a dorastu sa 
môžu snažiť zo všetkých síl. Obetujú vše-
tok pracovný a súkromný voľný čas navni-
moč !!! Nič nezmôžu, keď znudená mládež 
nechce hrať futbal. Avšak v ničení futbalo-
vého areálu môžu hrať ,,Premier league vo 
vandalizme,,.V tom sú dobrí, to im ide na 
jednotku !!!

Žiaci
Pre družstvo žiakov bola jarná časť roční-

ka 2011/2012 náročná. Pre zranenie vôbec 
nehral Juraj Taraba a časté absencie hráčov 
pre ochorenia no aj iné dôvody viedli k 
oslabeniu družstva. Dôležitú úlohu zohrá-
va tiež fakt, že ¾ žiakov malo vek ešte na 
mladších žiakov.

Napriek týmto problémom chlapci sta-
točne bojovali a niektoré zápasy mali veľ-
mi dobré rozbehnuté, no nedokázali hernú 
prevahu pretaviť do zodpovedajúceho vý-
sledku. Takými boli zápasy v Turí, v Lú-
kach a v Rosine.

Žiaci obsadili po jarnej časti celkovo 13. 
miesto. Najlepšími strelcami jarnej časti 
boli Ján Kopásek, Richard Samec a Andrej 
Zaťura s dvoma gólmi. Po jednom góle 
strelili Tomáš Kormančík, Daniel Oberta a 
Jakub Peťko.

Na tomto mieste chcem poďakovať ak-
tívnym hráčom, ktorí končia tento rok pri 
žiakoch a to konkrétne Ondrejovi Kor-
mančíkovi a Jurajovi Tarabovi.

Družstvo žiakov viedli Ondrej Korman-
čík a Ľubomír Belko.

Prípravku viedol Marek Hanuljak. 
Chlapci sa stretávali v telocvični a pomá-
hali mu rodičia detí.

Na záver chcem poďakovať trénerom a 
rodičom, ktorí pracovali s deťmi celý rok. 
Mrzí ma však skutočnosť, že čím sú chlap-
ci starší tým viac sa vytrácajú rodičia z ich 
športového života. Zmeňme to a príďte 
podporiť svojich synov na ihrisko.

/ok/

9. júna sa futbalový klub Medvedi Strečno zúčastnil na turnaji starých gárd v Horných Tošanovi-
ciach. Okrem víťazstva si odniesli aj cenu pre najlepšieho hráča, ktorú získal Miloš Ilovský
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23.6.2012 sa uskutočnil 1. ročnik futba-
loveho turnaja žiakov - Memoriál Jarka 
Hanuliaka, na ktorom sa zučastnili druž-
stvá Strečna, N.Lúčky, Krasnian a Višňo-
vého. Naši žiaci v tomto turnaji obsadili 
1. miesto. Ďalšie poradie: 2. Višňové, 3. N. 
Lúčka, 4. Krasňany. Z jednotlivcov boli zo 
Strečna ocenení Tomáš Kormančík, ako 
najlepší brankár a Andrej Zaťura, ako naj-
lepší strelec so štyrmi gólmi.

Turnaj po príhovoroch trénerov O. Kor-
mančíka a L. Belku, starostu D.Štadániho 
a otca Jarka Hanuliaka, slávnostne otvoril 
výkopom práve otec Jarka Hanuliaka.

Práve tu žiaci, napriek slabému hernému 
prejavu počas celej sezóny, ukázali ducha 
bojovnosti a pochopili za čo hrajú: ,,jeden 
za všetkych vo futbalovom nebi, všetci za 
jedného - pre Jarka Hanuliaka, dobrého, 
veselého kamaráta, nádejneho futbalistu“. 

Poďakovanie patrí hlavne Ľ. Belkovi, kto-
rý prišiel s myšlienkou, toto zorganizovať 
a Jarovi Hanuliakovi st., ktorý sa nebránil, 
aby sa tento turnaj niesol v duchu ,,memo-
rial Jarka Hanuliaka“. Taktiež patrí poďa-
kovanie všetkym tým, ktorí sa o zabezpe-
čenie tohto podujatia postarali či fi nančne, 
morálne alebo samotnou prácou. Verim, 
že toto podujatie malo dobrý ohlas a pri 
najbližšom sa opäť stretneme.

Na záver sa chceme poďakovať sponzo-
rom, ktorí pomohli pri organizovaní toho-
to turnaja: Stavebná spoločnosť 3-ŠROBY, 
Lukáš Bolibruch, Juraj Oberta, ZŠ Strečno, 
Marcel Mišúr (Žilina), Ľubo Cieško (Tura-
ny), Tibor Tavač (MŠK Žilina), Rado Be-
leš, Miloš Ilovský, Juraj Vojvoda - AVOJ, 
Pavol Kopásek, FK Strečno.

D.Štadáni

Memoriál 
Jarka HanuliakaDospelí

Jarná časť A-mužstva bola výkon-
nostne vyrovnanejšia oproti slabej 
jeseni. Počas dobrej 10-týždňovej 
zimnej prípravy, t.j. 3 tréningy týždenne, 
sa odohralo 5 prípravných zápasov na kva-
litných terénoch (Turany 3:2, Belá-Dulice 
2:4, Visolaje 6:3, Krásno 3:2, Bytča 4:8).To 
nám dávalo malú nádej na lepšie výsledky 
a umiestnenie, čo sa aj potvrdilo. Z jesen-
nej 10. priečky sme sa posunuli na kľud-
nú 7. priečku. Priemerne sa pracovalo so 
14 - 15 hráčmi v zápasoch, s 10 hráčmi na 
tréningoch.Všetci počas celej sezóny fun-
govali výhradne ako amatéri bez nároku 
na odmenu!

Po odhlásení Kotrčinej Lúčky zo súťaže 
a odložení domáceho zápasu s Podvyso-
kou pre nepriaznivé počasie, čakal našich 
chlapcov náročný dvojzápas vonku, kto-
rý nam vyšiel nad očakávanie. V derby s  
Belou sme si po najlepšom dominantnom 
výkone zo súperových ihrísk odviezli cen-
né 3 body.Následne s bojovnou náladou 
sa cestovalo do Rajca, kde sme si uchmat-
li bodík. Tieto zlaté 4 body nás vyšvihli v 
tabuľke do pokojného stredného pásma. 
Napokon sme si ho aj udržali. Výkony na 
domácej tráve hodnotíme pozitívne. Do-
kázalo sa vyhrať všetkých 6 duelov. Pred-
vádzali sme pekný kombinačný futbal s 
množstvom gólov  a oku lahodiacich akcií. 
Po nakladačkách so sklopenými hlavami z 
Radinového odchádzali futbalisti Kotešo-
vej, Rudinskej a N.Bystrice. Do poslednej 
minúty sa muselo bojovať s nepríjemnou 
Radoľou a popasovať sa s  kysuckou tvr-
dosťou v podaní Podvysokej. Najťažší do-
máci match bol počas hokejovej horúčky 
s Jánošikmi z Terchovej, ktorí nás neprišli 
ozbíjať o body,  ale len brániť. Avšak na-
nešťastie ich vytancoval náš Paľko Messi  
Kopásek, ktorý vsietil jediný gól zápasu. 
Veľkou škodou je nedotiahnutie dobre 
rozohratých zápasov v Starej Bystrici, Ra-
kovej, Rosine do záverečného piskotu roz-
hodcu, kde sme koketovali  s bodovými 
remízami. Najväčšou čiernou škvrnou se-
zóny bola nepochopiteľná facka v Bánovej. 
Tam si  asi hráči pomýlili ihrisko s  piesoč-
natou slnečnou plážou. Mysleli si, že sú na 

FUTBAL
rekreačnej dovolenke ,,last minute“. 
Mysľou boli úplne inde. Predvedená 
hra mala úroveň 3.triedy. Hanba !!!

Výsledná bilancia je 10 výhier, 4 
remízy a 10 prehier s kladným skóre 49:43. 
Ofenzíva aj defenzíva sa činí priemerom 2 
góly/zápas. Mužstvo dovedna dostalo 44 
žltých kariet (27 jeseň + 17 jar), t.j.1,83 ka-
riet/zápas. Začervenalo sa 3-krát.

Najviac vyťaženými hráčmi boli: Pavol 
Kopásek (1991 minút), Dušan Trhančík 
(1889 min.), Patrik Beháň (1870 min.), 
Michal Belko (1687 min.), Andrej Ko-
pásek (1643 min.), Marek Beháň (1622 
min.), Martin Dovičák (1516 min.), Pe-
ter Sokolovský (1490 min.), Tomáš Trpiš 
(1396 min.), Róbert Vojvoda (1387 min.), 
Vojtech Oberta (1306 min.)

Najlepším strelcom našho družstva sa 
stal Paľko Kopásek so 17 gólmi. Jeho fan-
tastická produktivita bola skvelá. Všimli si 
to aj mužstvá z vyšších súťaží.  O 49 pres-
ných zásahov sa podieľali títo kanonieri:

• Pavol Kopásek -17, Róbert Vojvoda- 10,  
Peter Sokolovský,  Tomáš Trpiš  - 5, Dušan 
Trhančík, Patrik Melo,  Vojtech Oberta - 2,  
Patrik Beháň,  MarekBeháň,  Peter Oberta,   
Martin Dovičák,  Peter Samec,  Domonik 
Mojský - 1

Ku skončenej sezóne 2011/12 sme dali 
priestor vyjadriť  sa aj hlavnému trénerovi 
Róbertovi Benedigovi: ,, Z hľadiska celko-
vého umiestnenia sezónu hodnotím ako 
priemernú. Mojim cieľom bolo 6.miesto, 
takže som mierne sklamaný. Chcel som 
zapracovať do A-mužstva končiacich do-
rastencov, avšak okrem Petra Samca mi 
to chaotická situácia v doraste nedovolila. 
Chýba mi tu viac ľudí okolo futbalu, nemá-
me žiadny výbor FK. Nie sú tu stanovené 
jasné pravidlá fungovania klubu. Veľkú 
časť úloh a organizácie zastrešuje jedna 
osoba, pre ktorú je to z dlhodobého po-
hľadu nezvládnuteľné. Takto sa futbal nedá 
robiť !!! Chcel by som sa poďakovať všet-
kým fanúšikom za podporu, vrátane tých 
skalných a verných. Pravidelne s nami ces-
tovali s veselou náladou  na zápasy vonku, 
čo bolo fajn. Ďakujem aj za spoluprácu s 
mojim asistentom a lekárnikom Róbertom 
Kánom.“

Do ďalšej sezóny je potrebné káder sta-
bilizovať, doplniť o 2-3 kvalitných hráčov 
vrátane debutujúcich dorastencov. Treba 
zvýšiť konkurenciu, a tým možnosť zlep-
šenia celkového herného prejavu mužstva.

FUTBALOVÝ KLUB VEĽMI  PEKNE  
ĎAKUJE   za fi nančnú, materiálnu  a za 
ľudskú pomoc pri zabezpečení fungovania 
klubu:

• Všetkým občanom Strečna aj iným dar-
com za poskytnutie 2% z daní, ktoré pôjdu 

Pokračovanie na 11. strane »
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28. augusta 2012 Obecný úrad Strečno 
v spolupráci s DFS Hajovček, ŽSS Zvoni-
ca, Kúdeľnou izbou a  Jednotou dôchod-
cov zorganizoval na dvore pri kultúrnom 
dome „Ľekvárové“ hody

Hlavným programom bolo varenie tra-
dičného slivkového „ľekváru“.

Sprievodný program pozostával zo zába-
vy pri kotli v réžii detského folklórneho sú-
boru Hajovček a  ženskej speváckej skupi-
ny Zvonica. Ukážky detských hier boli tiež 
v podaní detí z Hajovčeka. Bolo počuť tiež 
spomienky pamätníkov na varenie „ľekvá-

ru“ a zvyky v minulosti.
Ponuka tradičných „ľekvárových“ výrob-

kov bol vynikajúci doplnok tematickej ak-
cie. Členovia Jednoty dôchodcov predsta-
vili široký sortiment a kvalitu kuchárskeho 
umenia z čias, kedy slivky boli jednou z 
hlavných súčastí  nášho jedálnička.

Projekt „Ľekvárové“ hody bol organizo-
vaný s podporou Dotačného systému Mi-
nisterstva kultúry Slovenskej republiky pre 
rok 2012 v rámci programu 7. Nehmotné 
kultúrne dedičstvo; podprogram 7.2  Edu-
kačné aktivity.

Okrem organizačnej stránky akcie ním 
bolo zabezpečené tiež materiálne vybave-
nie, ktoré bude slúžiť podobným akciám 
i pre budúcnosť. Kotol s doplnami a stan 
sa určite stanú súčasťou obecných akti-
vít, stretávania sa občanov a občianskych 
združení. Škoda, že vydarená a nie zvyčaj-
ná akcia, v ktorej by sme mali pokračovať, 
nebola podporená v plánovanom rozsahu. 
Získanie prostriedkov v požadovanej výš-
ke (3800 Euro) by určite zabezpečilo napl-
nenie myšlienky, ktorej rámec by prekročil 
miestnu úroveň.

Dotácia v objeme 500 Euro a príspevok 
žiadateľa (Obec Strečno) 190 Euro umož-
nili realizáciu vo veľmi obmedzenom roz-
sahu. 

Netradičná akcia, ktorá sa vďaka orga-
nizátorom i krásnemu počasiu vydarila, 
možno bola predzvesťou novej tradície a 
originálnej príležitosti prezentovať obec a 

28. augusta 2012 o 16.00 hod. organizo-
val Žilinský samosprávny kraj v spoluprá-
ci s obcou Strečno, oblastným výborom 
SZPB Žilina a Klubom priateľov Francúz-
ska a Slovenska spomienkové oslavy 68. 
výročia Slovenského národného povstania 
pri Pamätníku francúzskych partizánov na 
vrchu Zvonica pri Strečne.

Program osláv:
- Pietny akt kladenia vencov k pamätníku
- Hymny Francúzskej a Slovenskej repub-
liky
. Báseň
- Privítanie účastníkov spomienkových
 osláv
- Slávnostný prejav
- Pozdravy hostí
- Hymnická pieseň

Príhovor starostu Strečna Bc. Dušana 
Štadániho

Vážený podpredseda NR SR, zástupcovia 
veľvyslanectiev Francúzska, Ruska, Bielo-
ruska a  Ukrajiny, VÚC ŽSK, predstavite-
lia samospráv, oblastného výboru Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov, 
odbojových organizácií, spoluobčania, 
milí hostia,

ako každý rok aj dnes mi je cťou privítať 
Vás na pripomienke významného dejinné-
ho medzníka v histórii Slovenska.

Je to už 68 rokov, kedy kraj, ktorému do-
minuje pamätník na Zvonici bol svedkom 
prvých bojov, ktorými Slováci jasne vyjad-
rili svoj postoj k fašizmu.

S francúzskymi partizánmi sa práve tu 
mnohí prvýkrát zúčastnili bojov, ktoré si 
vyžiadali i svoje obete. Miesto, kde sme sa 
opäť zišli, nám pripomína pamiatku ich 
spolubojovníkov zo vzdialenej krajiny.

Mier, ktorý vybojovali, je i napriek čas-
tým konfliktom vo svete, vnímaný súčas-
nými generáciami ako samozrejmá súčasť 
života.

My, občania Strečna, obce, ktorá zaži-

68. výročie SNP

„Ľekvárové“  hody

Pokračovanie na 3. strane »
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la hrôzy vojny nielen počas SNP, ale i pri 
oslobodzovaní našej vlasti, si však stále 
uctime ich hrdinstvo a je našou snahou, 
aby význam SNP a jeho internacionálny 
rozmer poznali aj naše deti.

Počet priamych účastníkov bojov je v 
tomto čase už minimálny. Náš priateľský 
vzťah s organizáciou Združenia francúz-
skych partizánov bojujúcich na Slovensku, 
ktorý sme rozvinuli v roku 1992, sa pre-
mietol do jej nástupníctva. Preto aj dnes – 
už po tretíkrát, prinášame štandardu Ami-
cal na Zvonicu, nielen symbolu ťažkých 
bojov, ale aj miesta, kde si uvedomovali 
dôsledky obetí pre následný vývoj, ktorý 
ich presviedčal o správnosti neľahkého a 
nebezpečného rozhodnutia.

Verím, že ich pamiatka bude stále jed-
ným zo základov našich vzťahov s Fran-
cúzskom v už zjednotenej Európe.

68. výročie SNP

Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy 
Požiarnej zbrojnice Strečno

Najväčší projekt, na ktorom sa v tom-
to roku podieľa  Obecný podnik služieb 
Strečno s.r.o.  (ďalej len OPS) je „Prístav-
ba, nadstavba a stavebné úpravy Požiarna 
zbrojnica Strečno.“ 

V rámci prístavby 1. nadzemného podla-
žia (prízemia) bola pôvodná budova roz-
šírená o novú garáž a schodisko v celkovej 
rozlohe 54 m2. Nadstavbou 2. nadzemné-
ho podlažia získala budova ďalšie nové 
priestory, a to klubovňu (53,28 m2), kuchy-
ňu,  šatňu, kanceláriu, WC ženy, WC muži, 
sprchu a umyváreň s celkovou úžitkovou 
plochou 134,75 m2. Na požiarnej zbrojnici  
boli tiež vymenené všetky okná, osadené 
nové sekčné vráta pre garáže a celá budova 
bola zateplená. 

Práce na rekonštrukcii tohto objektu za-
čal OPS realizovať už v roku 2009, avšak  
práce v rámci schváleného projektu finan-
covaného z fondov Európskej únie začali 
až 1. 9. 2011 a podľa zmluvy by mali byť 
ukončené do 30. 9. 2012. Spočiatku prá-
ce neprebiehali príliš rýchlym tempom 
predovšetkým pre nedostatok finančných 
prostriedkov, avšak vďaka starostovi obce 
Dušanovi Štadánimu,  ale i obecnému za-
stupiteľstvu sa podarilo získať prekleno-
vací úver, a tak v  súčasnosti sú stavebné 
práce pred dokončením. Predpokladáme, 
že všetky práce podľa projektu budú do-
končené ešte pred termínom  22. 9. 2012 
tak, aby mohla byť budova požiarnej zbroj-
nice slávnostne otvorená pri príležitosti 1. 
ročníka hasičskej súťaže.

Oplotenie areálu Základnej školy SNP 
Strečno

 Tento projekt je financovaný spoločnos-
ťou DONGHEE Slovakia, s.r.o. Jeho ukon-
čenie je plánované do 17. 9. 2012. Projekt 
pozostáva z dvoch častí. Vybudovanie 
nového oplotenia z južnej strany (pozdĺž 
Sokolskej ulice) a oprava a náter oplotenia 
z východnej strany (pozdĺž Ulice mláde-
že).  OPS druhú časť projektu zmenil a po 
dohode so starostom obce a dodávateľom 
kovovej časti oplotenia (pán Ladislav Moj-
ský)  sa nám podarilo v rozpočte nájsť pro-
striedky na kompletnú výmenu kovových 
častí  tohto oplotenia.

Doplnenie zvislého dopravného značenia 
v obci Strečno

OPS tiež realizuje doplnenie trvalého 
zvislého dopravného značenia. Ide predo-
všetkým o dopravné značky, ktoré budú 
osadené na križovatkách miestnych ko-
munikácií a Ulice SNP a na Hradnej ulici 
za jestvujúcim parkoviskom pod hradom 
Strečno.  Celkovo má byť osadených 6 
dopravných značiek so 4 dodatkovými ta-
buľami. 

Strečno - Nábrežná ulica - rozšírenie vodo-
vodu - 2. časť 

Ďalším projektom, ktorý plánuje OPS v 
tomto roku realizovať, je "Strečno - Nábrež-
ná ulica - rozšírenie vodovodu - 2. časť." 
Prípravné prace na tomto projekte sme už 
začali. Začiatok stavebných prác je naplá-
novaný na 3. 9. 2012. Ukončenie tohto pro-
jektu je naplánované do 31. 10. 2012. Ide 
o približne 350 m dlhý úsek začínajúci na 
križovatke ulíc Za záhradami a Nábrežnej 
a končiaci pri prečerpávacej stanici obec-
nej kanalizácie. V tejto súvislosti vyzývame 
občanov (majiteľov pozemkov), ktorí po-
zdĺž tejto trasy plánujú stavebnú činnosť, 
aby v prípade záujmu v čo najkratšom 
čase podali na OPS žiadosť o vybudovanie 
vodovodnej (prípadne i kanalizačnej) prí-
pojky. Občania tak budú môcť ušetriť časť 
nákladov na výkopové práce. 

Na investičnú akciu, ktorá umožní od-
kanalizovanie a napojenie pitnou vodou 
rodinné domy existujúce a perspektívnu 
bytovú výstavbu, bude nadväzovať realizá-
cia projektového zámeru Vyššieho územ-
ného celku Žilinského samosprávneho 
kraja, ktorý spojí asfaltovým povrchom 
cyklotrasu hrad Budatín – hrad Strečno s 
termínom - r. 2013. Po uskutočnení akcie, 
do ktorej spadá i predmetný úsek od kri-
žovatky ulíc Za záhradami a Nábrežnej po 
prečerpávaciu stanicu, nebude možné do 
vybudovanej komunikácie zasahovať min. 
5 rokov po ukončení projektu.

Ing. Július Ilovský, konateľ OPS 

Z činnosti Obecného podniku služieb Strečno Výzva
V súvislosti so začatím prác pri  rozší-

rení obecného vodovodu žiadame maji-
teľov domov a pozemkov na Nábrežnej 
ulici (úsek od križovatky ulíc Za záhra-
dami a Nábrežnej po prečerpávaciu sta-
nicu), aby nahlásili záujem o vodovodné 
a kanalizačné prípojky na OPS Strečno 
do 15. septembra 2012. 

Kontakty:
Tel.: 5697 450
E mail: ops@strecno.sk
Mobil: 0911 277 744 



3. strana4/2012

29. septembra je ,ľudovo povedané, Mi-
chala. Michal je veľmi obľúbené mužské 
krstné meno. Aj v Strečne žije veľa jeho 
nositeľov. Preto im v mene redakcie Streč-
nianskeho hlásnika k meninám srdečne 
blahoželáme.

Mužské meno Michal má dávny staro-
zákonný biblický pôvod. V Biblii sa na-
chádzajú jednoznačné dôkazy pradávne-
ho pôvodu tohto mena. V hebrejčine má 
podobu Micha´el, čo v preklade znamená 
„ako Boh“ alebo Bohu podobný. Je rozšíre-
né po celom svete. V rozličných jazykoch 
a rozličných podobách. Michael, Mikael, 
Miikael, Mikka, Michel, Mihovil, Mihály, 
Mikalos, Miguel, Mihai, Michail, Mihajlo, 
Michele... Bežne zaužívaným je toto meno 
aj v ženskej podobe.

V kresťanskej, židovskej a islamskej tra-
dícii je Michal jedným z archanjelov. V 
židovskej tradícii meno Michal vyjadruje 
otázku: „Kto je ako Boh (El)? Bol to vraj 
bojový pokrik vodcu nebeského vojska, 
s ktorým anjeli bojovali proti Satanovi. 
Židia však prevzali túto tradíciu pravde-
podobne z Chaldejska, odkiaľ pochádzal 
praotec Abrahám. 

Boh archanjelovi Michalovi zveril v de-
jinách spásy veľké úlohy. Je označovaný 
ako Boží dôverník, ktorý odovzdáva ľu-
ďom pokyny Pána. Jeho uctievanie je do-
ložené od počiatkov kresťanstva. Katolícka 
a pravoslávna cirkev uctievajú Michala 
ako archanjela a vodcu nebeských zástu-
pov. Archanjel je anjel vyššieho stupňa, 
mimoriadne mocný anjel. V hierarchii 
stoja archanjeli nad anjelmi strážnymi. 
Archanjelmi sú Michal, Gabriel a Rafael. 
Archanjel Michal je nazývaný kniežaťom 
anjelov, anjelom spravodlivosti, ochranca 
Kristovej Cirkvi, knieža duší. Nachádza sa 
vo viacerých miestach Svätého Písma Sta-
rého a Nového zákona. Známa je pasáž o 
víťazstve archanjela Michala nad drakom v 
Apokalypse. Hovorí o bitke, ktorá sa strhla 
na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali s dra-
kom. Drak nezvíťazil a nezostalo už pre 
neho viac miesto na nebi. Bol zvrhnutý na 
zem a s ním aj jeho pomocníci. Preto je ar-
chanjel Michal uctievaný ako vodca nebes-
kého rytierstva a ochranca kresťanov. Úcta 
kresťanov k svätému Michalovi je veľmi 
stará a rozšírená. Od raných kresťanských 
čias si ho uctievali kresťania ako svojho 
patróna. Traduje sa mnoho udalostí, pri 
ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu 
nad pohanmi alebo ochránil pred nebez-
pečenstvom. Jeho uctievanie zosilnelo po 
jeho zjaveniach na Monte Gargano v Juž-
nom Taliansku (roky 492 až 496). Veľký 
dojem zanechala v ľuďoch povesť o zjavení 
sa archanjela Michala pápežovi Gregoro-
vi Veľkému a ľuďom prosiacim o pomoc 

v roku 590. V Ríme bola veľká epidémia 
moru a pápež konal prosebné procesie za 
jeho odvrátenie. Keď procesia s obrazom 
Panny Márie zahla k mostu pred Hadriá-
novým mauzóleom, zjavil sa nad ním ar-
chanjel Michal, ktorý na znamenie konca 
epidémie schoval vytasený meč do pošvy. 
Hadriánovo mauzóleum premenovali na 
pamiatku tejto udalosti na Anjelský hrad. 
Ponte Sant´Angelo bol v roku 1669 okráš-
lený 10 sochami anjelov od Berniniho a na 
vrchole hradu pribudla v roku 1753 bron-
zová socha archanjela Michala chystajúce-
ho sa zasunúť meč. Nielen v Taliansku, ale 
aj v iných krajinách je mnoho pamiatok, 
kostolov, kláštorov, významných miest 
zasvätených svätému Michalovi. Azda 
najznámejším je opátstvo Mont-Saint-Mi-
chel vo Francúzsku. Na Slovensku je veľa 
kostolov zasvätených svätému Michalovi 
Archanjelovi. Je mu zasvätený aj jeden z 
najstarších kresťanských kostolov na Slo-
vensku, kostol svätého Michala Archanjela 
v Dražovciach pri Nitre, ktorý pochádza z 
12.storočia.

Svätý Michal je patrónom celej cirkvi, ry-
tierov, vojakov, lekárnikov, policajtov,... Pri 
zobrazovaní sú jeho atribútmi váhy, drak, 
diabol, meč, prilba, kopija, štít, rytierske 
brnenie, rytier s krídlami. Je zobrazova-
ný ako okrídlený rytier v zbroji alebo v 
scénach posledného súdu ako váži duše. 
Kresťanská tradícia mu udelila štyri úrady: 
bojovať proti Satanovi, zachraňovať duše 
veriacich z moci Satana, osobitne v hodi-
ne smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať 
duše ľudí zo sveta pred Boží súd. 

Svätý Michal je archanjelom, ktorý zba-
vuje planétu a jej obyvateľov následkov 
strachu. Dodáva nám všetkým odvahu a 
podporu, aby sme nasledovali pravdu a 
naplnili naše božské poslanie. Volajme na 
pomoc Svätého Michala Archanjela, ak 
pociťujeme strach alebo nie sme si istí svo-
jou osobnou bezpečnosťou, svojím bož-
ským poslaním alebo nejakým dôležitým 
životným rozhodnutím!                  AM 

Svätý Michal Archanjel

jej zvyky.
Tento dojem mali isto aj zástupcovia de-

legácií osláv 68. výročia SNP, ktorí sa na 
pozvanie starostu po recepcii v penzióne 
Irenka premiestnili medzi všetkých, ktorí 
miešali „ľekvár“, chutnali slivkové pochúť-
ky a boli účastní pestrého sprievodného 
programu. Neplánovaný program ich 
prekvapil, potešil a predstavil im Strečno 
v ďalšej zo širokej palety ponuky našej de-
diny. To potvrdili slová uznania z úst všet-
kých – predsedu VÚC ŽSK Juraja Blanára 
a jeho zástupcu Jozefa Štrbu, primátora 
Žiliny Igora Chomu a zástupcov veľvysla-
nectiev Ruska, Bieloruska a Ukrajiny. Tak-
že každý odchádzal po zotmení, ktoré bolo 
prirodzeným koncom Ľekvárových hodov, 
spokojný. A s pocitom dobre vykonanej 
práce.    /pa/

„Ľekvárové“  hody
»  Dokončenie z 1. strany

Koncom júna, pri súkromnej návšteve v 
Saint Pol de Léon, bol starosta D. Štadáni 
prijatý so zámerom nadviazať na pestré 
kontakty z nedávnej minulosti na miestnej 
radnici starostom Nicolasom Flochom. 

Ich vzájomný rozhovor  sa premietol i 
do osobného listu starostu St. Pol, v kto-
rom konštatuje, že:„väzby majú dlhú his-
tóriu- siahajú do obdobia druhej svetovej 
vojny, majú však aj humanitárny, školský a 
asociatívny kontext, a preto by sme veľmi 
radi a s veľkým potešenim pokračovali s 
výmenami aj v budúcnosti. Na našej strane 
zorganizujeme stretnutie s predstaviteľmi 
rozličných záujmových skupín, ktorých 
ste už stretli v Saint Pol de León: folklórna 
skupina Bleniadur a asociácia „Solidarita 
Horný Leon a krajiny východu“, na základe 
ktorých si určíme smer našej možnej spo-
lupráce v budúcnosti.“

/pa/

Starosta vo Francúzsku



4. strana 4/2012

Technické zabezpečenie
Výberovým konaním sme určili dodá-

vateľa technického vybavenia hasičského 
zboru. Firma FIRO dodala pre náš Dob-
rovoľný hasičský zbor (DHZ) oblečenie 
– pracovné komplety pre deti (12 ks) a 
dospelých (15 ks). Ďalšími položkami boli 
hadice, lekárnička, nosidlá, rozdeľovač, 
prúdnice, savice  a pod. Ďôležitými sú tiež 
vaky na hasenie lesných požiarov, lano, či 
sekerky. Pre výcvik a súťaže mladých hasi-
čov nadobudol DHZ preliezky, rebríkovú 
stenu, tunel, lavičku a džberovky – ručné 
vodné pumpy.

Hodnota technického vybavenia je 6232 
Euro, z celkového rozpočtu projektu 16062 
Euro, kde naša finančná spoluúčasť je iba 
5% (803 Euro).
Spoločný výlet mladých hasičov

Uskutočnil sa 22. júna a písali sme o ňom 
v predchádzajúcom čísle obecných novín. 
Neskôr nasledovalo kompletovanie agen-
dy danej aktivity a vyúčtovanie návštevy 
Hasičského múzea v Ostrave a stretnutia 
s mladými hasičmi z Horných Tošanovíc i 
pri predvádzaní techniky na ich pôde .

Spoločný detský tábor 
partnerov kombinovaný so spoznáva-

ním obce a okolia žiadateľa
V dňoch 8. – 11. augusta k nám prišli 

mladí požiarnici aj s doprovodom dospe-

lých, aby sa spolu bližšie spoznali so svo-
jimi vrstovníkmi a tiež sa oboznámili s 
našou prírodou a krajinou.

Hneď prvý deň po príchode sme im uká-
zali v projekte nadobudnutý materiál a na 
pomocnom futbalovom ihrisku si spoloč-
ne  overili jeho funkčnosť pod vedením 
dospelých hasičov z DHZ.

Druhý deň sme sa zúčastnili prehliadky 
až dvoch profesionálnych hasičkých zbo-
rov v Žiline – Záchrannej brigády Hasič-

ského a záchranného zboru na Bánovskej 
ceste a Hasičského a záchranného zboru 
na Nám. požiarnikov. Technika a ukážky 
záchranných činností boli zážitkom i pre 
dospelých.

Poobedný programový blok bol veno-
vaný odbornému semináru Prevenciou k 
ochrane súkromného a spoločného majet-
ku v sále kultúrneho domu, o ktorom, ako 
samostatnej aktivite, píšeme nižšie. 

Tretí deň pobytu mladých hasičov sme 
venovali prehliadke hradu, prechádzke 
po náučných chodníkoch, ktorá konči-
la na Bariérovej, odkiaľ ich všetkých plte 
doviezli naspäť do Strečna. Obed na celo-
dennom výlete bol zabezpečený na Koša-
riskách, kde si všetci pochutnali na grilo-
vaných špecialitách a klobáske.

Posledný deň - v sobotu pripravil DHZ 
Strečno praktické ukážky zásahov, pri kto-
rých bola využitá existujúca technika i v 
projekte nadobudnuté vybavenie. Jediným 
nedostatkom vydarenej aktivity – spoloč-
ného tábora  mladých  hasičov bolo poča-
sie na záver pobytu. Stály dážď  a netypický 

Spoluprácou hasičských zborov k prevencii a 
ochrane majetku na území samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou 
úniou, z prostriedkov Fondu mikropro-
jektov spravovaného Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom

Rovnomenný prejekt cezhraničnej spolupráce realizujeme od januára t.r. s obcou Horné 
Tošanovice, ktorá je našim partnerom na českej strane.

Priebežné informovanie prostredníctvom našich novín priblížilo čitateľom náplň pro-
jektu a zrealizované aktivity.

Projekt je naplánovaný na jedenásť mesiacov, takže v medziobdobí vychádzania Hlásni-
ka sme prešli do jeho druhej polovice. 

V zmysle harmonogramu sme v tomto čase napĺňali až sedem z deviatich aktivít.

Nové vybavenie strečnianskych hasičov

Návšteva Hasičského múzea v Ostrave
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chladný letný deň si mohli dať pauzu, aby 
si každý užil výbornú akciu.

Odborný seminár
Semínára Prevenciou k ochrane súk-

romného a spoločného majetku 9. augus-
ta sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. 
Členovia partnerských hasičkých zborov, 
zástupcovia obce, lesných spoločenstiev a 
občania sa mali možnosť oboznámiť sa s 
najdôležitejšími faktami pre zabezpečenie 
prevencie, záchrany ľudských životov a 
materiálnych hodnôt.

Bc. Ľubomír Bucko nielen slovom ale i 
prakticky oboznámil prítomných s najčas-
tejšími prípadmi zranení, prvej pomoci 
pri úrazoch a informoval o základoch vše-
obecnej prvej pomoci.

Mjr. Roman Papánek z Okresného riadi-
teľstva hasičského a záchranného zboru v 
Žiline poukázal na základné pravidlá pri 
ochrane lesov a domácností pred požiar-
mi .

Petr Kičmer – starosta dobrovoľných ha-
sičov z partnerskej obce oboznámil s čin-
nosťou zboru v Horných Tošanoviciach, 
prevencii a praktickými skúsenostiami z 
práce v teréne.

Záver prednáškových blokov patril zá-
stupcovi DHZ Strečno – členovi Záchran-
nej brigády Hasičského a záchranného 
zboru v Žiline Petrovi Šupejovi. Jeho prí-
spevok sa venoval ohrozeniam a riešeniu 
mimoriadnych situácií v katastri obce 
Strečno. Svoj vstup uzavrel inštruktážnym 
filmom z praktického zásahu požiarnych 

zborov pri likvidovaní lesného požiaru na 
Starých Horách.

Hasičská súťaž v ČR
7. júla sa naši hasiči zúčastnili XIX. roč-

níka pohárovej súťaže O putovní pohár 
starosty obce Řeka s medzinárodnou účas-

ťou, ktorý poriadal Sbor dobrovolních ha-
sičů Řeka. Súťažilo sa v disciplíne Požiarny 
útok s vodou zo základne.

Družstvá z Čiech, Poľska a Slovenska po-
núkli prehliadku odbornej spôsobilosti, 
technickej vybavenosti a potvrdilo výz-
nam hasičských zborov v obciach. Každý 
si odtiaľ odniesol nielen nové priateľstvá, 
ale predovšetkým námety a myšlienky, ako 
zlepšiť úroveň na svojom pôsobisku.

Hasičská súťaž v SR
Projekt Spoluprácou hasičských zborov 

k prevencii a ochrane majetku na území 
samosprávy vytvoril priestor i pre organi-
záciu hasičskej súťaže u nás. A tak sa 22. 
septembra uskutoční 1. ročník hasičskej 
súťaže v rámci cezhraničnej spolupráce 
medzi obcami Strečno a Horní Tošano-
vice. V tomto období je konkretizovaný 
termín a prebiehajú prípravy akcie, ktorá 
preverí praktické, ale predovšetkým orga-
nizačné schopnosti nášho zboru.
Propagácia a publicita projektu
Veľmi dôležitou súčasťou každého pro-

jektu je prezentácia jeho výsledkov, výstu-
pov a prínosu. Preto každá aktivita musí 
niesť logá programu a základné informácie 
o projekte. 

Okrem toho je potrebné priebežne za-
bezpečovať informovanosť o týchto sku-
točnostiach priamych aktérov a verejnosť. 
Tieto požiadavky napĺňame zverejňova-
ním aktivít cestou obecných novín, regi-
onálnych médií, pozvánkami a pod. prie-
bežne počas celej realizácie.

Ing. Pavol Albrecht, projektový manažér

Odborný seminár v Strečne

Hasičská súťaž v Řeke, ČR
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Horúce leto sa končí , prichádza jesenné 
obdobie a s ním aj začiatok nového škol-
ského roka. 1. 9. 2012 sme si pripomenu-
li Sviatok ústavy SR a zároveň odpadol z 
prázdninového kalendára posledný lístok 
. Od zajtra sa rozozvučia naše melódie v 
školskom rozhlase , ktoré oznámia defini-
tívny koniec prázdnin, oddychu, dovole-
niek a začiatok vyučovania, povinností v 
škole. 

Nový školský rok sa začne slávnostným 
otvorením dňa 3.9. o 8. 00. hod. v sále kul-
túrneho domu. Do školských lavíc zasadne 
tento rok 19 žiakov 1. ročníka pod vede-
ním triednej učiteľky Janky Pratákovej.  
Nového triedneho učiteľa budú mať aj trie-
dy: 2. A – Roman Franek, 5.A – Gabrie-
la Smetánková  (nová p. učiteľka ) - bude 
vyučovať predmety  fyzika, matematika, 
anglický jazyk, technika , 5.B – Katarína 
Srnečková, 6. – Miroslava Moravčíková ( 
bývalé triedy 5.A, a 5.B sa spájajú ! )

Na konci školského roka sme sa rozlúčili 
s p. učiteľkou Oľgou Baníkovou, ktorá po 
dlhých rokoch strávených na tejto škole 

Začiatok školského roka 2012/2013
odchádza na zaslúžený dôchodok a s p. 
učiteľkou Ivetou Melišovou, ktorá musela 
odísť z organizačných dôvodov. Cez letné 
prázdniny sme vynovili zborovňu, ktorá 
ostáva na pôvodnom mieste. Pomenili sa 
aj triedy, bližšie informácie sa dozviete od 
svojich triednych učiteľov. Po slávnostnom 
otvorení nasleduje v triedach školenie 
BOZ, oboznámenie sa so školským po-
riadkom a s rozvrhom hodín. Preto si treba 
priniesť aj niečo na písanie. Dôležitá infor-
mácia je tá, že 3.9. je vyučovanie do 10.05. 
Ostatné dni sa začne vyučovať už podľa 
rozvrhu, ale do konca týždňa sa ročníky 
1.- 4 budú učiť štyri  vyučovacie hodiny a 
ročníky 5.- 9 päť vyučovacích hodín. A aby 
sme nezabudli na prváčikov, tak tých ča-
kajú prvý týždeň len tri hodiny. Rodičia si 
môžu prísť pre nich o 10.00 hod. 

Želáme vám všetkým ( obzvlášť našim 
prvákom), aby sa vám v škole dobre darilo, 
aby ste každý deň prichádzali s radosťou, 
aby ste sa veľa naučili a zároveň riešili čo 
najmenej problémov.

vedenie školy

Dychovka 
v Lutišiach

Dychová hudba Strečnianka bola hosťom 
II. ročníka Lutišských folklórnych hodo-
vých slávností, poriadaných v dňoch 18. 
– 19. augusta.

Po prvom dni venovanom futbalovému 
turnaju o pohár starostu a večernej zábave 
nasledoval hlavný program v nedeľu, kde 
patrili naši hudobníci  k hlavným prota-
gonistom. Sprevádzali kňaza od kostola k 
amfiteátru ku škole, kde slúžil slávnostnú 
svätú omšu a po nej ho opäť odprevadili v 
sprievode alegorických vozov naspäť.

Ich program pokračoval 1,5 hodinovým 
vystúpením v amfiteátri v areáli školy, po 
ktorom nasledovali vystúpenia folklórnych 
súborov, speváckych skupín a jednotlivcov 
z terchovskej doliny.

Slová uznania od hlavných organizáto-
rov i hostí presviedčajú našu dychopvku 
o kvalite a repertoári, ktorými sú schopní 
pokryť folklórne, spoločenské i nábožen-
ské udalosti

/pa/

Dňa 21.8. 2012 sa v našej obci uskutoč-
nilo jedno z najväčších podujatí v Žilin-
skom kraji. Akciu pod názvom Tiesňava 
2012 - boje o Strečno 1944 organizovala 
spoločnosť 2.W.s.r.o. zo Žiliny v spolupráci 
s klubom vojenskej histórie Dubná skala z 
Martina. 

V túto výnimočnú sobotu sa v našej 
obci zišli vyznávači histórie zo Slovenska, 
Čiech, Poľska, Maďarska a predviedli nám 
rekonštrukciu jednej etapy z 2. svetovej 
vojny. Približne 120 bojovníkov nám so 
svojou dobovou technikou a pod dozorom 
profi - pyrotechnika odohrali mimoriadne 
zaujímavé divadlo, ktoré chytilo za srdce 
nejedného návštevníka. 

V tomto boji účinkovali aj naši občania 
ako komparzisti, ktorých zorganizovala 
Mgr. Majka Hliníková. Vo večerných ho-
dinách nás bavili kapely Patent, Slobodná 
Európa, Karpina, AYA a HEX, pričom nám 
pomáhal s organizáciou Palo Bukovinský. 
Takéto veľké podujatie je mimoriadne ná-
ročné na organizáciu. Preto by som chcel 
veľmi poďakovať ľuďom a organizáciám, 
ktorí svojou ochotou a výkonom  pomohli 
pri organizácii.

Sú to obec Strečno, OPS Strečno, Po-
važské múzeum ŽA, Prvá pltnícka a 
raftingová spoločnosť Strečno, Požičov-
ňa Žilina, Bowling Strečno, ZŠ Strečno, 
Farma HYZA Strečno, Urbariát Strečno, 
správca strečnianskej farnosti dekan La-
dislav Gura, Dušan Škripek, Ing. Rastislav 
Mikula, Marián Andel, Ing. Miroslav Hre-
us, Evka Balcárová, Mgr. Roman Franek, 

TIESŇAVA 2012

Mirka Franeková, Tomáš Srneček, 
Katka Srnečková, Robo Lukonič, 
Rado Beleš. Mimoriadna vďaka patrí 
hasičom zo Strečna za ich vytrvalosť-
pri prácach spojených s  touto uda-
losťou. Usporiadateľ už plánuje ďalší 
ročník Tiesňav, kde tentokrát zasiah-
ne do boja aj ruská armáda – takže 
tentokrát vyhráme.

POZOR: Majitelia vstupeniek 
môžu do konca sezóny 2012 vyu-
žiť 20%-né zľavy na plte a rafty a do 
konca roka 2012 20%-nú zľavu na 
Bowling Strečno.

Foto z akcie na www.tiesnava.sk.
Videá na www.youtube.com

Štefan Oberta 
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Poďakovanie
Touto cestou sa chceme poďakovať za 

prejav sústrasti, kvetinové dary a účasť 
na poslednej rozlúčke s naším starkým 
Viktorom Hriňom, ktorý zomrel 10. 8. 
2012. 

Smútiaca rodina

Zlatá svatba

11. augusta oslávili 50 . výročie sobáša p. Jozef Samec a Mária rod. Vojvodová. K 
spoločne prežitým rokom, počas ktorých sa oslávenec za pochopenia a podpory 
svojej manželky aktívne angažoval v športovom dianí a ešte aj  dnes aktívne pôsobí 
ako tréner dorastu, im blahoželal a poďakoval za prácu v obci i starosta D. Štadáni.

25. august bol dňom Zlatého sobáša i pre p. Jána Tichého a manželky Emílie, rod. 
Trnovcovej. Ku gratulantom sa pripojil aj starosta Strečna D. Štadáni s matrikárkou 
E. Janekovou, ktorí navštívili jubilujúci pár s prianím zdravia a spokojnosti do ďal-
ších spoločných rokov života a s vďakou za  prácu i stálu angažovanosť v Jednote 
dôchodcov.

27. augusta sa dožila 90. rokov p. Jozefína Obertová. Ku gratulantom okrem po-
četného príbuzenstva, priateľov a známych sa pridal i obecný úrad v zastúpení sta-
rostom obce, ktorý poprial oslávenkyni ku krásnemu veku zdravie, pokoj a ešte veľa 
rokov a radosti zo života.

90. výročie

Z turistických akcií
Turistický oddiel Uhlík pri Matici Slo-

venskej v Strečne zorganizoval v mesia-
coch júl a august dve akcie.

Siedmeho júla plný autobus dopravil 
záujemcov do Slovenského raja, kde pre-
šli prielomom Hornádu na  Kláštorisko a 
odtiaľ pokračovali naspäť k východziemu 
bodu trasy – na Podlesok.

Osemnásteho  augusta 35 turistov prešlo 
hrebeňom Nízkych Tatier. Zo sedla Čerto-
vica ich cesta viedla cez Kumštové sedlo na 
chatu M. R. Štefánika, Ďumbier a Chopok, 

odkiaľ zišli na vrcholová stanicu sedačky 
na Konský Grúň a zviezli sa na Záhradky 
v Jasnej. Tam ich už čakal autobus tradič-
ného dopravcu Vlada Tarabu, aby ich una-
vených, ale spokojných doviezol naspäť do 
Strečna.

V septembri majú naplánované ďalšie 
zaujímavé výlety, ktoré preveria nadobud-
nutú kondíciu pravidelných záujemcov o 
akcie Uhlíka.

Výlet do Vysokých Tatier do Kôprovského 
sedla s možným pokračovaním na Kôprov-
ský štít 8. 9. bude prvým z nich. Ďalej chcú 
vystúpiť na Baníkov v Roháčoch, v termíne 
ktorý upresnia neskôr. Prajeme im, aby im 
tak ako Slovenskom raji i v Nízkych Tat-
rách prialo počasie a absolvovali i trasy z 
kategórie náročnejších.

/pa/
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Požiarna zbrojnica Strečno 
Prístavba, nadstavba a stavebné 

úpravy 
Rozhodnutím generálneho riaditeľa Pôdo-

hospodárskej a platobnej agentúry zo 14. júla 
2011 nám bola schválená žiadosť o nenávrat-
ný finančný príspevok  pre projekt Prístav-
ba, nadstavba a stavebné úpravy - požiarna 
zbrojnica Strečno. Konštatuje sa v ňom, že 
predložená žiadosť spĺňa podmienky a je 
nám priznaný finančný príspevok vo výške 77 
052,05 Eura bez DPH. Na základe usmerne-
nia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 488/2011-100 z 20. apríla t.r. mož-
no uhradiť obci, ktorá je príjemcom podpory 
z Programu rozvoja vidieka tiež 15% základu 
dane, ak základná sadzba pre dodané služby 
predstavovala 20% zo základu dane a obec 
túto daň preukázateľne uhradila spolu s opráv-
nenými výdavkami. To znamená, že z celko-
vých oprávnených nákladov vrátane DPH – 92 
462,46 Euro by nám mohlo byť refundované 
88 609,86 Eura.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 
v rámci Opatrenia 3.4.1 Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo implementované pro-
stredníctvom osi 4 bola v roku 2010 podaná 
občianskym združením „Partnerstvo pre MAS 
Terchovská dolina“.

Cieľom projektu je úplná rekonštrukcia po-
žiarnej zbrojnice v Strečne pre činnosť dob-
rovoľného hasičského zboru a íné dobrovoľné 
činnosti v obci, napĺňajúce špecifický cieľ 1.2 
Zlepšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach 
a opatrenie 3.2.1 Zabezpečenie základných 
služieb pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľ-
stvo.

Projekt pozostáva zo stavebných úprav 
jestvujúceho objektu požiarnej zbrojnice.

Práce na rekonštrukcii Požiarnej zbrojni-
ce v súčasnosti finišujú. V tomto období sme 
už svedkami ich finalizácie, ktorá by mala byť 
uzavretá v septembri a pri príležitosti 1. roč-

Projekty MAS v našej obci
Miestna akčná skupina (skratka MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného 

a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.
Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina vznikalo a vytváralo sa na základe prejavené-

ho záujmu obyvateľov mikroregiónu Terchovská dolina v súlade so zadefinovaním osi 4 
Programu rozvoja vidieka -Prístupu  Leader. Územie MAS je vymedzené na 17 obcí, ktoré 
založili občianske združenie s názvom OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, ktoré 
bolo dňa 20.3.2008 zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Poslaním Združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu všetkých sektorov 
spoločnosti v oblasti prípravy regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordino-
vaný rozvoj územia mikroregión Terchovská dolina.

V rámci integrovanej rozvojovej stratégie územia Strečno, ako člen MAS  v súčasnosti 
realizuje dve projekty 

- Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Strečno
- Strečno – Nábrežná ulica – rozšírenie vodovodu – 2. časť

Úspech na 
Agrokomplexe

 Aj v tomto roku reprezentovali OZ“Part-
nerstvo pre MAS Terchovská dolina“ na Agro-
komplexe 2012 v Nitre zamestnanci kancelárie 
v samostatnom stánku združenia. Región pre-
zentovali aj živé folklórne skupiny, propagačné 
materiály a boli sme tiež zastúpení vo fotogra-
fickej  súťaži. 

Strečno svojou ponukou a kvalitou pro-
pagačných materiálov tradične patrí medzi 
lídrov združenia 17 obcí Terchovskej doliny.

V tomto roku sme boli zastúpení i v  2. 
ročníku súťaže vyhlásenou Národnou sieťou 
rozvoja vidieka SR - Najkrajšia fotografia z 
územia MAS. Naše združenie sa prihlásilo do 
všetkých 6 kategórií. Hlasovanie prebiehalo 
od 15.6. do 31.7.2012 na stránke www.nsrv.
sk . Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
sa uskutočnilo počas Vidieckeho večera na 
AX 2012. Úspechom združenia a samozrejme 
i našim je 3. miesto v kategórií “Naše Naj“ s 
fotografiou Pltníci na Váhu, ktorej autorom je 
Martin Šmehýl z Fotoklubu Obzor zo Žiliny. 
Touto formou sa aj my pripájame  k početným 
gratulantom fotografovi. Ďakujeme tiež pltní-
kovi Martinovi Cvachovi za „look“ ktorý zau-
jal, ale aj za súhlas so zverejnením.

Záujemci o zhliadnutie celej kolekcie si 
môžu pozrieť nielen ocenenú fotografiu aj v 
rámci výstavy  „Odomykanie Váhu“, ktorou 
predstavuje do konca septembra autor svoj po-
hľad na tohtoročné otvorenie pltníckej sezóny 
na výstave fotografií U Dominiky – v Reštau-
rácii Dominika v Žiline na Ulici republiky.

/pa/

níka hasičskej súťaže 22. septembra budeme 
môcť byť účastní slávnostného otvorenia bu-
dovy, ktorá bude ďalším, veľmi dôležitým prv-
kom občianskej vybavenosti.

Rozšírenie vodovodu na 
Nábrežnú ulicu

Druhý projekt MAS Terchovská dolina, 
ktorým chceme kompletovať potreby základ-
nej občianskej vybavenosti je projekt Strečno 
– Nábrežná ulica – rozšírenie vodovodu – 2. 
časť. Rozhodnutím z 8. marca 2012 schválil 
generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platob-
nej agentúry Ing. Vadim Haraj, orgánu štátnej 
správy príslušného pre rozhodovanie o posky-
tovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvo-
ji vidieka v zmysle zákona 543/2007 Z.z.  pre 
obec Strečno nenávratný príspevok 42 443,53 
Eura na vyššie uvedenú investičnú akciu.

Pre tento projekt sa takisto vzťahuje Usmer-
nenie Ministerstva pôdohospodárstva o re-
fundácii základu dane uvádzané v príspevku 
o projekte na požiarnu zbrojnicu. To zname-
ná, že pri navýšení projektu o 20% DPH (8 
488,71 Eura), nám bude v prípade preukázania 
oprávnených nákladov uhradená tiež čiastka 6 
366,53 Eura.     /pa/
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V septembri 2012 končí funkčné obdobie Rady ško-
ly pri Základnej škole SNP, Mládeže 289, Strečno a 
Rady školy pri Materskej škole, Sokolská 494, Strečno

Nové rady školy, musia byť zvolené v tomto období. 
V zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 1 
ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004, ktorou sa 
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 
školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizač-
nom a finančnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 
230/2009 Z. z. majú mať nasledovnú skladbu:

Rada školy pri Základnej škole SNP
- dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov 

zvolení pedagogickými zamestnancami základnej 
školy 

- jeden zástupca nepedagogických zamestnancov 
zvolený nepedagogickými zamestnancami základnej  
školy

- štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách ro-
dičmi základnej školy 

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Rada školy pri Materskej škole
- dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov 

zvolení pedagogickými zamestnancami materskej 
školy 

- jeden zástupca nepedagogických zamestnancov 
zvolený nepedagogickými zamestnancami materskej  
školy

- traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách ro-
dičmi materskej školy 

- jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa

Voľby členov do rady školy

Dedinská liga
V období 30. 6. – 12. 8. 2012 prebiehal 

ďalší ročník dedinskej ligy vo futbale. Ten-
toraz boli hlavnými organizátormi  Bad 
Boys. Konečné poradie jedenástich účast-
níkov:

1. Galis Team
2. VE-3
3. AC  Sokol
4. Medvedi seniori
5. Ghost
6. FC Youmpe
7. Vidly
8. Medvedi
9. Mufuza
10. Bad Boys
11. Nacional
Najlepší strelec:  Jakub Beháň
Najlepší hráč:  Jakub Beháň
Najlepší brankár: Michal Hruška
Najlepší obranca: Ján Kadaši
Najlepší útočník:  Patrik Beháň
Najstarší hráč:  Ján Krupár
All stars team: Ján Fraško, Štefan Hon-

ko, Lukáš Bolibruch, Pavol Kopásek, Peter 
Sokolovský. Špeciálna cena od AC Sokol - 
Najlepší tréner:  Jarko Hanuljak

Organizátori ďakujú všetkým zúčastne-
ným a sponzorom a tešia sa na budúci roč-
nik dedinskej ligy,  ktorý v roku 2013 bude 
zabezpečovať AC Sokol.

Požadované kvalifikačné predpoklady a 
iné kritériá a požiadavky:
J kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie  pedagogických zamestnancov 
podľa druhu a typu školy alebo školského 
zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 
Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikač-
né predpoklady a osobitné kvalifikačné 
predpoklady pre jednotlivé kategórie pe-
dagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 
J najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
J dosiahnutie kariérneho stupňa peda-
gogický zamestnanec s 1. atestáciou pod-
ľa §27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov
J bezúhonnosť
J zdravotná spôsobilosť
J ovládanie štátneho jazyka
J predloženie písomného návrhu kon-
cepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 
4 strany)
J riadiace, komunikačné a organizačné 
schopnosti, znalosť práce s PC 
J flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, 
vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Zoznam požadovaných dokladov
J prihláška do výberového konania

J overené kópie dokladov o vzdelaní, do-
klad o maturitnej skúške zo štátneho jazy-
ka alebo doklad o štátnej jazykovej skúške 
zo štátneho jazyka
J doklad o dĺžke odbornej praxe
J štrukturovaný profesijný životopis
J písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
J výpis z registra trestov (nie starší ako 
tri mesiace)
J lekárske potvrdenie o telesnej a dušev-
nej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu čin-
nosti
J súhlas uchádzača na použitie osobných 
údajov pre potreby výberového konania v 
zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť 
na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania spolu s 
úradne overenými fotokópiami dokladov 
o vzdelaní doručte do  3. októbra 2012 na 
adresu: Obec Strečno, Sokolská 487, Streč-
no 013 24. 
Obálku označte heslom „VK – NEOTVÁ-
RAŤ“
Termín a miesto výberového konania 
oznámi prihláseným uchádzačom, kto-
rí spĺňajú požadované predpoklady, rada 
školy najneskôr 7 dní pred začatím výbe-
rového konania.
Ďalšie informácie: Obec Strečno, Sokolská 
487, Strečno 013 24 , tel.: 041/5697 350

Obec Strečno podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov 
v y h l a s u j e  výberové konanie na vymenovanie

 riaditeľa 
Základnej školy SNP, Mládeže 289, Strečno

Turnaj neregistovaných futbalistov, organizovaným 11. augusta 2012 klubom Interna-
cionáli Medvedi Strečno poctil svojou návštevou i prezident Dong Hee Slovakia Jeong 
Won KIM (druhý zľava). Prišiel povzbudiť mužstvo zostavené z pracovníkov podniku, 
ktorý nielen zamestnáva našich občanov, ale tiež podporuje miestne podujatia.



10. strana 4/2012

FUTBAL - Dorast
Hlavnou prioritou letnej prípravy celého 

futbalového klubu bol boj o existenciu a 
udržanie strečianskeho dorastu na futba-
lovej mape. Funkcionári vynaložili maxi-
málne úsilie o zaradenie  nových mladých 
hráčov, čo sa aj podarilo. Predovšetkým 
sa oslovili chlapci, ktorí u žiakov skončili 
pred 1-2 rokmi a prestali hrať futbal.  Tak-
tiež sa zrealizovali hosťovania futbalistov z 
Mojša a Mojšovej Lúčky, ktorí prejavili veľ-
ký záujem reprezentovať náš klub. 

Veľkým oslabením bol odchod  kvalitné-
ho talentovaného futbalistu Jakuba Ďuriša 
do futbalovej akadémie FK Třinec (2.česká 
liga). Touto cestou by mu jeho materský 
klub chcel zaželať  veľa šťastia, pevného 
zdravia, športových úspechov a krásnych 
gólov v ďalšej kariére! 

Momentálne je v kádri 18 hráčov (Jozef 
Židek, Roman Milo, Libor a Roman On-
dákovci, Peter Rolko, Peter Taraba, Marek 
Mojský, Michal Magoč, Adrián Magoč, 
Tomáš Smetana, Štefan Palubjak, Juraj 
Taraba, Marek Sokolovský, Andrej Kuric, 
František Straňavčin, Jakub Beháň, Ondrej 
Kormančík, Patrik Podhorský) a 1 brankár 
(Tomáš Martinka). V zápasoch a trénin-
goch ich diriguje nový tréner Jozef Samec. 
V rámci svojich možností vzhľadom na 
svoje pracovné povinnosti  vedúci mužstva 
bude Marek Židek.

Prvý zápas sezóny na domácej pôde s 
Belou sa musel odložiť na neskorší termín. 
Hlavnými dôvodmi bolo dovolenkové ob-
dobie a oneskorená registrácia nových hrá-
čov. Takže prvý duel sa odohral až 2.kolom 
na horúcej pôde v Radoli, kde nás čakala 
dusná atmosféra. Naši chlapci predvied-
li veľmi dobrý výkon s nešťastným kon-
com. Na začiatku druhého polčasu sme 
sa dostali do vedenia, avšak sme nezvládli 
posledných 10 minút, počas ktorých sme 
inkasovali 2 lacné góly. Premiérou na do-
mácej tráve bol match so Zborovom. Za 
horúceho počasia sme sa s týmto neprí-
jemným súperom úspešne popasovali  a 

pripísali sme si prvé 3 body tohto ročníka 
do tabuľky. Vo 4.kole sa cestovalo do ďa-
lekého Čierneho, kde mužstvo herne skla-
malo a zahanbujúco prehralo. K slabému 
výkonu treba zahŕňuť aj školácke vylúče-
nie kapitána Jožka Žideka. 

Po tejto vysokej prehre, v deň sviatku 
SNP,  nás čakala domáca dohrávka so Be-
lou.Na ihrisku hralo iba jedno mužstvo a 
to hosťujúce. Súper bol vo všetkých uka-
zovateľoch jednoznačne lepší  a výsledok 
0:6 tomu aj zodpovedá.Najväčšou slabinou 
tímu je slabá ofenzíva a na tom treba v bu-
dúcnosti popracovať.

Dorast - rozlosovanie a výsledky
1. kolo Ne 05.08.2012 14:00  Strečno - Belá ... : ...
2. kolo So 11.08.2012  14:30  Radoľa - Strečno 2 : 1 
3. kolo Ne 19.08.2012  13:30  Strečno - Zborov n. B. 2 : 0 
4. kolo Ne 26.08.2012  13:30  Čierne - Strečno ... : ...
5. kolo Ne 02.09.2012  13:00  Strečno - Raková ... : ...
6. kolo Ne 09.09.2012  13:00  Strečno - Podvysoká ... : ...
7. kolo Ne 16.09.2012  12:30  S. Bystrica - Strečno ... : ...
8. kolo Ne 23.09.2012  12:30  Strečno - D. Hričov ... : ...
9. kolo Ne 30.09.2012  12:30  K. Lieskovec - Strečno ... : ...
10. kolo Ne 07.10.2012  12:00  Strečno - Teplička n. V. ... : ...
11. kolo Ne 14.10.2012  12:00  Terchová - Strečno ... : ...
12. kolo Ne 21.10.2012  11:30  Strečno - Štiavnik ... : ...
13. kolo Ne 28.10.2012  11:30  D. Tížina - Strečno ... : ...

Tabuľka 2012/13 
V. liga dorast - skupina A

1 OFK Teplička n. V. 3 3 0 0 21:5 9
2 ŠK Štiavnik 3 2 1 0 18:5 7
3 Slovan Podvysoká 3 2 0 1 14:5 6
4 ŠK Belá 2 2 0 0 9:3 6
5 ŠK Čierne pri Čadci 3 2 0 1 8:2 6
6 FK Terchová 3 2 0 1 10:6 6
7 ŠK Radoľa 3 2 0 1 3:10 6
8 FK Strečno 2 1 0 1 3:2 3
9 SNAHA Zborov n.B. 3 1 0 2 5:7 3
10 Pokrok St. Bystrica 3 0 2 1 7:9 2
11 Fatran Dolná Tižina 3 0 2 1 4:8 2
12 ŠK Dolný Hričov 3 0 1 2 5:11 1
13 Polom Raková 3 0 0 3 2:18 0
14 REaMOS K.Liesko. 3 0 0 3 3:21 0

Pred začiatkom sezóny sa za dolnou bránkou urobilo ochranné oplotenie

Tabuľka 2012/13 
II. trieda žiaci

1. ŠK Petrovice  2  2  0  0  8:1  6 
2. FK Fatran D. Tižina  2  2  0  0  5:1  6 
3. FK Strečno  2  1  1  0  4:3  4 
4. Družstevník Hôrky  1  1  0  0  5:0  3 
5. TJ R. Teplice-Konská  1  1  0  0  7:3  3 
6. TJ Kolárovice  1  0  1  0  1:1  1 
7. TJ Družstevník Turie  1  0  1  0  1:1  1 
8. TJ Považan N. Lúčka  1  0  1  0  0:0  1 
9. RTJ Brodno  0  0  0  0  0:0  0 
10. TJ Stránske  1  0  0  1  0:3  0 
11. OŠK Rosina  1  0  0  1  0:3  0 
12. OFK Ovčiarsko  1  0  0  1  1:5  0 
13. ŠK Dolný Hričov  2  0  0  2  4:9  0 
14. TJ Divinka B  2  0  0  2  3:9  0
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Letná príprava A-mužstva sa začala 15.7. 
Memoriálom Karola Najšla v Nezbudskej 
Lúčke, kde sme obsadili 1.miesto (Krasňa-
ny 4:2, Nezbudská Lúčka 5:1). Príprava tr-
vala 3 týždne, trénovalo sa 3-krát týždenne  
a odohrali sa 2 prípravné zápasy (Rosina 
2:6,Višňové 9:1). Tréningové jednotky sa 
viedli pod taktovkou trénerov Róberta 
Benediga a Róberta Kána.      K dispozícií 
majú 20 hráčov (Marek, Patrik, Rastislav 
Beháňovci, Dušan Trhančík, Peter Soko-
lovský, Pavol Kopásek, Róbert Vojvoda, 
Andrej Barošinec, Vojtech Oberta, Patrik 
Melo, Miroslav Tučník, Michal a Ľubomír 
Belkovci, Martin Dovičák, Peter Oberta, 
Lukáš Ďuriš+4 dorastenci) a 2 brankárov 
(Andrej Kopásek, dorastenec Matej Buko-
vinský). Vedenie mužstva oslovilo chlap-
cov (Matej Bukovinský, Matej Oberta, 
Peter Samec, Jakub Oberta, Dominik Ilov-
ský) končiacich v doraste a postupne sa 
zapracuvajú do kádra. Z hosťovania Melči-
ce-Lieskové (okres Trenčín) sa vrátil Ras-
tislav Beháň. Na hosťovanie z Mojša pri-
šiel k nám Lukáš Ďuriš. Po dlhotrvajúcich 
rokovaniach s funkcionármi Turčianskych 
Kľačian sa nám napokon podarilo polroč-
né hosťovanie Andreja Barošinca.

Do sezóny sme vstúpili úspešne, keď sme 
po dobrom výkone zdolali Novú Bystricu. 
Následne s dobrou náladou sa cestovalo do 
Kotešovej. V tomto zápase sme herne skla-
mali svojich verných fanúšikov. Polčas bol 
nerozhodný, avšak v prvej 15-minútovke 

FUTBAL - Dospelí
2. polčasu sme úplne zaspali a inkasovali 
3 kusy. K tomu ešte treba pripomenúť vy-
chytanú penaltu nášho brankára Andreja 
Kopáska. V ďalšom priebehu sa prakticky 
už len dohrávalo. Tento výbuch sme chceli 
napraviť doma s ťažkým zvučným súpe-
rom Skalitým. Výborne sme zahrali prvú 
polovicu duelu, v ktorom sme za 10 minút 
štyrmi gólmi položili súpera na kolená. O 
týždeň nás čakalo cestovanie  k nováčikovi 
do Divinky. Náš prejav bol zahanbujúcou 
fackou! Opäť opakované klišé, zas sme 
veľké množstvo našich verných fanúšikov 
sklamali. S hrou na súperových ihriskách 
budeme musieť niečo urobiť, lebo sme 
,,fackovacím panákom“, a takto sa určite 
nechceme prezentovať. Momentálne nás 
čakajú 2 zápasy doma (Raková, Rajec), 

Dospelí  - rozlosovanie a výsledky
1. kolo Ne 05.08.2012  16:30  Strečno-N. Bystrica  4 : 1
2. kolo Ne 12.08.2012  16:30  Kotešová - Strečno  4 : 2
3. kolo Ne 19.08.2012  16:00  Strečno - Skalité  4 : 1
4. kolo Ne 26.08.2012  16:00  Divinka - Strečno  5 : 2
5. kolo Ne 02.09.2012  15:30  Strečno - Raková ... : ...
6. kolo Ne 09.09.2012  15:30  Strečno - Rajec ... : ...
7. kolo Ne 16.09.2012  15:00  S. Bystrica - Strečno ... : ...
8. kolo Ne 23.09.2012  15:00  Strečno - Radoľa ... : ...
9. kolo Ne 30.09.2012  15:00  Staškov - Strečno ... : ...
10. kolo Ne 07.10.2012  14:30  Strečno - Predmier ... : ...
11. kolo Ne 14.10.2012  14:30  Terchová - Strečno ... : ...
12. kolo Ne 21.10.2012  14:00  Strečno - Bánová ... : ...
13. kolo Ne 28.10.2012  14:00  Belá - Strečno ... : ...

ktoré chceme zvládnuť v podobe 6-tich 
bodov a udobriť si fanúšikov dobrými kva-
litnými výkonmi.                 /FK/

Tabuľka 2012/13
V. liga dospelí - skupina A

1 OFK Kotešová 4 3 0 1 12:8 9
2 Polom Raková 4 2 2 0 11:3 8
3 Slávia Staškov 4 2 2 0 7:4 8
4 Jednota Bánová 4 2 1 1 6:6 7
5 Pokrok St. Bystrica 4 2 1 1 7:8 7
6 Slovan Skalité 4 2 1 1 6:7 7
7 FK Strečno 4 2 0 2 12:11 6
8 FK Rajec 4 2 0 2 8:9 6
9 ŠK Radoľa 4 2 0 2 8:9 6
10 FK Predmier 4 1 1 2 8:6 4
11 ŠK Belá 4 1 1 2 6:5 4
12 FK Terchová 4 1 1 2 7:15 4
13 TJ Divinka 4 1 0 3 10:11 3
14 Slovan N. Bystrica 4 0 0 4 8:14 0

„A„ mužstvo po víťazstve na turnaji v N. Lúčke
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góly. Dobrou prácou obrany a brankára 
sme prvé tohtoročné víťazstvo udržali.

Ondrej Kormančík
vedúci mužstva

Družstvo žiakov v ročníku 2012/2013
Aktívni hráči: 
Ľ. Belko, E. Hauer, B. Samec, M. Kopá-

sek, Š. Chovanec, R. Samec, A. Jankulár, P. 
Taraba,  J. Peťko, A. Zaťura, T. Oberta, M. 
Beháň, I. Štadáni, T. Čičmanec, J. Beháň, T. 
Kormančík, K. Šipčiak, D. Haluška, J. Ko-
pásek, J. Pavlina, P. Galadík

Nový hráč: A. Tichý ( prestup z N. Lúčky)
Tréner : Ľubomír Belko
Asistent trénera + vedúci mužstva: Mgr. 

Ondrej Kormančík
FK Strečno – TJ Považan Nezbudská 

Lúčka   0:0 (0:0)
Góly: 
Zostava: Ľ. Belko, E. Hauer, R. Samec, J. 

Peťko, M. Kopásek, A. Tichý, A. Zaťura,  T. 
Čičmanec (56 min. P. Taraba), A. Jankulár, 
T. Oberta, I. Štadáni (36 min. Š. Chovanec)              
(68 min. M. Beháň))

Historicky prvý majstrovský zápas sa 
skončil deľbou bodov. Po prvom skoro vy-
rovnanom polčase, keď sa súperi striedali 
v útokoch, prišiel druhý, v ktorom mali 
hostia jednoznačne navrch. Na bránku 
hostí išla iba jediná strela od obrancu J. 
Peťka. Vyznamenal sa aj brankár Ľ. Belko, 
keď pohotovým zákrokom vyrazil strelu 
súpera po skoro samostatnom nájazde. O 
bezgólový stav sa potom postarali útoční-
ci hostí, ktorí nepremenili vyložené šance. 
Dúfame, že v budúcom zápase sa výkon 
družstva zlepší, keď sa do zostavy vrátia 
hráči zo základu, ktorí absentovali z rodin-
ných a zdravotných dôvodov.  

TJ Divinka – FK Strečno  3:4  (0:3)
Góly:  41 min. M. Poliaček, 60 min.a 69 

min. D. Ďungel – 12 min. A. Tichý, 14 
min.a 21 min. A. Zaťura, 37 min. T. Oberta 

Zostava: Ľ. Belko, A. Tichý, J. Peťko, M. 
Kopásek, B. Samec, R. Samec, A. Zaťura,             
T. Čičmanec, P. Galadík (68 min. M. Be-
háň), T. Oberta (60 min. Š. Chovanec), I. 
Štadáni                (36 min. P. Taraba)

Zápas sa rozbehol podľa našich pred-
stav. Mali sme hernú prevahu a v rozpätí 
10 minút sme viedli 0:3. Premiérový gól 
za Strečno dal A. Tichý v 12 min., potom 
sa dvakrát trafil tradičný strelec A. Zaťura 
v 14 min. a 21 min.. Na začiatku druhého 
polčasu dal gól T. Oberta. Tento stav vy-

burcoval k organizačnej zmene domácich, 
ktorí nemali čo stratiť a všetko vrhli do 
útoku. Nakopovanými loptami sa domáci 
začali presadzovať. Podarilo sa im dať tri 

FUTBAL - Žiaci

Prvý domáci majstrovský zápas žiakov s Nezbudskou Lúčkou

Žiaci  - rozlosovanie a výsledky
1.kolo   ST 5.9.2012 17:00h      STREČNO-R.TEPLICE-KONSKÁ ... : ...
2.kolo  ST 19.9.2012 17:00h      TURIE-STREČNO ... : ...
3.kolo  NE 19.8.2012 10:00h      STREČNO-NEZBUDSKÁ LÚČKA 0:0
4.kolo  NE 26.8.2012 10:00h      DIVINKA B-STREČNO 3:4
5.kolo  NE 2.9.2012 10:00h      STREČNO-HÔRKY ... : ...
6.kolo  NE 9.9.2012 10:00h      STREČNO-BRODNO ... : ...
7.kolo  NE 16.9.2012 10:00h      KOLÁROVICE-STREČNO ... : ...
8.kolo  NE 23.9.2012 10:00h      STREČNO-DOLNÝ HRIČOV ... : ...
9.kolo  NE 30.9.2012 10:00h      STRÁNSKE-STREČNO ... : ...
10.kolo NE 7.10.2012 10:00h      STREČNO-PETROVICE ... : ...
11.kolo NE 14.10.2012 10:30h      OVČIARSKO-STREČNO ... : ...
12.kolo NE 21.10.2012 10:00h      STREČNO-ROSINA ... : ...
13.kolo NE 28.10.2012 10:00h      DOLNÁ TIŽINA-STREČNO ... : ...

Družstvo žiakov na návšteve extraligového zápasu v Žiline s Trnavou

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 31. 
augusta 2012 v náklade 320 kusov. Za obsahovú 
časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zlože-
ní: P. Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, 
E. Trnovcová, E.Balcárová
Foto: T. Srneček, M. Praták, P. Ďurčo ml., OU 
Strečno
Tlač: Vydavateľstvo EDIS ŽU, Žilina
Reg. číslo: RP388/2008
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 20. septembra 2012 sa konalo 17. 

zasadnutie OZ v Strečne. Zúčastnení: sta-

rosta obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór 

obce p. Lingeš, riaditeľ OPS Ing. Ilovský a 

p. Eva Janeková.

Starosta obce konštatoval, že OZ je uzná-

šaniaschopné.    

Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne

A. berie na vedomie

• informáciu o plnení uznesení z 15. za-

sadnutia OZ, kde uznesenie č. 46/3B/2012 

ohľadne poverenia p. Trnovca, predsedu 

športovej komisie, zistiť hodnotu náradia 

určeného na cvičenie z bývalého fi tnescen-

tra zatiaľ nebolo splnené,

• oboznámenie hlavného kontrolóra 

obce p. Lingeša s čerpaním rozpočtu k  

31.8.2012 – návrh zmien,

• informáciu o voľbe prísediaceho na 

Okresnom súde v Žiline,

• došlú poštu,

• bod rôzne,

• pripomienky poslancov OZ.

B. zriaďuje

• návrhovú komisiu

Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne

 A.  volí

1. členov návrhovej komisie v zložení: 

Mgr. Ondreja Kormančíka a Ing. Danu So-

kolovskú (za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0),

2. overovateľov 17. zápisnice v zložení: p. 

Petra Obertu, p. Alfonza Klocáňa (za – 7, 

proti – 0, zdržal sa – 1),

3. navrhovaného kandidáta p. Ladisla-

va Kočiša st. ako prísediaceho Okresného 

súdu Žilina (za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0).

Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo  v Strečne

A. schvaľuje

1. program 17. zasadnutia OZ (za – 8,  

proti – 0, zdržal sa – 0),  

2. VZN obce Strečno č. 1/2012, ktoré 

mení VZN č. 23/1/2011 o určení výšky 
Pokračovanie na 2. strane »

Sobota 22. septembra bola dňom sláv-

nostného otvorenia hasičskej zbrojnice. 

Výsledkom projektu cez MAS Terchovská 

dolina si obec zabezpečila dôležitú súčasť 

infraštruktúry.

Rekonštrukciou a nadstavbou pôvodnej 

požiarnej zbrojnice sa nielen vybudovali 

nové kancelárske, spoločenské a parko-

vacie priestory pre činnosť dobrovoľného 

hasičského zboru, ale budova získala tiež 

novým šatom a zateplením estetický a eko-

nomický efekt.

Nielen budova však zaujala. Atmosféru 

dotvárali i uniformy početnej hasičskej 

družiny a ich technika. Mali sme možnosť 

vidieť historické „mašiny“ muzeálnej hod-

noty i autá, ktoré zodpovedajú súčasným 

požiadavkám. A dobrý dojem okrem pek-

ného počasia robila tiež miestna dychovka.

Otvorenia sa zúčastnili partnerské hasič-

ské zbory nielen z okolitých, ale aj z part-

nerských českých obcí  a poľskej obce.

Po privítaní prítomných – hasičov, ob-

čanov a hostí sa slova ujal starosta Strečna 

Dušan Štadáni, ktorý zhodnotil význam 

diela a poďakoval predchádzajúcemu ve-

deniu obce a  všetkým, ktorí sa na jeho na-

plnení účastníli.

Manažér OZ “Partnerstvo pre MAS Ter-

chovská dolina“ Peter Madigár poukázal 

na význam občianskeho združenia pre 

rozvoj infraštruktúry obcí terchovskej 

doliny, ktoré si s jeho pomocou zabezpe-

čili tie investičné akcie, ktoré považovali 

za najdôležitejšie. Poďakoval za pozvanie 

a vyjadril presvedčenie, že Strečno bude i 

naďalej patriť medzi najaktívnejšie obce v 

rámci združenia.

Po posvätení novej budovy dekanom 

strečnianskej farnosti Ladislavom Gurom 

nasledovalo prestrihnutie pásky. Potom už 

všetci mali možnosť oboznámiť sa s dielom 

Otvorenie hasičskej 
zbrojnice

Otvorenie hasičskej zbrojnice

Od roku 1947, keď sa niekoľko nadšen-

cov pod vedením svojho učiteľa rozhodlo 

založiť dychovku, prešlo dole Váhom už 

veľa vody. Nevadilo, že nepoznali noty, 

chuť a talent stačili. Odvtedy sa ich zlože-

nie prirodzene menilo a takisto sa museli 

predrať cez rôzne prekážky. No i napriek 

nepriaznivým okolnostiam sa vždy doká-

zali zmobilizovať a v sobotu 22.9. po ha-

sičskej súťaži sa nám na Radinovom pred-

stavili slávnostným galakoncertom k 65. 

výročiu založenia Strečnianky.

Túto udalosť poctili svojou prítomnos-

ťou i ich hostia z Plevníka – Drienového 

– dychová hudba Hoľazňanka a zo Žiliny 

– Fatranka, ktorí nám tiež svojim umením 

vyplnili program úspešného dňa. Pridal sa 

Galakoncert  k  65. výročiu založenia dychovej hudby

Pokračovanie na 8. strane »
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Odvoz
komunálneho

odpadu

Komunálny odpad (každý druhý týž-

deň v utorok)

november – 13. a 27.

december – 11. a 27.

Triedený komunálny odpad (tretí štvr-

tok v mesiaci)

november – 15.

december – 20.

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa ma-

terskej školy a dieťa školského zariadenia 

na kalendárny rok 2012 (za – 9, proti – 0, 

zdržal sa – 0),

3. VZN obce Strečno č. 2/2012 o výš-

ke mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole; o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí; o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov a podmien-

ky úhrady v školskej jedálni; o výške prí-

spevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského strediska záujmovej 

činnosti (za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0),

4. VZN obce Strečno č. 3/2012 o určení 

školského obvodu základnej školy pre úze-

mie obce Strečno (za – 9, proti – 0, zdržal 

sa – 0),

5. VZN obce Strečno č. 4/2012 o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej 

škole v Strečne (za – 9, proti – 0, zdržal sa 

– 0),

6. žiadosť o fi nančný príspevok pre 

Ochotnícky divadelný súbor v sume 

1000,00 € (za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0),

7. náplň a podanie projektu cezhranič-

nej spolupráce ČR – SR s fi nančnou spo-

luúčasťou obce do výšky 5 % z celkových 

plánovaných nákladov v zmysle výzvy 09/

FMP (za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0),

8. preplatenie cestovných nákladov spo-

jených s návštevou obce Saint Pol de Leon 

vo Francúzsku pre starostu obce (za – 9, 

proti – 0, zdržal sa – 0).

B. poveruje

1. OZ poveruje fi nančnú komisiu, hlav-

ného kontrolóra obce p. Petra Lingeša a 

starostu obce pripravením  návrhu zmien 

v rozpočte obce na rok 2012.

2. predsedkyňu stavebnej komisie p. So-

kolovskú Danu, p. Albrechta a starostu 

obce prejednaním žiadosti povolenia na 

oplotenie súkromného pozemku v časti 

Zlatné, parc. EK  N č. 761/1 a parc. EK N 

č. 761/2.

Zapísala: M.O.

ZASADNUTIE OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

»  Dokončenie z 1. strany

Trvale bývajúce obyvateľstvo k 21. 5. 
2011 v Slovenskej republike celkom

   5 397 036

z toho mužov  2 627 772

 žien  2 769 264

žijúcich v 2927 obciach

V obci Strečno trvale bývajúce obyvateľ-
stvo k 21. 5. 2011 celkom
   2 562

z toho mužov  1 261

 žien  1 301

podiel žien na celkovom počte obyvateľov 

činí 50,8%

Vekové zloženie obyvateľstva v obci:
0 – 4  rokov  spolu 101

5 – 14 rokov  spolu 292

15 – 19 rokov  spolu 199

20 – 29 rokov  spolu 406

30 – 39 rokov  spolu 413

40 – 49 rokov  spolu 355

50 – 59 rokov  spolu 378

60 – 69 rokov  spolu 237

70 – 79 rokov  spolu 121

80 – 89 rokov  spolu 59

nad 90 rokov  spolu 1

Národnostné zloženie obyvateľstva v 
obci

slovenská národnosť  2 486 osôb

česká národnosť  12 osôb

ukrajinská národnosť 1 osoba

nemecká národnosť 1 osoba

moravská národnosť 2 osoby

rómska národnosť 1 osoba

ostatné   3 osoby

nezistená   56 osôb

Obyvateľstvo v obci odľa náboženského 
vyznania

rímskokatolícka cirkev 2 288 osôb

gréckokatolícka cirkev 1 osoba

pravoslávna cirkev 4 osoby

evanjelická cirkev a.v. 30 osôb

evanjelická cirkev metod. 2 osoby

kresťanské zbory  2 osoby

cirkev adv. siedmeho dňa 1 osoba

iné   6 osôb

bez vyznania  91 osôb

nezistené  137 osôb

Rímskokatolícka cirkev tvorí podiel 89,3%.

Obyvateľstvo v obci používa materinský 
jazyk

slovenský  2 477 osôb

maďarský   1 osoba

ukrajinský  1 osoba

český   14 osôb

ostatné   3 osoby

nezistené  66 osôb

Najšastejšie používaný jazyk na verej-
nosti

Výsledky sčítania obyvateľstva k 21. 05. 2011
V súlade so zákonom SNR č. 263/2008 Z.z. sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov, 

bytov a iných ukazovateľov ku dňu z 20. 5. na 21. 5. 2011. Samotné sčítanie sa uskutočnilo 

na celom území Slovenskej republiky, samostatne podľa miest a obcí.

Na základe čiastočne spracovaných materiálov uvádzame niektoré sčítania v rozsahu 

územných celkov.
slovenský  2 406 osôb

ukrajinský  1 osoba

český   4 osoby

nemecký  7 osôb

anglický  12 osôb

ostatné   9 osôb

nezistený  123 osôb

Počítačové znalosti u obyvateľstva
 áno nie nezistené

- práca s textom

 1330 838 394

- práca s tabuľkami

 1038 1029 495

- práca s elektronickou poštou (e-mail)

 1241 874 447

- práca s internetom

 1459 761 342

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie u obyva-
teľstva

- základné   312

- učňovské bez maturity  476

- stredné odborné (bez maturity) 318

- úplné stredné učňovské (s maturitou)

    110

- úplné stredné odborné (s maturitou)

    542

- úplné stredné všeobecné  89

- vyššie odborné   22

- vysokoškolské bakalárske  50

- vysokoškolské, mag., inž. dokt. 178

- vysokoškolské doktorandské  3

- bez vzdelania   415

- nezistené   47

Najčastejšie používaný jazyk v domác-
nosti

slovenský  2270 osôb

rómsky   1 osoba

český   5 osôb

nemecký  3 osoby

anglický  5 osôb

ostatné   7 osôb

nezistený  271 osôb

Z údajov Štatistického úradu SR spracoval 

Pavol Ďurčo st.

Zariadenie na zber a dočasné 
zhromažďovanie odpadov – Strečno

OPAMETAL SK, s.r.o., Ružová dolina 

25, Bratislava predložila na vyjadrenie 

zámer Zariadenie na zber a dočasné 

zhromažďovanie odpadov – Strečno, s 

lokalizáciou v areáli bývalého roľníckeho 

družstva.

Investičný zámer, ktorý je v pripomien-

kovom konaní, zverejnený na úradnej 

tabuli obce je záujemcom k dispozícii k 

nahliadnutiu na Obecnom úrade. 

/r/
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Ako to všetko bolo, či nebolo? Aké 

stopy zanechali templári v Žilinskom 

kraji? Kto boli bojovníci s červeným 

krížom a ako žili?

Templári, príslušníci cirkevného 

rádu, ktorý v 12. až 14. storočí zabez-

pečoval ochranu pútnických ciest, sú 

dodnes spájaní s atmosférou hrdin-

skosti, chrabrosti a ochrany slabších.

Práve toto bolo predmetom projek-

tu Žilinského samosprávneho kraja a 

snahy predstaviť dávnu históriu náv-

števníkom hradov na svojom území a 

podporiť kultúrny turizmus.

Po predchádzajúcich troch: renesanč-

ný kaštieľ Radoľa, hrad Likava, hrad 

Blatnica, nasledovala štvrtá templarska 

výprava – na hrade Strečno.

Celodenný program 13. októbra s 

bezplatným vstupom predstavil „Chute 

a vône stredoveku“

• pravý stredoveký jarmok,

• prípravu stredovekých jedál,

• dobové remeslá;

• predstavil stredoveké voľnočasové 

aktivity,

• vtedajšiu hygienu a ukážky bojo-

vých techník.

Kto nestihol 4. templársku výpravu 

na hrade Strečno, môže prísť na naj-

navštevovanejší hrad na Slovensku 

– Oravský hrad, ktorý 17. novembra 

ukončí tohtoročné templárske výpravy.

              /pa/

Vo štvrtok, 1.novembra, slávime Sviatok 

všetkých svätých. Tento sviatok sa do-

týka každého z nás. Je sviatkom živých a 

mŕtvych, ktorí sú v spoločenstve svätých 

v nekonečnom Bohu, v ktorom našli do-

mov naši zosnulí. Spoločenstvo svätých 

nemusíme hľadať. Ono je medzi nami, ak 

sme v spoločenstve s Ježišom Kristom a 

sprostredkovávame toto spoločenstvo sve-

tu. Veľkosť vydávania takéhoto svedectva je 

zvýraznená našim životom v napodobňo-

vaní Krista. V spoločenstve svätých „nik z 

nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera, 

pretože aj ten najmenší z našich skutkov, 

ak ho vykonávame z lásky, je na osoh všet-

kým ľuďom.“ (Rim 14,17) My, kresťania, sa 

vo vyznaní viery modlíme „verím v Cirkev 

katolícku, v spoločenstvo svätých...“ Kto 

sú svätí? Svätý je predovšetkým Pán Boh. 

On nás všetkých chce osloviť, povzbudiť a 

dotknúť sa nás príkladom svätých, aby sme 

sa mu priblížili a boli účastní na nebeskej 

liturgii. „Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všet-

kých zástupov, plné sú nebesia i zem Tvojej 

slávy. Hosanna na výsostiach! Požehnaný, 

ktorý prichádza v mene Pánovom!“ Tak 

volajú ústa a srdcia spoločenstva veriacich 

na svätej omši k oslave Boha. Svätosť Pána 

Boha je takej veľkosti a dokonalosti, že je v 

nej miesto pre nás všetkých. 

V knihe Mojžišovej (19,12) nám Boh ho-

vorí: „Buďte svätí, ako ja som svätý!“ a po-

núka nám cestu spásy. Svätí sú ľudia, ktorí 

hrdinsky nasledovali Pána Ježiša a teraz 

žijú vo večnej blaženosti. Svätých si ctíme 

tak, že sa snažíme nasledovať ich príklad. 

K ich ideálu a spôsobu lásky k Bohu sa 

chceme približovať. 

Láska svätých totiž bez výhrad prijala 

Evanjelium a oni sa maximálne usilova-

li podľa neho žiť. Láska, ktorá nehľadala 

seba, ale ponorila sa do služby iným. Svätý 

Pavol hovorí: „Keby som nemal lásky, ni-

čím by som nebol!“(1.Kor.13). Spomedzi 

svätých si najviac uctievame Pannu Máriu, 

matku Pána Ježiša a našu nebeskú Matku. 

Panna Mária je matkou Cirkvi ako svätého 

spoločenstva, ktorého hlavou je Kristus. 

Spoločenstvo svätých má dva významy. Po 

prvé predstavuje spoločenstvo, v ktorom 

všetci máme spoločnú účasť na svätých ve-

ciach a po druhé Cirkev predstavuje spo-

ločenstvo medzi svätými osobami. Viera v 

spoločenstvo svätých dáva veriacim účasť 

na duchovných dobrách ako je spoločen-

stvo vo viere, spoločenstvo sviatostí a spo-

ločenstvo lásky. 

Vytvára spoločenstvo v čase a vo večnos-

ti. Kým nepríde Pán Ježiš vo svojej sláve a 

kým nebude zničená smrť, niektorí z jeho 

nasledovníkov putujú po zemi, iní sa očis-

ťujú v očistci a iní sú už oslávení v nebi. 

Svätosť je život v priateľstve s Bohom, pre-

žívanie vlastného krstu. Základnú svätosť 

dostávame pri krste, ktorý nás očisťuje od 

dedičného hriechu. Dobrý kresťan  hovorí 

hriechu nie a napodobňovaním Krista sa 

snaží vstúpiť do života Najsvätejšej Troji-

ce. Skrze posväcujúcu milosť je v spojení s 

Kristom a v Kristovi, nech už je na zemi, v 

očistci, či v nebi. Veriaci na zemi má účasť 

na milostiach Božieho kráľovstva na om-

šiach, v modlitbách a dobrých skutkoch.

AM

Spoločenstvo svätých

Európska komisia pri príležitosti ce-

losvetového dňa darcovstva krvi v rámci 

tohtoročného motta „Každý darca krvi je 

hrdinom“ vyzvala všetkých občanov EÚ, 

aby posilnili rady zodpovedných dobro-

voľných darcov.

V správe EK sa uvádza, že viac ako 500 

miliónov občanov EÚ závisí od krvi po-

skytovanej menej než 15 miliónmi darcov. 

To nestačí na pokrytie potrieb všetkých, 

ktorých prežitie v prípade naliehavej situ-

ácie závisí od krvi, alebo tých, ktorí žijú s 

chronickou chorobou, vyžadujúcou si pra-

videlné transfúzie.

Náš Miestny spolok Slovenského Červe-

ného kríža (MS SČK) zorganizoval 19. ok-

tóbra už tretí z pravidelných odberov krvi 

v tomto roku. Svojou činnosťou nereagujú 

len na výzvu Európskej komisie, ale pravi-

delne dlhodobo patria medzi organizácie, 

ktoré tento prejav ľudskosti napĺňajú a par-

tia medzi najlepších i v rámci republiky.

Tentoraz motto “Každý darca je hrdina“ 

a vďaka patrí 26 dobrovoľníkom – bezplat-

Tretí odber krvi

ným darcom najdrahšej tekutiny:

Puček Stanislav, Štadáni Dušan Bc.

Oberta Peter ml., Obertová Božena

Ilovský Július, Ing., Slováček Vlastimil

Klocáň Marián, Cvacho Martin

Cvacho Miroslav, Ing., Gašper Tomáš

Bukovinský Vladimír, Sapieta Milan ml.

Samec Jozef, Pernišová Miroslava

Kubička Václav, Beháň Kamil

Oberta Peter,m Obertová Zuzana

Balcarová Eva, Ing., Klocáň Alfonz

Michalková Alžbeta, Michálek Peter

Zajac Samuel, Vojvodová Lenka

Krivko Ján, Samec Daniel, Ing.            /pa/

Mikrobus s kapacitou 8 osôb premáva 

počas pracovných dní. 

Mimo cestovného poriadku je možné ob-

jednať individuálnu prepravu.
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Návšteva Hasičského múzea v Ostrave

Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy 
Požiarnej zbrojnice Strečno

Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 

(ďalej len OPS) dokončil a odovzdal  dielo 

13. 9. 2012 bez závad a nedorobkov . Plá-

novaný termín bol 30. 9. 2012. 

Oplotenie areálu Základnej školy SNP 
Strečno

Tento projekt bol  fi nancovaný spoloč-

nosťou DONGHEE Slovakia, s.r.o.  Jeho 

ukončenie bolo plánované na  17. 9. 2012, 

avšak pre zvýšenú intenzitu prác na hasič-

skej zbrojnici bol ukončený až 21.9.2012. 

Ako som už uviedol v predchádzajúcom 

čísle Strečnianskeho hlásnika,  projekt 

pozostával z dvoch častí. Vybudovanie 

nového oplotenia z južnej strany  (pozdĺž 

Sokolskej ulice) a oprava, náter oplotenia 

z východnej strany (pozdĺž Ulice mláde-

že).  OPS druhú časť projektu zmenil a po 

dohode so starostom obce a dodávateľom 

kovovej časti oplotenia (pán Ladislav Moj-

ský)  sa nám podarilo v rozpočte nájsť pro-

striedky na kompletnú výmenu kovových 

častí  tohto oplotenia.

Doplnenie zvislého dopravného znače-
nia v obci Strečno

OPS zrealizoval  doplnenie trvalého zvis-

lého dopravného značenia na križovatkách 

miestnych komunikácií a Ulice SNP a na 

Hradnej ulici za jestvujúcim parkoviskom 

pod hradom Strečno.  Celkovo bolo osade-

ných 6 dopravných značiek so 4 dodatko-

vými tabuľami. 

Strečno – Nábrežná ulica – rozšírenie 
vodovodu – 2. časť

Ide o približne 350 m dlhý úsek začí-

najúci na križovatke ulíc Za záhradami a 

Nábrežnej a končiaci pri prečerpávacej sta-

nici obecnej kanalizácie.

Napriek tomu, že sme museli realizáciu 

tohto projektu posunúť  až na mesiac októ-

ber  (avizovali sme začiatok realizácie toh-

to projektu na 3. 9. 2012), podarilo sa nám 

vďaka zvýšenému úsiliu pracovníkov OPS 

uskutočniť  95 % prác v priebehu dvoch 

týždňov. Dňa  16. 10. 2012 bola úspešne 

vykonaná tlaková skúška.  V súčasnosti je 

projekt už dokončený a ostáva len upraviť 

povrch  Nábrežnej ulice do pôvodného 

stavu (naplánované na  29. – 30. 10. 2012). 

Odovzdanie tohto diela je naplánované na 

31. 10. 2012. 

Moja veľká vďaka patrí pracovníkom 

OPS,  ktorí svojím iniciatívnym prístu-

pom a dobrej tímovej prací tento projekt 

zrealizovali v pomerne krátkom čase tak, 

aby občania, bývajúci na dotknutej časti 

komunikácie,  boli čo najmenej obmedzo-

vaní  výkopovými prácami.  Pracovníci 

OPS neváhali pracovať  nad rámec svojho 

pracovného času a v závere prác aj v nede-

ľu.    Ešte raz sa chcem poďakovať  predo-

všetkým Petrovi Obertovi, Ivanovi Melovi, 

Danovi Ilovskému, Milošovi Melovi,  ale aj 

Petrovi Melovi a Pavlovi Melovi. 

Ďalšie drobné projekty do konca roku 
2012

V súčasnosti pracujeme na oprave scho-

dov do domu smútku, v najbližšom období 

plánujeme čistenie kanalizačných vpustí, 

omietnutie  prístavby telocvične pre vzdu-

chotechniku  a doplnenie parapetov na 

budove telocvične.  Ďalej prebiehajú prí-

pravné práce na zimné obdobie, a to pre-

dovšetkým na dodávku tepla (pre obecný 

úrad, základnú školu a telocvičňu) a na 

zimnú údržbu ciest v obci Strečno. 

Oznam
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 

oznamuje občanom, že v súvislosti so skrá-

teným pracovným úväzkom ekonómky sú 

stránkové dni:

Pondelok   07:00 – 12:00,    12:30 - 15:00

Utorok       07:00 – 12:00,    12:30 - 15:00

Streda       07:00 – 12:00,    12:30 - 15:00

V iné dni a mimo úradných hodín v  na-

liehavých prípadoch môžete volať  0911 

277 744

Ing. Július ILOVSKÝ, konateľ

Z činnosti Obecného podniku služieb Strečno

Obec Strečno ďakuje spoločnosti Dong Hee Slovakia, 

podporujúcej miestne aktivity i za sponzorský dar, ktorý 

umožnil vybudovať oplotenie areálu Základnej školy

Franke kuchynské systémy
Plánovaná investícia fi rmy Franke Slo-

vakia, s.r.o. v priemyselnom parku je v 

štádiu posudzovania vlyvov na životné 

prostredie. To znamená, že sa zabezpečujú 

konkrétne podklady na realizáciu. Novo-

vybudovaná stavba závodu Franke Strečno 

bude zameraná na výrobu kameninových 

kuchynských drezov. Predpokladaný za-

čiatok výstavby  r. 2013. V roku 2013 je 

plánované tiež uvedenie do skúšobnej pre-

vádzky.

V areáli by malo výhľadovo pracovať 221 

zamestnancov, väčšina v trojzmennej pre-

vádzke.

Investičný zámer, ktorý je v pripomien-

kovom konaní, zverejnený na úradnej ta-

buli obce je záujemcom k dispozícii k na-

hliadnutiu na Obecnom úrade.            /pa/

POINTPARK sa napĺňa
PointPark Properties (P3) zahájila v júni 

t.r v spolupráci s Optima Consulting vý-

stavbu prvej etapy logistického parku Po-

intPark Žilina, v lokalite Žilina-Strečno. 

Už v auguste začala spoločnost Albatros 

Logistics používať prvých takmer 3 000 

m2 z celkových 6 000 m2 skladových a 

kancelárskych priestorov novej budovy 

ako distribučné centrum pre automobilové 

diely značky Kia. Druhým nájomcom sa 

krátko na to stala spoločnosť DB Schenker, 

ktorá si tu prenajala celkom 2 810 m2 skla-

dových a 227 m2 kancelárskych plôch. 

Slávnostné otvorenie prvej fázy projek-

tu PointPark Žilina prebehlo 24. októbra 

priamo v areáli nového logistického par-

ku. Oslavy se okrem zástupcov Albatros 

Logistics a DB Schenker a reprezentantov 

P3 zúčastnil i starosta obce Strečno, Dušan 

Štadáni, ktorý tento projekt plne podpo-

ruje. Medzi ďalšími hosťami bol celý rad 

potenciálnych klientov pre neskoršie fázy 

projektu. 

PointPark Žilina má celkovú rozlohu 90 

000 m2, s možnosťou výstavby ďalších 35 

000 m2 skladových priestorov.                 /r/

Literárna súťaž
Obecná knižnica ako každoročne vyhlá-

sila literárne súťaže pre žiakov základnej 

školy

V poézii na tému: ,,Môj psík“
V próze na tému: „Moja škola“
Kto sa chce ešte zapojiť, má možnosť a 

príspevky doniesť do obecnej knižnice do 

31.októbra 2012.

Všetky práce budú vyhodnotené a ocene-

né peknými cenami.

Otváracie hodiny 
v obecnej knižnici

Pondelok 15.00 hod.-17.00.hod.

Streda  15.00 hod.-18.30.hod.

Piatok  14.00 hod.-17.00 hod.
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Hasičská súťaž v Řeke, ČR

Asi najvýznamnejšou tohtoročnou vedeckou 

správou je objavenie Higgsovho bozónu na veľkom 

hadrónovom urýchľovači (LHC) v laboratóriách 

CERNU (Európska organizácia pre jadrový výskum) 

na francúzsko – švajčiarskych hraniciach. Higsov 

bozón je častica spojená s mechanizmom, vďaka kto-

rému majú častice hmotnosť.

Pochopenie princípu predpokladá znalosť teoretic-

kej fyziky a ďaleko presahuje klasické vedomosti. Náš 

rodák RNDr Ivan Melo PhD. je však jedným z dvoch 

pracovníkov Žilinskej univerzity, ktorí sú v medziná-

rodnom tíme, snažiacom sa o pochopenie a vedecké 

zdôvodnenie vlastností elementárnych častíc.

Isto je nám známy ako víťaz prvých dvoch roční-

kov Behu oslobodenie a najstarší syn Mikuláša -ša-

chového nadšenca a pre mnohých učiteľa tejto krá-

ľovskej hry, ktorí na jeho počesť založili i Memoriál 

nesúci jeho meno  a Boženy Melovej, pani učiteľky z 

našej ZŠ a tiež knihovníčky.

Potom sa nám niektorým akoby stratil z očí. Ivan 

po skončení ZŠ v Strečne, ktorú navštevoval 8 rokov, 

pokračoval v stredoškolskom štúdiu na Gymnáziu 

Veľká Okružná v Žiline a v čase prvých štartov na 

našom behu bol už študentom Matematicko fyzi-

kálnej fakulty, katedry Jadrovej fyziky na Univerzite 

Komenského v Bratislave. Ako vynikajúci študent 

končí v roku 1987 s titulom RNDr: (doktor prírod-

ných vied) a ostáva pracovať na katedre. V roku 1990 

je vybraný ako teoretik časticovej fyziky a odchádza 

na študijný pobyt na Carleton Univerzitu v Ottave 

(Kanada). Počas päťročného pobytu prácou v oblasti 

teórie elementárnych častíc získava titul PhD.

V roku 1997 sa vracia i s rodinou domov a začí-

na pracovať ako vedecký pracovník a tiež pedagóg 

na Katedre fyziky Žilinskej univerzity, kde pôsobí 

dodnes. Na projektoch CERNu sa zúčastňuje ako 

teoretik časticovej fyziky. Jeho práca je autonómna 

– nezávislá a väčšinou pracuje doma. Na stretnutia 

v CERNe v Ženeve chodí 2-3 krát ročne. Je súčasťou 

najväčšieho vedeckého tímu na svete. Jeho náplňou 

je predpovedať signály novej fyziky na LHC. LHC 

má štyri veľké detektory. Atlas a CMS sú  detektory 

zamerané na hľadanie nových častíc.  Na ATLASe 

pracuje 3000 fyzikov a študentov, na CMSaž 3600 fy-

zikov a študentov. Experiment t ALICE sleduje nové 

skupenstvá hmoty a venuje sa mu 1200 fyzikov a štu-

dentov. Najmenší počet tohto personálu (800) pra-

cuje na projekte s označením LHCb, sledujúcom od-

chýlky od štandardného modelu. Tieto počty nie sú 

úplné, nezahŕňajú technikov a inžinierov. Na projek-

toch v CERNe pracuje celkom 30 ľudí zo Slovenska.

Náš rodák je okrem svojej priamej vedeckej práce 

tiež jediným zástupcom Slovenska  v tridsaťčlennom 

Výbore pre popularizáciu časticovej fyziky (IPPOG) 

a v dvadsaťčlennom Výbore pre komunikáciu s mé-

diami (EPPCN).

Po objave novej častice v júli stojí pred CERNom 

úloha potvrdiť, že ide naozaj o Higgsov bozón (zatiaľ 

všetko tomu nasvedčuje) a detailne preskúmať jeho 

vlastnosti. Ivan Melo sa so svojim žilinským kolegom 

venuje teórii, ktorá vysvetľuje hmotnosť častíc tak,  

že predpovedá ešte jednu novú časticu, asi desaťkrát 

ťažšiu ako Higgs a je oveľa náročnejšie ju objaviť. Ak 

by sa potvrdila ich teória, bude treba čakať ešte 6 – 10 

rokov, kým sa zhromaždí dostatok dát z LHC. Exis-

tuje však aj veľa ďalších teórií.

To je teda vedecký svet Ivana Melu, ktorý ho napĺ-

ňa a umožňuje mu byť pri tom, ako sa sledujú a od-

haľujú neznáme časti a zákonitosti sveta okolo nás. 

Pretože ten nie je zďaleka objavený. Domnievame 

sa, že minimálne 70% vesmíru tvorí tmavá energia 

o ktorej nevieme vôbec nič, takmer 30 % tvorí tmavá 

hmota, o ktorej vieme, že tam je, lebo má gravitačné 

účinky, ale väčšina z toho je nejaký neznámy druh 

hmoty a iba 0,5% tvoria nám známe hviezdy. A tiež 

môže byť svedkom aplikácií, ktoré nie sú priamym, 

ale vedľajším  výstupom špičkového medzinárodné-

ho výskumu vo švajčiarskom CERNe.

Asi najznámejším je vznik World wide webu 

(www), ktorý v 90. tych rokoch vznikol z potreby 

efektívnej komunikácie a zdieľania informácií vo 

veľkých experimentálnych tímoch. Je produktom 

spolupráce  teoretikov, experimentátorov a  pracov-

níkov IT teamu. Najvýznamnejšími sú však medicín-

ske aplikácie. Jedná sa hlavne o nové rádiofarmaká a 

rádiožiariče na diagnostiku a terapiu.

V CERNe sa teda dejú veci, ktoré ovplyvňujú a 

budú ovplyvňovať náš život. Je to tímová práca, a vý-

sledky sú v rozsahu, ktorý volá po najvyšších ocene-

niach. Kto však dostane Nobelovu cenu, udeľovanú 

doteraz iba jednotlivcom? Vzhľadom na charakter 

práce takéhoto rozsahu a kolektívny 

prínos bude zrejme potrebné princíp udeľovania 

pozmeniť. A podľa Ivana by to mali byť experimen-

tátori – tí ktorí denno denne pracujú na LHC, nie 

teoretici.

Aký je súkromný svet a vzťah Ivana Melu k rod-

nej obci? Aj keď sme sa poznali zo Strečna a počas 

štúdií tiež z internátu, Ivana som bližšie nepoznal. 

Myslím si, že je veľmi potrebné mať vzory a byť hrdý 

na úspešných rodákov. Preto, keď som čítal článok o 

jeho práci a úspechoch v Žilinskom večerníku bol 

som presvedčený, že by bolo vhodné o ňom a v bu-

dúcnosti aj o ďalších, napísať i v našom Hlásniku.

Stretnutie s ním a vyjadrenia, že sa cíti strečňa-

nom (všetkých pozdravuje), ktorého krédom je veda, 

vzdelanie, rodný kraj a viera ma v tom iba utvrdili. 

Je otcom piatich detí, z ktorých najstarší Matej ide 

doslova v jeho šľapajách. Navštevuje Katedru jadro-

vej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a je 

členom študentského tímu spolupracujúceho s CER-

Nom. Synovia Jakub a Paľo sú študenti gymnázia s 

veľmi blízkym vzťahom k prírodným vedám. Dcéry 

Emília a Mária sú na základných školách. Manželka 

Katarína, tiež absolvent MatFyzu UK v Bratislave, 

bola a je vzhľadom na rodinné potreby väčšinou do-

máca.

Po skúsenostiach zo sveta a zo stretnutí so svojimi 

hosťami na Slovensku sa presvedčil, že sme dostali 

od Boha čosi, čo oslovuje cudzincov mimoriadnym 

spôsobom. Manželka Douglasa Dean Osheroff a no-

siteľa Nobelovej ceny (za fyziku; za objavenie supra-

vodivosti hélia) so slovenskými koreňmi, sa vyjadrila 

pri spoločnej návšteve Slovenska, že máme prekrás-

nu zelenú krajinu, ktorá ju oslovila tak ako žiadna 

iná. Ak sa k tomu pridruží dobrá skúsenosť s miest-

nymi obyvateľmi, návštevníci sú nadšení. Takže si 

treba vážiť to čo máme a uvedomiť si, že každý z nás 

môže prispieť k tomu, aby sa tu všetci cítili dobre, 

hovorí Ivan. Prebudiť si pocit hrdosti a ten mi povie, 

že musíme zveľaďovať dedičstvo otcov. Máme dosť 

šikovných ľudí.

Hlavne pre mladých má platnosť jeho presvedče-

nie, že vzdelanie je hodnota, do ktorého sa oplatí 

investovať úsilie. A viera, ktorá mu cez vedu, ktorá 

zušľachťuje ľudskú dušu, pomáha zisťovať, aká je 

podstata tohto sveta

„Mladí akoby nevedeli, že sa oplatí pre niečo žiť“, 

čo je odrazom faktu, že nemáme vízie, hovorí. Tvr-

dí, že hlavnou úlohou strednej a staršej generácie je 

oslovovať mladých, aby vedeli, že život má zmysel.

Myslím, že jeho príklad nás o tom dostatočne pre-

sviedča.

Spracované z osobného rozhovoru a údajov z lite-

ratúry /pa/

S CERNOM i pri objavovaní Higgsovho bozónu spolupracuje aj náš rodák

Ivan Melo s rodinou na tohtoročnej dovolenke v Chorvátsku.
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Otvorenie hasičskej 
zbrojnice

nielen zvonku, ale tiež potešiť sa pohľadom 

na nové priestory, ktoré budú môcť byť vy-

užívané okrem stretávania sa hasičov a pre 

ich činnosť, aj pre iné obecné potreby.

Prezretím priestorov bol ofi ciálny 

program naplnený  a zástupca DHZ Streč-

no mohol veliť zborom nástup a zoradené 

hasičské zbory začali pochod na Radinové, 

kde ich čakalo preverenie pripravenosti a 

zručnosti.                   /pa/

»  Dokončenie z 1. strany

Jednou z aktivít mikroprojektu „Spolu-

prácou hasičských zborov k prevencii a 

ochrane majetku na území samosprávy“, 

v ktorom je partnerom Strečna česká obec 

Horní Tošanovice, bola tiež organizácia 

hasičskej súťaže 22. septembra.

I keď sa náš zbor podobných podujatí 

zúčastňuje, tenotraz musel dokázať okrem 

pracovných tiež organizačné zručnosti. 

Teda pripraviť nielen súťaž, ale aj „veci 

okolo“. Zabezpečenie zodpovedajúcich 

súťažných podmienok, techniky a regulár-

nosť preteku. Okrem toho muselo fungo-

vať zázemie – občerstvenie, informovanosť 

či vyhodnotenie.

V ostrej skúške obstáli a spokojnosť všet-

kých to potvrdila. Súťažilo sa v disciplíne: 

útok zo základne. Šesť mužských družstiev 

(Horní Tošanovice, Řeka z ČR, Jaworze 

z PL, Lutiše, Mojšova Lúčka a domáci) si 

zmeralo sily a svoju šikovnosť tiež pred-

viedli mladí hasiči zo Strečna. Práve na 

nich bol predovšetkým projekt šitý, lebo 

absenciu dorastu začína náš zbor pociťovať 

a  príklad z Tošanovíc bol a je motiváciou. 

Očakávanie sa zatiaľ darí plniť, mladí majú 

chuť a ich rady, i vďaka v projekte nado-

budnutému vybaveniu, rastú.

Najlepší čas v preteku dosiahli práve ha-

siči  z Horných Tošanovíc. Naši sa umiest-

nili na druhom miese a hasiči z Mojšovej 

Lúčky, i keď boli na takejto súťaži prvýkrát, 

boli tretí.

Ocenenie víťazom v podobe pohárov a 

diplomov odovzdal starosta obce Dušan 

Štadáni so svojím zástupcom Gustom Mu-

ráňom a predsedom DHZ Jánom Fraškom. 

Vďaka za účasť bola vyjadrená symbolický-

mi pohármi a pamätnými listami i ostat-

ným, ku ktorým patrili okrem priamych 

súťažiacich i zástupcovia DHZ zo Stráňav, 

ktorí sa v slávnostných uniformách a so 

štandardou prišli nielen potešiť z novej ha-

sičskej zbrojnice svojich susedov a kama-

rátov, ale aj podporiť všetkých súťažiacich. 

„Stražaci“ z Jaworza svoju vďaku za po-

Otvorenie hasičskej zbrojnice

1.ročník medzinárodnej hasičskej súťaže

hostinnosť prejavili venovaním maskota, 

ktorý bude mať isto svoje miesto vo vitríne 

nášho zboru v zbrojnici popri ostatných 

oceneniach.

Možno iba konštatovať, že bol nielen 

splnený bod projektu v rámci spoločných 

aktivít, ale že sme sa prostredníctvom jeho 

úspešného zvládnutia posunuli ďalej. Za to 

patrí vďaka okrem pracovníkov žiadateľa 

– obce Strečno, predsedovi DHZ Jánovi 

Fraškovi, riaditeľovi preteku - Petrovi Šu-

pejovi, tajomníkovi preteku – Marekovi 

Bukovinskému, všetkým členom a rodin-

ným príslušníkom, ktorí sa starali o prípra-

vu, občerstvenie ako aj o ukončenie I. roč-

níka medzinárodnej hasičskej súťaže u nás.

/pa/

Príprava na požiarny útok
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Prvého septembra 2012 sa členovia DHZ 

Strečno zúčastnili na 25. ročníku Medzi-

národnej súťaže s historickými striekačka-

mi v Rusovciach. Za účasti 16 družstiev zo 

Slovenska, Maďarska, Rakúska a Čiech sa 

naše družstvo umiestnilo na 4. mieste.

Skorší príchod do Bratislavy využili naši 

hasiči na návštevu parlamentu, v ktorom 

bol Deň otvorených dverí vzhľadom na 

aktuálny dátum a sviatok Dňa ústavy. Pre-

hliadli si priestory, v ktorých pôsobia a 

rozhodujú naši volení zástupcovia a mohli 

sa na chvíľu vcítiť do ich úlohy. Po pre-

hliadke budovy slovenského parlamentu si 

prezreli tiež susedný Bratislavký hrad.    /r/

Hasičská súťaž v Rusovciach

Ocenenie jubilantov
Členovia Jednoty dôchodcov  svoju zá-

služnú prácu tradične bilancujú v mesiaci, 

ktorý je venovaný im. Október – Mesiac 

úcty k starším im teda dáva príležitosťou 

na stretnutie, kde môžu zhodnotiť nielen 

prácu, ale tiež si už tradične pripomínajú 

jubileá svojich členov. V tomto roku si za 

termín zvolili 20. október a v  sále kultúr-

neho domu privítali tiež starostu obce Du-

šana Štadániho, ktorý spolu s predsedom 

kultúrnej komisie Ondrejom Kormančí-

kom zabezpečili i kultúrny program. V 

ňom vystúpili heligónkár Robko Bukovin-

ský a detský spevácky súbor zo Strečna. 

Nasledovali príhovory predsedkyne Jed-

noty dôchodcov pani Tarabovej a starostu 

obce. Ten vo svojom príhovore okrem iné-

ho spomenul: „ Často rozmýšľame, odkiaľ 

vzali naši starí rodičia i rodičia múdrosť, 

keď vždy vedia pochopiť i poradiť. Staroba 

je múdrosť, lebo je bohatá na skúsenosti. 

A dnes, keď už máte právo si oddýchnuť, 

vy to nedokážete. Venujete sa činnostiam, 

ktoré vás zaujímajú. Mnohí z Vás svoje sily, 

svoje skúsenosti ešte odovzdávajú našej 

obci. Sme vám za to vďační, pretože potre-

bujeme vaše ruky a rady“. 

Ocenených jubilantov bolo v tomto roku 

trinásť: Finančný dar je príspevkom obec-

ného úradu, ktorý aj takouto formou vy-

jadruje každoročne svoj vzťah k skoršie na-

rodeným a prínosu organizácie pre obec.

60 rokov:
Valéria Melová 

Alexandra Piovarčiová 

Eva Drevenáková, Milan Bača 

65 rokov:
Helena Kadašiová, Gabriela Solárová 

Margita Hriníková, Ivan Melo,

Kamil Taraba 

80 rokov:
Anna Pratáková 

Jarmila Trhančíková 

Milan Cigánik 

90 rokov:
Jozefína Obertová st.               /pa/

Ocenenie mladých hasičov

Jubilujúci dôchodcovia
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k nim aj Robko Bukovinský svojou hrou na 

heligónku.

Strečnianka je dnes súbor, ktorý sa ne-

môže spoliehať iba na svojich odchovan-

cov, ako to bolo v minulosti. Preto sa ich 

rady dopĺňajú o hráčov z iných súborov. 

Ich kvalita však rastie a preto pri hodno-

tení činnosti môžeme konštatovať záujem 

i zo zahraničia. Cieľ zachovať dychovku v 

Strečne a zvyšovať jej úroveň, je krédom 

kapelníka Petra Ďanovského ml. a darí sa 

mu ho plniť. A možno blízka budúcnosť 

pomôže i v riešení nedostatku vlastných 

hráčov

Zástupcovia obce Strečno sú si vedomí 

významu dychovej hudby pre kultúru v 

Galakoncert  k  65. výročiu založenia dychovej hudby

Plnofarebný materiál oboznamujúci s gené-

zou dychovej hudby Strečnianka k jej jubileu 

vydala obec Strečno z vďaky svojmu súboru za 

doterajšiu prácu.

65. rokov činnosti mapuje plnofarebný mate-

riál formátu 21x21 cm na 12 stranách. Je spo-

mienkou na každého člena dychovky slovom či 

obrazom. Text je dielom Pavla Ďurču st., kto-

rý poskytol materiál použitý v knihe Strečno. 

Fakty od roku 2009 doteraz a záverečné slovo 

spracoval v spolupráci s kapelníkom súboru - 

Petrom Ďanovským ml. Pavol Albrecht.

Fotografi cký materiál poskytol a na technic-

kej spolupráci sa podieľal Dušan Ďurčo. Gra-

fi ka zhromaždeného obrazového a textového 

materiálu je dielom agentúry Magma z Čadce 

Samostatný blok je vyznanie kapelníka a jeho 

plány od roku1998, odkedy dychovku vedie. 

Náklad by mal byť dostatočným pre všetkých, 

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili v mi-

nulosti i v tomto čase k tomu, že naša dychovka 

má jubileum, ktoré ju radí k najstarším v regió-

ne. Bol a je to výraz lásky k hudbe, záujmu o 

kultúru a chuti napĺňať ľudí dobrým pocitom, 

za ktorými je však veľa odriekania.   /pa/

obci a pri tomto výzmanmom jubileu sa 

rozhodli vydať k 65. výročiu jej vzniku 

bulletin a oceniť zaslúžilých členov. Staros-

ta obce preto odovzdal počas koncertu ďa-

kovné listy bývalým i niektorým súčasným 

členom dychovky. Takto boli ocenení za 

prínos pre rozvoj kultúry v obci Pavol Ma-

goč, Milan Cigánik, Kamil Oberta, Ondrej 

Ilovský, Cyril Oberta, Peter Ďanovský st. a 

kapelník Peter Ďanovký ml.

S prianím veľa radosti z hry, spokojnosti 

s jej kvalitou a pohody v umeleckom ko-

lektíve a s vďakou za doterajšie pôsobenie 

sa k početným gratulantom Strečnianky 

pripája i redakcia Strečnianskeho hlásnika

/pa/

Bulletin Dychová hudba 
Strečnianka

Jubileá
Pani Anna Verešová sa 2.9. 2012 dožila 

90 rokov. Ku krásnemu životnému jubileu 

jej prišli do ďalšieho života popriať veľa 

zdravia a spokojnosti i zástupcovia obce.

8. 10.2012 oslávila devätdesiatiny tiež 

pani Jolana Gajdošová, ktorej okrem prí-

buzenstva a známych  prišiel zablahože-

lať k významnému životnému jubileu aj 

starosta obce D. Štadáni s matrikárkou E. 

Janekovou.

Príspevok 2% z dane 
Na slávnostom odovzdávaní šekov 4. októbra 

z rúk predsedu žilinského samosprávneho kraja 

Juraja Blanára, predsedu správnej rady Nadácie 

spoločne pre región Georgea Trabelssieho a 

riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Dany 

Mažgútovej sa zúčastnili zástupcovia našich 

podporených subjektov – starosta obce Dušan 

Štadáni spolu s riaditeľom ZŠ Marianom Ober-

tom a riaditeľkou MŠ Žofi ou Rajniakovou. 

Futbalový klub na základe Zmluvy o spolu-

práci s Nadáciou Spoločne pre región obdržal 

441,09 Eura na podporu svojej činnosti. 

Materská škola v Strečne touto cestou obdr-

žala 881,82 Eura. Najúspešnejšia bola ZŠ, ktorej 

pribudlo na účet z tohto „konta“ 1963,15 Eura.

Príspevok je darom všetkých, ktorí boli oslo-

vení a odovzdali svoj podiel vo výške 2% zo za-

platenej dane z príjmu za rok 2011. Ďakujeme 

touto cestou všetkým právnickým i fyzickým 

osobám, ktorí svoj podiel odovzdali pre naše 

organizácie a pomôžu v ich činnosti. Cieľovou 

skupinou v zmysle podmienok nadácie sú deti 

a mládež, tzn. v prípade všetkých podporených 

subjektov budú prostriedky účelovo smerované 

pre ich podporu a rozvoj.                  /pa/
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COMFORT
KOZMETICKÉ ŠTÚDIO

Milé dámy, novootvorené kozmetické 

štúdio COMFORT  Vám ponúka:

- ošetrenie pleti dermokozmetikou SynCare

- galvanizácia pleti anti-aging  Nu Skin

- farbenie rias,farbenie a formovanie 

obočia, modelácia nechtov, 

- aplikácia 3D- lash mihalníc, prírodné 

trsy ARDEL, masáž tváre                       

  a iné služby

Novinka: 

- trvalá fotodepilácia, 

fotoomladenie, liečba 

akné,

- odstránenie žiliek a 

pigmentácie  s prístro-

jom IPL XILITE               

za akciové ceny zo zľavou 60% 
do 30.11.2012

Prevádzka:

Suvorovova 36, Žilina (bývalý dom 

DRUŽBA, 1.poschodie)

Poradenstvo a  ošetrenie pleti možné aj 
na adrese: Ul.1.mája 244, Strečno
Teší sa Vás : Katarína Staňová - kozmetička

Objednávky na tel.čísle: 0903 801 793

Starostlivosť o zeleň
Miestna organizácia Zväzu telesne postihnutých dlhodobo vyjadruje vzťah k obci a k 

nášmu životnému priestoru starostlivosťou o park pred kultúrnym domom. Vegetácia je 

živý organizmus, ktorý treba kultivovať niekoľkokrát do roka. Miesto s najväčším pohy-

bom a návštevnosťou by malo preto vyzerať upravene. Zobrali si to do vienka práve oni a 

napriek zdravotným obmedzeniam strihajú živý plot a upravujú parkovú zeleň a  konkrét-

nym činom pomáhajú pri zveľaďovaní obce, ktorá prispieva na ich činnosť. 

Ďakujeme.                     /pa/

Naši na moravských dožinkách
Partnerská obec Horní Tošanovice na dožinkovú slávnosť 8. septembra pozvala aj našu 

dychovku. Strečnianka bola nielen súčasťou slávnostného sprievodu, ale aj programu v na 

hospodárskom dvore, kde za pekného počasia bavila prítomných najvýznamnejšej uda-

losti obce, ktorá má síce iba 500 obyvateľov, ale jej význam i vďaka iniciatívam starostu 

Petra Martiňáka, presahuje pôsobnosť severomoravského regiónu.

Strečnianka nebola naším jediným zástupcom. Členky Živeny Otília Kadašiová a Mi-

roslava Valicová pripravili dožinkový veniec, ktorý slávnostne odovzdali hospodárovi 

dožiniek.

Pozvanie starostu Horní Tošanovice prijal aj starosta Dušan Štadáni a bohatého dopln-

kového programu, ku ktorému patril i prvý ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek, 

sa zúčastnilo družstvo tvorené rodinou Václava Kubičku. Nebola to ich prvá príležitosť 

predviesť svoje majstrovstvo v príprave typického slovenského pokrmu a aj to náležite 

zúročili. Obsadili prvé miesto a tiež  prispeli k úspešnej reprezentácii Strečna.             /pa/

Raft y na Váhu
Slnečná, krásna jesenná sobota 29. sep-

tembra bola dňom už ôsmeho ročníka 

raft ových pretekov a vodným karnevalom. 

Trasu od Lipovca po Strečno absolvovalo 

rekordných 91 posádok raft ových člnov. 

Spolu sa preteku zúčastnilo 800 súťažia-

cich. Boli medzi nimi i naši. I keď podľa 

organizátorov z TJ Sokol Žilina je to akcia 

na hranici fi nančných možností, stúpajúci 

záujem je zaväzujúci. 

Cieľ pretekov bol ako doteraz na Radi-

novom. Dostal sa tam každý, tak ako ten, 

ktorý bral pretek vážne, i tí, čo to pojali ako 

príjemnú zábavu.

V areáli ihriska všetkých po vyhodnote-

ní, ktoré poctil svojou návštevou i predse-

da VÚC ŽSK Juraj Blanár, čakal guľáš, pivo 

a príjemná zábava počas aft er party až do 

neskorých večerných hodín.  /pa/

AMINOSTAR 
ŠPRINTPOLOM 2012
Športový klub Cyklopozitiv Žilina zorga-

nizoval 20. októbra 2012 8. ročník preteku 

MT bikerov do vrchu. 

V časovke prvýkrát so štartom pri Pen-

zióne Irenka a cieľom v sedle Javorina, v 

úseku s dĺžkou 7500 m a prevýšením 600 

m, štartovalo v jedenástich kategóriách 

165 pretekárov z troch krajín (PR, ČR, SR).

Krásne počasie, prostredie, podmienky a 

vydarený pretek presvedčil organizátorov 

o tom, že miestom štartu by malo byť i v 

budúcnosti Strečno.  /pa/
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Žiaci piateho ročníka sa učili uplatňovať 

schémy rýmov v básni, podarilo sa im to na 

jednotku.

Škola
Školu máme všetci radi,

cez prestávku hami-hami.

Do lavíc si posadáme

a pekne si zaspievame.

 Matika je ťažká vec,

 každý je z nej umelec.

 Na prestávku zvoní zvonec 

 a školy je ozaj koniec.

(Bronka Tichá, Margarétka Kadašiová, 

Kristínka Tarabová 5.A)

Na hodinách slovenského jazyka sa dá veľ-

mi pekne pracovať tvorivo, žiaci pri prebe-

raní učiva o skratkách a značkách vytvorili 

takéto básne.

Ďateľ
Ďateľ Dubí z TANAP-u

 má Ing. Hubatú.

Kričí, reve, nadáva

 celú EÚ zabáva.

DPH ju rozčuľuje,

 a preto sa korčuľuje.

MHD odvezie ju,

 MUDr. Sova stretne ju.

Vyliečená, zdravá je

 v Slovnaft e už tankuje.

( Žiaci 7.B)

Práca prvákov
Najmenší žiaci našej školy sa dobre adap-

tovali na školské povinnosti, usilovne sa 

učia čítať a písať prvé písmenká, číslice. 

Aktívne sa zapájajú do školských aktivít a 

súťaží, sú tvoriví, dokážu pracovať s nad-

šením. 

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 bezprob-

lémového  prázdninového života. S príchodom jesene sa mení celá 

príroda, mení sa všetko vôkol nás. Jeseň nie je len ulica plná opada-

ného lístia. Pri prechádzkach v parku či v lese nám zožltnuté lístie 

príjemne šuchoce pod nohami. Pomedzi stromy začína fúkať vietor 

a vydáva zvláštne, niekedy až hrôzostrašné zvuky, ktoré spolu so 

šedou, zatiahnutou oblohou vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. 

Jeseň je veľmi zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou a 

postačí, ak sa na ňu pozrieme zblízka a zistíme, že je to naozaj tak.

Z tvorby našich žiakov

Vyhodnotenie školského zberu 
papiera zo dňa 26.9.2012

Naša škola organizovala zber papiera a 

nazbieralo sa dohromady  5.541 kg. Oce-

ňujeme prístup aktívnych detí, ktoré i na-

priek tomu, že nebola vyhlásená fi nančná 

odmena, papier zbierali.

A tu sú výsledky podľa počtu vyzbiera-

ných kilogramov na žiaka: 

Na 1.mieste sa umiestnila 6.trieda s nazbie-

ranými 1.488,5 kg, priemer na žiaka 59,5 kg.

Na 2.mieste sa umiestnila 5.A s nazbieraný-

mi 541 kg, priemer na žiaka 41,6 kg.

Na 3.mieste sa umiestnila 5.B s nazbieraný-

mi 592 kg, priemer na žiaka 37 kg. 

Na 4.mieste sa umiestnila 1.trieda s nazbie-

ranými 560 kg, priemer na žiaka 29,5 kg.

Na 5.mieste sa umiestnila 7.B s nazbieraný-

mi 350,5 kg, priemer na žiaka 27 kg.

Nakoniec sa vedenie školy rozhodlo ohod-

notiť najsnaživejšie triedy fi nančnou aj slad-

kou odmenou:

1.miesto dostalo 30eur a sladkú odmenu

2. miesto dostalo 20eur a sladkú odmenu

3.miesto dostalo 10eur a sladkú odmenu

4. a 5.miesto bolo odmenené sladkosťami

Naučili sme sa písať prvé písmenko ,,a“.

     V škole
Naša trieda veľká je

domov môj v nej ostane.

Máme veľké hodiny

polievame kvetiny.

 Naša triedna maľuje

 krásne maľby daruje.

 Slovenčina dobrá je

 máme radi okraje.

(Rebeka Martiniaková, Lucka Ovečková 5.A)

Škola žila jeseňou, učitelia z  I. i  II. stup-

ňa sa spolu s deťmi nechali inšpirovať azda 

najfarebnejším obdobím v roku. Vytvorili 

prekrásne aktivity.

Tekvičkový podvečer
Prváci pozvali kamarátov z MŠ, aby s 

nimi strávili príjemný podvečer. Spoloč-

ne s rodičmi vyrezali a ozdobili tekvičky, 

zapojili sa do rôznych aktivít, ktoré pre ne 

pripravila p.uč. Janka Pratáková - výzdo-

ba šarkanov a tekvičiek z papiera, výroba 

ježkov zo zemiakov a nechýbalo ani ob-

čerstvenie a výborný čajík, ktoré pripravili 

rodičia a prváci s pani učiteľkou. 

Deň nádeje
Žiaci 8. ročníka prvý deň absolvovali Beh 

nádeje, druhý deň sa zúčastnili plavec-

kého preteku, kde sa Paulínka Beháňová 

(8.A) umiestnila na 2. mieste spomedzi 

žilinských a okolitých základných škôl. Po-

sledný deň sa zúčastnili slávnostného odo-

vzdávanie cien Oskar nádeje v Mestskom 

divadle v Žiline a mali možnosť sa stretnúť 

so slovenským hercom Jurajom Mokrým.

Dopravné 
ihrisko

Deti 4.A a 4.B 

si zdokonaľova-

li svoje poznat-

ky o doprav-

ných značkách 

na dopravnom 

ihrisku v Žiline 

pod dohľadom 

d o p r a v n é h o 

policajta.

Žltý deň
Školský parlament pripravil pre žiakov 

našej školy farebný deň, zvolili si typickú 

farbu jesene- žltú. Mali mať odev žltej far-

by, obohatený žltými doplnkami. Trieda, 

ktorá mala najviac kusov, vyhrala žltú od-

menu. Na 1. mieste sa umiestnila 4. A, 2. 

miesto patrilo 2. B a 3. miesto 6. ročníku.
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Vážení občania, využite teraz našu jedinečnú AKCIU !  

Využitím našej ponuky získate skvelý vysokorýchlostný internet a 

my Vám dáme dekódovacie zariadenie na príjem digitálnej televízie 

ZADARMO.

Internetové programy:

Názov programu Start Klasik Premium Profi 

Rýchlosť kb/s 

download/upload
1 024/128 4 096/512 8 192/1 024 12 288/1 536

cena/mesiac EUR 5,00 EUR 12,00 EUR 18,00 EUR 23,00 EUR

V prípade, že si pri zriaďovaní internetu zvolíte program Premium, dostanete od nás 

dekódovací modul (CAM modul) zadarmo. Ak si zvolíte program Profi , získate od nás 

SET-TOP-BOX. Akcia má obmedzenú platnosť do 30.11.2012 

Bližšie informácie o službách káblovej televízie a internetu môžete získať na telefónnom 

čísle spoločnosti TES Media, s.r.o. 041/ 500 5409 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

Súťaž o najkrajšie 
vyrezávanú a zdobenú 

tekvicu
Triedy 1. – 8. sa zapojili do 

súťaže, ktorú opäť vyhlásil 

Školský parlament. Chválime 

kreativitu a aktívny prístup. 

Na 1. mieste sa umiestnila 

7.B, druhé miesto získala 8.A 

a na treťom mieste sa umiest-

nila 2.B.

Návšteva 
Budatínskeho zámku
Žiakov očarilo drotárske 

remeslo, s ktorým sa stretli v 

expozícii Budatínskeho zám-

ku.

Erika Trnovcová

Z našej školy Rada školy
Rada školy alebo rada školského zariade-

nia je iniciatívny a poradný samosprávny 

orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedago-

gických zamestnancov a ostatných zamest-

nancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje 

a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských 

zariadení, orgánov miestnej štátnej sprá-

vy, orgánov obcí a samosprávnych krajov 

z pohľadu školskej problematiky. 

V septembri skončila funkčnosť šk. rady 

ZŠ SNP Strečno a tak sa museli konať nové 

voľby, ktoré určili nových členov rady ško-

ly. Rada školy sa skladá z 11 členov, ktorú 

tvoria štyria zástupcovia rodičov, štyria 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, dvaja 

zástupcovia z pedagogických zamestnan-

cov a jeden zástupca z nepedagogických 

zamestnancov. Nová rada školy bola zria-

dená ku dňu 24. 9. 2012 so štvorročným 

funkčným obdobím.

Za rodičov boli zvolení: Peter Oberta, 

Marek Hanuljak, Stanislav Trnovec, Ľubi-

ca Kučerová

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa sú: 

Peter Prieložný, Jaroslav Špalek, Mgr, Mo-

nika Obertová, Mgr. Ondrej Kormančík

Za pedagogických zamestnancov boli 

zvolení: Mgr. Simona Polláková, Mgr. Mi-

chal Klocáň. Za nepedagogických zamest-

nancov bol zvolený: Vlastimil Slovaček

Týmto rokom končila aj funkčnosť ria-

diteľa vo funkcii a na základe tejto sku-

točnosti muselo byt vyhlásené výberové 

konanie na vymenovanie nového riaditeľa 

ZŠ SNP v Strečne. Výberové konanie sa 

uskutočnilo dňa 24.10.2012 v ZŠ SNP v 

Strečne. Na funkciu riaditeľa sa prihlásili 

3 kandidáti.

Rada školy na základe predstavenia a ví-

zií tajným hlasovaním a následným prija-

tím uznesenia zvolila na funkciu riaditeľa 

ZŠ Strečno Mgr. Mariana Obertu a  na-

vrhla zriaďovateľovi jeho vymenovanie.

Mgr. Michal Klocáň, predseda Rady školy

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET

Dospelí
1 FK Predmier 12 8 2 2 32:12 26

2 Jednota Bánová 12 8 2 2 22:13 26

3 Slávia Staškov 12 7 3 2 24:15 24

4 TJ Divinka 12 7 0 5 27:19 21

5 FK Terchová 12 6 2 4 22:27 20

6 FK Rajec 12 5 2 5 23:21 17

7 ŠK Belá 12 5 2 5 15:17 17

8 OFK Kotešová 12 5 1 6 19:20 16

9 Slovan Skalité 12 4 4 4 15:17 16

10 Pokrok St. Bystrica 12 4 3 5 20:26 15

11 Polom Raková 12 4 2 6 22:22 14

12 FK Strečno 12 4 2 6 22:27 14

13 ŠK Radoľa 12 3 1 8 20:26 10

14 Slovan N. Bystrica 12 1 0 11 18:39 3

Dorast
1 ŠK Štiavnik 12 9 2 1 57:13 29

2 ŠK Belá 12 8 3 1 43:16 27

3 OFK Teplička n.V. 12 8 2 2 52:25 26

4 ŠK Čierne pri Čadci 12 8 1 3 34:14 25

5 FK Terchová 12 6 2 4 20:19 20

6 Pokrok St. Bystrica 12 5 3 4 28:29 18

7 Slovan Podvysoká 12 5 2 5 29:25 17

8 ŠK Radoľa 12 4 1 7 20:48 13

9 Polom Raková 12 4 0 8 23:34 12

10 Fatran Dolná Tižina 12 3 3 6 22:39 12

11 K. Lieskovec 12 3 2 7 24:47 11

12 Zborov nad B. 12 3 1 8 23:35 10

13 FK Strečno 12 2 3 7 11:26 9

14 ŠK Dolný Hričov 12 2 3 7 17:33 9

Futbalové tabuľky po 12.kole

Strečnianskym turistom sa počas nočnej túry 

z Javoriny podarilo nájsť aj zopár hríbov.
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 27. 
októbra 2012 v náklade 320 kusov. Za obsahovú 
časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zlože-
ní: P. Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, 
E. Trnovcová, E.Balcárová
Foto: T. Srneček, M. Praták, P. Ďurčo ml., OU 
Strečno
Tlač: Vydavateľstvo EDIS ŽU, Žilina
Reg. číslo: RP388/2008

Družstvo dorastu sa v tomto súťažnom 

ročníku potáca na chvoste tabuľky. Počas je-

sennej časti sa prezentovali kolektívnymi bo-

jovnými výkonmi so slabou koncovkou bez 

gólového kanoniera. Do 12-tich odohraných 

zápasov zasiahlo do bojov  18 hráčov (bran-

kár Tomáš Martinka, hráči: Peter Taraba, 

Jozef Židek, Adrián Magoč, Roman a Libor 

Ondákovci, Roman Milo, Peter Rolko, Fran-

tišek Straňavčin, Tomáš Smetana, Ondrej 

Kormančík, Štefan Palubjak, Andrej Kuric, 

Matúš Zajac, Jakub Beháň, Juraj Taraba, Mi-

chal Magoč, Marek Mojský). Z toho vo väčši-

ne zápasov na súpiske o stretnutí  fi gurovalo 

len 11-13 hráčov. Pri takomto nízkom počte 

sa veľmi ťažko pracovalo obetavému trénero-

vi s futbalovým srdiečkom Jozefovi Samcovi. 

Od 5. kola doma s Rakovou sa obsadila voľná 

funkcia vedúceho mužstva, ktorým sa stal 

Marián Beháň. Sme radi, že konečne aspoň 

jeden otec sa rozhodol pomôcť trénerovi, 

resp.klubu v práci s niekedy ťažko pochopi-

teľnými zhýranými tínedžermi.

Momentálne chlapci fi gurujú na predpo-

slednej 13. priečke so ziskom 9 bodov za 2 

víťazstvá, 3 remízy a 6 prehier so záporným 

skóre 11:26. Na presných 11 zásahoch sa po-

dieľali  títo  strelci:  kapitán Peter Taraba  4 

góly, František Straňavčin, Roman Ondák, 

Tomáš Smetana po 2 góly,  Adrián Magoč 

1 gól. Jedenkrát sa aj červenalo za zbytočné 

rečnenie Jožka Žideka v zápase s  Čiernym. 

Veľká škoda je štyroch duelov. Vonku v Ra-

doli a Terchovej, kde sme boli minimálne 

vyrovnaným súperom a siahali po bodových 

ziskoch až do poslednej sekundy. Z domá-

cich zápasov nás veľmi mrzia straty bodov s 

konkurentami v boji o záchranu, t.j. Rakovou 

a Dolným Hričovom. V súboji s veľmi ťažkou 

kvalitnou Tepličkou naši hráči podali najlep-

ší výkon jesene, keď sa v 35.minúte šokujúco 

ujali vedenia 2:0. I keď zápas skončil deľbou 

bodov 2:2, chlapci si zaslúžia veľkú pochvalu. 

O dva týždne neskôr doma privítali sebave-

domého lídra súťaže Štiavnik. Opäť bojov-

ným kolektívnym výkonom s pozornou de-

fenzívou vybojovali cenný bod. Pri týchto 

dvoch náročných súperoch (Teplička, Štiav-

nik) sa chlapci presvedčili o tom, že sa dá 

hrať vyrovnanú partiu s hociktorým tímom. 

Počas zimnej prestávky je potrebné rozšíriť 

Obrovská snaha, málo futbalovej kvality
hráčsky káder. Toto je hlavnou prioritou do 

jarných bojov o záchranu

Dorast : 5.liga, skupina ,,A“  - jeseň 2012
1.kolo Strečno - Belá 0:6 (0:4)

2.kolo Radoľa - Strečno  2:1 (0:0)  

gól:  Tomáš Smetana

3.kolo Strečno – Zborov 2:0 (1:0)  

góly:  Peter Taraba z 11m,František Straňav-

čin

4.kolo Čierne - Strečno  4:0 (1:0)    

5.kolo Strečno – Raková 0:1 (0:0)  

6.kolo Strečno – Podvysoká 3:5 (0:2) 

 góly: Peter Taraba 2, Román Ondák

7.kolo St. Bystrica - Strečno 4:1 (1:1)  

gól: Adrián Magoč

8.kolo  Strečno – D. Hričov 0:0  

9.kolo K.Lieskovec - Strečno 0:1 (0:1)  

gól:  Roman Ondák

10.kolo  Strečno – Teplička n.V. 2:2 (2:1) 

góly:  František Straňavčin, Tomáš Smetana

11.kolo Terchová - Strečno 2:1 (1:0)  

gól:  Peter Taraba z 11m

12.kolo Strečno – Štiavnik 0:0 

Fajn začiatok, 
katastrofálny záver

Z jesenných výsledkov A-mužstva prevláda 

obrovské sklamanie. Predsezónnym cieľom 

bolo hrať dobrý futbal so stredovým umiest-

nením v tabuľke. Do 8.kola sa nám to aj da-

rilo, keď sme priebežne fi gurovali na veľmi 

peknom 4.mieste. Za pochvalu stojí  výborný 

1.polčas doma so Skalitým,keď sme súpera 

položili na kolená v podobe štyroch gólov. 

Taktiež aj vyrovnaný duel v Starej Bystrici, 

kde sme sa museli popasovať  s náročným 

kontaktným futbalom na úzkom ihrisku. Ná-

sledne od 9. kola nás čakala štvorica silných 

kvalitných súperov  (Staškov, Predmier, Ter-

chová, Bánová) , na ktorých sme úplne po-

horeli.  Z týchto štyroch duelov sme neziskali 

ani bod. V tabuľke sme sa prepadli na hrozi-

vé 12.miesto, veľmi rýchlo vystriezveli a padli 

,,na hubu“. Smutné je to, že namiesto bodov 

sme už len získavali nepochopiteľné emoci-

onálne  žlté, resp. červené karty.  Naše muž-

stvo nepreukázalo dostatok hernej disciplíny 

, málo futbalovej inteligencie a taktiky na to, 

aby sme dokázali poraziť takéto kvalitné vy-

spelé tímy.

Aktuálne sa pohybujeme na spomínanom 

12.mieste so ziskom 14 bodov za 4 výhry, 2 

remízy a 6 prehier s pasívnym skóre 22:27. 

V tabuľke pravdy máme mínus 6 bodov. Au-

tormi 22-och gólov sú : Andrej Barošinec  

4góly, Peter Sokolovský a Palo Kopásek po 

3 góly, Vojtech Oberta a Lukáš Ďuriš po 2 

góly, Dušan Trhančík, Patrik Beháň, Marek 

Beháň, Rastislav Beháň, Peter Samec, Matej 

Oberta,Patrik Melo po 1 góle. K tomu tre-

ba ešte pripočítať jeden súperov vlastný gól. 

Najviac vyťaženými hráčmi boli:  Peter Soko-

lovský-1098 minút, Peter Samec-976, Dušan 

Trhančík-936, Marek Beháň-933, Andrej 

Barošinec-909,  Vojtech Oberta-897, Rasti-

slav Beháň-844, Patrik Beháň-825. Dovedna 

sme nazbierali až 27 žltých kariet a 2 červené. 

Spolu s Divinkou a Belou sme najtrestanejšie 

mužstvo v 5.lige, a to je na zaplakanie!!!  Kto 

v tejto štatistike kraľoval, to všetci vieme...

Zimná prestávka padne vhod na prehodno-

tenie situácie a postojov všetkých zaintereso-

vaných osôb (hráči, tréner, realizačný tím, 

vedenie klubu). Opäť by sme chceli poďa-

kovať našim najvernejším fanúšikom, ktorí s 

nami  cestovali na každý zápas ku súperom. 

Veľká škoda, že sme ich okrem zápasu v Sta-

rej Bystrici absolútne nepotešili a viackrát 

sklamali. Bohužiaľ, robíme čo sa dá, avšak 

naše výkony na súperových ihriskách  sú ,,oči 

pre plač“. Taktiež veľké ,,ďakujeme!!!“  patrí 

Jankovi Fraškovi, ktorý počas absencií obi-

dvoch brankárov (Andrej Kopásek –červená 

karta, resp.stop na 4 zápasy, Matej Bukovin-

ský-vykĺbený prst na ruke) v dvoch zápasoch 

sa pre chalanov obetoval a postavil sa medzi 

3 žrde.

Dospelí : 5.liga, skupina ,,A“  - jeseň 2012

1.kolo Strečno – N. Bystrica 4:1 (2:0)  

gól:  Patrik Beháň, Matej Oberta, Peter Soko-

lovský, vlastný

2.kolo Kotešová – Strečno 4:2 (1:1) 

 gól: Lukáš Ďuriš, Marek Beháň

3.kolo Strečno – Skalité 4:1 (4:0)  

góly: Peter Sokolovský 2, Patrik Melo, Dušan 

Trhančík

4.kolo Divinka – Strečno 5:2 (2:0) 

góly: Pavol Kopásek z 11m,  Andrej Baroši-

nec   

5.kolo Strečno – Raková 3:1 (1:0) 

góly: Pavol Kopásek z 11m, Vojtech Oberta,  

Andrej Barošinec   

6.kolo Strečno – Rajec 1:1 (0:0)  

góly: Peter Samec

7.kolo Stará Bystrica – Strečno 1:1 (0:1) 

gól: Andrej Barošinec

8.kolo Strečno – Radoľa 2:1 (2:0)

gól: Andrej Barošinec , Rastislav Beháň

9.kolo Staškov – Strečno 3:0 (1:0)  

10.kolo Strečno – Predmier 0:3 (0:0)  

11.kolo Terchová – Strečno 3:1 (1:0)  

gól: Lukáš Ďuriš

12.kolo Strečno – Bánová 2:3 (0:0)

gól:  Pavol Kopásek z 11m , Vojtech Oberta

Futbalový klub by chcel prostredníctvom 
Strečianskeho hlásnika poďakovať za akú-
koľvek pomoc:

TIMONT,  B+B Betón, Dobrovoľný hasič-

ský zbor s futbalovou partiou VE-3,  Inter-

nacionali Medvedi Strečno,  Obecný úrad 

Strečno, Obecný podnik služieb Strečno, 

Autodoprava Autobus Ladik, Autodoprava 

Krtkobus, Autodoprava Bučkobus, Michal 

Klocáň, učiteľ  ZŠ, Tomáš Hanuljak ml., Mar-

tin Obešla, hlásateľ Kamil Tichý alias DON 

KAMILO, Kameramani Miroslav Kubo a Lu-

káš Ondruš, TES Media,s.r.o. Žilina, rodina 

Kánová, Honková, Benedigová, Kubová, So-

kolovská                    /FK/
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Milí občania,
večery sa predlžujú, čo nám zároveň pri-

pomína, že sa blíži aj koniec kalendárneho 
roka a s tým aj čas hodnotenia uplynulého 
času. Každý sa aspoň nachvíľu zamyslí a 
hodnotí ten svoj osobný i pracovný život. 
Bilancuje čo bolo dobré, čo nie.  Pri takom-
to hodnotení nás vždy najskôr napadne to, 
čo ešte treba dotiahnuť, dopracovať. Lebo 
väčšinou to, čo ide dobre, sa stane samo-
zrejmosťou a viac potrápi to, čo nejde tak 
ako má a zostane v pamäti. Preto aj ja za-
čnem najskôr s tým, čo nás trápilo najviac, 
a to fi nančná situácia obce. 

V krátkosti by som chcel povedať, že na 
začiatku roka sme nelichotivú situáciu v 
oblasti fi nancií zažehnali s pomocou ban-
ky, keď vzájomnými ústretovými krokmi 
sme reštrukturalizovali všetkých päť dlhov 
obce z predchádzajúceho obdobia v celko-
vej výške 739 825 Eur. Obec musela znížiť 
dlhovú službu jednorázovo na sumu 630 
000 eur, aby zadĺženosť obce klesla pod 60% 
hranicu určenú zákonom o rozpočtových 
pravidlách. Požiadavkou banky však bolo 
zabezpečenie úverov vlastnou zmenkou a 
nehnuteľným majetkom obce – budovou 
OÚ s kultúrnym domom. Zvyšok dlhu bol 
určený na vykrytie tzv. peňazí na ceste, kry-
tý  z prostriedkov EÚ (čakajúcich na pre-
platenie faktúr za rekonštrukciu a nadstav-
bu ZŠ). Obec ešte očakáva poslednú platbu 
(refundácia faktúry ešte z r.2011) v projekte 
ZŠ z Ministerstva pôdohospodárstva a re-
gionálneho rozvoja SR. I keď ZŠ bola sko-
laudovaná v decembri 2011, bolo potrebné 
dať všetky dokladové materiály dokopy, 
vykonať implementáciu projektu a čakať na 
vykonanie záverečnej kontroly na mieste 
riadiacim orgánom, ktorá bola vykonaná 
31.5.2012. Následne bola vykonávaná do-
kladová kontrola. Až 10.12.2012 bolo tele-
fonicky z Ministerstava pôdohospodárstava 
a regionálneho rozvoja SR oznámené, že 
záverečná žiadosť o platbu bola zahrnutá 
do súhrnnej platby na Ministerstvo fi nan-

Dňa 29. novembra 2012 sa konalo 19. 
zasadnutie OZ v Strečne. Zúčastnení: sta-
rosta obce, poslanci OZ  (p. Obertová bola 
ospravedlnená), hlavný kontrolór obce p. 
Lingeš  a hostia p. Josefčiak, p. Fudiak, p. 
Kadaši a Ing. Ilovský.

Starosta obce konštatoval, že OZ je uzná-
šaniaschopné. 

Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• informáciu o plnení uznesení z 18. za-

sadnutia OZ konaného 29. 10. 2012, kde 
uznesenie č. 55/1B/2012 z 18. zasadnutia 
OZ konaného 29. 10. 2012 ohľadne pove-
renia predsedkyne stavebnej komisie Ing. 
Sokolovskej, starostu obce p. Štadániho a 
pracovníka OÚ p. Albrechta posúdením 
uvedeného zámeru „Zariadenia na zber 
a dočasného zhromažďovania odpadov v 
Strečne“ fa. OPAMETAL,  Bratislava a pri-
pravením stanoviska pre posúdenie EIA s 
podmienkou obce Strečno, že prevádzko-
vateľ nebude využívať miestne komuniká-
cie obce Strečno, bolo splnené,

• návrh VZN č.5/2012 o miestnych da-
niach,

• návrh VZN č.6/2012 o miestnom po-

platku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady,

• návrh programového rozpočtu obce 
Strečno na rok 2013, 2014, 2015 s pripo-
mienkami,

• došlú poštu,
• bod rôzne,
• pripomienky poslancov OZ.
B. zriaďuje
• návrhovú komisiu
Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
 A. volí
1.  členov návrhovej komisie v zložení: p. 

Alfonz Klocáň, p. Gustáv Muráň (za – 5, 
proti – 0, zdržal sa – 1),

2.  overovateľov 19. zápisnice v zložení: p. 
Peter Oberta, p. Stanislav Trnovec (za – 6, 
proti – 0, zdržal sa – 0),

Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje 
1. program 19. zasadnutia OZ (za – 6, 

proti – 0, zdržal sa – 0),
2. podnikateľský zámer Výstavba bioe-

lektrárne v spoločnosti HYZA pre investo-
ra NIJO Turiec, s.r.o. (za – 8, proti – 0, zdr-

Dong Hee Slovakia pozvala 11. decembra starostu obce na predkolaudačnú prehliadku 
dcérskej spoločnosti Webasto. V novo otvorenej prevádzke, v areáli závodu, budú vyrábať 
strešné automobilové okná. So skúšobnou prevádzkou začnú už v januári 2013.

Na fotografi i zľava: Kim Mi Sun - manažér pre všeobecné záležitosti,  Yu In Dae - pre-
zident Webasto Slovakia, Štadáni Dušan – starosta Strečna, Kim Jeong - prezident Don-
ghee Slovakia, Barčíkova Dana - senior manažér ľudských zdrojov, Oh Sang Jin - fi nančný 
manažér 

Vianoce plné štedrosti,
 pohody, lásky a pokoja,
  v novom roku veľa šťastia, zdravia,
 osobných a pracovných úspechov
praje redakcia Strečnianskeho hlásnika
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cií  SR.  I napriek niekoľkonásobným in-
tervenciám smerujúcim na ministerstvo 
sme sa nevyhli takto zdĺhavého procesu. Je 
iba zbožným prianím, aby platba prišla do 
konca roka, nakoľko sme tiež touto platbou 
viazaní voči banke vo výške 42 648,72,- Eur.

Podobne sú fi nancované aj iné menšie 
projekty cezhraničnej spolupráce podporo-
vané z fondov EU, keď najskôr musí obec 
zaplatiť za vykonané práce a následne oča-
káva platby až po vykonaní celej projekto-
vej implementácii a následnej kontrole na 
mieste. Tento rok ich bolo veru neúrekom. 
V januári sa dokladovo dokončil projekt ,, 
Folklór – jazyk, čo nepozná hranice“ v ob-
jeme 38 573,17 Eur, z ktorého na účet za-
tiaľ prišlo 16 750 eur. Nasledoval projekt 
,,Spoluprácou hasičských zborov k preven-
cii a ochrane majetku na území samosprá-
vy“ , ktorým bolo podporené materiálne 
vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor,  
pracovné odevy dospelým ako aj mladým 
hasičom, s celkovými nákladmi 16 062 
eur. Zatiaľ bez fi nančnej kompenzácie, na-
koľko projekt bol ukončený len nedávno - 
30.11.2012. Musíme počkať najprv na vyko-
nanie kontroly zo strany riadiaceho orgánu. 
I keď takéto projekty sú pre obce v prvopo-
čiatkoch fi nančne zaťažujúce, nebránime sa 
takémuto postupu, lebo len takýmto spôso-
bom sa dá dopracovať ako k materiálnym, 
tak aj duchovným hodnotám. V tomto roku 
sme podali dva projekty v rámci cezhranič-
nej spolupráce. Jeden s partnerskou obcou 
Jaworze v Poľsku a druhý s  obcou Horní 
Tošanovice v ČR. 

V tomto roku bol v rámci projektov po-
daných prostredníctvom MAS Terchovská 
dolina, ktorej sme členom, podporený pro-
jekt na dobudovanie hasičskej zbrojnice v 
celkovom objeme 92 462,45 Eur, v prekle-
novacom období zaúverovanom bankou.  
Tieto, tzv. prostriedky na ceste, by mali 
byť vyplatené vo výške 80%  po vykonaní 
kontroly riadiacim orgánom. Následne, po 
podaní žiadosti,  by mali byť refundované aj 
náklady vo výške 75 % z DPH.  V rámci im-
plementácie osi 4 Program rozvoja vidieka, 
prostredníctvom MAS TD bol podporený 
projekt rozšírenia vodovodu na Nábrežnej 
2 v celkovej výške 48 000,- Eur. Vzhľadom 
na vyššie opísaný spôsob preplácania (re-
fundácie) projektov nebol posledný pro-
jekt obcou zaplatený z dôvodu nedostatku 
fi nančných prostriedkov. V tomto mesiaci 
máme ešte zaplatiť poslednú splátku vo výš-
ke 8 500 eur Doprastavu za rekonštrukciu 
cesty na Ulici  za záhradami, s ktorým sme 
mali dohodnutý splátkový kalendár. Verím 
však, že spoločnými rokovaniami s fi nanč-
nými partnermi a dodávateľmi prác sa nám 
túto situáciu podarí vyriešiť.

Opäť by som chcel na Vás všetkých apelo-
vať, aby sme sa nevyhýbali zodpovednosti 

voči okoliu a voči sebe navzájom a aby ste 
boli obozretní. Rozmáha sa nám tu duch 
vandalizmu, krádeží a dokonca distribú-
cia drog.  Veru by ste sa čudovali, s akými 
informáciami narábajú policajti a nejeden 
rodič či starý rodič bude prekvapený, keď 
to všetko vyjde na povrch. Len nedávno 
postavené nové oplotenie okolo školy sa 
stalo útokom násťročných výrastkov. Terču 
vandalizmu neobišiel ani areál MŠ, či šat-
ne ,,starých pánov“ na futbalovom ihris-
ku. Krádeží bolo v tomto roku neúrekom 
a okrem domácností, zlodeji neobišli ani  
obecný úrad a dokonca ani dom smútku. 
Našťastie bol majetok obce poistený a všet-
ku škodu nám uhradila poisťovňa. S týmto 
sa však nemôžeme uspokojiť a je potrebné 
hľadať riešenia na prevenciu proti krimina-
lite. Jedným s nich je aj výzva MV SR na po-
danie projektu kamerového systému v obci. 
Momentálne pripravujeme podklady, aby 
sme včas stihli podať tento projekt v lehote 
do 15.1.2013. 

Nedá mi nespomenúť ešte jeden prípad 
krádeže, z ktorého je zrejmé, že nie všetci ľu-
dia sú ľahostajní k okoliu a k tomu, čo sa deje. 
Chcem sa im za to poďakovať. Na základe ich 
informácií sa podarilo odhaliť páchateľa krá-
deže obecného ratraku. Ďalšie konanie je už 
vecou polície a momentálne prebieha súdny 
proces s páchateľom krádeže.  

Je potrebné viac si všímať okolie a hlavne 
svoje deti, kam chodia, s kým sa kamarátia, 
kedy prichádzajú domov. Viem, že v tejto 
uponáhľanej dobe, keď práca je dôležitá pre 
zabezpečenie základných životných  po-
trieb rodiny, je málo času na venovanie sa 
svojej rodine, svojim deťom a ich výchove. 
Preto by som chcel aj touto cestou poďa-
kovať všetkým tým, ktorí svoj čas venujú 
deťom a  mládeži vo voľnočasových aktivi-
tách, krúžkoch či už oblasti športu, kultúry, 
alebo inej zmysluplnej činnosti. 

Ďalšou z bežne diskutovaných tém je voľný 
pohyb psov.

Od 1.11.2011 platí  novelizovaný zákon 
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov a podľa  § 19 
ods. 9 musia byť nezameniteľne označené 
psy, mačky, fretky. Po 1.11.2011 musia byť 
označené všetky zvieratá transpondérom 
(mikročipom,) resp. platným tetovaním (či-
tateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011).

Zvieratá musia byť označené do 8 týždňov 
ich veku, pred predajom alebo uvedením 
na trh. Na zvieratá, ktoré sa narodili pred 
1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné 
obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 
39/2007 Z. z., a teda tieto zvieratá musia byť 
označené  do 30. septembra 2013. 

Za nedodržanie novej povinnosti sa ukla-
dá pokuta až do výšky 370 EUR!

Cieľom čipovania psov je celoplošná 
evidencia psov, vďaka ktorému sa uľahčí 
evidencia a identifi kácia zvieraťa. Majiteľ, 

ktorý vyhodí psa viackrát na ulicu, bude 
môcť byť riešený políciou za zanedbáva-
nie starostlivosti o zviera, prípadne týranie 
zvierat. Čipovanie uľahčí identifi káciu za-
túlaného, zrazeného alebo poraneného psa 
niekde pri ceste alebo v parku, a tak zvýši 
šance na návrat k pôvodnému majiteľovi. 
Čipovanie v neposlednom rade  poslúži aj 
na vypátranie zodpovedného majiteľa za 
psa, ktorý spôsobí škodu, pohryzie, alebo 
zabije.

Problém bioodpadu, ktorý je riešený kom-
postoviskom pri cintoríne, je častým dôvo-
dom pripomienok. Je však pravdepodobné, 
že v roku 2013 podnikateľský zámer NIJO 
Turiec, s.r.o. na vybudovanie  bioelektrár-
ne využívajúciej odpad z prevádzky chovu 
brojlerov v areáli akciovej spoločnosti Javor 
503 zakomponuje do svojho programu aj 
vyvážaný bioopad z našich domov, sklado-
vaný na kompostovisku.

Taktiež chceme pokračovať vo výstavbe a 
rekonštrukcii miestnych komunikácií. Pro-
jekčnej kancelárii sme zadali  zákazku na 
spracovanie druhej etapy Ulice záhradnej a 
ulíc Partizánskej a Lesnej. V prípade priaz-
nivého a očakávaného vývoja príjmovej 
časti by nám obecný rozpočet mal umožniť 
tieto investície v budúcom roku naplniť.

Poplatok za smeti – úľavy
Z menou zákona č. 582/2004 Z.z. o miest-

nych daniach v znení neskorších predpisov 
(od 1.12.2012) boli upravené sadzby po-
platkov za komunálny odpad. V zmysle § 
82 obec zníži poplatníkom, ktorí sa viac ako 
90 dní v zdaňovacom období nezdržiavajú 
alebo nezdržiavali na území obce, popla-
tok za smeti na sadzbu 0,0066 € za osobu a 
deň. Potvrenia, ktoré bode správca dane ak-
ceptovať ,sú uvedené v platnom VZN obce 
Strečno č. 6/2012. Z dôvodu zmeny zákona  
a nutnosti prijatia nového VZN, správca 
dane nemôže poskytovať úľavy za komunál-
ny odpad pre ZŤP, dôchodcov nad 70 rokov 
a študentov, študujúcich na území SR.

Pre riešenie úradných vecí vychádzanie 
v ústrety  občanom – v roku 2013 bude 
upravená pracovná doba, ktorá umožni vy-
bavovať stránky v stredu až do 17:00 hod. 
Obedná prestávka počas celého týždňa je  
v čase 12:00 – 13:00 hod. Vo štvrtok býva 
nestránkovy deň, z dôvodu vybavovania aj  
inej úradnej agendy.

Orientáciu v obecných udalostiach, dôle-
žitých dátumoch a kontaktoch a informáciu 
o dopravných spojoch prináša do našich 
domácností aj v tomto roku Strečniansky 
kalendár. Verím, že rastúce množsvo akcií, 
aktivít a plnenie úloh samosprávy bude dô-
vodom spokojnosti každého občana. Takis-
to prajem veľa zdravia, splnenie osobných 
a pracovných túžob a predsavzatí a pokoj 
v rodine každému z Vás počas vianočných 
sviatkov aj v nadchádzajúcom roku.

Dušan Štadáni, starosta Strečna

»  Dokončenie z 1. strany
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Na Štedrý deň si pripomíname prarodi-
čov Adama a Evu. Podľa 1.knihy Mojži-
šovej Adam a Eva boli prví ľudia. Hebrej-
sky Adam znamená človek zo zeme a Eva 
matka žijúcich. Podľa Svätého písma Boh 
vytvoril telo prvého človeka zo zeme, ako 
to naznačuje aj meno Adam. Potom mu 
vdýchol do nozdier dych života. Tak sa stal 
živou bytosťou. Keď Boh videl, že človek 
je osamotený, stvoril Evu, ktorá mu mala 
byť rovnocennou spoločníčkou. Potom 
Boh umiestnil Adama a Evu do záhrady 
Eden, kde žili v spoločenstve s Bohom. 
Boh im však zakázal jesť ovocie zo stromu 
poznania, pretože: „Zo všetkých stromov 
raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra 
a zla, z toho nejedz! Lebo v deň, kedy by 
si z neho jedol, istotne zomrieš!“ A bol to 
veľmi vážny príkaz. Zachovaním príkazu 
mali prví rodičia uznať svoju závislosť na 
Bohu vo všetkom. Mali tak prejaviť svoju 
lásku, poslušnosť, oddanosť voči Bohu, a 
tak si zachovať a zaslúžiť zotrvanie v rajskej 
blaženosti. Boh stvoril človeka duchovne 
šťastného a slobodného od všetkých bied. 
Človek bol Božím priateľom, žil s Bohom 
dôverne akoby v rodine. Rajská záhrada je 
obrazom celého sveta z čias prvých ľudí. 
Týmto obrazom chce Sväté písmo vyjadriť 
duchovné šťastie prvého človeka. Raj bol 
preň všade, kde žil. V Edene však žil had, 
ktorý presvedčil Evu, aby jedla zakázané 
ovocie: „Otvoria sa Vám oči a budete ako 
bohovia poznajúci dobro a zlo.“ Eva vide-
la, že strom je lákavý, dobrý k jedlu, prí-
jemný očiam, a tak ovocie odtrhla, jedla z 
neho a dala z neho aj Adamovi. Vtedy sa 
im otvorili oči a zrazu zbadali, že sú nahí. 
Za neposlušnosť Boh potrestal Adama 
a Evu a vyhnal ich z raja. Kniha Genezis 
takto opisuje prvý hriech a jeho následky 
(Gn 3, 1-7).   Boh dal človeku slobodnú 
vôľu, aby sa rozhodol, či bude plniť Bo-
žiu vôľu alebo nie. Z tohto dôvodu mu dal 
jeden jediný zákaz. Či ho človek dodrží a 
poslúchne Boha, záviselo iba na ňom sa-
mom. Adam prestúpením Božieho príkazu 
stratil svätosť a spravodlivosť. Jeho hriech 
bol ťažký. Adamov pád je základom dog-
my o dedičnom hriechu a o vykúpení. Prví 
rodičia žili v stave milosti posväcujúcej, 
prvotnej spravodlivosti, integrity, nesmr-
teľnosti, rajskej blaženosti. Ich vôľa doko-
nale ovládala zmyslové a duševné hnutia. 

Mali Bohom vliate poznanie prirodzených 
a nadprirodzených právd. Boli oslobodení 
od utrpenia, bolesti a ťažkej námahy. Tieto 
dary mal Adam zachovať aj pre svoje po-
tomstvo. Hriech spáchaný prvými ľuďmi 
sa nazýva prvotným hriechom a bol to ich 
osobný hriech. Keďže ho však Adam spá-
chal ako hlava a zástupca ľudského poko-
lenia, tento hriech prechádza plodením aj 
na jeho potomstvo a nazýva sa dedičným 
hriechom. Milosťou sviatosti krstu sa cel-
kom odpúšťa vina dedičného hriechu, hoci 
následky ostávajú. Boh chce udeliť ľuďom 
dobrá zo svojej svätosti a spravodlivosti. 
Rozhodol sa ľudí spasiť skrze Ježiša Krista 
svojho Syna. Skrze Krista postupne nado-
búdame, čo sme v Adamovi stratili. Apoš-
tol Pavol v liste Rimanom zdôrazňuje, že 
v Adamovi všetci zhrešili, ale skrze Krista 
všetci môžu dostať prehojné milosti. Nie je 
vôbec náhoda, že Adama a Evu si pripo-
míname na Vianoce. Veď preto, že Adam 
zhrešil sa narodil Boží Syn. Ľudská slo-
bodná vôľa v návale pokušenia prekazila 
pôvodný Boží plán. Boh sa však nedá zne-
chutiť nevernosťou človeka. Jeho plán lásky 
musí zvíťaziť. Ľudstvu tápajúcemu v tmách 
beznádeje, prisľubuje Vykupiteľa. „Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nik, kto v Neho uverí, nezahynul, 
ale mal život večný (Jn 3,16). Žiadny ľud-
ský rozum, ani fi lozofi a nám nedajú kľú-
če od tajomstva bolesti a smrti. Tie nám 
priniesol Kristus. Ježiš Kristus, ktorý má 
v sebe plnosť Božieho života, prichádza 
medzi nás. Dáva nám liek, ktorým zaho-
jiť ranu, čo nám spôsobil dedičný hriech. 
Rozum a vôľa posilnená Božou milosťou 
dávajú človeku silu stať sa ozajstným člo-
vekom, ba viac, Božím synom, pretože Syn 
Boží sa stal človekom. Naše Vianoce budú 
veľké, ak sa naša radosť rozrastie v radosť z 
Krista. Budú také veľké, ako je veľký Ten, 
ktorý k nám prichádza. On je záchrana a 
láska. On je jedným z nás. On prišiel pre 
nás všetkých. „A Slovo sa stalo telom a pre-
bývalo medzi nami. A my sme videli jeho 
slávu, slávu, akú má Jednorodený od Otca, 
plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14). AM

Adam a Eva
19. november bol dňom 85. narodenín 

pána Pavla Ďurču. Je všeobecne známy ako 
človek s  jedinečným záujmom o históriu 
Strečna a jej dokumentovanie. Výsledkom 
jeho celoživotnej práce bolo v roku 2010 
vydanie knihy, ktorá je zdrojom ním zo-
zbieraných informácií a faktov o našej 
obci.

Nie je zvyčajné, aby človek i v jeho veku 
mal stály záujem o život v obci. No v jeho 
prípade to neplatí. I teraz zhromažďuje, 
spracováva a v obecných novinách zverej-
ňuje štatistiky a údaje verejnej správy a fut-
balu. Robí to, čo robil celý život. Bol aktív-
ny, možno povedať, vo všetkých zložkách 
verejného života. Tak ako mu poďakovali 
divadelníci pri oslavách založenia súboru, 
ktorých výročie je symbolicky totožné s 
jeho vekom, tak to môžu urobiť aj ostatní.

Ich prácu a prácu obecného úradu zazna-
menával ako kronikár 13 rokov. 

Aj keď nebol aktívny športovec, jeho srd-
covou záležitosťou bol futbal. Futbalisti 
práve vďaka nemu majú k dispozícii mož-
no povedať všetky údaje mapujúce históriu 
futbalu u nás. Aj teraz ho môžeme vidieť 
na zápasoch, ktoré posudzuje a hodno-
tí nestranne. Ako patriota ho mrzí každý 
prejav, ktorý nezodpovedá duchu športu 
a neprispieva k reprezentácii Strečna. To 
sledoval aj počas svojej dlhoročnej funkci-
onárskej práce. 

A aj súčasnému vedeniu to prízvukoval 
na stretnutí 20. novembra, keď mu prišli 
pri príležitosti životného jubilea poďako-
vať za prácu v prospech klubu. 

Starosta a v jednej osobe i prezident Fut-
balového oddielu – Dušan Štadáni, Peter 
Dugovič. ml.a Peter Oberta mu venovali 
symbolickú tortu v tvare lopty a pri listo-
vaní v kronike klubu či prezretí záznamov 
a debate nielen o futbale sa presvedčili o 
význame prínosu celoživotnej práce pána 
Ďurču k poznaniu našej minulosti.

K životnému jubileu sa s prianím veľa 
zdravia, radosti z rodiny a stáleho záujmu 
o spoluprácu  pripája tiež redakcia Streč-
nianskeho hlásnika.

  /pa/

Jubileum kronikára

Súťaž o najkrajší dom
Ako v minulom roku aj v závere tohto 

roku Miestna organizácia Matice sloven-
skej organizuje súťaž o najkrajšie osvet-
lený dom počas Vianoc. Ceny  budú ako 
vlani. Prví traja dostanú knihy. O tie však 
asi tým, čo si zdobia svoje domy, nejde. 
Chcú osvetlením potešiť ľudí a seba.   -pd-
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ZASADNUTIE OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

»  Dokončenie z 1. strany

Odvoz
komunálneho

odpadu

Komunálny odpad (každý druhý týž-
deň v utorok)

január – 8. a 22.
február – 5. a 19.

Triedený komunálny odpad (tretí štvr-
tok v mesiaci)

január – 17.
február – 21.

Obecný podnik služieb Strečno s.r.o. (ďa-
lej len OPS) v roku 2012 úspešne realizoval  
v obci Strečno niekoľko projektov:

- prístavba, nadstavba a stavebné úpravy 
Požiarnej zbrojnice Strečno,

- Strečno – Nábrežná ulica – rozšírenie 
vodovodu – 2. časť,

- oplotenie areálu Základnej školy SNP 
Strečno,

- doplnenie zvislého dopravného znače-
nia v obci Strečno,

- oprava schodov do domu smútku,
- čistenie kanalizačných vpustí, 
- omietnutie  prístavby telocvične pre 

vzduchotechniku  a doplnenie parapetov 
na telocvični,

- oprava vodovodnej prípojky pre mater-
skú školu,

- oprava elektrického rozvádzača verej-
ného osvetlenia.

Ďalšími  našimi činnosťami  sú zabez-
pečenie údržby verejného osvetlenia,  do-
dávka pitnej vody, dodávka tepla, zimná 
údržba komunikácií a drobné služby pre 
občanov.

Teší nás, že v priebehu roku využívali 
naše služby nielen obec Strečno a fi rmy, 
ale aj samotní občania Strečna. Bola to 
predovšetkým doprava materiálu, rôzne 
výkopové práce, realizácia vodovodných 
a kanalizačných prípojok, ale aj prenájom 
nástrojov a vybavenia.  

Všetky požiadavky od občanov sa snaží-
me riešiť v čo najkratšom čase, a to aj za 
cenu zmeny plánovanej činnosti na daný 
deň, pokiaľ je to len trochu možné.  Ne-
raz sa stáva, že zabezpečujeme služby i v 
mimopracovných hodinách alebo cez dni 
pracovného pokoja alebo voľna. 

S plnou vážnosťou si všetci pracovníci 
OPS uvedomujú, že našou hlavnou úlohou 
je zabezpečovanie služieb a naším hlav-
ným cieľom je spokojnosť zákazníkov.  Ve-
rím, že sa nám tento cieľ darí plniť, aj keď si 
uvedomujeme, že je stále priestor  na zlep-
šenie.  V tejto súvislosti chcem poďakovať 
všetkým pracovníkom OPS za ich inicia-
tívny a tvorivý prístup pri plnení úloh, za 
ich neustále zdokonaľovanie sa,  ako i za 
prácu mnohokrát aj nad rámec  ich pra-
covných povinností.  

Na záver chcem poďakovať i všetkým na-
šim obchodným partnerom, ako i občanom 
za dôveru a spoluprácu v uplynulom roku 
2012. 

Dovoľte mi popriať Vám pekné a požeh-
nané Vianoce, ako i veľa pracovných i osob-
ných úspechov v novom roku 2013. 

Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti

žal sa – 0),
3. fi nančný príspevok v sume 200,- € Zá-

kladnej organizácii Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých v Strečne na rok 2013 
(za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0),

4. zníženie nájmu za bowlingovú halu 
počas letných mesiacov júl, august o sumu 
400,- € (za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0).

Dňa 12. decembra 2012 sa konalo 20. 
zasadnutie OZ v Strečne. Zúčastnení: sta-
rosta obce, poslanci OZ hlavný kontrolór 
obce p. Lingeš a p. Eva Janeková.

Starosta obce konštatoval, že OZ je uzná-
šaniaschopné.    

Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• informáciu o príkaze na vykonanie in-

ventarizácie k 31. 12. 2012,
• bod rôzne,
• pripomienky poslancov OZ.
C. zriaďuje
• návrhovú komisiu
Uznesenie č. 60
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení: 

Ing. Dana Sokolovská, p. Jozef Samec (za 
– 8,  proti – 0, zdržal sa – 0),

2. overovateľov 20. zápisnice v zložení: 
Mgr. Dušan Ďurčo, Mgr. Ondrej Korman-
čík (za – 8,  proti – 0, zdržal sa – 0).

Uznesenie č. 61
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje 
5. program 20. zasadnutia OZ (za – 8,  

proti – 0, zdržal sa – 0),
6. VZN č. 5/2012 o miestnych daniach s 

účinnosťou od 1. 1. 2013 (za – 9,  proti – 0, 
zdržal sa – 0),

7. VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady s účinnosťou od 1. 1. 2013 (za – 9,  
proti – 0, zdržal sa – 0),

8. programový rozpočet obce v príjmo-
vej a výdavkovej časti na rok 2013 (za – 9,  
proti – 0, zdržal sa – 0).                M.O.

V týchto dňoch obecný úrad distribuuje 
do domácností dve tlačoviny.

Kalendár
Vlaňajší prvý pokus vydať obecný kalen-

dár sa osvedčil a náklad – 1000 ks, ktorý 
zohľadňoval množstvo popisných čísiel 
(800) sa ukázal ako nízky. 

V tomto roku preto vychádza v množstve 
1200 ks a záujemci o obdarovanie príbuz-
ných, známych a priateľov si môžu výtlač-
ky zakúpiť na obecnom úrade za 2,00 €/ks.

Koncepcia dvojtýždenníka sa nemení. 
Fotografi e, doplnené básničkami detí zo 
ZŠ, však tentoraz nie sú venované obec-
ným akciám, ale našej prírode v zodpo-
vedajúcom ročnom období . Kalendár 
takisto obsahuje dôležité telefónne čísla 
a tiež bol doplnený o miestne akcie obce. 
Praktickými sú tiež cestovný poriadok au-
tobusov a vlakov a označenie dní vývozu 
komunálneho a separovaného odpadu z 
domácností. 

Príloha obsahuje i inzertnú časť, kde sa 
mali možnosť prezentovať podnikateľské 
subjekty na pôde Strečna. Ponuku využilo 
päť z päťnástich prevádzok. 

Kalendár grafi cky zostavil Dušan Ďurčo. 
Obrazový materiál pozostáva z fotografi í 
jeho archívu a snímok Pavla Ďurču ml. a 
Petra Kadašiho ml. 

Brožúra prvej pomoci
Základné zásady pri požiari a pri neho-

dách sumarizuje brožúra, ktorá bola vy-
daná v rámci projektu cezhraničnej spo-
lupráce ČR – SR s názvom Spoluprácou 
hasičských zborov k prevencii a ochrane 
majetku na území samosprávy.

Výstižne popisuje potreby zásahu a cho-
vania sa v prípade nebezpečenstva požiaru 
alebo v situáciách, keď sme ohrození na 
živote. Uvedené sú tiež bezplatné, nepretr-
žite aktívne kontakty na tiesňové volania. 

Materiál je farebne výrazný a písmo 
zohľadňuje jeho použitie v krízovej situá-
cii. Kvalita papiera bola taktisto volená pre 
dlhodobú použiteľnosť.

Zámerom vydavateľa – obce Strečno je, 
aby každá domácnosť mala túto brožúrku 
k dispozícii a predpokladá, že bude v na-
šich domoch na mieste všeobecne dostup-
nom.     /pa/

Obecné publikácie

Kniha Strečno 
stále v ponuke

Je čas nákupu vianočných darčekov pre 
svojich blížnych. 

Jednou z možností ako ich potešiť a dať 
im trvalú pamiatku je darovať im knihu 
Strečno. Tá sa dá stále kúpiť v Drogérii v 
budove supermarketu  a predajni Janus, 
kde môžete kúpiť aj rôzne alkoholické, 
nealkoholické nápoje, kávy a sladkosti. 

-pd-
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V čase od 27. mája do 18. novembra 2012 
prebiehala kompletná rekonštrukcia interié-
ru nášho kostola sv. Žofi e. Práce koordinoval 
a zabezpečoval správca strečnianskej farnosti 
dekan Ladislav Gura a boli hradené z rozpočtu 
farského úradu. 

 Nedeľné omše a omše cirkevne prikázaných 
sviatkov sa v tom čase slúžili v kultúrnom 
dome, omše v pracovných dňoch boli odbavo-
vané v Pastoračnom centre (bývala MŠ na Ulici 
SNP).

Rekonštrukciu kostola možno rozdeliť na šty-
ri etapy:

- Maľovanie 
- Inštalácia podlahového kúrenia
- Obnova nábytku
- Kamenárske práce
Maľovanie kostola
Maliarske práce po postavení lešenia boli 

vykonávané fi rmou Emila a Eduarda Stranian-
kovcov z Konskej, ktorí po očistení a opravení 
omaľovali a premaľovali steny a maľby na stro-
poch (pôvodné maľby z roku 1926, resp. 1974). 
Na obvodových rímsach pribudli zlaté linky.

Samostatným bola obnova a premaľovanie 
rámov a  obrazov krížovej cesty, oltára a domi-
nantých sôch. Dve z nich (Panna Mária a Pán 
Ježiš) boli premiestnené z priestoru vedľa oltára 
do tej istej úrovne po oboch stranách hlavného 
piliera. Maliari tiež natreli schody a podlahu 
chóru.

Podlahové kúrenie
Po ukončení maliarských prác v priestore 

kostola a demontáži lešenia sa pristúpilo k in-
štalácii nového vykurovacieho systému a zme-
ne vyhrievacieho média z elektiny (akumulačné 
kachle) na plyn.

Plynová prípojka bola dovedená do sakristie, 
ked je i osadený plnoautomatický plynový 
kondenzačný kotol Viessmann 200 s ovláda-
cou jednotkou. Práce vykonávala fi rma MPM 
zo Žiliny. Vykurovanie kostola je podlahové. 
Umelohmotné hadice sú uložené v systémo-
vých doskách z polystyrénu, ktoré sú uspôsobe-
né na ich uchytenie a zabezpečenie dostatočnej 
tepelnej izolácie a dilatácie. Dosky boli polože-
né na pôvodnú podlahu. Celý priestor kostola 
je rozdelený na sedem samostatných vykuro-
vacích sekcií. Ồsmou sekciu je priestor sank-
tuária (oltárna časť). Každá sekcia je navzájom 
i od obvodových stien oddelená dilatačnými 
pásmi vystupujúcimi i cez špeciálny betónový 
poter, ktorým bol rúrkový systém s 50 ročnou 
zárukou po tlakovej skúške zaliaty. V sakristii je 
vykurovanie zabezpečené radiátorom na stene 
napojeným na centrálny zdroj tepla.

Obnova nábytku
V čase príprav a realizácie vykurovania kos-

tola bola vykonaná obnova lavíc a hlavného 
oltára. Pôvodný zámer fi nančne nákladnej vý-
meny lavíc bol po obhliadke ich stavu zmenený 
i vďaka ochote Vladimíra Bohačiaka zo Strečna, 
ktorý sa na toto dielo podujal. 

Lavice boli po demontáži uskladnené v hale 
VM Trans Vladimíra Tarabu a na dvore Pasto-

Rekonštrukcia 
kostola

Všetkým svojim zákazníkom 
ďakujeme za prejavenú dôve-
ru v roku 2012.
Zároveň prajeme
príjemné a nerušené prežitie
čara Vianoc a v nastávajú-
com roku
veľa zdravia, šťastia a splnenie osob-
ných i pracovných očakávaní

Penzión Irenka

Veľa zdravia, lásky a pokoja počas 
vianočných sviatkov i v nadchádza-

júcom roku všetkým spoluobčanom a 
zákazníkom praje fi rma

S vďakou za pre-
javenú dôveru a 
prianím krásnych 
vianočných sviat-
kov a naplnenia 
prianí a predstáv v 
rodinnom živote a 
v práci  v roku 2013 
praje 

Kompa Strečno

račného centra. Čas (lavice sú z roku 1966) sa 
podpísal predovšetným na smrekovej palubov-
ke – doskách podlahy, ktorá by však bola vzhľa-
dom na nový vykurovací systém prekážkou 
– bola by izoláciou pred vystupujúcim teplom 

a mohli byť kompletne odstránené. I samotný 
dubový skelet bol však značne narušený drevo-
kazným hmyzom a opotrebovaním a držal po-
hromade iba vďaka falcom, pretože lepidlo už 
neplnilo svoju funkciu. 

Lavice boli po kusoch prevážané do dielne, 
kde  boli kompletne rozobraté. Po výmene čer-
votočom a použivaním narušených častí a nut-
ných opravách nasledovalo odstránenie laku, 
ohobľovanie, dvojnásobné obrúsenie, náter 
proti plesni a škodcom, poskladanie, prebrúse-
nie, lakovanie, opätovné prebrúsenie a fi nálny 
dvojnásobný lakový náter. V kostole bolo a je 
nainštalovaných 36 lavíc. Pôvodná jednotná 
dĺžka – 3 m bola u 10 upravená na 2,5 m. Dôvo-
dom bola potreba spriechodniť priestor okolo 
hlavných stĺpov, kde bolo možné vstupovať do 
lavíc iba z jednej strany. 

K obnove nábytku patrí i oprava hlavného 
oltára, ktorého skutočný stav bol zistený až pri 
odstraňovani povrchov v jeho okolí. Pôvodne 
ležal na hline a bol značne narušený. Preto boli 
spodné dosky vymenené, zosilnil sa skelet a 
ošetril sa náterom proti škodcom. 

Teraz stojí na nožičkách zaliatych v betóno-
vej doske. Takisto bol obložený chrbár oltára 
. Všetky uvedené práce boli vykonané pánom 
Bohačiakom za pomoci jeho synov a Romana 
Hanuljaka. Patrí k nim aj výroba hlavného ol-
tárneho kríža, skrinky v sakristii a obklad prí-
vodných systémov plynového kotla. 

Nábytok v saktristii bol kompletne nahrade-
ný, vyrobený fi rmou Štefana Trúchleho z Oš-
čadnice.

V rámci rekonštrukcie boli vymenené i dvere 
na sakristii, okno na chóre a dvere pred vstu-
pom do hlavnej kostolnej lode. Dodávky tohto 
diela boli zabezpečené fi rmou bratov Bollovcov 
z Konskej.

Kamenárske práce
Po vytvrdnutí betónu (45 dní) sa pristúpilo ku 

kladeniu dlažby. 350 m2 plochy bolo vydlážde-
ných materiálom Rako s rozmermi 45x45 cm. 
Položenie podlahového kúrenia spolu s dlaž-
bou zvýšilo pôvodnú podlahu o 10 – 12 cm. 
Preto bola potrebná tiež úprava výšky vcho-
dových dverí. Priestor okolo oltára je obložený  
talianskym prírodným kameňom Botticiano 
a Brescia. Obetný stôl s relikviou, kazeteľni-
ca (ambón) a sédes (miesto kňaza), podstavec 
oltárneho kríža, vyhovujúce liturgickým požia-
davkám, sú navrhnuté Máriou Sabovou, archi-
tektkou zo Žiliny a  sú vyrobené z mramoru . 
Kamenárske práce realizovala fi rma pána Juriša 
z Trnového. Dielo, ktoré nielen zakonzervova-

lo a predĺžilo životnosť interiéru kostola ale i 
zútulnilo priestor. Jeho funkčnosť umožňuje 
bohoslužby i pri účasti vysokých cirkevných 
predstaviteľov. Je dlhodobou investíciou súčas-
ného farára a strečnianskych farníkov. Mnohí 
z nich sa podieľali i na priamych prácach na 
rekonštrukcii. Okrem uvedeného stolárskeho 
majstra a jeho synov sú to Peter Tichý, Metod 
Bukovinský, Ján Moravčík a ďalší.

Vďaka tiež patrí Obecnému úradu Strečno a 
jeho zamestnancom, ktorí poskytli a pripravo-
vali priestor kultúrneho domu na slúženie omší 
počas prác, ako aj všetkým ostatným bohuzná-
mym, ktorí boli nápomocní.

Spracované z informácií a údajov vdp. La-
dislava Guru a  V. Bohačiaka 

Ing. Pavol Albrecht

Príjemné prežitie Vianoc  v kruhu ro-
diny a blízkych a do nového roku spl-
nenie osobných predsavzatí, prianí a 
túžob 

 prajú 
  strečnianski pltníci
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Naše deti sa i v mesiaci december zú-
častnili krásnych podujatí. Už 4.12. si naši 
prváci zdobili stromček v obecnej knižnici, 
v ten istý deň sa deti 4.B,5.B, 6. roč. 7.A, 
7.B, 8.B zúčastnili besedy s pracovníčkami 
Považského múzea zo Žiliny, aj vyhodno-
tenia literárnej súťaže na tému Moja škola 
a Môj psík.

V škole aktívne pracuje Školský parla-
ment, vytvára mnohé zaujímavé aktivity, 
vďaka čomu je život u nás pestrejší. Prispe-
li k tomu i farebné dni, po žltom a modrom 
nasledoval deň červený. 

Vďaka projektu ,,Spravme deti šťastnejší-
mi“ decká zo Školského parlamentu  zor-
ganizovali zbierku hračiek, kníh a spolo-
čenských hier deťom pre Detský domov v 
Bytči. 

V našej škole sa svedomito počítalo v 
školskom kole Matematickej olympiády 
i Pytagoriády, úspešnými riešiteľmi a po-
stupujúcimi do obvodného kola sú Aďko 
Dvorský 4.A, Martinko Stráňavčin 5.B, 
Natálka Stupňanová 5.B, Bronka Tichá 5.A 
a Anetka Benedigová.

Piataci absolvovali matematickú exkur-
ziu v Martine.                     Erika Trnovcová

Z našej školy

Tradične i tento rok k nám prišiel Mikuláš aj s jeho pomocníkmi. Deti zo školského 
parlamentu spolu s p.uč. Mirkou Moravčíkovou pripravili krásny program pre svojich 
spolužiakov z 1. stupňa. Všetky deti dostali sladký balíček, za ktorý touto cestou ďakujeme 
rade radičov, ktorá sa o to postarala. 

Na Mikuláša 6.12. 2012 sa žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili literárnej 
exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Navštívili sme Múzeum Janka Kráľa so stálou expozí-
ciou, ktorá sa týka jednotlivých období, udalostí a osobností spojených so životom tohto 
mesta. A samozrejme sme sa zúčastnili Mikulášskeho jarmoku, ktorý dýchal neopakova-
teľnou atmosférou Vianoc. 

NeNechch ssnenežíží ddo o rerečiči aa nnecech h znznie Ticháá ppieieseseň,ň,
nenechch ssmeme oopäpäť ť všvšetetcici aasppoňoň cchvhvíľíľuu člč ovovečíí
a a nenepopoznznámáme e titieseseň...

NNecech h vavaše ssrdrdcia naaplplniniaa sa mededomom
aa kkažaždédé sslolovovo zzacachuhutítí VVámám cchlhlebebomom..
NNecech h ste zddrara íví, šťšťastntní í aa bebez veveľkľkýcýchh ststararosostítí...
Prajeme Vám vo sviatky Božie
len dôvody k radosti.

Kolektív ZŠ SNP Strečno

Našiel som
Našiel som čerta,
 Čo má priezvisko Oberta.
Videl som lambordžini,
 Ležalo pri skrini.
Našiel som kučeru,
 Čo má veľkú medzeru.
Videl som mamičku,
 Čo má v ruke mrkvičku.

(Andrejko Štadáni,4.A)

Vianočná básnička 
Zima, zima, zimička,
Ty si naša mamička.
Biela si a voniaš snehom,
Teba má každý rád v bielom.
Keď začne snežiť,
Každý do snehu beží.

(Lujza Klocáňová, Eliška Špalková, 
Simonka Belková, 4.A)

Zima
Zima, zima je tu hneď,

Padá na nás biely sneh.
V okne svieti krásny stromček,

Ozdobí nám celý domček.
Pod ním sú darčeky,

Pre dobré detičky.
(Natálka Obertová, Eliška Prieložná, 

Nellka Hrbeková 4.A)
Básnička

Zima, zima, zimička 
Bývala si peknučká,

Na Vianoce furt sneží
A ja v posteli ležím.

(Miška Tarabová, Miška Buchtová, 4.A)
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Dňa 8. novembra 2012 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie riaditeliek a zástupkýň 
materských škôl, ktoré patria do Školské-
ho úradu vo Varíne. Prítomné boli z obcí 
Strečno, Horný Hričov, Teplička nad Vá-
hom, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Gbeľany, 
Lietavská Svinná – Babkov, Mojš, Nededza 
a Svederník.

Stretnutie sa konalo v elokovanej triede 
Materskej školy v Strečne v budove základ-
nej školy. Hosťami boli pani Mgr. Petráko-
vá z KŠÚ Žilina a pani riaditeľky súkrom-
ného centra špeciálno – pedagogického 
poradenstva pani Mgr. Haščíková a Mgr. 
Dejová. Preberali sa aktuálne témy týkajú-
ce sa predprimárneho vzdelávania, zmeny 
vo fi nancovaní školstva, informácie k ve-
deniu pedagogickej dokumentácie a iné.

Pani riaditeľky zo súkromného centra 
ponúkli možnosť bezplatnej spolupráce 
pre MŠ pri pomoci deťom rozvíjať ich ko-
munikačné schopnosti v rannom veku.

Jedinečným spestrením stretnutia bola 
ukážka triedy 5-6 ročných detí pod vede-
ním pani učiteľky Kučerovej. Fantastic-
kým spôsobom deti využívali ľudové hry 
pri rozvíjaní svojich zručností. Nádherne 
spievali, využívali hudobné nástroje ozaj 
rôzneho druhu a do hry zapojili aj prítom-
né pani riaditeľky a hostí. Nakoniec nás 
všetkých obdarili krásnym darčekom.

Ďakujem pánu riaditeľovi za poskytnutie 
priestorov na stretnutie a všetkým prajem 
úspechy v práci, usmiate deti a spokojných 
rodičov.

Mgr. Mária Rafajdusová, ŠÚ Varín

Pracovné stretnutie riaditeliek a zástupkýň MŠ

Vinšujem Vám šťastie , zdravie, milosť, pokoj z neba,
všetkého, čo si prajete, čo vám bude treba.
prajem deťom dobré mamy, mamám dobré deti,
nech Vám z tváre ľudské teplo na každého svieti.
Prajem ockom, nech pre deti chlebík stále majú,
nech sa môžu na ne dívať, ako sa im hrajú.
Prajem všetkým čisté srdcia, spev a radosť zaznej, 
o zázraku , ktorý sa stal jednej noci krásnej. 
Kolektív MŠ

Poďakovanie 
 Riaditeľka materskej školy ďakuje po-

slankyni obce Strečno Monike Obertovej 
za dar - zriekla sa svojho poslaneckého 
ročného platu prospech materskej školy.

Vyhodnotenie literárnych súťaží v poézii 
na tému: ,,Škola“ a v próze na  tému:,,Môj 
psík“

Nový školský rok sme odštartovali vyhlá-
sením tém na literárne súťaže. Deti základ-
nej školy mali možnosť nielen návštevou 
knižnice a vypožičiavaním  kníh byť aktív-
ne v knižnici, ale i účasťou v súťažiach. 

V tento zimný čas boli vyhodnotení a 
ocenení peknými knižnými cenami a dip-
lomami. Zúčastnilo sa veľa detí v počte 
39 ,ktoré sa zúčastnili i besedy ,pri ktorej 
boli i súťaže vyhodnotené. Práce hodnotila 
porota v zložení p.Anny Maršalovej,p.uči-
teľka Eriky Trnovcovej a Evy Balcárovej. 
Práce detí sa páčili, bol problém vybrať 
najlepšie.

V poézii sa najlepšie  zúčastnili deti 
1.stupňa : 
1.miesto:Dominik Santa
2.miesto:Paulína Horáková 
3.miesto:Peter Tojčík
2.stupňa:
1.miesto:Aneta Benedigová
2.miesto:Barborka Mikulová
3.miesto:Margaréta Kadašiová
Osobitné ocenenie bolo udelené Natálii 

Fraškovej z prvého stupňa ZŠ a Klaudii 
Škorvánkovej z druhého stupňa ZŠ.

V próze sa najlepšie zúčastnili deti
1.stupňa:
1.miesto:Anetka Melová
2.miesto:Timea Tarabová
3.miesto:Tomáš Mano
2.stupňa:
1.miesto:Rebeka Dudusová
2.miesto:Dominika Hubočaniová
3.miesto:Lenka Vojvodová
S Považským múzeom naša knižnica 

spolupracuje už viac rokov. Každoroč-
ne nám umožňuje nočný vstup na hrad 
Strečno pri akcii organizovanej knižnicou 
- Andersenova noc. I preto  som rada, že 

Dianie v obecnej knižnici
pozvanie do knižnice prijala i sympatická 
koordinátorka kultúrnych a vzdelávacích 
podujatí areálu hrad Budatín PhDr. Anna 
Maršalová so svojou novou kolegyňou . Pri 
vyhodnotení deti svoje práce prečítali, aj 
sme sa zasmiali, občas nám zas prišlo ľúto 
,keď sa čitali práce o našich kamarátoch  
psíkoch, nie vždy je ich osud veselý. Veľmi 
ocenila pristup detí k písaniu, však sama za 
zaoberá publikačnou činnosťou i vlastnou 
tvorbou. 

Darovala do našej knižnice i hodnot-
nú knihu  o Považskom múzeu v Žiline, 
ktorá bola vydaná na počesť už jeho 70 
ročného pôsobenia. Kniha je v knižnici k 
dispozícii na požičanie. 
Tiež knižočku pre deti o 
Krásnej Kataríne z Bu-
datínského hradu, kto-
rej bola spoluautorkou. 
Najhodnotnejšia pre nás 
Strečňanov bola asi kniž-
ka o Žofi i Bošniakovej, 
ktorú dostal každý, kto 
sa besedy zúčastnil. Pani 
Maršalová vie, ako upú-
tať detského poslucháča. 
Veľa porozprávala o dia-
ní v Považskom múzeu, o 
jednotlivých odeleniach, 
o živote Žofi e Bošniako-
vej,ktorá k histórii našej 
obce určite patrí.

Otázky a odpovede....,i 
keď sa deti zo školy,,ulia-
li“, tu im to nijako neva-
dilo, šlo to samo a s ra-
dosťou z poznania .Keby 
sa deti nemuseli vrátiť do 
školy, mali by sa ešte o 
čom rozprávať s našimi 
hosťkami.

Erika Trnovcová
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Ochotnícky divadelný súbor pod záštitou 
obce Strečna a Mo Matice Slovenskej zor-
ganizoval dňa 17. 11. 2012 stretnutie všet-
kých žijúcich ochotníkov, ktorí sa podieľali 
na histórii našej krásnej dedinskej kultú-
ry. Čakala na nich vyzdobená sála, výsta-
va fotografi í a naše vynovené javisko. Pri 
prezentácii každý ochotník dostal bulletin 
a Ďakovný list starostu obce za aktivity v 
ochotníckom divadle. Boli milo prekvape-
ní, ich radosť a spokojnosť nás hriala pri 
srdci. Prekvapenie prítomným pripravil aj 
starosta obce s manželkou vo forme obrov-
skej torty v tvare javiska. Aby si ochotníci 
odniesli milé spomienky, pripravili sme 
pre nich veselý program, samozrejme o 
histórii nášho divadla a slávnostnú veče-
ru. Pripomenuli sme im známych reži-
sérov, Jozefa Ilovského, Václava Oravca, 
Cyrila Obertu, ich režisérsku prácu, ale 

85 rokov ochotníckeho divadla v Strečne
aj úsmevné scénky z nacvičovania alebo z 
predstavení. Novodobý súbor prezentoval 
aj úryvky z naštudovaných predstavení Ka-
menný chodníček, Ženský zákon, Oklama-
ný manžel a Právo na hriech. Po programe 
si ochotníci zaspomínali na veselé prího-
dy počas svojho účinkovania v divadle. 
Odchádzali spokojní a s vďakou, že sme 
si na nich spomenuli. Ďakujem všetkým, 
ktorí sa zaslúžili o  slávnostné stretnutie 
pri príležitosti 85. výročia ochotníckeho 
divadla. Nás ešte čaká tvrdá práca na prí-
prave divadelného predstavenia od Jána 
Soloviča Žobrácke dobrodružstvo, ktorého 
premiéru pripravujeme na 25. 12. 2012 o 
19,00 hod, ďalšie predstavenie 28. 12. a 29. 
12. 2012 taktiež o 19,00 hod. 

Prajem Vám príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a šťastný nový rok 2013. 

Marta Pristachová

Keď sa divadelníčka Marta Pristachová 
rozhodla zorganizovať akciu pri príležitos-
ti 85-výročia vzniku divadelníctva v Streč-
ne, nepredpokladala, koľko roboty ju bude 
čakať.  Treba však povedať, že bez výraznej 
fi nančnej podpory obecného úradu a na-
šich poslancov, by sa podujatie organizo-
valo len ťažko. 

Pomocnú ruku podal predseda Matice 
slovenskej v obci Pavol Ďurčo ml., ktorý 
pomohol pri zostavovaní a písani textu do 
jubilejného bulletinu, návrhu pozvánok a 
ďakovných listov. Kus roboty pri grafi ckom 
stvárnení urobil Dušan Ďurčo. To boli prá-
ce, ktoré bolo treba urobiť. No najťažšiu ro-

Pri príležitosti 85. výročia divadelníctva 
v Strečne bola tiež vydaná informačná bro-
žúra, sumarizujúca vývoj tejto významnej 
súčasti kultúrneho života.

Počas slávnostného posedenia k 85. výro-
čiu bola prítomným predstavená aj činnosť 
jednotlivých známych trežisérov. Predpo-
kladá sa, že prvé divadlá boli režírované 
učiteľom školy, jeho alebo ich mená však 
nepoznáme. Zdokumentovaná je však 
práca našich režisérov - Jozefa Ilovského, 
za ktorého pôsobenia nastal najväčší roz-
mach divadelníctva, a jeho nástupcov Vác-
lava Oravca, Cyrila Obertu a Marty Prista-
chovej. Počas ich pôsobenia sa vystriedalo 
okolo 200 ochotníkov.

Jozef Ilovský režíroval až 29 hier: Ukrad-
nuté šťastie, Podpaľačová dcéra, Vojnárka, 
Buky Podpolianske, Škriatok, Mastný hr-
niec, Klbko, Manželstvo, Hora volá, Nový 
život, Prvé a posledné sväté prijímanie, 
Chlapci na skalke, Zavrhnutá, Osud siroty, 
Garamboľ, Za frontom, Svadba z nenávis-
ti, Matej Figliar, Ulička, Ryba pre štyroch, 
Bláznivá nedeľa, Pani richtárka, Máje, 
Pytačky, Všetko naopak, Sedliacka láska, 
Magda Burčová, Maryša, Inkognito 

Následovník Václav Oravec režíroval je-
denásť predstavení: 

Bačova žena, Hana, Uzol, Záveje, Divá 
Bára, Ženba Ďura Šúplatu, Matka, Klbko, 
Hľadá sa mladucha a kvočka, Kamenný 
chodníček, Nohavice 

Od roku  1976 prevzal vedenie súboru 
Cyril Oberta a naštudoval šesť predstavení. 
Prvú hru Nohavice docvičil po náhlej smr-
ti Václava Oravca. Ďalej to boli Kuchárky 
z Ovseného, Vietor do tvári, Figliar Matej, 
Kamenný chodníček, Ženský zákon 

Po devätnásťročnej odmlke prevzala tak-
tovku Marta Pristachová, ktorá v spoluprá-
ci so Silvestrom Trnovcom, Cyrilom Ober-
tom a Paľom Bukovinským ml. pripravila 
od roku 2009 štyri premiéry: Kamenný 
chodníček, Ženský zákon, Oklamaný 
manžel a Právo na hriech. 

Naši režiséri

Jubilejné stretnutie divadelníkov
botu musela zvládnuť režisérka Martuška. 
Nacvičila s divadelníkmi program, v kto-
rom mohlo 80 účastníkov posedenia vidieť 
priebeh činnosti uplynulého obdobia. Tak 
sme sa mohli dozvedieť o charakteristic-
kých počinoch minulých režisérov. Mohli 
sme vidieť počínanie Jozefa Ilovského, 
Václava Oravca a Cyrila Obertu. Súčasná 
režisérka Marta Pristachová to celé ko-
metovala. Na javisku nechýbala sranda a 
smiech medzi divákmi. Záverečné vyvr-
cholenie programu tlačilo ľuďom do oči 
slzy a veru na lícach niektorých sa aj ob-
javili. 

Silné emócie z podujatia sa prejavili aj pri 

poďakovaniach na záver programu. Tré-
mu mal aj starosta Štadáni, hlas sa triasol 
aj Marte, ktorá odovzdala kyticu kvetov 
práve sa dožívajúcemu  85-ročnému jubi-
lantovi Pavlovi Ďurčovi, ktorý roky života 
prežil ako šepkár a pomocník.

Po ofi cialitách nasledovalo bohaté občer-
stvenie a spomínanie tých najstarších diva-
delníkov, ktorí už ani neverili, že si niekto 
na nich po dlhých rokoch spomenie. Spo-
menuli si a za to im zo srdca ďakujú. 

Ďakujeme všetci a nezabudneme a už te-
raz sa tešíme na devätdesiate či sté výročie 
amatérskeho divadelníctva v Strečne.

Pavol Ďurčo ml., foto autor
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Zlaté sobáše

27. 10. uplynulo 50 rokov od sobáša Pavla Štadániho a Emílie, rod. Januso-
vej. Dlhoročnému futbalovému hráčovi a funkcionárovi a bývalej riaditeľke 
materskej školy gratulovali k jubileu a poďakovali za prácu tiež zástupcovia 
obecného úradu.

Zlatý sobáš oslávili 1. 12. Jozef Kadaši a Pavlína, rod. Obertová. Patrili tiež 
medzi rad ochotníkov, ktorí dostali pri príležitosti 85. výročia divadla ďa-
kovný list (pani Obertová známa ako predstaviteľska dramatických postáv 
hrala jedenásťkrát). S kvetom a blahoželaním ich navštívili aj starosta obce 
Dušan Štadáni a matrikárka Eva Janeková. 

V roku 1962 uzatvorili v Dolnej Tižine sobáš Ján Šmida a Emília, rod. Fa-
laštová. Päťdesiat rokov spoločného života, počas ktorého vychovali sedem 
detí, si pripomenuli i za prítomnosti starostu obce a matrikárky, ktorí im 
popriali veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov spoločného života a za-
písali sa tiež do Pamätnej knihy.

Považské múzeum, ako správcu národnej kultúrnej pamiatky 
hrad Strečno, je možno považovať za veľmi dobrého hospodára 
zvereného majetku. 

Široká verejnosť a návštevníci Strečna vnímajú nielen množstvo 
kultúrnych aktivít organizovaných na našej dominante, ale aj chuť 
stále skvalitňovať podmienky a vytvárať nové možnosti na zvýše-
nie záujmu.

Máme ešte v čerstvej pamäti predstavenie nových vitráží hrad-
nej kaplnky a následne inštaláciu „múmie“ Žofi e Bosniakovej do 
krypty v tomto priestore v lete t.r..  Medzičasom sa rekonštruovali 
opevnenia.

1. septembra bol za prítomnosti predsedu VÚC ŽSK Juraja 
Blanára, riaditeľa PM Borisa Schustera, zástupcu starostu obce 
Strečno Gustáva Muráňa a zástupcov realizátora a cezhraničného 
partnera projektu z poľskej obce Slemien slávnostne poklepaný 
základný kameň stredovekej dediny. Táto investícia bude ďalším 
rozšírením ponuky hradu a očakáva rast návštevnosti záujemcov 
nielen o históriu hradu, ale tiež tých, ktorí  chcú zhliadnuť staré 
remeslá či tradičnú kuchyňu. Už nasledujúca sezóna by mohla byť 
odpoveďou na očakávania, pretože plán predpokladá ukončenie 
diela do leta 2013.

Siedmy december bol dňom spustenia novo inštalovaného 
úspornejšieho osvetlenia hradu. Význam investície za 23 400 
eur bude nielen ekonomický - výmenou starého osvetľovacieho 
systému za nový sa majú znížiť náklady až o tri štvrtiny a ročne 
ušetriť za elektrickú energiu takmer 2000 eur, ale i estetický. Ako 
povedal predseda VÚC ŽSK Juraj Blanár - zvýrazní sa jedineč-
ná silueta historickej dominanty horného Považia.  Hradnú vežu 
osvieti zvnútra biele svetlo a vytvorený farebný kontrast zvýrazní 
jej priečelie, 27 nových úsporných svietidiel nasvieti do bielych a 
žltých tónov hradby. Samostatne osvetlená bude štátna vlajka na 
hradnej veži.

Každá z týchto technických zmien je tiež prínosom koncepcie 
Strečna – byť turisticky atraktívnym a kultivovaným miestom po-
znávacieho záujmu. 

Chceme veriť, že trend skvalitňovania a rast spektra ponuky 
bude  pokračovať aj po personálnych zmenách vo vedení Považ-
ského múzea a odchádzajúcemu riaditeľovi Borisovi Schusterovi i 
kultúrnej manažérke Adriane Brziakovej aj touto cestou za vyko-
nanú prácu ďakujeme.                    /pa/

Zmeny na hrade
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„A tak nám nastali tie vianočné sviatky, 
čo nám tak osladia ten náš život krátky.“
Spoznať zvyky našich predkov je jednou z 

ciest ako si obohatiť dnešné Vianoce. Tešiť 
sa z Vianoc samotných, tešiť sa zo stretnutí 
s ľuďmi, prejavovať navonok  pocity a ra-
dosť.  Koleda spievaná popod okná podá 
posolstvo narodenia Ježiška a aj to, že idete  
s dobrým úmyslom a so srdcom na dlani. 

Ako vyzeral Štedrý deň u našich prasta-
rých rodičov? Skúste sa inšpirovať .

Už od skorého rána to bol pracovný deň. 
Deti nanosili dreva, ale nesmeli polien-
ka rátať. Gazdiná vždy po dve hádzala do 
„peca“. Ak na konci ostal nepár, bolo zle...
Vravelo sa, že niekto v rodine „umre“. 
Potom piekla koláče, posúchy, pupáčiky, 
štrúdle. Tata išiel na „stromek“ a deti sa ho 
nevedeli dočkať.  Potom  obchádzal statok. 
Každý kus dobytka dostal po kúsku jabl-
ka, orieška, oplátku, v ktorej bol zapečený 
lístok „patružľenu“ pre zdravie. Gazdiná 
pomazala husiam hlavy medom, aby mali 
na jar pekné húsatká. Nakoniec gazda na-
kreslil popred maštaľ čiaru bielou kriedou 
na  ochranu proti bosorkám.

Potom vstúpil do izby, kde ho už čakala 
rodina pri vianočnom stole, na ktorom 
bolo prichystané všetko potrebné. Na sto-
le chlieb a jedlo, pod stolom klasy obilia a 
reťaz na súdržnosť rodiny. Nikto počas ve-
čere od  stola nesmel vstať. 

Povedal: „Pret pecou hojnosť, pri stoľe sí-
tosť a  medzi nami svornosť...“ Zapáli svie-
cu na stole, na stromčeku a „zavinšuval“: 

Pochváľen buď Ježiš Kristus! 
„Vinšujem Vám šťasné Vianoce, 
aby Vám dal boh zdravja, šťastja, 
Božjeho požehnaňja, na statečku rozmno-

ženia, 
aby ste boli veselí, ako v nebi Anjeli.“

Tradície  srdci 2012    *Pod tým našim okienečkom* 
Pomodlili sa, jedli štedrú večeru, ktorá 

bola na tie pomery naozaj štedrá. „Oplát-
ky„ s medom, Ježiškova kaša ako základný 
pokrm, varený hrach, údená ryba z Váhu, 
koláče, jabĺčka, orechy...Každá potravina 
mala svoj veľký význam. Hrach-hojnosť, 
med-zdravie, ryba-symbol Krista...

A po večeri sa to začalo. Popod okná 
spevom prichádzali vinšovníci a koľadníci 
z horného aj dolného konca. Hneď medzi 
prvými prišli Štrkáčovci –cigáni z doliny s 
piesňou „ Ach, Bože, Bože, večer večerí..“ 
A že krásne spievali, to dosvedčia ešte aj 
pamätníci. A ľudia ich radostne očakávali a 
vítali. Do veľkého koša zbierali koláče a do 
veľkej „konvičky“ zlievali „páľené“. Obchá-
dzali ako prví, len aby čím viac nakoledo-
vali. Popod okná spevom  chodili aj chlapci 
, chodili  dievky, ženy, sused „zavinšuval“ 
susedovi, kmotor kmotrovi, „krsná“ svoj-
im krsniatkam. Deti išli „vinšuvať „učite-
ľovi, pánovi farárovi. Vinše si prispôsobo-
vali  a obohacovali podľa situácie. Ľudia sa 
častovali, ponúkali...a nakoniec sa stretli 
na polnočnej omši. Prvá oslavná koleda, 
ktorá sa spievala na polnočnej omši,bola 
„Glória“. Spievalo sa: „Hľa dvanásta hodina 
už uderila“...Po polnočnej sa spievali spo-
ločné koledy, práskalo sa bičmi na oslavu 
sviatkov. Veru bolo veselo....Bolo to priro-
dzené a radostné.

 A práve  o tom bol vianočný program 
Detského folklórneho súboru Hajovček 
a ženskej folklórnej skupiny Zvonica zo 
Strečna. V úvode s pastierskou tematikou 
a doplnený o výstavu krásnych vyšívaných 
vianočných obrusov zo Strečna. V  závere 
sme ho zámerne otvorili  a každý, kto chcel, 
mohol doňho vstúpiť ako „koľadník“. A aj 
sa tak stalo. Sme za to veľmi vďační. Pri-
šli „koĺadníci domáci,“ „ze Zlatného“, „ze 

Stráňav“. Verím, 
že o rok nás 
bude ešte viac. 

Ak sme  Vás 
inšpirovali  a 
tradícia spieva-
nia popod okná 
sa vám zapáčila, 
preneste si ju do Vášho života. Budeme 
vďační.  Preto to robíme, aby tradícia bola 
živá a v srdci. A že neviete ako začať? Sta-
čí prísť s vinšom a koledou, ktorú poznáte  
k susedovi, podať ruku, pozvať do domu, 
počastovať, pospievať.  Koleda popod okná 
naozaj podá správu, že idete v dobrom.

Ďakujem všetkým ľudom, ktorí sa podie-
ľali na prípravách a samotnom programe 
Tradícií v srdci. Ďakujeme ľuďom z obce, 
ktorí si ešte pamätajú a vďačne sa s nami 
podelia o zážitky, z ktorých  môže vznik-
núť takýto program. Ďakujeme deťom z 
DFS Hajovček a ich rodičom za pomoc a 
podporu detí, FS Zvonica, ďakujeme Škol-
skému stredisku záujmovej činnosti  pri ZŠ 

SNP v Strečne , ktorý zastrešuje výuku detí 
a vzdelávanie nás učiteľov. Ďakujeme obci 
Strečno, aj za darčeky účinkujúcim. Ďaku-
jeme ZUŠ Martin a p. učiteľovi Hanulia-
kovi, vďaka ktorému máme detskú ľudovú 
hudbu, čo nie je v súboroch samozrejmosť. 
Ďakujeme našim  priaznivcom a všetkým 
ľuďom dobrej vôle. 

Želáme Vám krásne Vianoce plné „koĺ-
adníkov“ a spevu pod oknami.

Tešíme sa na Vás na Vianočnom koncerte 
v kostole 26.12.2012 a na ďalších vystúpe-
niach.   

Ak nám chcete pomôcť s výskumom, 
veľmi pomôžu  staré rodinné fotografi e, či 
časti krojov a iné zaujímavosti a skvosty, 
ktoré nám poskytnete, odfotíte, alebo  za-
požičiate. 

S úctou
Za DFS Hajovček a FS Zvonica

Ľubica Kučerová
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ťou v obrane sme sa pripravili o víťazstvo.
Turie – Strečno  3:0 
Súper bol nad naše sily, nezachytené úni-

ky a prvá prehra v sezóne bola na svete.
Strečno – Dolný Hričov  6:0 (2x A. Za-

ťura, B. Samec, J. Kopásek, T. Kormančík, 
R. Samec)

Povinné víťazstvo s posledným muž-
stvom v súťaži.

Stránske – Strečno  2:0
Opakuje sa výpadok z Kolárovic, nepre-

menené šance a chyby v obrane pomohli 
súperovi k víťazstvu.

Strečno – Petrovice  2:1 (2x A. Zaťura)
Nervózny zápas, štyri žlté karty, otočili 

sme v druhom polčase a víťazstvo udržali.
Ovčiarsko – Strečno  1:1 (A. Zaťura)
Objavujú sa staré neduhy, nepremenené 

šance a nedôslednosť v obrane prispeli sú-
perovi k remíze.

Strečno – Rosina  4:1 (J. Peťko, 2x R. Sa-
mec, A. Zaťura)

Jednoznačným víťazstvom sme potvrdili 
domácu neporaziteľnosť v jesennej časti.

Tabuľka strelcov:
16 – Andrej Zaťura
5 – Richard  Samec 
4 – Jakub Peťko
2 – Tomáš Kormančík, Tomáš Oberta
1 – Ján Kopásek, Adam Tichý, Erik Hau-

er, Branislav Samec
Žiaľ od 6. kola sa začínajú hromadiť 

priestupky za nešportové správanie (mož-
no po vzore A mužstva) a my zbierame žlté 
karty:

3 – Richard Samec, 2 – Jakub Peťko
1 – Timotej Čičmanec, Ján Kopásek, Bra-

nislav Samec a Adam Tichý.
Je potrebné upozorniť na tento trend, 

Futbalová žiacka radosť

Naši reprezentanti v dvoch okresných a 
jednej krajskej súťaži v piatok 14. decem-
bra zavŕšili polovicu súťažného ročníka 
2012/2013. Ich postavenie v tabuľkách 
zodpovedá ambíciám –udržať sa v súťaži. 
Domáce zápasy v telocvični sú zaujíma-
vým zo športového i spoločenského po-
hľadu. O body sa každý druhý piatok hrajú 
všetky tri družstvá za piatimi až šiestimi 
stolmi. Počtom neveľký kolektív hráčov, 
ktorý rád prijme každého záujemcu, sa 
snaží o úspešnú reprezentáciu Strečna a 
výsledky dokazujú, že sa mu to v rámci 
možností aj darí.

Pre verejnosť okrem súťažných zápasov 
je pozvánkou i tretí ročník Medzinárod-
ného vianočného stolnotenisového turnaja 
jednotlivcov a družstiev, ktorý organizuje 
náš tenisový klub 29. decembra. Celodňo-
vé podujatie so začiatkom o 17,00 a kon-
čiace až v neskorých nočných hodinách 

lebo žiaci kopírujú správanie 
dospelých. Chlapci pri nedeľ-
nom podávaní lôpt vidia všeličo a tieto 
poznatky vedia použiť v správnom čase na 
správnom mieste. Nešportové správanie sa 
v A-čku je takto prenášané k žiakom, ktorí 
si formujú futbalové postoje a osobnosť a 
môžu si mylne myslieť, že takéto správanie 
k futbalu patrí. Ťažko sa im prijímajú rady, 
ako sa majú správať, keď prax je úplne 
opačná. Nech je to ako chce, ale A mužstvo 
je miestnym vzorom pre našich mladých 
futbalistov a bolo by vhodné uvedomiť si, 
že správanie sa hráčov A-mužstva vycho-
váva žiakov, a to nie iba na ihrisku. 

Vo vyťaženosti hráčov sú v prvej trojke:
A. Zaťura 838 odohraných minút, A. 

Tichý 823 minút a Ľ. Belko 805 minút.
V základe najviac minút nazbierali: Ma-

rek Kopásek 798, Branislav Samec 770,  
Richard Samec 755, Jakub Peťko 704, Erik 
Hauer 690, Timotej Čičmanec 624, Tomáš 
Kormančík 590 a Ján Kopásek 445.

Zo striedajúcich hráčov je vyťaženosť 
nasledovná: Tomáš Oberta 305, Jakub 
Pavlina 200, Andrej Jankulár 138, Šimon 
Chovanec 94, Peter Galadík 75, Ivan Šta-
dáni 73, Patrik Taraba 69, Ľubo Dikoš 42, 
Kristína Hauerová 33, Marián Beháň 22 a 
Jakub Beháň 5 minút.

Počas jesennej časti sa na ihrisko dostalo 
22 hráčov ešte sú štyria registrovaní, ktorí 
sú momentálne neaktívni. Od jarnej časti 
pribudnú ďalší hráči, ktorí sú už teraz pri-
pravení na vstup do sveta futbalu. Druž-
stvo žiakov svojimi výsledkami a hrou v 
jesennej časti prinášalo radosť a potešenie 
nielen sebe a rodičom, ale aj fanúšikom, za 
čo im patrí uznanie. Ďakujem za predve-
dené výkony.         Ondrej Kormančík  

Stolný tenis
bude ako vždy doteraz 
prehliadkou športového 
umenia, ale tiež príležitos-
ťou na povzbudenie našich chlapcov, ktorí 
všetkých srdečne pozývajú.    /pa/

KSST Žilina - 4. liga, Západ, muži 
2012/2013

1 Strečno A - Martin B 9 : 9
2 Strečno A - Stránske B 13 : 5
3 Turiec A - Strečno A 11 : 7
4 Strečno A - Vrútky B 14 : 4
5 Valča B - Strečno A 12 : 6
6 Strečno A - Kys.Lieskovec A 9 : 9
7 Martin Medokýš A - Strečno A 13 : 5
8 Strečno A - Žilina D 9 : 9
9 KNM B - Strečno A 12 : 6
10 Strečno A - Teplička nV A 6 : 12
11 Trnové A - Strečno A 9 : 9
Tabuľka       
1. Teplička nV A 11 11 0 0 132:66 33
2. Kys. Lieskovec A 11 5 5 1 115:83 26

3. Turiec A 11 6 3 2 106:92 26
4. Valča B 11 6 2 3 108:90 25
5. KNM B  11 6 0 5 104:94 23
6. Martin B  11 5 1 5 104:94 22
7. Žilina D  11 4 3 4 100:98 22
8. Trnové A  11 5 1 5 111:87 22
9. Martin Medokýš A  11 3 3 5 102:96 20
10.  Strečno A  11 2 4 5 93:105 19
11. Vrútky B  11 2 0 9 62:136 15
12. Stránske B  11 0 0 11 51:147 11

OSST Žilina - 5. liga, muži 2012/2013
1 Strečno B - Rosina A  5 : 13
2 Radoľa B - Strečno B  10 : 8
3  Strečno B - Krásno A 9 : 9
4 Stará Bystrica A - Strečno B  11 : 7
5 Strečno B - Nededza A  12 : 6
6 Strečno B Žilina - Energodata F  8 : 10
7  Višňové B - Strečno B  15 : 3
8 Strečno B Žilina - Energodata E  4 : 14
9 Bytča B - Strečno B  17 : 1
10 Strečno B - Čadca D  8 : 10
11 Trnové B - Strečno B 14 : 4
Tabuľka
1. Čadca D  11 11 0 0 155:43 33
2. Radoľa B  11 9 0 2 123:75 29
3. Višňové B  11 8 1 2 128:70 28
4. Bytča B  11 7 1 3 127:71 26
5. Stará Bystrica A  11 6 2 3 103:95 25
6. Žilina Energodata E  11 5 1 5 109:89 22
7. Trnové B  11 4 2 5 91:107 21
8. Rosina A  11 4 1 6 79:119 20
9. Krásno A  11 2 1 8 70:128 16
10. Žilina Energodata F  11 2 1 8 72:126 16
11. Strečno B  11 1 1 9 69:129 14
12. Nededza A  11 1 1 9 62:136 14

OSST Žilina - 7. liga, Juh, muži 
2012/2013

1 Strečno C - STO Jasenové A  10 : 8
2 Terchová A - Strečno C  18 : 0 wo
3 Strečno C - Maršová-Rašov A  11 : 7
4 Divina - Lúky B - Strečno C  7 : 11
5 Strečno C - Belá A  14 : 4
6 Strečno C - Kotešová A  5 : 13
7 Nededza B - Strečno C  7 : 11
8 Strečno C - Višňové D  11 : 7
9 Žilina PaP A - Strečno C  6 : 12
10 Strečno C - Rosina B  5 : 13
11 Klače A - Strečno C  7 : 11
Tabuľka
1.Kotešová A  11 11 0 0 156:42 33
2.Rosina B  11 10 1 0 163:35 32
3.Rajec B  11 9 1 1 141:57 30
4.Strečno C  11 8 0 3 101:97 26
5.Višňové D  11 7 0 4 114:84 25
6.Nededza B  11 7 0 4 109:89 25
7.Divina - Lúky B  11 6 1 4 115:83 24
8.Terchová A  11 6 0 5 125:73 23
9.STO Jasenové A  11 5 1 5 105:93 22
10.Klače A  11 5 0 6 98:100 21
11.Jablonové A  11 3 1 7 79:119 18
12.Maršová-Rašov A  11 3 0 8 85:113 17
13.Belá A  11 2 1 8 62:136 16
14.Žilina PaP A  11 2 0 9 71:127 15
15.Divina - Lúky C  11 1 0 10 35:163 13
16.TJ Fatran Varín A  11 0 0 11 25:173 11

»  Dokončenie z 12. strany
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Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 21. 
decembra 2012 v náklade 320 kusov. Za obsahovú 
časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zlože-
ní: P. Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, 
E. Trnovcová, E.Balcárová
Foto: T. Srneček, M. Praták, P. Ďurčo ml., OU 
Strečno
Tlač: Vydavateľstvo EDIS ŽU, Žilina
Reg. číslo: RP388/2008

Futbalová žiacka radosť
Organizácia žiackych súťaží v kompeten-

cii Oblastného futbalového zväzu v Žiline 
prešla v lete tohto roku pred novým roč-
níkom 2012/2013 výraznými zmenami. 
Zrušila sa dvojičková forma v I. triede a 
nahradila ju kategória žiaci od 10 do 15 ro-
kov. Delenie na starších a mladších žiakov 
začína až od 3. ligy, ktorá spadá pod riade-
nie Stredoslovenského futbalového zväzu v 
Banskej Bystrici.

Do I. triedy sa doplnili mužstvá z II. 
triedy a tá bola doplnená mužstvami z III. 
tried. O účastníkoch jednotlivých tried 
rozhodol aktív podľa prihlášok klubov, 
ktoré si mohli vybrať okruh svojich súpe-
rov, ku ktorým budú cestovať. Táto situácia 
dopomohla družstvu žiakov FK Strečno k 
udržaniu sa v II. triede, kde pribudli noví 
súperi. Derby so Stráňavami, ktoré sú 
účastníkmi I. triedy,  sa v novej organizácií 
zmenili na nie menej atraktívne súperenie 
s Nezbudskou Lúčkou.

O žiakov sa starajú tréneri Ľubomír Bel-
ko a Ondrej Kormančík. Počas jesene sa 
2-krát v týždni trénovalo s nedeľňajším 
majstrovským zápasom. Registrovaných 
hráčov je dvadsaťšesť. Traja hráči sú na 
hosťovaní. Daniel Oberta v Juventus-e Zá-
vodie a Ladislav a Adrián Bártovci v Ajax-e 
Slimáčik. S mužstvom sa pripravujú aj kan-
didáti  na prvú premiérovú registráciu cel-
kovo štyroch chlapcov. Je to celkom sluš-
ná základňa pre tvorbu mužstva, zdravú 
konkurenciu a futbalový rast. Štyria hráči 
v tomto ročníku u žiakov končia a môžu 
sa pridať k dorastu. O dopĺňanie kádra sa 
svojím spôsobom stará Marek Hanuljak, 
ktorý vedie prípravku. Sú to prváci a dru-
háci, ktorí sa pod jeho vedením zoznamu-
jú s futbalovým životom. Je to veľmi dobre, 
lebo deti získavajú skúsenosti a návyky, 
ktoré rozvíjajú ich fyzický a duchovný po-
tenciál. Na futbalovom správaní sa je v 
detskom veku výrazne viditeľné, kto sa 
koľko venoval lopte. Je preto chvályhodné, 
že máme v Strečne „prípravku“. Deti, ale 
aj strečniansky futbal, tým získavá mož-
nosti, ktoré sa môžu prejaviť už v žiackej 
kategórii, keď do mužstva prichádzajú 
„ostrieľaní“ začiatočníci a nie úplní nová-
čikovia. Je to namáhavá práca, väčšinou 

bez okamžitej spätnej väzby, tá sa do-
stavuje neskôr. Už teraz však môžeme 
povedať: „Ďakujeme Marek a spolu s ním 
aj rodičom, ktorí mu pomáhate“.

Poďme konkrétne k súťaži. V II. triede je 
14 účastníkov. V jesennej časti bolo odo-
hratých      12 kôl, keď sa posledné kolo (do 
Dolnej Tižiny) neodohralo pre zlé počasie 
a nevhodný terén. Bilancujeme teda neúpl-
nú jesennú časť.

Z dvanástich zápasov sme sedemkrát zví-
ťazili, tri zápasy skončili remízou a dvakrát 
sme prehrali. V tabuľke sme na šiestom 
mieste so štvorbodovou stratou  na prvé-
ho. Skóre máme aktívne 33:14.

Považujem za potrebné pripomenúť, 
že mužstvo tento rok sprevádzali zrane-
nia, ktoré mnohokrát významne potrápili 
mužstvo aj trénerov. Tomáš Kormančík na 
začiatku, Ján Kopásek a Erik Hauer v stred-
nej časti a Ivan Štadáni na konci sezóny.

Post brankára zastával v jesennej časti 
Ľubo Belko ml., podarilo sa mu štyrikrát 
vychytať zápas na nulu.

V obrane hrali stabilne: Erik Hauer, Bra-
nislav Samec, Marek Kopásek a Adam 
Tichý. Striedavé štarty mali: Jakub Peťko, 
Ján Kopásek, Andrej Jankulár a Jakub Pav-
lina. Obrana dostala 14 gólov. Je na šiestom 
mieste, čo zodpovedá aktuálnemu umiest-
neniu v tabuľke. Najlepšie bráni družstvo 
Turia, dostalo iba 9 gólov.

Na stredopoliarskyých postoch stabilne 
hrávali: kapitán Richard Samec, Tomáš 
Kormančík a Timotej Čičmanec. Strieda-
vé štarty mali: Ján Kopásek, Jakub Peťko, 
Jakub Pavlina, Peter Galadík, Šimon Cho-
vanec, Patrik Taraba, Ivan Štadáni, Andrej 
Jankulár. Zo záložníkov najviac podporo-
val útok Tomáš Kormančík, ktorý zazna-
menal 18 fi nálnych prihrávok.

V útoku mali stabilné miesto: Andrej Za-
ťura a Tomáš Oberta. Striedavo štartovali: 
Ján Kopásek, Jakub Peťko, Ivan Štadáni, 
Peter Galadík, Patrik Taraba, Ľubomír 
Dikoš, Marián Beháň, Šimon Chovanec a 
jediné dievča v družstve Kristína Hauero-
vá. Dali sme 33 gólov, čo radí útok na 4. 
miesto. Najviac gólov dala N. Lúčka 48. 

V súčasnom futbale sa do popredia do-
stáva univerzálnosť hráčov, aj v našom 
mužstve máme takých, ktorí dokážu zod-
povedne zastať post obrancu , záložníka i 
útočníka v tomto ročníku si to skúsili Ja-
kub Peťko a Ján Kopásek a išlo im to dobre, 
dokonca sa obaja aj gólovo presadili. Sú to 
prvé lastovičky, ale veľký prísľub do budúc-
nosti.

Konkrétne zápasy:
Strečno – N. Lúčka  0:0 
Po vyrovnanom prvom polčase sme boli 

radi, že zápas skončil remízou.
Divinka – Strečno  3:4 (A. Tichý, 2x A. 

Zaťura, T. Oberta)
Po jasnej prevahe v prvom polčase 

nastal útlm a pokojný zápas sa zmenil 
na nervák.

Strečno – Hôrky  6:0 (3x A. Zaťura, T. 
Oberta, R. Samec, T. Kormančík)

Po rýchlom góle v druhom polčase sa sú-
per položil a naši žiaci si schuti zastrieľali.

Strečno – Rajecké Teplice  4:0 (3x A. Za-
ťura, Erik Hauer)

Pokračujeme v dobrom výkone, jed-
noznačne sme boli lepší.

Strečno –Brodno  4:1 (R. Samec, 2x A. 
Zaťura, J. Peťko)

Potvrdili sme plný bodový zisk z troch 
domácich zápasov.

Kolárovice – Strečno  2:2 (2x J. Peťko)
Nepremenenými šancami a nedôslednos-

Pokračovanie na 11. strane »

Žiaci 2.trieda
1. Nezb. Lúčka 12 8 4 0 48:12 28
2. Turie 12 8 2 2 39:9 26
3. Dolná Tižina 12 8 1 3 41:11 25
4. TJ Stránske 12 8 1 3 37:12 25
5. ŠK Petrovice 12 8 1 3 32:11 25
6. FK Strečno 12 7 3 2 33:14 24
7. Družstevník Hôrky 12 6 3 3 26:25 21
8. TJ Kolárovice 12 4 4 4 23:26 16
9. RTJ Brodno 12 4 2 6 19:29 14
10. OŠK Rosina 12 4 1 7 23:30 13
11. R.Teplice-Konská 11 2 2 7 14:37 8
12. TJ Divinka B 12 1 2 9 11:56 5
13. OFK Ovčiarsko 11 1 1 9 12:38 4
14. ŠK Dolný Hričov 12 0 1 11 10:58 1

Dorast 5.liga,skupina A
1. ŠK štiavnik 13 10 2 1 61:15 32
2. ŠK Belá 13 9 3 1 46:16 30
3. Teplička n. V. 13 9 2 2 62:26 29
4. Čierne pri Čadci 13 8 1 4 34:17 25
5. FK Terchová 12 6 2 4 20:19 20
6. Stará Bystrica 12 5 3 4 28:29 18
7. Slovan Podvysoká 13 5 2 6 31:29 17
8. ŠK Radoľa 13 5 1 7 24:48 16
9. Fatran Dolná Tižina 13 4 3 6 27:40 15
10. Kysucký Lieskovec 13 4 2 7 25:47 14
11. Polom Raková 13 4 0 9 23:35 12
12. Zborov nad Bys. 13 3 1 9 23:39 10
13. FK Strečno 13 2 3 8 12:31 9
14. ŠK Dolný Hričov 13 2 3 8 18:43 9

Dospelí 5.liga,skupina A
1. Jednota Bánová 13 9 2 2 25:14 29
2. FK Predmier 13 8 3 2 33:13 27
3. Slávia Staškov 13 8 3 2 29:17 27
4. TJ Divinka 13 7 0 6 27:24 21
5. ŠK Belá 13 6 2 5 19:19 20
6. FK Terchová 12 6 2 4 22:27 20
7. OFK Kotešová 13 6 1 6 23:21 19
8. FK Rajec 13 5 2 6 24:24 17
9. Slovan Skalité 13 4 4 5 16:21 16
10. Stará Bystrica 12 4 3 5 20:26 15
11. Polom Raková 13 4 2 7 24:27 14
12. FK Strečno 13 4 2 7 24:31 14
13. ŠK Radoľa 13 3 2 8 21:27 11
14. Nová Bystrica 13 2 0 11 23:39 6
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