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XX. ročník

Dvadsiaty ročník
Pozornejší čitateľ by si aj bez tejto zmienky všimol v hlavičke dve rímske desiatky
hovoriace o tom, že Strečniansky hlásnik
vstupuje už do svojho dvadsiateho ročníka.
Tento medzník si uvedomujeme, no každý, kto je s našimi novinami zviazaný a
spätý vie, že praktické naplnenie jubilea a
uzatvorenie dvadsaťročného cyklu nastane
o rok až štvrtým budúcoročným číslom.
Prvý Strečniansky hlásnik 1/94 vydal
obecný úrad pre potreby občanov v novembri 1994. V tom istom roku sme vydali ešte jedno číslo a odvtedy pravidelne
vychádzame šesťkrát do roka. Takže ak
všetko pôjde v doterajšom rámci, Hlásnik
4/2014 bude stodvadsiatym číslom.
Bol by som rád, aby sme si, z môjho pohľadu, veľmi dôležitý fakt života obce, vo
vhodnom čase pripomenuli a poďakovali
všetkým, ktorí sa na jeho tvári, štruktúre
a naplneni podieľali. Naša vďaka patrí a
bude patriť samozrejme i Vám, našim čitateľom, ktorí nám svojím záujmom dávate
chuť pokračovať Dúfam, že to nebude vnímané ako neskromné - v tejto všeobecne
prospešnej práci. No možno našou „oslavou“ obohatíme až na výročia bohatý budúci rok, kedy si budeme pripomínať deväťdesiatiny futbalu i založenia hasičského
zboru v Strečne.
Noviny obecného úradu sú od roku 2005
zverejňované tiež na jeho oficiálnej internetovej stránke, takže je možno nazrieť do
archívu a pripomenúť si fakty a udalosti od
tohto času. Hlásnik však od svojho vzniku predstavuje kroniku zaznamenávajúcu
nielen obdobie od roku 1994, ale cez mnohé príspevky mapuje i našu históriu. Je
vlastne prameň relevantných, mnohokrát
jedinečných a neopakujúcich sa informácií
o Strečne pre občana, rodáka, študenta či
diplomanta. V roku 2010 sme vydali dva
zväzky Strečnianskeho hlásnika, ktoré obsahujú všetky kompletné čísla. Jeden z roPokračovanie na 3. strane »
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Fašiangy 2013
Fašiang sa kráti, už sa nenavráti.Táto riekanka je známa už od nepamäti. Aj v tomto roku, ako vždy doteraz, sme si pripomenuli ukončenie fašiangového obdobia
pochodom masiek a poslednými zábavami
pred pôstnym obdobím.
O zachovanie tejto tradície a dobrú zábavu sa už tradične starajú miestni hasiči.
Vsobotu 9. februára už od rána sprievod masiek a hudby prechádzal z domu do
domu všetkými ulicami. Okrem toho časť
hasičov pomáhala pri domácej zakáľačke,
ktorú na obecnom dvore zorganizoval OU,

a na ktorú pozýval občanov našej obce.
O sprievodný program pri ochutnávke
zabíjačkovej kapustnice sa postarala aj vedúca folklórneho súboru Hajovček Ľubica
Kučerová s deťmi, za čo im vyslovujeme
poďakovanie.
Večer sa potom v kultúrnom dome konala zábava, kde sa okrem iného podávali
zabíjačkové výrobky. O dobrú zábavu sa
pričinila aj skupina MARLEN, ktorá Vás
bavila až do skorého rána. A že sa zábava
vydarila, svedčí aj bohatá účasť.
Pokračovanie na 4. strane »

Štedrosť, dobrá vôľa a tvorivosť „naživo“
Už sme si zvykli, že v adventný a vianočný čas sa schádzame na Trojhviezdí podujatí – Tradície v srdci, ktoré pripravuje
Hajovček, na premiére novej hry v naštudovaní nášho ochotníckeho divadla a na
tradičnom vianočnom koncerte poriadanom renesančným súborom Flatus vocis.
Tieto podujatia sa tešia čoraz väčšiemu
záujmu návštevníkov a tí svojou účasťou
dokazujú, aká dôležitá je živá kultúra. Tá,
ktorá sa nás dotýka zblízka. Tá, ktorú nám
odovzdávajú naši príbuzní, susedia a priatelia. Zrazu ich vidíme v úplne inom svetle
a obdivujeme, ako dokážu popri zamestnaní vydolovať vo svojom životnom priestore toľko času a v sebe tak veľa disciplíny a
úsilia.
Ich výkony sú úprimné, bez známok maniér, bez klišé - čisté.

Každý zo zainteresovaných prechádza
v období skúšok vlastným pracovným aj
emocionálnym procesom a každý z nich je
zahnietený do celku a rastu konkrétneho
telesa. Rast je dar. A obdarovať ním ľudí
je ďalší nádherný dar. Zvlášť na Vianoce,
keď si máme odovzdávať najmä duchovné
dary. V tomto zmysle bolo vianočné Strečno a ľudia v ňom naozaj štedrí.
Ale je to aj boľavé. Ruka režiséra alebo
dirigenta je prísna. Aj keď je láskavá, obnažuje nedostatky, častokrát pred zrakmi
ostatných. Prečo to teda títo ľudia robia?
Pretože sú tvoriví. Pretože cítia, že kultúra nie je iba obsluha gombíka na televíznom ovládači a pasívny príjem niečoho.
Oni to robia, pretože chcú sami zažiť TO.
To neopísateľné.
Pokračovanie na 5. strane »
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Štatistika obce Strečno za rok 2012
Demografický vývoj obyvateľstva v obci za rok 2012 bol priaznivý. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zastaveniu poklesu a naopak zaznamenali sme zvýšenie o 5 obyvateľov.
Ďalšie údaje zo súpisu obyvateľstva z mája 2011 sme zverejnili v Strečnianskom hlásniku
č. 5/2012, ostatné údaje neboli doposiaľ SŠÚ zverejnené.
V roku 2012 boli nasledovné prírastky a úbytky obyvateľov (údaje v zátvorkách sú z roku
2011):
- narodilo sa 34 detí (18), z toho 21 chlapcov a 13 dievčat
- prisťahovalo sa 34 občanov (31)
- odsťahovalo sa 45 (34)
- zomrelo 18 občanov (30), z toho 11 mužov a 7 žien
Stav obyvateľov k 31. 12. 2012 bol 2631 (2626).
V školskom roku 2012/2013 navštevuje základnú školu 243 žiakov (255), z toho 122
chlapcov a 121 dievčat. Vyučovanie a chod školy zabezpečuje 21 učiteľov a 6 prevádzkových zamestnancov. V rámci školskej záujmovej činnosti pracuje 41 rôznych krúžkov.
Našu školu navštevuje 11 detí z iných obcí, naproti tomu navštevujú iné základné školy 39
detí z našej obce. Materskú školu navštevuje v priemere 64 detí, prevádzku zabezpečuje 6
učiteliek a 5 prevádzkových pracovníkov (kuchárky, upratovačky, kurič).
Počet poberateľov starobných, vdovských, vdoveckých, sirotských a invalidných dôchodkov ku koncu roka 2012 bolo 355 ľudí. Spolu vyplatené dôchodky mesačne cca 84 tis. eur.
Knižný fond v obecnej knižnici k 31. 12. 2012 bol 7565 titulov. Počet výpožičiek v roku
2012 spolu 5749.
Spracoval: Pavol Ďurčo st.
10. 8. Viktor Hriňa
80 rokov
Najstarší občania:
22. 9. František Oberta
55 rokov
Otília Pristachová 91 rokov (17. 9. 1921)
23.
11.
Elena
Beháňová
86
rokov
Jozefína Honková 91 rokov (29. 12. 1921)
16.
12.
Božena
Šipčiaková
60
rokov
Jolanta Gajdošová 90 rokov (8. 10. 1922)
28. 12. Eduard Kadaši
81 rokov
Jozefína Obertová 90 rokov (27. 8. 1922)
29. 12. Elena Klocáňová
82 rokov
Anna Verešová 90 rokov (2. 9. 1922)
Štefan Beháň 89 rokov (16. 6. 1923)
Narodili sa:
Pavol Melo 88 rokov (20. 1. 1924)
10. 2. Patrik Badík
19. 2. Dávid Králik
Uzavreli manželstvo:
21. 2. Emma Višňanská
21. 4. Miroslav Bolibruch – Barbora
1. 3. Adam Korček
Ilovská
21. 4. Diana Majdanová
28. 4. Rudolf Kubík – Mária Belková
2. 5. Matias Klocáň
28. 4. Ladislav Oberta – Lucia Ďurišková
8. 5. Sebastián Sokolovský
5. 5. Michal Belko – Miroslava Pešková
8. 5. Lara Zaparaníková
26. 5. Michal Jozaf – Ivana Kuzmányová
9. 5. Matúš Dolinajec
23. 6. Jozef Zrelica – Erika Slesárová
20. 5. Eliška Magočová
30. 6. Marián Škrípek – Lucia Kožuchová
3. 6. Tobias Oberta
7. 7. Rafael Ángel Medel Martínez –
22. 6. Jakub Ovečka
Katarína Kadašiová
28. 6. Sofia Beháňová
25. 8. Rudolf Smižík – Katarína Mešková
10. 7. Vanesa Šramová
8. 9. Michal Ďuriš – Mária Kubalová
15. 7. Matej Oberta
8. 9. Tibor Bukovinský – Michaela
16. 7. Lukáš Mojský
Ryantová
12. 8. Matej Kyčerka
15. 9. Daniel Ilovský – Alica Kyšková
13. 8. Sára Kurejová
18. 10. Daniel Samec – Anna Kittlerová
15. 8. Adam Praták
11. 10. Žoel Glušič – Katarína Tarabová
16. 8. Rudolf Kubík
17. 8. Lujza Tarabová
Zomreli:
10. 9. Oliver Oberta
18. 1. Mária Tavačová
86 rokov
13. 9. Martin Sokolovský
16. 2. Žofia Štadániová
87 rokov
2. 10. Erika Belková
27. 4. Marián Pitel
55 rokov
5. 10. Stella Beháňová
29. 4. Mária Sokolovská
82 rokov
7. 10. Daniel Franek
9. 5. I van Oberta
57 rokov
18. 10. Martin Pastierik
15. 5. Ján Očko
61 rokov
14. 11. Jakub Melo
9. 6. Tibor Samec
61 rokov
23. 11. Dominika Zrelicová
17. 6. Janka Tarabová
49 rokov
3. 12. Klára Knapcová
11. 7. Jozef Ilovský
87 rokov
4. 12. Lukáš Zicho
15. 7. Róbert Novák
81 rokov
12. 12. Sara Obertová
17. 7. Antonín Beháň
63 rokov
16. 12. Lukáš Ilovský
19. 7. Pavol Melo
59 rokov
17. 12. Matej Melo

Oznam k miestnym
daniam
Obecný úrad Strečno oznamuje občanom, že výber daní na rok 2013 bude
možné uhradiť až po doručení rozhodnutí do domácností. Jedným rozhodnutím bude vymeraná daň z nehnuteľností a poplatok za psa. Druhým
rozhodnutím bude určený poplatok
za komunálny odpad. Občania budú
môcť uhradiť platby do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tromi
spôsobmi:
- prevodom na účet OÚ podľa údajov
uvedených v rozhodnutí
- poštovou poukážkou
- v hotovosti v kancelárii Obecného
úradu v Strečne
Na vyrúbenie dane z nehnuteľností
je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Priznanie k dani
z nehnuteľnosti, k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane (obci) do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť podľa stavu
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia
vzniknú zmeny, je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani z
nehnuteľností obci v lehote do 31. januára.
Daňová povinnosť za psa vzniká
daňovníkovi (fyzická alebo právnická
osoba) prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane
(pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane. Ak
vznikla daňová povinnosť k dani za
psa v priebehu zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný podať daňové
priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto povinnosti.
Poplatok za komunálny odpad obec
vyrubuje každoročne rozhodnutím na
celé zdaňovacie obdobie.
Pri zmenách rozhodujúcich pre určenie poplatku za komunálny odpad v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný tieto oznámiť obci do
30 dní odo dňa, kedy zmena nastala. V
prípade, že poplatník spĺňa podmienky ustanovené vo VZN pre vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti, je
povinný ich preukázať každoročne.
Ďalšie podmienky platenia miestnych daní a poplatkov sú schválené
vo VZN obce č. 5, 6 /201˝2, ktoré boli
uverejnené v predchádzajúcom čísle
obecných novín a sú taktiež zverejnené
na webovej stránke obce.
-r-
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Liturgický rok
Liturgický alebo cirkevný rok (lat. annus ecclesiasticus) je časový sled sviatkov a liturgických období v kresťanských
cirkvách. U jednotlivých cirkví je v niektorých prípadoch a z historických dôvodov určovaný odlišnými typmi kalendárov. Jedná sa predovšetkým o juliánsky a
gregoriánsky kalendár.
V katolíckej cirkvi sa liturgický rok riadi gregoriánskym kalendárom. Tak, ako
ľudia delia svoj čas na dni, týždne, mesiace, roky..., aj bohoslužby, liturgia Božieho
ľudu, prebieha v čase, ktorý sa volá liturgický rok. V tomto časovom okruhu si
Cirkev pripomína a sprítomňuje tajomstvá Kristovho života a čerpá dary jeho
vykúpenia. V bohoslužbách liturgického
roka veriaci ľud prežíva a sprítomňuje
si udalosti z Ježišovho života. Liturgický
rok sa delí na obdobia: adventné, vianočné, pôstne, veľkonočné a dve obdobia
cez rok. Cirkevný rok sa začína adventom, ktorý predstavuje dobu čakania na
príchod Ježiša Krista. Advent sa začína
1. adventnou nedeľou a končí sa rannou
omšou 24. decembra. Trvá približne štyri týždne. Po advente nasleduje vianočné obdobie, ktoré je oslavou tajomstva
Ježišovho narodenia. Začína sa vigíliou
Narodenia Pána 24. decembra a končí sa
nedeľou krstu Pána (nedeľa po 6. januári). Obdobie od nedele Pánovho krstu po
popolcovú stredu predstavuje prvý okruh
obdobia cez rok. Toto obdobie sa ľudovo
nazýva fašiangy. V tomto období slávime

sviatok Obetovania Pána – Hromnice.
Popolcová streda je prvý deň pôstneho
obdobia, ktoré je obdobím prípravy na
veľkonočné sviatky. Počas pôstneho obdobia sa kresťania sústreďujú na duchovný rast, premenu a obnovu svojho života. Pôstne obdobie končí rannou svätou
omšou svätenia olejov na Zelený štvrtok.
Veľkonočné obdobie začíname veľkonočným trojdním (Veľký piatok, Biela
sobota a Veľkonočná nedeľa) na Zelený
štvrtok večer. Počas trojdnia si pripomíname Poslednú večeru Pána Ježiša, jeho
utrpenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie.
Veľkonočné obdobie trvá 50 dní a končí sa slávnosťou zoslania Ducha Svätého.
Najdlhším liturgickým obdobím cirkevného roka, ktoré trvá 34 týždňov je 2.
obdobie cez rok. Začína sa svätodušným
pondelkom a končí sa sobotou pred 1.
adventnou nedeľou. Poslednou nedeľou
cirkevného roka je nedeľa Krista Kráľa. V liturgickom okruhu 2. obdobia cez
rok slávime slávnosť Najsvätejšej Trojice,
sviatok Tela a Krvi Pána (Božie telo), Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Premenenia
Pána... Toto obdobie je oslavou mnoho
svätých a venuje veľký priestor Panne
Márii.
Celý sled slávností, sviatkov, spomienok
liturgického roka nájdeme v liturgickom
kalendári, čiže direktóriu. Nachádzajú sa
v ňom aj informácie potrebné pre slávenie konkrétneho liturgického dňa.
AM
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Poďakovanie
Zo srdca úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, priateľom
a spoluobčanom, ktorí sa prišli rozlúčiť
s mojím drahým a milovaným manželom, otcom, bratom, starkým, švagrom
a ujom

ONDREJOM HLINÍKOM,
ktorý nás navždy opustil dňa 4.2. 2013
vo veku 73 rokov.
Tiež ďakujeme za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť POĽOVNÍCKEMU ZDRUŽENIU OSTREDOK,
DOBROVOĽNÉMU HASIČSKÉMU
ZBORU STREČNO a ZVĀZU RÁDIOAMATÉROV SLOVENSKA, čím ste mu
prejavili úctu na jeho poslednej ceste.
S vďakou a láskou manželka a deti s
rodinami.

Dvadsiaty ročník
» Dokončenie z 1. strany

kov 1994 – 2003 a druhý zahŕňa roky 2004
– 2010. Každý s viac ako 400 stranami.
Myslím si, že tak ako kniha Strečno i Hlásnik by mal tvoriť súčasť knižnice patriota a
každého, kto má o našu bohatú minulosť i
súčasný vývoj záujem.
Snahou všetkých tvorcov je, aby si naše
noviny výpovednú hodnotu a pozitívne
vnímaný vplyv zachovali i v budúcnosti.
Pretože je to dôležité pre náš rast, povedomie aj interes občana byť aktívnym článkom života obce.
Ing. Pavol Albrecht
šéfredaktor Strečnianskeho hlásnika

Valentínska kvapka krvi
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Strečne zorganizoval 15. februára
prvý tohtoročný odber krvi pri príležitosti širokoplošnej akcie Valentínska kvapka
krvi. Každoročne vykoná mobilná transfúzna jednotka v našom kultúrnom dome
tri odbery pri celkovej účasti priemerne
100 darcov. Aj tento odber bol potvrdením
vysokej účasti a možno predpokladať, že v
roku 2013 opäť prispeje strečnianska organizácia vzácnou tekutinou v množstve
takom ako po minulé roky.
Aj napriek chrípkovému obdobiu sa odberu zúčastnilo 31 darcov, z čoho bolo až
17 žien. Ženy môžu darovať krv trikrát
ročne (muži štyri krát) a aj preto miestny
spolok organizuje pre našich darcov odber
v Strečne iba trikrát za rok, aby sa ho mohol zúčastniť každý záujemca. Veľa z našich občanov darúva krv tiež individuálne.
O darcov sa postaral aj tentokrát Výbor
MS SČK a takisto im vyjadril vďaku občerstvením a prispevkom obecný úrad v
podobe darčekových poukážok v hodnote
3 eurá na nákup v obchodnej sieti COOP

Jednota v Strečne. Redakcia obecných novín sa tiež pripája s poďakovaním za každého, komu svojim činom pomáhajú.
Zoznam darcov:
Daniel Ilovský - Sidónia Kočišová
Božena Obertová - Lenka Honková
Stanislav Puček - Jakub Cvacho
Miroslav Cvacho - Peter Oberta
Zuzana Obertová - Petra Ďuračková
Vladimír Bukovinský - Michal Klocáň

Darina Bukovinská - Eva Štadániová
Monika Michalková - Peter Michálek
Dominika Klocáňová - Anton Taraba
Alžbeta Michálková - Janka Škovránková
Veronika Dikošová - Nora Dikošová
Jozef Bičan - Michal Dolinajec
Alfonz Klocáň - Štefan Tavač
Eva Vojvodová - Milada Lievajová
Daniel Samec - Ján Krivko
Lenka Vojvodová
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Fašiangy 2013

Výročná členská schôdza
MS SČK
Výbor MS SČK srdečne pozýva svojich
členov a darcov krvi na výročnú schôdzu
Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Strečne, ktorá sa bude konať
2. marca 2013 o 15,00 hod. v sále kultúrneho domu.

Najkrajšie nasvietený dom

» Dokončenie z 1. strany

V utorok 12. februara sa pokračovalo
tradične zábavou, kde nesmel chýbať ani
lopatkovec. Na občerstvenie sme tento
raz podávali praženicu s klobásou, ktoré
dostali masky pri sprievode dedinou. Na
záver, tak ako každý rok, sa o pol noci pochovávala basa, čím sa skončil čas zábavy
a začal sa 40- dňový pôst pred Veľkou nocou.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí prispeli či už vajíčkami, slaninou, klobásou alebo peniazmi.
Taktiež sa chceme poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly a pri organizovaní zábavy. Bez Vás
všetkých by sme nemohli urobiť takúto zábavu, a tak zachovať túto tradíciu pre ďalšiu generáciu. Tešíme sa na stretnutie opäť
o rok.
Vlado Bukovinský

Aj počas posledných Vianoc vyhlásil výbor MO Matice slovenskej v Strečne súťaž
o najkrajšie nasvietený dom v obci počas
vianočných sviatkov. Zdá sa, že minuloročná súťaž najviac inšpirovala ocenených
v minulom roku.
Palmu víťazstva si v tomto roku odniesol
dom č. 766 (pri supermarkete Jednoty),
druhé miesto si odnesie dom č. 467 Ulica
za záhradami (minulý rok prvý), no a na
tretie miesto sme dali domu č. 613. Tradičné ceny - knihy Strečno si môžu víťazi
prevziať v dome č.274 u p.Ďurču.
Pavol Ďurčo ml.,
predseda MO MS Strečno

Zmena termínu
Pri zostavovaní obecného kalendáru sme
uviedli, že spoločný výstup na Javorinu
bude 12. mája. Podľa aktuálnych informácii sa tento tradičný hviezdicový výstup na
Javorinu uskutoční 5. mája 2013.

Odvoz
komunálneho
odpadu

Detský folklórny súbor Hajovček nastúpený pred kultúrnym domom na fašiangový pochod masiek

Komunálny odpad
(každý druhý týždeň v utorok)
marec – 5. a 19.
apríl – 2., 16. a 30.
Triedený komunálny odpad
(tretí štvrtok v mesiaci)
marec – 21.
apríl – 18.

Z výročnej schôdze Jednoty dôchodcov
26. januára 2013 uskutočnila Jednota dôchodcov v Strečne výročnú členskú
schôdzu. Na schôdzu okrem členov prijali
pozvanie tiež zástupcovia Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov v Žiline Ing. Eva
Beráková, starosta Strečna Bc. Dušan Štadáni a MUDr. Vršanský.
Schôdzu otvorila p. Kadašiová, ktorá privítala prítomných. Predsedníčka p. Tarabová oboznámila členov JD o podujatiach,
ktoré sa uskutočnili v roku 2012. Starý výbor odstúpil a bol navrhnutý nový výbor
v zložení Elena Kuzmányová, Viera Bitušíková, Anna Trnovcová, Žofia Tavačová
a Štefan Kán. Nový výbor bol jednohlasne
schválený. Do diskusie sa prihlásil starosta
obce, Bc. Dušan Štadáni, ktorý vyzdvihol

prácu a poďakoval členom výboru. Vysvetlil dôvody neuplatnenia zliav pre držiteľov preulazov ZŤP a občanov nad 70.
rokov, ktoré boli využívané v minulosti.
Naopak oboznámil o možnosti príspevku
na obedy pre tých dôchodcov, ktorí využívajú služby stravovacieho zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce (kuchyňa
MŠ). Tento návrh bude predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.
MUDr. Vršanský vo svojom vstupe vysvetlil dôchodcom a svojim pacientom momentálnu situáciu v poskytovaní lekárskej
starostlivosti. Uviedol, že nielen pre obvod
Strečno, ale aj Stráňavy nebude môcť naďalej vykonávať ordinačné hodiny v obci. Vysvetlil, že tak ako predchádzajúce vedenie i

súčasné mu pri poskytovaní priestorov vychádzalo maximálne v ústrety a bez nároku na úhradu. Dôvodom súčasného stavu
je však pridelenie nového obvodu, a s tým
spojený prísun nových pacientov, avšak k
nevládnym chorým pacientom bude na
základe nahlásenia chodiť tak ako doteraz.
Ďalej uviedol, že pre pacientov zo Strečna
bude prednostne predpisovať lieky v Žiline
každý utorok od 13,00 – 15,00 hod. Do
diskusie sa tiež prihlásila Ing. Beráková a
krátkym príhovorom oboznámila členov
Jednoty dôchodcov s programom krajskej
organizácie v Žiline. Na záver odstupujúci
výbor poďakoval p. starostovi za pomoc a
ústretovosť počas ich pôsobenia.
výbor JD Strečno
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Štedrosť, dobrá vôľa a tvorivosť „naživo“
» Dokončenie z 1. strany

Ruský skladateľ Alexander Skrjabin povedal: „Keďže som bol stvorený, nemôžem
netvoriť.“
Strečno sa hrdí krásnou krajinou, hradmi, históriou, ale má ešte niečo cenné: ľudí,
ktorí chcú byť tvoriví. Živí. Máme ľudí,
ktorým záleží na kultúre Strečna. A kultúra – to je duch - niečo živé v danom mieste
alebo v spoločenstve.
Ďalší jav, ktorý pri tejto živej kultúre
vzniká, je vzťah. Vzťahy tiež patria ku kultúre. Vzťah k rodine, rodisku, k prírode, k
ľuďom, a tiež vzťah umelca (je jedno, či je
to amatér alebo profesionál) a vnímateľa.
V dedine, akou je Strečno, je tento vzťah
úzky – každý zúčastnený akoby hovoril: Ja
to robím pre vás. A divák častokrát cíti: On
to robí pre nás.
Tóny vianočného koncertu sa dotkli oživených malieb zrekonštruovaného strečnianskeho kostola a dúfame, že sa dotkli
všetkých, ktorí si v chladnom počasí prišli
pre vianočné melódie. Ďakujeme za všetky príjemné ohlasy, zaväzujúce k ďalšiemu
stretnutiu. Bola to naozaj štedrosť a dobrá
vôľa z oboch strán.
Ďakujeme pánovi dekanovi Gurovi za
možnosť opäť rozdať vianočné piesne v
našom kostole. Vďaka nech zaznie z tohto článku aj všetkým umeleckým vedúcim

a ich zverencom: DFS Hajovček, zboru
sv.Žofie, ŽSS Zvonici, DSZ Svetluška zo
ZUŠ v Martine, hudobníkom a spevákom
zo Strečna (aj zďaleka) a ďakujem aj mojim renesančným nadšencom za výkon aj
organizáciu. Išli sme ruka v ruke. Hlas v
hlase...
Vieme, že v našej obci sú mnohí šikovní,
aj umelecky a hudobne nadaní ľudia. Poznáme celé rodiny. Preto sme sa rozhodli,

Pred sezónou
Strečno je vnímané ako jeden z klenotov Slovenska a je aj našou snahou potenciál nielen zveľaďovať, ale tiež využívať.
17. februára t.r. v relácii STV Slovensko
v obrazoch jeden z prvých diplomatov,
ktorý reprezentoval Slovensko - Ján Kubiš, na otázku „Čo by sme mohli využiť
pri zviditeľňovaní Slovenska“, odpovedal,
že máme obrovské rezervy, ale vynikajúcimi výsledkami na papieri nikoho neohúrime. Značka sa personifikuje úspešnými ľuďmi alebo niečím vynimočným,
krásnym, kde sa pozitívne zviditeľňujeme
našou kultúrou, duchovným bohatstvom
či úspechmi športovcov.
Uvádza, že už nie sme neznámi a máme
čo ukázať. Presviedča o tom viacerých
svojich kolegov, pričom využíva svoje
„know – how“. Zrejme ono bolo dôvodom, že ako minister zahraničných vecí
SR v máji 2008 pri predstavovaní Slovenska u nás akreditovaným veľvyslancom
ukázal i Strečno, plte a hrad. Jeho skúsenosť a vtedajšia spokojnosť sa zrejme
premieta do doporučení tiež v rámci pôsobenia vo funkcii generálneho sekretára OSN, osobitného vyslanca a riaditeľa
Asistenčnej misie OSN v Afganistane, či

bola ich dôvodom v predchádzajúcich
pôsobiskách a funkciách, ako napr. generálneho tajomníka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Ján Kubiš je významným diplomatom,
nositeľ najvyššieho vyznamenania Francúzskej republiky Radu čestnej légie a
v kuloároch sa hovorí o jeho osobe ako
kandidátovi na predsedu OSN. Vo svojej
práci sa riadi krédom: „Nebáť sa vízie,
stáť rovno, byť čestný v tom, čo robím a
odborne pripravený“.
Myslím si, že nielen pred nadchádzajúcou sezónou, ale aj v ďalšom období i
jeho kladný vzťah k Strečnu a pozitívna
skúsenosť diplomata svetového významu
s našou prácou môže byť pre nás záväzkom i motiváciou.
Otvárame sa svetu a Strečno v ponuke
Slovenska má svoje miesto. Tak ako bol
spokojný on a jeho misia, verím, že budú
aj ďalší, ktorí sa o nás dozvedajú na medzinárodných výstavách či nás priamo
individuálne alebo organizovane navštevujú alebo dávajú referencie v rámci výstupov info ciest zahraničných touroperátorov .
Ing. Pavol Albrecht

že na budúcom koncerte budú hlavnými
interpretmi práve rodiny. Ak teda sami
hráte na nejaký hudobný nástroj, alebo
radi spievate, alebo poznáte rodiny, ktoré si doma spievajú – dnes tak vzácny a
vymierajúci jav(!), odvážte sa, podporte,
presvedčte! Alebo sa spojte. Stojí za to byť
Tvorivý. Stojí za to byť Živý!
Už teraz sa na vás tešíme...
za Flatus vocis om*

12. apríl - Deň narcisov
Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých
a živých narcisov na podporu všetkých,
ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením
tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná
zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme
financovania programov a projektov na
podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. Ako každý rok bude zbierka
vykonávaná aj v našej obci. Za každý príspevok vopred ďakujeme.
Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku
bola prijatá za člena Európskej asociácie
Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so
sídlom v Ženeve. Ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia registrovaná na
Slovensku podľa zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov - občianske združenie
- pokračovala vo svojej práci po rozdelení ČSFR pod názvom Liga proti rakovine
SR (LPR SR) s neprerušeným členstvom
v ECL a UICC.Na medzinárodnej úrovni
spolupracuje LPR SR so 40 organizáciami
z 28 štátov Európy, s členmi ECL a inými
organizáciami vo svete.
Liga proti rakovine
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Spod Strečna na svetové pódia
Názov kapitoly zborníka, ktorý k 240. výročiu narodenia Márie Terézie Artnerovej – Theone (1772 – 1829) zostavila PhDr. Anna Jónásová z OZ Galanta literárna a vydala na záver
roka 2012 v spolupráci s galantskou knižnicou, popisuje doteraz neznámy fakt o zápise povesti – piesne o vílach, ktorý urobila Mária Terézia Artnerová u obyvateľov „v začmudených
chalúpkach“ pod Strečnom a ktorý sa stal námetom svetoznámeho baletu Giselle. Publikácia
je pre záujemcov k dispozícii v obecnej knižnici
Mária Terézia Artnerová (von Artner), poPiešťanoch, Súľove a Strečne.Aj keď písala po
etka, spisovateľka a dramatička, písala pod nemecky, prejavila záujem o ľudové piesne a
pseudonymom Theone. Nemeckí literárni povesti, s ktorými sa stretávala vďaka tomu,
historici ju zaraďujú do kategórie „zabudže sa jej mecéni neseparovali od drobného
nutej literatúry“. V našej literátnej vede sa ľudu, hovorili jeho rečou a povzbudzovali
tiež nikto sústredene nevenoval výskumu
poddaných a služobníctvo, aby im a ich hosliteratúry, ktorú písali ženy v predmatičnom ťom rozpávali príbehy a povesti.
období. Pomery v tejto dobe i jej prísne seMárii Terézii Artnerovej patrí čestné
bahodnotenie vyjadruje veta, ktorú napísala
miesto medzi po nemecky píšucimi autormi
ako 16 ročná: „Smiešna mi je každá žena, na území Slovenska. Okrem básní, drám a
ktorá sa medzi spisovateľov tlačí, hoci jej cestopisných listov nám zanechala dôkaz o
práce nemajú mužskú dokonalosť, ani mi- sile ľudovej slovesnosti, ktorá môže zaujať a
moriadne znaky talentu“
zapôsobiť aj v inom kultúrnom prostredí.
Mária Terézia sa narodila v Šintave na VeľStrečno
kú noc 19. apríla 1772 ako prvá dcéra v evanPod Strečnom počula a zaznamenala ľujelickej rodine Georga Leopolda von Artnera dovú povesť o vílach, ktorú neskôr s ďalšími
a Magdalény Hubertovej. Otec dôstojník ra- príspevkami poslala Jánovi Kollárovi (s ktokúskej armády (neskorší generálmajor) velil rým sa pravdepodobne osobne poznala) do
posádke dragúnov, umiestnených v rámci Národných spievaniek. V poznámkach o pripolitických zámerov Márie Terézie aj na Šin- spievateľoch to uviedol sám Ján Kollár.
tavskom hrade. V Šintave sa im narodili ďalVedomosť o piesni, resp. povesti o vílach a
šie štyri dievčatá. Rodičia dbali o výchovu a o ich čarách poslúžila Artnerovej ako námet k
vzdelanie sa starali súkromní učitelia.
napísaniu nemeckej balady Der Willi-Tanz.
V roku 1811 (po devalvácii meny) priš- Uverejnila ju v roku 1822 v Taschenbuch für
la rodina sestier Artnerových o majetok. vaterländische Gedichte. O pôvode sa rozviTerézia prijala pozvanie manželov Imricha nula polemika – čo bolo skôr, povesť, pieseň,
a Márie Zayovcov do Bučian a neskôr do
umelá balada (?) a ktorú verziu možno povaUhrovca. Barónke robila duchovnú a literár- žovať za pôvodnú. Ján Kollár porovnal túto
nu spoločníčku a viazalo ich silné priateľské „nemeckú báseň od pani Artnerovej“ s piesputo. Desaťročný pobyt v rodine baróna a ňou uverejnenou v jeho Spievankach a tvrdil,
neskôr grófa Zaya je považovaný z hľadiska že táto naša jej nepochybne slúžila ako zákliterárneho smerovania a tvorivej slobody za lad a studnica. Chybu skladateľka urobila v
najdôležitejší úsek jej života.
tom, že víly zobrazila ako hnevlivé a vraždiaTerézia sa nevydala a je otázne, či prežila
ce bytosti. František Votruba sa na problém
nejaký, hoci aj platonický vzťah. Rodina Za- pozrel chronologicky (podľa roku vydania)
yovcov akceptovala prirodzenosť prostredia, a vyslovil názor, že prvé boli nemecké básne
a aj keď na kaštieľoch dominoval nemecký o vílach a že slovenské texty mytologických
jazyk, používali aj latinský, maďarský a slo- piesní boli len „novodobé umelé výmysly“.
venský jazyk, ktorý bol prostriedkom dennej Eugen Paulíny v obšírnej poznámke v závekomunikácie služobníctva, poddaných, re- re vydania Spievaniek v roku 1953 vysvetľuje
meselníkov a roľníkov. Imrich Zay mal dob- nanovo etymológiu slova víla a prikláňa sa
rý vzťah so vzdelancami z radov šlachty, no k názoru, že nemecká báseň bola umelá, no
aj s učiteľmi neurodzeného pôvodu, najmä tematicky sa opiera o záznamy Terézie Arts otcom Ľudovíta Štúra, Samuelom. O ich nerovej. Najtvrdší verdikt vyniesol Stanislav
vzťahu píše Jozef Miloslav Hurban aj Ľudovít Souček v článku Domnělá píseň v časopise
Štúr.
České museum 1832, v ktorom Artnerovú i
Bolo to prostredie, v ktorom Mária Terézia
Kollára upodozrieva z nepôvodnosti a z nie
Artnerová žila a umožňovalo jej literárne sa veľmi poctivých edičných postupov.
realizovať, inšpirovať sa okolitou prírodou a
Souček konštatuje dôkazy o umelosti piescestovať.
ne o vílach. Hovorí o prebratí námetu zo
Nevie sa presne, kedy navštívila našu časť srbskej pôvodiny, ktorú preložila nemecká
Slovenska, ale autorka zborníka dedukuje, že
autorka Tavlj. To, že na začiatku bola slovenna potulkách po Považí sprevádzala učiteľa ská ľudová pieseň, resp. povesť, považuje za
a kňaza Samuela Bredeckého (1772 – 1812), nemožné a nepravdivé.
ktorý bol významným prírodovedcom, toDiskusia bola natoľko živá, že fundovaný
pografom, spisovateľom a vydavateľom. Jej
príspevok o pôvode a rozšírení slovenských
zážitky boli autentické a písala o Rokoši, útvarov o vílach, s akcentom na ruské teri-

Spracoval: Ing. Pavol Albrecht

tórium publikoval v rovnakom periodiku aj
Pavol Jozef Šafárik. Istým spôsobom potvrdil
slovenskú autenticitu povesti o vílach aj Johann Paul Köffinger, keď sa v nasledujúcom
ročníku odvolával na uverejnenú baladu Terézie Artnerovej, tento raz podľa povestí z
„peknej nitrianskej doliny“.
Jasno do diskusie môže vniesť obšírny
úvod k nemeckej básni, uverejnenej v Taschenbuch, z pera samotnej autorky: „Tanec
víl. Slovenská ľudová povesť. V trenčianskej
stolici na okolí Žiliny – natoľko je rozšírená,
je autorke neznáme – panuje ľudová povera,
že duše neviest, ktoré zomreli po zasnúbení,
nepožívajú pokoja, ale sú nútené k nočným
potulkám, takže v čase nového mesiaca kolá
tancujú a smrtné piesne spievajú...“ Nasleduje popis ich tancov, v ktorých na smrť umoria
mládencov.
V tejto edičnej poznámke vysvetľuje autorka aj pôvod povesti. Píše, že ....v začmudenej
horniackej chalupe nemožno od sedliakov
očakávať nejaké idylické scény“, a teda nech
rozhodnú čitatelia, ako to spracovala. Balada,
ktorú tvorí 250 rýmovaných veršov, je koncipovaná ako štylizovaný rozhovor dievčiny
Betty a jej milého, gajdoša Jana.
To, že slovenská ľudová povesť je základom
pre jej nemeckú verziu Der Willy – Tanz
možno doložiť aj úryvkom listu, ktorý v decembri 1820 z Uhrovca poslala Mária Terézia
Artnerová Aloisovi Mednyánskemu (autor
knihy Malebná cesta dolu Váhom): „Jedna
slovenská ľudová povesť, ktorá je veľmi poetická a mne ju vyrozprávali...“ a ďalej píše, že
nie je veľmi romantická, ale taká, aký je život
ľudí v začmudených chalúpkach.
Ako vidíme, stretávame sa tu s tromi slovesnými útvarmi: povesťou, piesňou i básňou. Námet tanca nezostal len na slovesnej
– išiel ďalej.
S básňou Márie Terézie Artnerovej sa zo-
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známil Heinrich Heine a popísal ju vo svojom diele De l´Allemagne. Odtiaľ sa príbeh
„zomrelých neviest – víl“ dostal k libretistovi Theophilovi Gautierovi. V liste Heinemu
napísal, že ho veľmi zaujala pasáž, v ktorej
opisuje „duchov v bielych plášťoch, ktorých
dolné okraje sú stále mokré...., ktoré pri tanci nemajú zľutovanie počas celej noci.... Aký
nádherný balet by sa dal podľa toho vytvoriť!“
Gautier sa námetu chytil a veľmi skoro
napísal baletný príbeh, ktorý mal názov Les
Wilis. Libreto putovalo k hudobnému skladateľovi Adolphovi Charlesovi Adamovi,
ktorý do týždňa skomponoval hudbu. Vzniklo tak jedno z najkrajších baletných diel: Giselle. Premiéra sa konala v Paris Opéra 28.
júna 1841. V Londýne bol balet uvedený v
roku 1843 pod názvom Giselle or the Phantom Night Dancers. Vďaka týmto autorom
už 170 rokov ožíva v baletnej verzii príbeh
dievčiny Giselle, vojvodkyne Bathildy a vojvodu Albrechta v atmosfére mytologického
príbehu spod Strečna. V roku 2010 sa dočkal
dvoch odlišných choreografických prezentá-

Poznámka spracovateľa
Aj touto cestou by som chcel poďakovať
pani doktorke Anne Jónásovej, ktorá zborník Theone o Márii Terézii Artnerovej nielen zostavila, ale nás na jeho vydanie tiež
upozornila. Zrejme by sme sa tak skoro
nedostali k faktom, ktoré posúvajú naše
poznanie, prispievajú k hrdosti na rodnú
obec a majú mimoriadny význam pre naše
povedomie. Je to dielo rozsahom neveľké,
ale hĺbkou výskumu, citáciami, odkazmi na
literatúru potvrdzuje autenticitu a je možné
sa o ne oprieť. Považujem za šťastie, že napriek nie veľa historických udalostí, osobností či povestí sme ich významom známi i
za hranicami. Balet Giselle, aj keď o ňom a
už vôbec nie o pôvode jeho libreta sme doteraz veľa nevedeli, je zrazu celosvetovým
vyslancom našej kultúry.
Prebieha proces blahorečenia Žofie Bosniakovej, Margita a Besná sú bralá opradené povesťou, ktorá láka, možno povedať, každého. A prielom Váhu - cesta cez
nepriechodný horský masív, ovplyvňoval
migrujúcich od dávnovekov. To všetko je
spojené s našou obcou a zviditeľňuje široko - ďaleko.
Bodaj by sme sa mali možnosť zoznámiť
sa i s ďalšími neznámymi faktami alebo
osobami z našej histórie, ktorými sa budeme môcť pochváliť. Napríklad potvrdiť,
že Strečno je skutočne zakreslené na Ptolemayovej mape, ktorá zachytáva osídlenie
už okolo roku 150 n.l.
Ako vníma prínos Theone a autorky
lektorka diela PhDr. MonikaVarsányiová,
CSc., ale i cez význam diela ich odkaz pre
súčasnosť sa môžeme dozvedieť z príhovoru na „krste“ zborníka.

cií na doskách Košickej opery a opery SND
v Bratislave.
V mimoriadne obsiahlej databáze o balete Giselle sa pri genéze vzniku a spracovania námetu o tancujúcich vílach ako prvý
spomína Heinich Heine. A hoci sa celkom
podrobne vysvetľuje, čo vlastne tie víly sú, v
anglických prameňoch sa hovorí o vílach ako
o ženských upíroch, mystických kreatúrach,
prirovnávajú ich k fantómom a elfom.
Aj keď sa uvádza, že ide o slovanskú povesť,
k tomu, že na počiatku stála Mária Terézia
Artnerová, ktorá sa inšpirovala slovenskou
povesťou a piesňou, dospel až nemecký historik baletu, docent na Vysokej hudobnej a
tanečnej škole v Kolíne Peter Frank-Manuel.
V roku 2008 totiž vydal historické pramene
o balete Giselle, kde okrem faximile notového zápisu od Henriho Justamata z roku 1860
uverejňuje aj dodatok: Ergänzt durch Therese von Artner: „Der Willi – Tanz. Eine slowakische Volkssage an dem Jahr 1822.“. Tento
autor sa najtesnejšie priblížil k autentickému
prameňu, v ktorom príbeh vznikol, ku kraju,
kde sa po stáročia traduje mystický príbeh
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o vílach, lesných žienkach, divožienkach
a rusalkách, o ich čarách, nadprirodzenej
moci a ich nočných tancoch. A pretože ani
Peter Frank – Manuel nespomína Kollárove
Národné spievanky, dovolíme si upresniť, že
ten kraj leží na Hornom Považí, konkrétne
v údolí Strečna na Považí. A aby bola informácia úplná, prikladám (autorka zborníka
Anna Jónasová) verziu, ktorá bola uverejnená v Národných spievankách:
Tam okolo Strečna
cesta nebezpečná.
Pod zámkom sa skryli
v bielych plášťoch víly.
Na lúkach vo Váhu
často sa kúpajú,
po poli širokom
tancúvajú skokom.
Koho raz pochytia
tak ho dlho vrtia,
až pokiaľ v ich hrsti
dušu nevypustí.

Príhovor PhDr. MonikyVarsányiovej CSc.
Pôvodne som mala predniesť oficiálny lektorský posudok na našu dnešnú tému. Dovolila
som si zobrať to z iného konca napriek tomu, že publikácia Theone Mária Terézia Artnerová,
ako tvorivo seriózna biografická, bibliografická a dôstojná historická, navyše priekopnícka
sonda, ktorá je svojím étosom plná fantázie, snov, imaginácie, ilúzií, i mágie, by očakávala
odborné, exaktné hodnotenie... Uchopím to z inej, senzitívnejšej stránky.
Najmä preto, že oblúkom dúhy spred 240 rokov medzi nás skĺzla: nežná, pôvabná, krehká,
černovlasá bytosť, ktorá okrem iného svojou baladou inšpirovala takých veľkých duchov
umenia ako boli Heinrich Heine a francúzsky skladateľ Adolphe Adam – k vytvoreniu svetoznámej Giselle, nádherného baletu, v ktorom sa víly – prosím pekne – spod Strečna, vznášajú v opare hviezd, tancujú na lesnej čistinke, natriasajú svoje tylové, pastelové, feromónové
lapače a lákajú do kruhu svätojánske mušky, nezáleží, či sa volajú Hilarion, alebo Janko,
stačí, že im smrtiaci kolotoč vôní učaril.
Artnerová vstúpila do tohto starého galantského kaštieľa, ako nevstúpila zatiaľ do žiadneho v takom širokom zábere jej literárneho talentu a prihovára sa nám jazykom ( i keď
nemeckým), ktorému rozumieme, lebo ona vysiela slovo do sfér duše, mení ho na vtáka,
čo zaletí v diaľne kraje zákutí ľudských osudov, dotkne sa krídlami boľavých sŕdc, otvorí
dvere do rodnej zeme, zabrnká na strunu koreňov, ako drumľa rozkmitá hruď každej citlivej bytosti. Prišla k nám autorka, ktorá vyzýva Európu, aby si všimla prírodné krásy tohto
fliačku zeme, toho priestoru, ktorý jej ako prvý dal chlieb a rozkmital v nej struny básnickej
posadnutosti. A je jedno, či to bol Apolón alebo krásy prírody, či krásy ukryté v dušiach ľudí,
s ktorými „mala tú česť“ stretnúť sa na svojej, osamelo ženskej, literárnej tvorbe.
Už sme si za 20 rokov tak zvykli na prázdne škrupiny, čo sa tvária ako petrohradské zlaté
vajcia, na stojaté mláky, ktoré sa vydávajú za Mariánsku priekopu, na potemkinovské fasády,
ktoré si hovoria celebrity, že keď nám vložia do ruky drahokam, zrazu nevieme, čo s ním a
prehadzujeme si ho v rukách, ako žeravý uhlík. Prehadzujeme, kúzlime, tvárime sa, že nič
nevidíme, kľučkujeme, aby sme sa vyhli pohľadu priamo do očí, schovávame sa za frázy,
aby sme nevyzerali ako barbari, radšej sa staneme hluchými a zabudneme, že sme priatelia.
Napodiv, nezvíťazí vždy materiálny egoizmus vďaka piesni hladnej duše. Vďaka divoške, čo
vyzula lodičky a behala s vlkmi, lebo história a činorodosť vlkov a žien majú svoje paralely. Obe entity majú ostré zmysly, hravého ducha, silne vyvinutý zmysel pre oddanosť, sú
vytrvalé a silné, hlboko intuitívne, náruživo sa starajú o svoje rodiny, partnerov, blízkych.
Prispôsobia sa neustále sa meniacim okolnostiam, sú odolné a statočné. A tak Artnerová
prišla medzi nás, vďaka, A IBA VĎAKA, neúnavnému, nielen tvorivému a autorskému, ale
aj manažérskemu a diplomatickému úsiliu Dr. Anny Jónásovej. Jej vďačí Artnerová za to, že
sme ju, zabudnutú, zaviatu prachom storočí a necitlivosti mohli dnes medzi nami privítať.
Zohrejme teda v dlani ten malý drahokam a privítajme obe ženy! Poďakujme Bohu, že hľadačky pokladov nevyhynuli ako svätojánske mušky a víly spolu s nimi.
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Z našej školy
Začal sa nový kalendárny rok a s ním aj mnohé aktivity, akcie a súťaže. Deti spolu s pedagógmi aktívne pracovali a pripravovali sa.
Našou prvou akciou po vianočných
sviatkoch bolo divadelné predstavenie prevažne v anglickom jazyku s názvom Peter
Black.
Cieľom predstavenia bolo atraktívnou a
hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Divadelná hra v anglickom jazyku
bola forma komunikácie, podobná metóde
cvičenia vo dvojici alebo skupinách, ktorá
mala žiakov zabaviť a umožniť im zdravé
sebaohodnotenie. Žiaci si pri sledovaní
predstavenia mohli v praxi overiť svoje
znalosti z anglického jazyka.
V mesiaci január prebehlo školské kolo
Biologickej olympiády kategórie F žiaci
6.-7. ročníka.
Do obvodného kola postúpili žiaci 7.
ročníka: 1. Katka Ďurčová, 2.Marek Podkopčan, 3. Simona Bukovinská. V máji im
budeme držať palce.
V januári sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Počasie nám prialo
a podmienky na lyžovanie boli výborné. Z
nelyžiarov sa stali lyžiari a z lyžiarov ešte
lepší lyžiari. Lyžiarsky výcvik sme zavŕšili
lyžiarskym pretekom, ktorého víťazmi sa
stali žiaci 7.ročníka Katka Ďurčová a Viktor Leščinský. Naše poďakovanie patrí deťom za ich vzorné správanie a chuť učiť sa a
samozrejme všetkým členom Lyžiarskeho
oddielu Ostredok - inštruktorom, ktorí naučili deti lyžovať, ale i ostatným, ktorí sa
starali o vlek, občerstvenie a chutné zakončenie kurzu, presne tak, ako po iné roky.
M.Hliníková, J.Štefko
Dňa 6. februára 2013 sa v našej základnej

škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka.
Predškoláci zavítali do rozprávkovo zasneženej krajiny, kde ich privítali anjelici s
malými sladkými darčekmi. V čakárni sa o
nich postarali rozprávkové bytosti. Pri hre
so stavebnicou, plastelínou si krátili čas,
kým prišiel aj na nich rad. Posmelení prítomnosťou rodičov a pani učiteliek z materskej škôlky nebojácne plnili úlohy. Deti
recitovali, písali, určovali farby, geometrické tvary a pomerové množstvo. 21 detí si
domov okrem zážitkov odnieslo pamätný
list zo zápisu a plno darčekov, ktoré vyrobili žiaci štvrtého ročníka. Počas zápisu pomáhali Alenka a Dominika Gáborové, Julka Chovanová, Nikolka Badíková, Rebeka
Beháňová, Eliška Prieložná a Simonka
Belková, patrí im veľké ďakujem a rovnako
i p.učiteľkám V. Kottekovej a S.Brünnovej,
ktoré sa postarali o celú prípravu zápisu.
Geografická olympiáda - obvodné kolo
7. februára sa uskutočnilo obvodové kolo
geografickej olympiády v Mestskom úrade
Žilina. Zúčastnili sa ho Katka Ďurčová,
Bronka Tichá, Sandra Papánková, Andrej
Jankulár, Richard Samec, Peter Zajac a Roman Melo a pán riaditeľ Marian Oberta.
V kategórii I 5.roč. sa na 31.mieste z 56
umiestnila Bronka Tichá, v kategórii H
6.roč. sa na 28. mieste umiestnila Sandra
Papánková a na 41. mieste Andrej Jankulár z celkových 63 zúčastnených v tejto
kategórii. V kategórii F 8.ročník sa na 53.
mieste umiestnil Richard Samec z celkových 63. V kategórii E 9.roč. sa Peter Zajac
umiestnil na 31. mieste a Roman Melo na
42. mieste z celkových 50.
Olympiáda z ruského jazyka- 12.2.2013

Spracovala E. Trnovcová

Zúčastnilo sa jej 6 žiakov z ôsmeho ročníka: Dominika Gáborová, Alenka Gáborová, Natália Trnovcová, Barbora Mikulová, Mária Samcová a Michal Ďurčo. Na 1.
mieste sa umiestnila Dominika Gáborová
(74%), 2. miesto patrí Barborke Mikulovej
(70%) a 3. miesto Márii Samcovej (62%).
Olympiádu pripravovala p.uč. S. Polláková.
Karneval
8. februára pripravila rada rodičov tradičný karneval pre deti základnej školy.
Tento ročník sa mimoriadne vydaril. Rada
rodičov prišla s novinkou- tombolou, do
ktorej sa mohli deti zapojiť tak, že prišli v
maske a dostali 5 voľných lístkov do tomboly. O výzdobu sály sa postarali deti a
učitelia.
Aktivity školského parlamentu:
Valentínska pošta a piesne na želanie
V tento deň si pripravili Valentínsku poštu, kedy poštári zbierali poštu pre kamarátov, či učiteľov, ktorých majú radi .
V tento deň hrali aj piesne na želanie,
ktoré si vzájomne venovali deti i učitelia.
Sladkosti sa na nás hrnuli z každej strany,
každý chcel niečím potešiť.
Biely deň
Biely deň sa konal 16. januára 2013. Túto
farbu sme vybrali preto, lebo je farbou čistoty, nevinnosti a úprimnosti, ale i slobody
a nezávislosti. Majú ju radi ľudia vyrovnaní, sebavedomí, otvorení. Víťazní šiestaci
dostali i bielu odmenu.
Najkrajšia karnevalová maska
Do súťaže sa zapojila celá škola, úlohou
tried bolo vyrobiť 1 masku za triedu. V
tejto súťaži sa kreativite medze nekládli.
Na 1. mieste skončil 6. ročník s tr.uč. M.
Moravčíkovou, 2. miesto obsadila 7.B s
tr.uč. E.Trnovcovou a 3. miesto získala 7.A
s tr.uč. R.Kuželom. Víťazné triedy dostali
pekné darčeky, ktoré venovala škola.
Pásikavý deň
Pásikavý deň sa konal 13.februára 2013.
Túto verziu sme vybrali preto, lebo prúžok
je v tomto roku moderná a trendová záležitosť, tak decká i učitelia boli aspoň jeden
deň v roku trendoví. Víťazné triedy dostanú pásikavú odmenu.
Školský parlament pravidelne organizuje
relácie v školskom rozhlase.
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Z tvorby žiakov:
Karneval
Na karneval každý masky kupuje
Alebo na nich niekto tvrdo pracuje.
Kultúrny dom je už celý vyzdobený
A my všetci sme už natešení.
(Kristínka Verešová, K.Hauerová,
Adelka Pristáchová)
Valentín
Valentín je pekný deň,
Srdcia budú lietať celý deň.
Baby dostanú kyticu
A chalani obehajú ulicu.
Ocino dá mame bozk
Z romantickej sviečky steká vosk.
(Mirko Melo)

Valentín
Valentín je deň lásky,
Robíme si navzájom srdce z lásky.
Deň je plný zaľúbených,
Kupujeme Valentínky pre nich.
Dievčatá sú celé happy,
Čakajú na voňavé kvety.
Chlapec ide po meste,
Kupuje kvety neveste.
(Margarétka Kadašiová,
Rebeka Dudusová)
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MATERSKÁ ŠKOLA, Sokolská č.494 Strečno

Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy
šk. rok 2013/2014
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie ( § 16 ods.2 školského zákona )
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku.
Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára.
Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ.
Pri rozhodovaní vychádza zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
č.596 / 2003 Z.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 dochádzkou.
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 predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.
6. Do materskej školy sa môžu prijať aj deti sa špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
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 marci
kalendárneho roka.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do materskej školy oznámi riaditeľka
rodičom do 30 dní odo dňa podania prihlášky.
Žofia Rajniaková, riaditeľka

Na karnevale
Tento piatok sranda bude
Na karneval každý príde.
Jožo bude Kolumbus
A Helenka biela hus.
Naša Daša bude prasa
A ty budeš malé mača.
DJ nám bude hrať
A my budeme tancovať.
(Bronka Tichá, Monika Žídeková, Aďka
Smolková, Kristínka Tarabová)
Dva zväzky Strečnianskeho hlásnika
(55 Euro) a knihu Strečno (22 Euro) si
môžu záujemci objednať na adrese info@
strecno.sk alebo dusan.durco@gmail.com.

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

Príjme väčší
počet pltníkov
Finančne zaujímavá a
sezónna pracovná príležitosť pre študentov, zmenárov, nezamestnaných a pod.
Predpoklady: vek nad 18 rokov, dobrý
zdravotný stav, komunikatívnosť

Tohtoročná snehová nádielka opäť umožnila sánkovačku na Zvonici

Znalosť AJ, NJ vítaná
Info: tel.: 0907 196 999
Email: prvapltnicka@strecno.sk
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Žobrácke dobrodružstvo

Ochotnícke divadlo po obnovení v roku
2009 nacvičilo a predstavilo občanom už 5.
premiéru. Veríme, že tragikomédia od Jána
Soloviča Žobrácke dobrodružstvo divákov
nielen pobavila, ale aj obohatila o hlbokú
myšlienku, čo všetko je človek schopný
urobiť pre peniaze. Aj keď ju autor napísal
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, má svoje opodstatnenie aj dnes. V spolupráci s OÚ sme oslovili žijúceho autora
o udelenie licencie na uvedenie jeho hry
a prostredníctvom LITY Bratislava nám
hru povolil bezplatne uviesť. Za jeho milé
rozhodnutie a podporu ochotníkov sme
svoje poďakovanie vyjadrili v liste spolu s

fotografiami z predstavenia. Hra bola veľmi náročná na učenie, krátke repliky vyžadovali poctivú prípravu, súhru jednotlivých postáv. Boli chvíle, keď sme to chceli
zabaliť, náročnosť skúšok a sklz, ktorý sme
mali pri príprave 85. výročia založenia
ochotníckeho divadla v Strečne, sme zvládali s vypätím a nervozitou. Obava, ako
dopadne premiéra, bola až do konca. Výsledok skoro 4-mesačnej práce bol hodnotený prítomnými divákmi veľmi priaznivo,
o čom svedčí aj záujem o ďalšie predstavenia. Dobré meno si budujeme aj v okolitých obciach. Kladný ohlas a vypredanú
sálu sme mali v Stráňavách, vo Varíne a

Tragikomédia v dvoch dejstvách
Autor
Ján Solovič
Réžia
Marta Pristachová
Osoby a obsadenie
Gejza Galiba, holič Daniel Taraba
Gabika, jeho žena Beáta Badibangová
Alfréd Cicák, holič Silvester Trnovec, ml.
Mrenica, taxikár
Vlastimil Slováček
Pivonka,
strážmajster ZNB Vladimír Štadáni
Dr. Plná
Jana Trnovcová
Cílka, slečna
Ivana Rajniaková
Ignác, žobrák
Jozef Bičan
Anastázia Slámková,
učnica
Zuzana Samcová
Neznámy pán
Silvester Trnovec, st.
Technické zabezpečenie
Kulisár
Peter Pristach
Osvetľovač
Ľubomír Bukovinský
v Mojši. Kultúru našej obce sme prezentovali aj bulletinom vydaným obcou k 85.
výročiu ochotníckeho divadla. Poďakovanie si zaslúžia herci, ktorí do hry vložili
svoje ochotnícke srdce, technickí pracovníci, osvetľovač, kulisár, usporiadatelia a
všetci, ktorí nám pomáhali uviesť hru na
dosky, ktoré znamenajú svet. Chcem sa
poďakovať starostovi obce a pracovníkom
OÚ za spoluprácu, podporu a vytváranie
podmienok na nacvičovanie hry. Vám,
milí spoluobčania, ďakujeme za priazeň,
ste pre nás inšpiráciou a motiváciou pokračovať v ochotníckej činnosti.
Marta Pristachová

Pochod na Košariská
Turistický oddiel Uhlík pri Matici Slovenskej v Strečne začal napĺňať plán akcií
pre rok 2013 v sobotu 16. februára.
V strečnianskom kalendári má každý
možnosť oboznámiť sa s ich programom a
na obecnej stránke je zakaždým pred najbližšou akciou informácia o jej organizácii.
Tak sme sa mali možnosť dozvedieť, že v
sobotu je zraz o 9,00 pred hornou Jednotou a po prejdení na Košariská po zvážnici
sa tam môžeme občerstviť a veselí vrátiť
domov.
Oslovilo to možno viacerých, no stretlo

sa nás 35. Sprevádzali nás zimná príroda
a nie zvyčajne vysoká snehová pokrývka.
Od odbočky zo zvážnice na Košariská
sme sa už presúvali husím pochodom, pretože sme boli prví, kto po dlhšom čase využil túto cestu a mladí plní života a radosti
zo snehu nám ju prešľapávali.
Neporušená snehová pokrývka na chate
nás tiež presviedčala o tom, že tu v tomto čase iba „líšky dávajú dobrú noc“. Teraz
sme tu ale boli my a každý sa snažil naplniť
hlavnú myšlienku – okrem zdravej prechádzky sa v prírode i občerstviť.

Pristupovali sme k tomu zodpovedne a
popri domácich špecialít, opekačiek bolo
možné ponúknuť a ochutnať i iné dary
zeme a ľudského umu. Po zhruba hodine
sme urobili spoločnú fotku a rovnakou trasou sme nastúpili na cestu domov, kde sme
boli už okolo druhej poobede.
Aj keď hmlisté počasie neumožnilo úplne
vnímať krásu a inokedy nádherné výhľady,
dobrá atmosféra tento nedostatok celkom
prekryla. A určite utvrdila v tom, že stojí
za to prekonať lenivosť a využívať iniciatívu organizátorov turistických akcií Uhlíka.
Najbližší plán – Kysucká cykloturistika
20. apríla nám môže dať opäť za pravdu.
/pa/
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Radosť z futbalu
Sami dobre vieme, ako to na slovenských
futbalových štadiónoch vyzerá, či už na
tom našom strečnianskom, alebo na extraligovom žilinskom. Komorná atmosféra,
nadávky na hráčov, rozhodcov či trénerov,
funkcionárov a pod. Preto bolo mojím
veľkým želaním zúčastniť sa na krásnom
veľkom štadióne so 70 000 divákmi v skvelej atmosfére na futbalovom zápase, kde sa
diváci ozaj chodia zabaviť. Toto sa mi splnilo v minulom týždni už tretí krát.
Prvý môj takýto veľký zápas bol v Mníchove, kde sa mi podarilo dostať na zápas
ligy majstrov Bayern Mníchov - Valencia
s výsledkom 2:0. Prekrásny nový futbalový štadión vysvietený dočervena, oslavné
chorály, hymny , dobré divácke zabezpečenie, dobrá organizácia, skvelý zápas. Tu
sa zišlo 68 000 divákov, ktorí sa nádherne
bavili a oslavovali.
Druhú takúto radosť som zažil o mesiac,
keď sa mi podarilo ísť na ďalší veľkolepý
zájazd, a to do Milána na zápas AC Miláno – Juventus Turín (1:0). Na štadióne
San Siro sa tiesnilo 72 000 divákov. Opäť
skvelá nálada, dobrá atmosféra, kde sa ľudia s celými rodinami chodia zabávať. Tu
sme mali možnosť nahliadnuť i do útrob
štadióna, prešli sme i šatne, VIP zónu,
press centrum, kde sa odohráva pred i pozápasový cirkus. Niečo úžasné a nádherné,
zimomriavky behajú po chrbte, keď sa prechádzate po miestach, kde chodili a chodia
svetoví hráči, ktorých vidíme len na obrazovkách.
Do tretice sa mi splnil sen, keď v tomto

mesiaci sme sa vydali na cestu do Berlína, na zápas Herta Berlín- Union Berlín
(2:2). Aj keď to bol zápas II. bundesligy,
na zápas prišlo 74 200 divákov. Prínos pre
nás bol, že sa v domácom tíme objavil bývalý žilinský hráč Peter Pekarík a u hostí
Adam Nemec. Takže súboj dvoch Slovákov, jedného obrancu a druhý je útočník.
Opäť skvelý zážitok, perfektná atmosféra,
slušné skandovanie, dobrý zápas s množstvom gólov. Na druhý deň sme mali
osobné stretnutie s Pekaríkom, ktorý nám
podrobne vyrozprával, ako to v profesionálnom futbale chodí. Neoddeliteľnou súčasťou týchto zájazdov boli samozrejme i
prehliadky navštívených veľkomiest.
Odporúčam a prajem každému fanúškovi futbalu, aby aspoň raz v živote zažil
takúto atmosféru.
Štefan Tavač

Štefan Tavač v Mníchove pred Alianz Arénou
Dolu: Na námestí v Berlíne : Jarko Hanuliak,
Ľubo Tavač, Jožko Hreus, Štefan Tavač a Peter Pekarík.

• • • • • 3. ročník volejbalového turnaja Strečno • • • • •
Dňa 16.2.2013 sa
uskutočnil tradičný volejbalový turnaj medzi obcami
Strečno, Stráňavy,
Lisková a Gbeľany, ktoré sa už po
tretí krát stretli u
nás. Tabuľku tímov
doplnilo domáce volejbalové družstvo Tojčíkovcov.
Cieľom turnaja bolo pokračovať a upevňovať veľmi dobré vzťahy a v športovom
duchu reprezentovať svoju dedinu. Po kvalitných a veľmi vyrovnaných zápasoch, ktoré sa hrali za prítomnosti kvalifikovaných
rozhodcov sa domáce družstvo zo Strečna
umiestnilo na krásnom druhom mieste.
Dramatické zápasy najlepšie zvládlo mužstvo zo Stráňav, ktoré si odnáša cenu víťazstva. Na treťom mieste sa umiestila dedina Lisková, na štvrtom mieste Gbeľany a
poradie na piatom mieste uzatvorilo druhé
družstvo Strečna. Pevne dúfame, že nadšenci volejbalu zo Strečna budú aj v ďal-

ších rokoch reprezentovať dedinu Strečno
a upevňovať vzťahy s ostatnými dedinami.
Vrelá a nesmierna vďaka patrí nášmu
starostovi obce, Bc. Dušanovi Štadánimu,
ktorý pre toto podujatie poskytol telocvič-

ňu a plnohodnotne podporil organizáciu
turnaja. Ďalej by sme sa chceli poďakovať
ZŠ SNP Strečno, ktorá nám venovala občerstvenie.
Zväz nadšencov volejbalu Strečno
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Rozpis futbalových súťaží
za rok 2012 – 2013, jarná časť
V. liga dospelí - skupina A
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Ne 24.03. 15:00
Ne 31.03. 15:00
Ne 07.04. 15:30
Ne 14.04. 15:30
Ne 21.04. 16:00
Ne 28.04. 16:00
Ne 05.05. 16:30
Ne 12.05. 16:30
Ne 19.05. 17:00
Ne 26.05. 17:00
Ne 02.06. 17:00
Ne 09.06. 17:00
Ne 16.06. 17:00

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Ne 24.03. 12:30
Ne 31.03. 12:30
So 06.04. 15:30
Ne 14.04. 13:00
Ne 21.04. 13:30
So 27.04. 16:00
Ne 05.05. 14:00
So 11.05. 16:30
Ne 19.05. 14:30
So 25.05. 11:00
Ne 02.06. 14:30
Ne 09.06. 14:30
Ne 16.06. 14:30

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Ne 28.04. 13:00
St 08.05. 14:00
Ne 07.04. 10:00
Ne 14.04. 10:00
Ne 21.04. 10:00
Ne 28.04. 10:00
Ne 05.05. 10:00
Ne 12.05. 10:00
Ne 19.05. 10:00
Ne 26.05. 10:00
Ne 02.06. 10:00
Ne 09.06. 10:00
Ne 16.06. 10:00

N. Bystrica - Strečno
Strečno - Kotešová
Skalité - Strečno
Strečno - Divinka
Raková - Strečno
Rajec - Strečno
Strečno - S. Bystrica
Radoľa - Strečno
Strečno - Staškov
Predmier - Strečno
Strečno - Terchová
Bánová - Strečno
Strečno - Belá

V. liga dorast - skupina A
Belá - Strečno
Strečno - Radoľa
Zborov n. B. - Strečno
Strečno - Čierne
Raková - Strečno
Podvysoká - Strečno
Strečno - S. Bystrica
D. Hričov - Strečno
Strečno - K. Lieskovec
Teplička n. V. - Strečno
Strečno - Terchová
Štiavnik - Strečno
Strečno - D. Tížina

Zaslúžené ocenenie
V rámci vyhlásenia jedenástky roka ObFZ Žilina sa okrem najlepších strelcov jednotlivých súťaží , trénerov a rozhodcov za uplynulú sezónu vyhlasujú i „zaslúžilí funkcionári“, ktorí sa akokoľvek
pričinili o rozvoj futbalu v rámci ObFZ .
Na poslednom vyhodnotení jedenástky roka v januári tohto
roku, ktoré sa konalo v rámci Plesu ObFZ Žilina v hoteli SLOVAKIA, bol nominovaný a zároveň tiež ocenený náš zástupca Ján
ZAŤURA, ktorý pracuje pre rozvoj futbalu už od roku 1966 ako
tréner, či funkcionár klubu Sokol Strečno.
Potom v rokoch 1969 až 1982 bol rozhodcom zväzu , neskôr delegát . Od roku 1985 vykonával rôzne funkcie v klube FK Strečno,
ktoré vykonáva až dodnes. Poďakovanie a zároveň i ocenenie za
túto aktívnu prácu mu osobne odovzdal prezident SFZ p. Kováčik,
župan ŽSK p. Blanár, ako i predseda ObFZ Žilina p. Krško .
Štefan Tavač

II. trieda žiaci
R. T. - Konská - Strečno
Strečno - Turie
N. Lúčka - Strečno
Strečno - Divinka
Hôrky - Strečno
Brodno - Strečno
Strečno - Kolárovice
D. Hričov - Strečno
Strečno - Stránske
Petrovice - Strečno
Strečno - Ovčiarsko
Rosina - Strečno
Strečno - Dolná Tižina

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 22. februára 2013 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: Vydavateľstvo EDIS ŽU, Žilina
Reg. číslo: RP388/2008

Stolný tenis
Sezóna 2012/2013 sa nevyvíja pre
naše družstvá najlepšie. A družstvo
je v krajskej súťaži v 4. lige na 10.
mieste, keď malo ťažké stretnutia, v
ktorých remizovali a pritom stačilo
trochu viac šťastia vyhrať nejaký ten
zápas. Naše B družstvo je v 5. .lige
na poslednom mieste a hrozí mu
vypadnutie do šiestej ligy. Príčinou slabých výkonov je zranenie
dobrého hráča Paľa Zrelicu, ktorý v tejto sezóne ešte nehral ani jeden zápas a nemal ho kto nahradiť. Do konca sezóny sa majú odohrať ešte štyri stretnutia, tak dúfajme, že budú úspešné pre obidve
družstvá. Mužstvo C zo 7. ligy sa zatiaľ drží na peknom 4. mieste.
Všetkým družstvám tenisového klubu prajem úspešné ukončenie
tejto sezóny a pevnú ruku v ďalších stretnutiach.
Športu zdar a pingpongu zvlášť.
KP

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur		
XX. ročník
Naše Strečno?

Obecné zastupiťelstvo

Začnem zoširoka – Naše Slovensko?
Ak si pozriete spot „Slovakia - the little
big country in the heart of Europe“- Malá
veľká krajina v srdci Európy, ktorý beží na
Youtube, uvidíte Slovensko vyobrazené
ako rozprávkovú krajinu plnú sviežich hôr.
Slovensko plné mágie a trblietavej rosy...
Áno, Slovensko sa magicky trbliece. No
nie je to rosa, ale plastové fľaše. Sú ich plné
lesné chodníky, lúky aj odpočívadlá popri
cestách.
Ešte viac zoširoka - kultúra národa sa
meria aj vzťahom k prírode a k okoliu.
Najlepšie je to vidieť na dvoch národoch.
Indka – odetá do krásneho farebného sárí
bez problémov prekračuje odpadky na
vlastnom prahu. Jednoducho nadvihne
šat a ladným krokom sa prenesie ponad
odpad. Švajčiari zas naopak udržujú každý
kúsok zeme. Všade vidieť vedomú starostlivú ruku, dokonca neustále zametajú ulice, aby znížili prašnosť.
Tu je vidieť, aký dosah má ich duša vedomá. U Indky siaha po zlatý okraj šiat, u
Švajčiara je ťažko povedať, kde končí súkromný a kde začína verejný priestor.
Ako je to u nás? Škála je veľmi pestrá. U
niektorých ľudí končí zlatá obruba starostlivosti hneď za ich plotom. Iní ľudia sypú
odpad cez ulicu, lebo miesto za ňou už
nepokladajú za „svoje“. Ďalší sa starajú o
miesta, aby boli pekné a osviežujúce pre
ostatných. Medzi našimi polaritami je naozaj veľký priestor, v ktorom sa nájde každý
z nás.
Naša dedina aj región je naozaj nádherný, máme rieku, bralá, hrady, vodnú plochu. Priatelia z iných kútov Slovenska mi
hovoria, že tu je krásna energia. Ale, žiaľ,
chodím okolo miest, ktoré túto energiu
postrádajú.
Veľmi ma trápia relaxačné zóny okolo
Váhu a vstupy do dediny, hlavne z Nezbudskej strany. Turisti, ale aj my, ktorí do-

Prečítajte si:

2/2013

Dňa 7. 3. 2013 sa konalo 21. zasadnutie OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ,
1. program 21. zasadnutia OZ (hlasovahlavný kontrolór obce p. Lingeš, zapisova- nie: za- 8, proti – 0, zdržal sa – 0),
teľka zápisnice p. Janeková a hostia p. Žofia
2. zriadenie prevádzky na výkup kovoRajniaková, Ing. Dušan Szabó, p. Radoslav vého odpadu v areáli bývalého poľnohosBeleš, Mgr. Anna Kadašiová a Ing. Július podárskeho družstva (hlasovanie: za – 6,
Ilovský.
proti – 2, zdržal sa – 1),
Starosta obce konštatuje, že OZ je uzná3. VZN č. 1/2013 o určení výšky finančšaniaschopné.
ných prostriedkov určených na prevádzUznesenie č. 62
ku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školských
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
zariadení so sídlom na území obce na rok
A. berie na vedomie
2013 (hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal
• informáciu o určení zapisovateľky zá- sa – 0),
pisnice OZ,
4. VZN č. 2/2013 o výške mesačného
• informáciu Ing. Szabóa o zámere vytvo- príspevku zákonného zástupcu za pobyt
renia prevádzky na výkup kovového odpa- dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD, na úhradu
du v areáli bývalého poľnohospodárskeho mesačného príspevku v školskej jedálni a
družstva,
na činnosť CVČ (hlasovanie: za – 9, proti
• informáciu starostu obce o výsledku – 0, zdržal sa – 0),
inventarizácie obce Strečno k 31. 12. 2013,
5. VZN č. 3/2013 o podmienkach posky• informáciu starostu obce o registra- tovania príspevku na stravovanie dôchodtúrnom poriadku a registratúrnom pláne cov (hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal
Obecného úradu obce Strečno,
sa – 0),
• došlú poštu,
6. Nariadenie č.1/2013, ktorým sa vydáva
• bod rôzne,
registratúrny poriadok a registratúrny plán
• pripomienky poslancov OZ.
na správu registratúry Obecného úradu v
B. zriaďuje
Strečne (hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdr• návrhovú komisiu
žal sa – 0),
Uznesenie č. 63
7. Odkúpenie pozemku odčleneného geObecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
ometrickým plánom č. 21/2013 od predA. volí
chádzajúceho vlastníka za cenu určenú
1. členov návrhovej komisie v zložení: p. znaleckým posudkom č. 2/2013 (hlasovaStanislav Trnovec, p. Peter Oberta (hlaso- nie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0),
vanie: za- 8, proti – 0, zdržal sa – 0),
8. Zrušenie nájomnej zmluvy obce s p.
2. overovateľov 21. zápisnice v zložení: Pavlom Kopáskom (hlasovanie: za – 9,
Mgr. Monika Obertová, p. Alfonz Klocáň proti – 0, zdržal sa – 0),
(hlasovanie: za- 8, proti – 0, zdržal sa – 0).
9. Odpustenie nájmu za mesiace marec,
Uznesenie č. 64
apríl v sume 40,- € za precvičovanie zumby
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
(hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0).
A. schvaľuje
Zapísala: Eva Janeková

Pokračovanie na 3. strane »
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Z čistenia verejných priestranstiev žiakmi ZŠ pri príležitosti Dňa Zeme
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Kompostovisko a likvidácia odpadu
V priebehu marca OPS odstraňoval
kompostovsko spred vchodu do cintorína. Zväčša biologický už značne rozložený
odpad zo záhrad bol v stave pre opätovné
použitie ako kvalitný humus. Pomocou
techniky bola skládka premiestnená do
neďalekého závozu, ktorý aj v budúcnosti bude tvoriť miesto pre zhromaždovanie a uskladňovanie odpadu zo záhrad a
cintorína. Na škodu dobrej myšlienky je
nedisciplinovanosť tých, ktorí spolu s biologickým odpadom nosia na skláku aj kahance, igelity, či iný umelohmotný odpad
a drevnú hmotu. Pri správnej separácii a
zachovaní základných pravidiel uloženia
bude možné kompost po prehnití využívať
ako hodnotné hnojivo.
V obci je k dispozícii fungujúci a vzhľadom k súčasným potrebám zodpovedajúci
systém zberu druhotných surovín a likvidácie odpadu.
Drevnú hmotu efektívne využiva po

Odvoz
komunálneho
odpadu
Komunálny odpad
(každý druhý týždeň v utorok)
máj –
jún –
Triedený komunálny odpad
(tretí štvrtok v mesiaci)
máj –
jún –

štiepkovaní kotolňa na biomasu. Odvoz
komunálneho odpadu je realizovaný priamo alebo prostredníctvom zmluvných
vzťahov. Odpad z domácností je odvážaný
v dvojtýždňových intervaloch, plasty a sklo
jedenkrát mesačne. Velkokapacitné (1100
lt) kontajnery na plast, papier, zmesný odpad a sklo sú na pätnástich rovnomerne
rozdelených stanovištiach v Strečne. Na
štyri z nich pribudli i červené kontajnery
na kov.
Pre nízkoobjemový stavebný odpad, staré
šatstvo a pneumatiky je vyčlenený priestor
pri kultúrnom dome a veľkoobjemový
stavebný odpad z prerábok a rumovísk je
možné likvidovať využitím kontajnerov,
ktoré na požiadanie budú umiestnené na
miesto vzniku a následne odvezené na centrálnu skládku do Považského Chlmca.
Takže sú vytvorené podmienky, aby sme
si nezaťažovali životné prostredie, nehyzdili verejné priestranstvá, svahy a brehy
rieky. A obecný úrad privíta každú iniciatívu na ich zlepšenie.		
/pa/

Oznam

Občania môžu pri kontakte s pracoviskami obecného úradu využívať tiež priame
mailové adresy na príslušných zamestnancov:
Bc. Oľga Škripková
ekonomka@strecno.sk
Ing. Eva Balcarová
dane@strecno.sk
Eva Pokorná 		
evidencia.obyvateľstva@strecno.sk
Eva Janeková 		
matrika@strecno.sk
Ing. Pavol Albrecht
info@strecno.sk
Pre spísanie žiadosti o uzavretie manželstva je potrebné kontaktovať matrikárku
vopred.

Spomienka

9. marca sme sa rozlúčili s pánom Jánom Kadašim, ktorý nás opustil 6. marca
vo veku 78 rokov.
Narodil sa 20. septembra 1934 ako tretie z piatich detí rodičov Jána a Janky Kadašiových. Po ukončení strednej priemyselnej školy strojníckej pracoval takmer
celý život na rôznych pozíciách v Stredoslovenských energetických závodoch.
V roku 1961 sa zosobášil s Emíliou Melovou, s ktorou mali štyri deti – Annu,
Máriu, Janku a Jána.
Prakticky celý svoj aktívny život bol
činný vo verejných fukciách a svoj čas a
schopnosti venoval rozvoju našej obce.
Poznali sme ho ako dlhoročného poslanca MNV a od roku 1976 sa stal aj
jeho predsedom. Okrem toho pôsobil v
miestnych spoločenských organizáciách,
z ktorých sa najviac venoval práci v Zväze záhradkárov.
Funkciu predsedu MNV vykonával 14
rokov popri svojom civilnom zamestnaní. Medzi najvýznamnejšie investičné
akcie, ktoré zrealizoval počas štyroch volebných období, patrí plynofikácia obce,
výstavba domu smútku, výstavba materskej školy. Okrem týchto nosných aktivít
zabezpečoval opravu kultúrneho domu,
zriadenie nových knižničných priestorov
a tiež organizoval podiel obce na výstavbe miestnej fary.
V rokoch 1993 až 2007 sa angažoval v
miestnom urbáre ako člen výboru. A aj
neskôr bol nápomocný až do času, kým
mu to jeho zdravotný stav umožňoval.
Starosta Strečna Dušan Štadáni vo svojej kondolencii nad hrobom Jána Kadašiho okrem faktov uviedol:
Z vlastnej skúsenosti i sprostredkovane považujem jeho prínos za výrazný
prejav lásky k rodnej obci a ochotu využiť osobnostné predpoklady pre verejný
záujem. I napriek rôznym okolnostiam,
ktoré prináša každodenný život, si počas
svojho pôsobenia zachoval nielen profesionálny, ale aj bezproblémový ľudský
prístup a v každom ohľade snahu riešiť
veci k všeobecnému prospechu. K tomu
ste mu vytvárali podmienky tiež Vy, vážená smútiaca rodina.
Chcel by som pri tejto príležitosti plnej
žiaľu nad stratou blízkeho človeka vyjadriť svoju osobnú spoluúčasť i ako zástupca obce, ktorej rozvoj je aj jeho výraznou
zásluhou.
Pán Kadaši, ďakujem vo svojom mene,
v mene obecného zastupiteľstva obce
Strečno a v mene všetkých občanov za
všetko, čo ste pre nás vykonali.
Vaša práca nám Vás bude stále pripomínať.
Česť Vašej pamiatke
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Naše Strečno?

» Dokončenie z 1. strany

chádzame vlakom, prídeme „do Strečna“ a
privíta nás kopa odpadkov a smetisko, ktoré môžeme obdivovať z mosta. My domáci
vieme, že v obci máme aj pekné miesta a
ulice, no väčšina turistov prejde iba cez
most, pozrie si hrad a vráti sa domov s veľmi pekným bulletinom o Strečne, ale aj s
negatívnym živým zážitkom v oku. Na zastupiteľstve bola v marci tohto roku riešená
potreba smetných košov do tejto frekventovanej časti. Dnes viac než inokedy platí:
kde sú ľudia, hromadia sa smeti. Žiaľ...
Ľudia žijúci pri zastávkach by tiež mohli
rozprávať monotónne príbehy o tom, ako
sa o ne starajú. Nedá im to pozerať sa na
ich stav, pretože sa zaň cítia zodpovední.
Všetci používame autobusové zastávky, no
koľkí im pomáhame? Ak ale chápeme, že
Strečno je naša – aj moja rodná dedina, že
to náš veľký spoločný dom, tak sa hneď vyjaví potreba udržiavať ju prívetivú. Jarné
prechádzky sa môžu zmeniť aj na užitočné.
Cestou tam relax, cestou naspäť niekoľko
plastových fľašiek vhodených do pripravenej igelitky. Kontainery sú všade poruke.
Je potešiteľné, že priestor okolo týchto
zberných košov je čoraz viac kultivovanej-

ší. Ľudia si zvykajú dôkladnejšie separovať
komunálny odpad a nerobiť ďalšie skládky.
Tiež som počula príbeh o mužovi, ktorý
zasadil pri Váhu stromy. Poznám mladý
pár, ktorý čístí brehy na Radinovom preto,
aby mali mamičky s deťmi kde chodiť. To
sú krásne príklady. Treba sa tam zájsť pozrieť, priložiť ruku k dielu. Aj smetisko pri
moste sa začína dostávať do lepšej formy:
najväčší odpad je vyzbieraný, vytriedený a
sú zasadené prvé kvety.
Lamentovať, že všade je špinavo, nepomôže. Treba si všimnúť, ktoré miesto je zanedbané. Niekedy sú to rohy križovatiek,
náš malý potôčik pri cintoríne, Močidelné,
priestranstvo pri mapách. Ja verím, že každý si môže vybrať nejaké miesto, ktorému
môže dať dušu. To je taký malý zázrak. To
miesto sa totiž stane vnútorne vaším.
A potom to reťazenie. Niekde niekto
uprace. Niekto si to všimne a vysadí tam
trávu alebo kvety. Niekto ich poleje, keď
bude sucho... Ten niekto – to nie je abstraktná osoba, to je vždy konkrétny človek. On, ty, ja. Verím tomu, že väčšina z
nás dokáže tvoriť ohnivká tejto reťaze.
Ale nemôžem uveriť, že Slováci nerozoznajú lesk plastov od zarosenej trávy, keď
vyrástli z tak prekrásnej ľudovej kultúry a
na hlbokých rozprávkach o Pravde. Ja ne-

24. apríla má meniny Juraj. Aj keď dnes málo rodičov na Slovensku dáva svojim deťom toto meno, má stále veľa nositeľov. A
majú byť právom na čo hrdí!
Svätý Juraj patrí medzi starokresťanských mučeníkov, ktorí svojím životom a smrťou nezlomne svedčili o Kristovi. Svätý
Juraj (po grécky Georgius) žil v 3.storočí. Narodil sa okolo rokov 275-280 v Kappadokii, v Turecku, v
urodzenej kresťanskej rodine. Jeho otec
bol ako kresťan umučený. Po otcovej
smrti sa Juraj so svojou matkou presťahovali do Palestíny, kde
sa stal vojakom rímskej armády. Nastúpil úspešnú vojenskú kariéru. Bol vysokým dôstojníkom a členom osobnej stráže cisára
Diokleciána. O sv. Jurajovi máme k dispozícii veľmi málo historicky zaručených správ. Sú to skromné literárne a archeologické
dokumenty. V izraelskej Lydde sa oddávna uctieval jeho hrob.
Theodasius (okolo r. 530) v spise De Situ Terrae Sanctae spomína Jurajovo umučenie a hrob. Grécky epigraf z roku 368 hovorí o kostole zasvätenom sv. Jurajovi. Hovorí o ňom aj záznam z
r.954 uložený v Národnej knižnici vo Viedni. Svätý Juraj sa znázorňuje ako mladý, krásny bojovník v rytierskej zbroji, ako sedí
na koni a zabíja zvíjajúceho sa draka. Staroveká povesť hovorí,
že tento drak bol postrachom ľudí v krajine, kde žil Juraj. Draka Juraj v znamení kríža zabil a zachránil kráľovskú dcéru pred
istou smrťou. Táto povesť je legendou, ktorá v sebe skrýva duchovný zmysel. Ohromný drak predstavuje zúrivú silu nenávisti
rozprestretú nad vzrastajúcou kresťanskou vierou práve v dobe,
v ktorej žil Juraj. Vtedy rímsky cisár Dioklecián dvadsať rokov
nechal kresťanov na pokoji, takže mnohí zastávali vysoké funkcie na cisárskom dvore, v armáde. Avšak ku koncu svojej vlády,
omámený svojimi slávnymi víťazstvami, zaviedol veľmi tvrdé
prenasledovanie kresťanov. Nariadil rúcať im chrámy, páliť sväté
knihy, kresťanov zbavoval občianskych práv a hodností, dal väzniť biskupov a kňazov, mučiť a vraždiť kresťanov... Svätý Juraj sa

3. strana
môžem uveriť, že sa chceme vzdať slovenskej rosy – to myslím samozrejme obrazne
– vo všetkých možných metaforických variantách, na ktoré si spomeniete.
Možno si viacerí pomyslia, že som idealista. Áno, som. Niekoľko rokov sa spolu s
mojimi priateľmi snažíme starať sa o malé
plochy. Niekedy aj o dosť veľké. Ako by ste
sa cítili, keby na miesto, ktoré ste pracne
vyčistili, niekto o dva dni vysypal celú popolnicu? Áno, sme idealisti napriek sklamaniam.
Objektívne – cesta bez starostlivosti o
svoje životné aj kultúrne prostredie nevedie nikam. Je to nezmysel. Cesta k úcte,
k prírode, k jej bohatstvánm a zdrojom,
cesta k sociálnemu cíteniu a spolunažívaniu zmysel má. Subjektívne - keď čítam
vyznania básnikov k rodnému kraju, mám
osobné želanie: cez obdiv aj čin dorásť krásy rodného miesta. 		
om*
P.S. Ak poznáte ľudí, ktorí venujú čas a
úsilie verejným priestorom (určite ani ja
nepoznám všetkých), alebo ak si všimnete
miesta, ktorým sa navracia ich dôstojnosť,
alebo miesta, ktoré ju potrebujú, ak máte
pocit, ktorý chcete vyjadriť, môžete napísať na „www.strecno.sk – Napíšte nám“, aby
sme mohli pokračovať v čoraz aktívnejšom
duchu.

mal ako vojak aktívne zúčastňovať na týchto zverstvách. Miesto
toho kritizoval cisárove rozhodnutia. Priznal sa, že sám je kresťan a smelo bránil a vyznával vieru v Ježiša Krista. Cisár ho dal
uväzniť. Bol podrobený mnohorakému mučeniu. Priviazali ho o
koleso, hodili do rozpáleného vápna, ale bol neoblomný. Nič zo
svojho presvedčenia neodvolal, nezaprel Krista. Cisárovná, ohromená jeho konaním, prijala kresťanskú
vieru a bola neskôr sťatá spolu s Jurajom
pred Nikomédijskou obrannou stenou
(pred bránou mesta). Toto sa udialo v palestínskom meste Lydde
(Diospolis) okolo r. 303. Telo sv. Juraja pochovali v Lydde. Lydda
sa stala mestom, kam chodili kresťania vzdávať úctu sv. Jurajovi.
Už za necelých dvadsať rokov po jeho smrti dal rímsky cisár Konštantín I. postaviť chrám zasvätený sv. Jurajovi. Jeho uctievanie
sa rozšírilo na kresťanskom východe už v 4. a 5. storočí. Príbeh
o Jurajovi a drakovi na kresťanský západ priniesli najmä križiaci. V aktoch starých mučeníkov je ako drak označovaný práve
krutý cisár Dioklecián, ktorého Juraj premohol silou svojej viery
v Krista. Na svätcovu počesť bolo postavených mnoho chrámov
a kostolov. Je patrónom vojakov, rytierov, lukostrelcov, skautov,
mnohých krajín a miest: Anglicka, Libanonu, Litovska, Malty,
Nemecka, Kanady, Grécka, Portugalska, Moskvy, Benátok, Janova. Meno Juraj má mnoho ekvivalentov: Jiří, Jerzy, Jurij, Georgij,
Győrgy, Giorgio, Jorge, George, Yorick, Jorgen, Georg...
Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete uctieva tak
oddávna a tak všeobecne ako svätý Juraj. Kresťanskí nábožní
spisovatelia, kazatelia a umelci opriadli tohto hrdinského mučeníka zbožnými legendami o jeho živote. Aj keď to všetko nie
je zaručené, jedno je isté: ani najukrutnejším mučením sa nedal
odvrátiť od svojej viery a lásky k Ježišovi Kristovi. Statočný Juraj
síce stratil svoj mladý pozemský život, ale získal večný život ako
verný bojovník v nebeskej sláve, uctievaný a velebený celým kresťanstvom.					 AM

Svätý Juraj
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LESNÉ SPOLOČENSTVÁ OBCE STREČNO
(Bývalý urbariát obce Strečno, Lesné družstvo Strečno, Lesný
spolok Ostredok Strečno a Komposesorát Strečno)

Dňa 16. marca 2013 prebehlo Valné
zhromaždenie spoločenstiev s daným
programom, bola vyhodnotená činnosť a
podielnici boli oboznámení s hospodárskym výsledkom za rok 2012. Činnosť v
porastoch bola a je vykonávaná podľa desaťročného Hospodárskeho plánu, ktorý
končí v roku 2014. Nemalé výdaje sú na
opravy lesných ciest a priepustov, ako aj
na úpravu trvalých trávnatých porastov
- (Močidelné, Zvonica). Podielnici boli
oboznámení s pripravovaným novým zá-

konom o pozemkových spoločenstvách.
Zákon okrem iného rieši, že pozemkové
spoločenstvá budú musieť byť s právnou subjektivitou (naše spoločenstvá sú
bez právnej subjektivity). Výbor spoločenstiev navrhuje, aby sa vytvorilo jedno spoločenstvo podľa nového zákona.
Uznesenie valného zhromaždenia ukladá výboru pripraviť návrh na registráciu
spoločenstva, výbor pripraví návrh po
schválení nového zákona a zvolá Mimoriadne valné zhromaždenie.
/mj/

Úprava Zvonice
Miesto Pamätníka francúzskych partizánov – pôvodne holá kopa, bolo medzičasom do značnej miery zalesnené a takisto
sa rozširovala náletová vegetácia.
Pohľad na Zvonicu a na významnú a
výraznú kultúrnu pamiatku bol každým
rokom viac a viac obmedzovaný prirodzeným rastom drevín a zväčšovaním náletu.
Dominanta a „krásny kus nábytku“ nášho katastra sa nám nielen strácala, ale usadzovaním peľov a machov, ktoré mali vývojom stále lepšiu živnú pôdu, dochádzalo
a dochádza k jej rozrušovaniu. Nie je to iba
zmena farby balustrády, ale takisto erózia
a narúšanie povrchu bieleho špišského travertínu.
Obec Strečno sa opakovane snaži o získanie prostriedkov na údržbu a obnovu
pamätníka, ale vzhľadom na redukované
finančné prostriedky na kultúru, nie vždy
úspešne. Preto sa v rámci svojich možností
začala angažovať aspoň v obmedzení príčin súčasného stavu. Následok sa možno
podarí riešiť už v tomto roku, v prípade
podpory projektu Sanácia balustrády pamätníka francúzskych partizánov, o ktorý
sa uchádzame prostredníctvom grantu Ministerstva kultúry SR.
Takže na základe podnetu občanov a poslancov OÚ a uznesení zastupiteľstva z 12.
12. 2012 a 7. 3. 2013 bol starostom obce
oslovený majiteľ svahov Zvonice – bývalý
urbariát na úpravu porastu. Ten následne
žiadosťou o predmetnú činnosť požiadal
obec Strečno, ako príslušný orgán štátnej
správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č.
416/2001 Z.z., o súhlas na výrub drevín,
ktorý obdržal s podmienkou konzultácie
výrubu s lesným hospodárom na zabezpečenie parkového vzhľadu. Súhlas bol udelený na uskutočnenie v čase vegetačného
pokoja, v termíne do 31. 03. 2013.
V stanovenom termíne bývalý urbariát

zabezpečil vykonanie diela dodávateľsky
a priebežne bude vykonávať preriezku ihličnanov, na ktorú sa nevzťahuje časové
obmedzenie.
Výsledok práce je zrejmý. Otvorili sa nám
staronové výhľady a značne odkryli predtým bežný pohľad na Zvonicu a pamätník.
Nebude to už stav, ktorý dokumentujú
snímky z roku 1964, ale okrem plnšieho
vizuálneho dojmu zachováme aj kultúrne
dediičstvo.
/pa/

Svah Zvonice po preriezke

Vakcinácia a čipovanie

Dňa 4.mája 2013 od 8,00 do 9,30
sa bude konať hromadná vakcinácia
psov a mačiek proti besnote pri obecnom úrade. Cena vakcinácie je 7 €.
Vzhľadom na platnosť zákona o povinnom označení psov a mačiek do
septembra 2013, bude možné nechať
si psa, alebo mačku na mieste vakcinácie označiť mikročipom. Cena
mikročipu je 22 €.

SAD Žilina

Zmena cestovného poriadku.

Ruší sa spoj 4 linka 511408 odchod o 5
hod. od kostola Strečno, príchod do Žiliny
5,20 hod.
Ruší sa spoj č.27 odchod Strečno Jednota
15,45, príchod do ŽA 16,03 hod.
Obecný úrad Strečno v spolupráci s Diakonií Broumov vyhlasuje zbierku použitého
oblečenia.
-oblečenie na leto, zimu, pre deti aj dospelých, lôžkoviny, uteráky, utierky, záclony
- domáce potreby riady – hrnce, panvice,
poháre, hrnčeky
- zbytky látok
- obuv - nepoškodená, zviazať gumičkou,
aby sa páry nestratili
- hračky
Uvedené veci sa môžu priniesť na obecný
úrad od 29.4.2013 do 2.5.2013.
Vyzbieraný materiál poslúži ľuďom v núdzi.
Čerpacia stanica Shell v Strečne príjme
do pracovného pomeru štyroch mužov
na obsluhu. Žiadosti a životopisy posielajte na mailovú adresu shell.strecno@
gmail.com v čo najkratšom čase.

Cena vody platná pre rok 2013

Obecný podnik služieb Strečno s.r.o. (prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci
Strečno) oznamuje, že v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0001/2013/V-ZR stanovujeme
na obdobie od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013
nasledovnú pevnú cenu za dodávku pitnej
vody.
Druh služby
Cena s DPH
Dodávka pitnej vody
1,0439 €/m3
Uvedená cena bude použitá po vykonaní
prvého odpočtu meradiel po termíne 8.
4. 2013. Do tohto termínu bude použitá
cena schválená pre predchádzajúce obdobie. Pre porovnanie udávame cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom spoločnosťou SEVAK a.s. Žilina:
Druh služby
Cena s DPH
Dodávka pitnej vody
1,0951 €/m3
Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti
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Výročná schôdza MS-SČK
Dňa 2. marca 2013 sa konala výročná
členská schôdza Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Strečne. Na
začiatku sme privítali novú riaditeľku
Územného spolku SČK v Žiline pani Katku Bučekovú, ktorá nahradila po odchode
do dôchodku bývalého riaditeľa Jozefa Záhorského.
Uctili sme si pamiatku našej dlhoročnej
členky pani Jožky Melovej, ktorá nás vo
februári opustila. Schôdzu sme spojili s
iniciatívou pána starostu Dušana Štadániho, ktorý v mene obce ocenil a poďakoval
darcom krvi a odovzdal im kvet a vecný
dar.
Ocenení boli držitelia Jánskeho plakety
(JP) za roky 2010 – 12.
Rok 2010
Zlatá JP: Ján Kadaši
Strieborná JP: Štefan Solár, Dušan Štadá-

ni, Ján Repák
Rok 2011
Zlatá JP: Ľubomír Bukovinský
Strieborná JP: Marián Beháň, Miroslav
Beháň, Peter Kováč, Miroslav Kotuľáš, Stanislav Šupej, Jana Vojvodová
Bronzová JP: Peter Kováč, Miroslav Kotuľáš, Andrej Kuzmány, Martin Melo, Stanislava Samcová
Rok 2012
Zlatá JP: Mirka Pernišová
Strieborná JP: Božena Obertová, Stanislava Samcová
Bronzová: Marcel Haluška, Daniel Ilovský, Lenka Vojvodová, Martin Cvacho
Bolo to milé posedenie a ďakujeme všetkým členom MS-SČK v Strečne za ich veľkú účasť a tešíme sa na celoročnú spoluprácu.
Veronika Samcová

Ocenení plaketári a organizátori VČS MS-SČK, 5.zľava tohoročná držiteľka Zlatej Jánskeho
plakety Mirka Pernišová.

Beseda v knižnici

13. apríla zorganizovala vedúca knižnice
Ing. Balcarová z iniciatívy Klubu Slovenky
besedu v miestnej knižnici s redaktorkou
Slovenky Ľudmilou Grodovskou a fotografom Dušanom Kittlerom.
Hostia boli pozvaní predsedníčkou
pani Veronikou Samcovou pri príležitosti
„Stretnutia pod stromčekom“, akcie poriadanej redakciou Slovenky 16. 12. 2012 v
Bratislave.
Besedy sa zúčastnili členky Klubu a čitateľky Slovenky. Popri predstavení práce
redakcie a vývoja najstaršieho časopisu ich
redaktorka oslovila, aby sa vyjadrili k jeho
štruktúre a obsahu.
Ich pripomienky a názory boli väčšinou podporou predstáv tvorcov časopisu našich žien. Redaktorka Grodovská o
stretnutí a jeho priebehu informovala i v
tohtoročnom dvanástom čísle Slovenky

a okrem podnetov zvýraznila tiež fakt, že
počas dlhej histórie Klubu Slovenky sa
uskutočnili takéto stretnutia vo viacerých
mestách na celom Slovensku, no iba v jedinej obci dokonca až trikrát – a to v Strečne.				/pa/
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Odomykanie Váhu
V čase uzávierky tohto čísla sa uskutočnila tradičná akcia začatia pltníckej sezóny.
Pôvodný termín - 19. apríl bol posunutý o
týždeň neskôr predovšetkým kvôli nezvyčajne dlhej zime, ktorá ešte dovtedy neprebudila vegetáciu a hostia by nemohli v
zodpovedajúcej miere vnímať krásu našej
krajiny. Zima však obmedzovala i prípravu
pltí na novú sezónu, a tak zmena termínu
bola racionálna minimálne z dvoch uvedených dôvodov.
Pltníci sú našimi“reprezentantami“ a reakcie na ich službu sú iba pozitívne. Určite
nepatria medzi tých, ktorí podľa správy
švajčiarskej organizácie Svetové ekonomické fórum (WEF) z marca t.r. umiestnili Slovensko na ôsmej priečke v rebríčku
najnepriateľskejších krajín voči turistom.
Správa porovnávala celkovo 140 krajín
sveta podľa atraktivity a konkurencieschopnosti ich turistického ruchu,. Nie je
to lichotivé a je otázne nakoľko relevantné.
Na druhej strane sme sa mohli v minulom roku potešiť správe, že najväčší cestovný sprievodca na svete Lonely Planet
(Strečnianski pltníci sú v ponuke niektorých jazykových verzií tohto celosvetového
bedekera) zaradil Slovensko medzi TOP
10 najlepších turistických destinácií, ktoré odporúča navštíviť v roku 2013. V ich
najnovšej publikácii Best in Travel 2013
obsadilo Slovensko 5. miesto. Prvenstvo
priradili odborníci a cestovatelia z Lonely
Planet Srí Lanke, za ňou skončila Čierna
Hora, Južná Kórea a Ekvádor.
Sú to výzvy a možno očakávať, že pltníci
tak ako doteraz, iba pomôžu pozitívnemu
obrazu a prispejú k redukcii negatívneho
hodnotenia. Sú ústretoví, milí, vtipní ale aj
fundovaní pri predstavovaní nášho bohatstva. Ich rady sú otvorené a príjmu každého, kto sa chce k nim a ich doterajšej práci
pridať.
Odomykanie Váhu za účasti pozvaných
hostí – partnerov, hostí a priateľov je
prvým kontaktom s tohtoročnou sezónou
a možno aj napovie, ako bude v ich podaní
vyzerať prínos Strečna k prezentácii Slovenska.				/pa/
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Kostolník
Nezávisle od článku v Katolíckych novinách z 23. januára t.r., ktorým som si
následne pomohol pre všeobecný popis
úlohy a významu kostolníka, som dávnejšie uvažoval o príspevku, v ktorom by bola
vzdaná vďaka práci generácii jednej rodiny, ktorá sa stará o náš kostol.
Kostolník je správcom Božieho domu,
ktorý má často aj umeleckú a pamiatkovú
hodnotu
a v tejto súvislosti vykonáva mnoho činností. Do tejto služby ho menuje farár farnosti, lebo jedine jemu prináleží riadiaca
úloha, ktorá mu bola zverená pri prevzatí
úradu.
Úlohu kostolníka plní zodpovedná osoba, ktorá sa stará o kos¬tol, stará sa o čistotu a údržbu chrámu a vykonáva rozličné
drobné činnosti spojené s bohoslužbou:
- udržiava v poriadku bohoslužobné
predmety a sakristiu
– otvára a zatvára kostol, a to nie¬len
na svätú omšu, ale aj na rozlič¬né aktivity, ktoré sa v kostole kona¬jú (pobožnosti, koncerty a podobne) a na ktorých je
prítomný, ak sa nedohodne s farárom iná
osoba;
– pripravuje veci potrebné na slávenie
svätej omše – rúcha, obetné dary, oltár,
sviece, liturgické kni¬hy a ďalšie;
– zabezpečuje čistotu chrámu, bohoslužobných predmetov, omšových rúch a
iných vecí
– stará sa o výzdobu v kostole, ak tým nie
je poverená iná osoba;
– dbá o dobré ozvučenie kostola počas
bohoslužieb, ako aj o osvet¬lenie sakrálneho priestoru;

František Melo st. (vpravo) vo vojenskej
rovnošate so svojimi kamarátmi zo Strečna
- Frantiskom Bôžekom (vľavo) a Štefanom
Sokolovským (v strede)

František Melo st. vpredu s farárom Milanom Kováčom
Vzadu zľava Fr. Melo ml., Daniel Taraba, Jozef Kivoň, Jozef Šrenkel, Eugen Melo, Martin.
Melo, Miro Melo, Pavol Melo
– asistuje v kostole, ak chýbajú miništranti, číta sväté písmo, vyberá do zvončeka, podáva príjímanie;
– má na starosti zvonenie podľa zaužívaných zvyklostí vo farnosti;
– asistuje kňazovi pri rozlúčkach s našimi
najbližšími
– je nápomocný kňazovi vo farnosti v záležitostiach, o ktoré ho kňaz požiada.
Medzi jeho dôležité vlastnosti patrí rozumnosť, bezúhonnosť, spravodlivosť,
ochota a diskrétnosť.
Náš kostolník František Melo st. sa narodil 5. 2. 1925 ako najstarší zo štyroch detí
Jána a Agnesy, rod. Zrelicovej. Býval blízko
kostola a aj ho navštevoval. Keď mal šesť
rokov, začal miništrovať. V tom čase bol
správcom fary Alexander Laudon a kostolníka robil Štefan Klocáň spolu so svojím
otcom. Keďže im pracovné povinnosti neumožňovali venovať sa podľa potrieb tejto
práci, pán farár oslovil mladého miništranta Františka Melu s ponukou na túto prácu
- že to má blízko a že aj tak je každý deň
v kostole. On s tým súhlasil a odvtedy sa
začala jeho kostolnícka éra. Miništrantami
v tom čase boli spolu s ním Mikuláš Gallo, Tobiš Beháň, Silvester Trnovec, Jožko
Trnovec, Palo Andel, Peter Bitušík a Karol
Michálek. Vtedy to mali miništranti trošku
ťažšie, lebo pri svätej omši museli kňazovi
odpovedať latinsky. Ráno bolo treba vyzvoniť, prichystať omšu a po nej do školy.
Spolu s Františkom robil kostolníka aj
jeho otec Ján, ktorý to prebral 1. 10. 1944, v
čase, keď on nastúpil na základnú vojenskú
službu do Trenčína – Zlatoviec. K tomuto obdobiu sa viaže i príbeh, ktorý z jeho
služby spravil poslanie.

Koncom apríla mala byť celá jednotka
odtransportovaná do Nemecka. Dozvedel
sa o tom veliteľ roty, ktorý informoval štábneho pisára a medzi rečou prišlo aj na to,
že ak to stihne a nebude sa báť, aby napísal rozkaz na presun do Žiliny pre jednu
čatu. Pisár to potajomky urobil a rozkaz
vystavil. Domnievajú sa, že mali byť odvezení do Nemecka ako vojnoví zajatci.
Veliteľ potom o tejto veci informoval aj
posádku. A tak sa vybrali hlavne Kysučania a Žilinčania. Východniari zostali, lebo
tam prechádzala fronta. Takže sa im podarilo uniknúť a stať sa zbehmi. Spolu Františkom Melom tam boli zo Strečna Štefan
Sokolovský a Frantisek Bôžek a zo Stráňav
Edo Moravčík. Sokolovský sa ešte večer
z Trenčína dostal vlakom až do Varína a
zvyšní traja, lebo mali službu, odchádzali
až ráno. Cesta do Žiliny nebola ľahká, lebo
Nemci vyhadzovali do vzduchu železničné
trate. Takže keď sa dalo, išli vlakom, väčšinou však išli pešo a šťastne sa dostali až do
Žiliny. V Celulózke sa stretli s robotníkmi
zo Stráňav, ktorí išli zo šichty a Moravčík sa
k ním pripojil. Naši dvaja pokračovali okolo Váhu do Strečna. Na Zlatnom sa stretli s
Terézioiu Ilovskou (Drevenákovou), ktorá
im zdesená hovorila, že pred chvíľou tadiaľ
prešla nemecká hliadka, s ktorou sa naštastie nestretli. Pretože boli vo vojenskom
a s plnou poľnou, asi si vieme predstaviť,
čo by nasledovalo. Prvý človek, ktorého v
Strečne stretli, bol otec Františka Bôžeka,
Alexander. Františka Melu spoznal, ale
svojho syna nie. Pretože boli chudí a vyhladovení, čo bolo v tom čase bežné.
František Melo sa cestou zastavil u Sokolovských, či Štefan prišiel v poriadku. Tam
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Kostolník
zostal až do súmraku a už prezlečený išiel
aj s otcom rovno do kostola na vežu. Tam
bol skoro dva týždne, kde mu otec nosil
jesť a vonku vychádzal iba v noci.
Pri oslobodzovaní Strečna postupovali
od Varína Rusi a na Grúni bola Československá brigáda. Do záhrady kostola, za
ktorou mali Nemci tri bunkre (na mieste
súčasnej plynomerne), dopadli delostrelecké strely. Aj do kostola padli dve míny.
Jedna sa zachytila v strope a druhá preletela až na podlahu, ale nevybuchli. Tam si
František Melo povedal, že ak sa to všetko dobre skončí a prežije, tak bude robiť
kostolníka dovtedy, pokiaľ mu Pán Boh
dopraje zdravia a sily. A tak chvalabohu je
kostolníkom až doteraz.
Keď však začal chodiť do roboty a nemohol sa plne venovať tejto práci, začal
mu opäť pomáhať jeho otec Ján. Keď 13. 9.
1975 zomrel, začal otcovi Františkovi pomáhať syn František ml (nar. 18. 11. 1963).
Na otázku, s ktorým kňazom sa Františkovi st. najlepšie spolupracovalo, odpovedá diplomaticky – so všetkými. Bolo ich
už dvanásť. Čo kňaz, to iná povaha, nové
myslenie, nové metódy. Iste aj kňaz je len
človek. Má svoje klady, ale aj nedostatky.
Preto sa im snažme pomáhať, chápať ich,
aj sa za nich pomodliť. Nečakajme len
na zakopnutia, snažme sa vidieť aj dobré
vlastnosti a veci, ktoré pre nás robia a vysluhujú.
Ešte mnohí žijú, ktorí si pamätajú kňaza
Jozefa Melu. Vtedy sa hovorilo, že Strečno
drží dynastia Melovcov – kňaz Melo, krčmár Melo (Pavol), hrobár Melo (Štefan) a
kostolník - Ján a Feri Melovci.
Dnes syn Ferko, či pre niektorých Ferino,
je pokračovateľom práce generácie kostolníkov Melovcov. Ako kostolník začal v
čase pôsobenia Ľubomíra Guniša, ktorý
všetkých zamestnancov kostola, tak ako
hovorí , „vyšperkoval“, že nebolo treba slová, stačil pohľad a všetci vedeli, čo treba.
Mal rád všetko v poriadku, pripravené a
hlavne načas. Vedel poradiť, dohliadnuť a
keď bolo treba, vedel aj pomôcť. A nebolo to jedenkrát. Ocenil vykonanú prácu,
pochválil, ale vedel i zvýšiť hlas, keď bolo
treba. „Pamätám sa,“ hovorí Ferko, „že keď
tu bol prvý rok, išiel na stromčeky do kostola. Naši vyzbrojení ako ruskí partizáni a
pán farár mal obuté poltopánky. Aj keď ho
riadne vyoziabalo, radi spomíname na túto
jeho prvú skúšku na novom pôsobisku. A
nebudem preháňať, keď poviem, že za tie
roky, čo tu pôsobil, sme ho brali ako jedného z nás.“
Milan Kováč hovoril, že keď je dedo
(František st.) v kostole, tak má o jednu
starosť menej. Stačí prísť k oltáru a nemusí

mať ani najmenšiu obavu, všetko je pripravené. Často na margo jeho zásadovosti
hovoril: „Dedovi nerozkáže ani prezident.“
Stále je však šéfom starký, ako ho všetci
familiárne volajú. V jeho práci mu okrem
syna Ferka pomáhajú i ostatní členovia rodiny – synovia Ján, Alfonz, Eugen, synovci
dvojičky - Palo a Peter Melo, Miro Melo
a Jozef Šrenkel, ako aj ďalší, bez ktorých
by to išlo veľmi ťažko. Pomáhali i mama
Agnesa a manželka Anna, dcéry a dnes i
vnuci Františka st.
Dojem z kostola pomáhajú kostolníkovi
zaisťovať i ostatní pracovníci. Sú to predovšetkým kvetinárky a upratovačky. Bolo
a je ich veľký počet a ťažko možno uviesť
všetkých. Sú tak ako kostolník bohuznáme
a ich práca je tiež výrazom viery a lásky.
Ferko, ktorého som oslovil s myšlienkou nielen predstaviť prácu kostolníka v
našom kostole, ale predovšetkým s úmyslom vzdať mu úctu a zaznamenať jeho
prácu, ktorá je u nás už vzhľadom na jej
skromných a zodpovedných vykonávateľov vnímaná ako bežná súčasť cirkevného
života, poskytol uvádzané fakty na základe
rozhovoru so svojím otcom. V tomto roku
sa dožíva päťdesiatky a v kostole pomáha
a pracuje od smrti svojho starého otca, t.j
takmer štyridsať rokov. Jeho otec už viac
ako osemdesiat.
Hovorí, že ich dnešná práca je vďaka
pokroku iná ako v minulosti. Napríklad
elektické zvony zabezpečujú pravidelné
zvonenie bez účasti človeka a existencia
domu smútku nahradila potrebu zvoniť
počas smútočného sprievodu z domu do
kostola a odtiaľ na cintorín. Ani čistenie
prístupovej cesty netreba pri snehovej nádielke vďaka pomoci obecného úradu robiť
lopatou minimálne hodinu pred omšou. Aj
keď to vraj malo svoje čaro, keď sneh počas
rorát vržďal pod nohami.

F. Melo ml. s farárom Ľ. Gunišom

Správcovia farnosti počas vykonávania
práce kostolníka Františkom Melom st.
Rok
Meno
1932 - 1933
Alexander Laudon
1933 - 1940
Andrej Hrabovec
1940		
Karol Šumichrast
1940 - 1950
Ľudovít Nereča
1950 - 1953
Ján Haranta
1953 - 1954
Ján Kutiš
1954 - 1961
Jozef Melo
1961 - 1966
Jozef Minárik
1966 - 1973
Anton Miklovič
1973 – 1998
Ľubomír Guniš
1988 - 2002
Milan Kováč
2002		
Ladislav Gura
I keď verejné prihlásenie sa k cirkvi a pomoc pri obradoch boli v minulom režime
veľakrát problémom, rodina Melovcov
nemala ťažkosti. Zrejme duch obce, kde
bol takmer každý verejne či súkromne
praktizujúcim veriacim, im pomáhal v ich
bohumilej činnosti. Aj v škole im vyhoveli,
keď bolo treba pri mimoriadnych potrebách vykonať prácu kostolníka.
Je to práca ktorú treba vykonávať s láskou
a ak ju jej vykonávatelia cítia ako poslaníe,
čo je náš prípad, tak chod a správa kostola
vytvára základné podmienky pre každého
návštevníka.
Pretože to nie je o peniazoch.
Kostolník nie je pánom svojho času, nepozná dovolenku, bez ohľadu na počasie,
televízny, športový program, spoločenské
udalosti, či ďalšie pre iných zaujímavé a
využívané príležitosti a podmienky, musí
byť k dispozícii. „Bez pochopenia a pomoci celej rodiny by to bola náročná práca.
Ale keď je porozumenie a ochota, všetko
ide ľahšie, “ uzatvára Ferko.
Preto im patrí i touto cestou naša vďaka.
Ing. Pavol Albrecht
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Z našej školy
Jar sa k nám akosi nedostavila, pocítili sme hneď teplo slnečných lúčov, ktoré nám
tak počas zimy chýbali. I napriek krásnemu počasiu, ktoré láka všetkých von, sme boli
aktívni v mnohých školských i mimoškolských aktivitách.

Hviezdoslavov Kubín

Tradičný už 59. ročník recitačnej súťaže sa konal aj v našej škole. Touto cestou
chcem pochváliť všetky deti, ktoré majú o
takúto súťaž záujem. Prišli si vyskúšať, aké
to je stáť pred ,,publikom“. Majú o skúsenosť viac. Umiestnení a zúčastnení si odniesli pekné knižné ceny a darčeky, na ktoré nám prispela rada rodičov. Veľká vďaka.
Výsledky:
1.stupeň - Poézia
1.miesto- Lujza Klocáňová, ktorá postúpila
do okresného kola, tam sa už neumiestnila.
2.miesto- Jakub Klocáň
3.miesto- Natália Obertová a Eliška Prieložná
Próza
2.miesto- Dominik Hurka
3.miesto- Filip Hliník
2.stupeň - Poézia- 5.-6.ročník
2.miesto- Henrieta Obertová
3.miesto-Mária Klocáňová
Poézia 7.-8.ročník
2.miesto-Katarína Ďurčová
3.miesto-Monika Mojská a Viktor Leščinský
Próza
2.miesto- Anetka Benedigová a Andrej
Jankulár
3.miesto- Lea Ilovská

Na jar

Jar je juchú,
Moja mama našla muchu.
Slnko svieti ako sviečka,
Ja zatváram moje viečka.
Jar je plná kvetov tiež,
Krásne kvitne celý les.
Moja mama seje trávu,
Nedovolí stúpať na ňu.
(Rebeka Martiniaková, 5.A)

Jakub Martinček, 2.A

Deň narcisov - 12.4.2013

Každoročne sa naša škola zapája do charitatívnej činnosti. Deň narcisov nie je jediná takáto akcia našej školy. Touto cestou
sa chceme poďakovať Kristínke Verešovej,
Adelke Pristachovej, Paťke Zrelicovej, Lenke Vojvodovej, Vanesske Obertovej, Emke
Hankovej, Tatianke Kadašiovej, Aďkovi
Bártovi, Tomáškovi Obertovi, Majke Samcovej, Melanke Tarabovej, Natálke Trnovcovej, Zuzke Honkovej, Aďke Haskovej,
Nike Melovej, Nike Haluškovej, Katke
Cigánikovej, Kristínke Brezániovej, Veronike Sokolovskej, Kristínke Štadániovej a
Riškovi Samcovi za ich aktívny prístup a
ochotu.
❧❧❧❧❧❧❧

Žiačka 9.B Kristínka Brezániová s p.uč.
S.Pollákovou sa zúčastnili 15.3. okresného
kola chemickej olympiády v Žiline. Kristínka skončila ako úspešná riešiteľka na
13.mieste.
❧❧❧❧❧❧❧
15.3. a 22.3. sa triedy 2.A, 2.B, 3.roč.,
prváci, 4.A a 4.B zúčastnili tradičnej akcie Marec-mesiac knihy, ktorá sa konala v
Obecnej knižnici Strečno.
❧❧❧❧❧❧❧
Olympiáda z matematiky- úspešná riešiteľka Anetka Benedigová postúpila do obvodného kola do Žiliny.
❧❧❧❧❧❧❧
Žiaci Katka Ďurčová, Marek Podkopačan a Simonka Bukovinská postúpili ako
úspešní riešitelia v biologickej olympiáde
do obvodného kola do Žiliny, budeme im
držať palce.

Literárna exkurzia v Tajove

Dňa 19.4. sa žiaci 6., 7.A a 7.B triedy spolu
s p.uč. M. Moravčíkovou, J. Kubišovou a E.
Trnovcovou zúčastnili literárnej exkurzie v
rodisku J.G. Tajovského v Tajove. Dozvedeli sa mnoho zaujímavého o jeho živote a
tvorbe, hlavne mali možnosť reálne vidieť
ako žil a kde tvoril.

Jar

Na jar rastú kvety,
Rozkvitnú celé svety.
Kačky plávajú vo Váhu,
Roztopil sa sneh na svahu.
Ľudia vynášajú jarné smeti
A na lúke pobehujú deti.
Všetci ľudia sú si kvit,
Majk Spirit chystá jarný hit.
( Kika Hauerová, Nika Jánošíková, Natálka Stupňanová, Lejka Ilovská 5.B)

13.marca sa všetci naši deviataci zúčastnili celoslovenského Testovania deviatakov.
Výsledky
MAT
SJL
Počet žiakov:

Spracovala E. Trnovcová

29

29

Priemerný počet bodov školy:

9,93

14,34

Priemerná % úspešnosť školy:

49,66%

57,38%

Percentil školy:

20,44

12,22

Priemerná známka žiakov školy

2,48

2,28

Slávik Slovenska

26.3. sa uskutočnilo školského kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorej garantom je Peter Dvorský. Deti súťažia v
speve ľudových piesní.
Výsledky
1. kategória
1. Angelika Martiniaková
2. Šimon Srneček
3. Tamara Prieložná
2. kategória
1. Tatiana Kadašiová
2. Marián Kadaši
3. Andrej Štadáni
3. kategória
1. Júlia Chovanová
2. Alena Gáborová
3. Dominika Gáborová
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◀ K predškolákom do materskej
školy zavítal vzácny hosť

41. ročník Geografickej olympiády
Obvodný úrad Žilina, odbor školstva poveril našu školu organizovaním Krajského
kola 41.ročníka Geografickej olympiády.
Na priebeh tejto súťaže poskytol priestory
veľkej zasadačky Mestského úradu v Žiline. Organizácia tohto kola bola na pleciach
Mgr.Mariana Obertu, riaditeľa našej školy
a zároveň podpredsedu krajskej komisie
geografickej olympiády v Žilinskom kraji.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách E, F, G,
H. V tomto ročníku sa v školských kolách
zapojilo do tejto súťaže 4 866 žiakov zo 156
základných škôl a osemročných gymnázií

nášho kraja. Do krajského kola postúpilo
132 žiakov zo 70 škôl. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Do
celoslovenského kola postúpili prví dvaja v
kategóriách E, F, G.
Súťaž mala veľmi dobrú úroveň vedomostnú zo strany súťažiacich a spoločenskú zo strany organizátora. Dúfame, že v
najbližšom období vychová aj naša škola
talent, ktorý sa prebojuje do krajského
kola tejto najmasovejšej súťaže z predmetových olympiád riadených Ministerstvom
školstva SR.

Veľkonočné sviatky sú časom zdobenia vajíčok. Spolu s deťmi z výtvarného krúžku sme
sa v jedno sobotné popoludnie vybrali na malé školenie k „našej tete“ Otke Kadašiovej do
„Kúdeľnej izby“. Dozvedeli sme o tom, ako sa zdobili vajíčka v minulosti a mohli sme to porovnať s dnešnými technikami zdobenia. Potom sme si jednu z techník aj vyskúšali. Vajíčka
sme zdobili horúcim voskom. Teta Otka nám trpezlivo vysvetlila a ukázala ako na to. Veľmi
sa nám tam páčilo, ani sa nám nechcelo ísť domov. Okrem pekných zážitkov sme si domov
niesli aj niekoľko krásne vyzdobených vajíčok, ktorými dievčatá z krúžku určite potešili šibačov. Mária Hliníková

Priniesol si vŕbové prútiky, šikovné ruky
a dlhý veľkonočný korbáč. Bol to pán Pavol
Bukovinský st. Prišiel, aby deťom ukázal,
ako sa pletú veľkonočné korbáče. Venoval
sa hlavne chlapcom a trpezlivo ukazoval,
ako sa to robí.
Dievčatá zasa priväzovali mašličky. Ak
vás na Veľkú noc náhodou vyšibal malý
škôlkar, tak vedzte, že korbáč pochádzal
práve z rúk p. Bukovinského. Ďakujeme
mu v mene našom a v mene rodičov. Za
jeho ochotu a úprimnosť, s ktorou do MŠ
prišiel.
Pracovné činnosti sa zo života mládeže
vytrácajú. Všetko majú hotové, kúpené, z
iných krajov, materiálov. Zabúdame využívať tunajšie materiály, postupy a vzory.
Škoda, že dnes sa deti neučia remeslu priamo od svojich rodičov tak, ako voľakedy.
Asi si neuvedomujeme, čo všetko ešte vieme, čo by sme dokázali dať do vienka našim deťom, vnúčatám. Aby si v sebe niesli
hodnotu od svojich rodičov, ktorú potom
predajú svojim deťom.
MŠ Strečno
❧❧❧❧❧❧❧

Zber papiera

Milí žiaci, prečítajte si výsledky napínavého zberu papiera.
1.miesto
6 trieda 1689,9 kg
2.miesto
3 trieda 1683,9 kg
3.miesto
2.A
973,25 kg
4.miesto
1.A
821 kg
5.mieso
5.B
719 kg
6.miesto
4.A
561 kg
7.miesto
4.B
555 kg
8.miesto
5.A
446 kg
9.miesto
2.B
367 kg
10.miesto
8.B
260 kg
V tohtoročnom zbere papiera súťažila až
na dno svojich síl 6. a 3. trieda. Stav bol až
do poslednej sekundy vyrovnaný. Zháňali
každý gram papiera, čo bolo veľmi napínavé. Keď 3. trieda priviezla množstvo papiera po 18. hodine, už sa nedalo nič robiť.
Pravidlá sú pravidlá.
Dúfame, že budúci rok to vyrovnáte a o
prvú cenu bude bojovať viacero tried, pretože sa to určite oplatí ! Všetci sme Vám
fandili! Časť sladkej odmeny sa ujde i
ôsmakom, ktorým ďakujú za pomoc tretiaci. Tohtoročná súťaž sa skončila, ale o rok
určite pokračujeme.
Tento týždeň odovzdáme diplomy, ceny a
sladké odmeny.
Pre všetkých zúčastnených, ktorí svojou
usilovnosťou prispeli, je určite ďalšou veľkou odmenou kúsok zachránenej prírody.
Všetkým Vám ďakujeme, gratulujeme a
tešíme sa už čoskoro na ďalšiu pripravovanú akciu. 		
Rada rodičov
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DFS HAJOVČEK sa každoročne a zodpovedne pripravuje
na súťažné vystúpenia
Ani tento rok tomu nebolo inak. Už po
piatykrát sme predstúpili pred odbornú
porotu, aby sme potvrdzovali naše vedomosti, schopnosti a kvalitu. Tento rok sa
súťažná regionálna prehliadka detských
folklórnych súborov za okres Žilina a
Bytča konala dňa 7.4.2013 v Stráňavách.
Účinkovalo osem detských folklórnych
súborov. Pripravili sme si pásmo hier, pracovných činností, zábavy a prekáračiek
detí pod názvom: „Už máme mlatoveň!“
Na tejto regionálnej súťaži DFS Hajovček
uspel a postúpil priamo na krajské kolo,
ktoré sa konalo minulý víkend v Dolnom
Kubíne.
„Na krajskej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov Kubínske krpčeky sa v nedeľu 21. 4. v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne stretlo
takmer 500 detí z 19- tich najúspešnejších
súborov zo všetkých regiónov Žilinského
kraja. Súbory z Kysúc, horného Považia,
Turca, Liptova a Oravy súťažili v dvoch
kategóriách o postup na celoštátny detský
folklórny festival. Vo svojich programoch
tanečne, zvykoslovne i hudobne priblížili pastierske a pracovné témy či tradičné
remeslá, najprirodzenejšie však pôsobi-

li detské hry v podaní tých najmenších.
V Zlatom pásme sa v silnej konkurencii
umiestnili súbory Turiec z Martina, Sliačanček z Liptovských Sliačov, Hajovček zo
Strečna, Javorníček z Hvozdnice a Goral z
Hladovky.“ /KKS Dolný Kubín.
Získanie Zlatého pásma nás veľmi teší.
Veríme, že sa nám bude dariť aj naďalej.
Deti vynakladajú veľa úsilia, a tak úspech
je zaslúžený. Tým, ktorí nás boli v Stráňavách a v Dolnom Kubíne povzbudiť,
ďakujeme za ich podporu. Radi sa s Vami
stretneme na našich vystúpeniach.
Ľ. Kučerová za DFS Hajovček

Strečnianske hody

vaní či speve. Občerstvenie mali ako vždy
doteraz zabezpečené z prostriedkov obce
Strečno.
Navečer sa vybrali na tradičnú nočnú pre-

Strečnianske hody budú aj v tomto roku
jednodňovou akciou v areáli ZŠ.
V predvečer – v sobotu 18. mája bude
hodová disko-zábava v kultúrnom dome.
Obecný úrad a kultúrna komisia organizujú hlavný program v nedeľu 19. mája
2013 od 14,00 hod.
Opäť vystúpia naše hudobné súborydychová hudba Strečnianka, Hajovček,
spevácka skupina Zvonica a heligonkári.
Hosťom bude dychovka poľského partnera z Jaworze – Glorieta a záver programu
v čase cca od 18,00 do 22,00 hod zabezpečí známa Jadranka Handlovská spolu s
našou hudobnou skupinou Sunny Music.
Záujemci o predajné a občerstvovacie
stánky sa môžu nahlásiť na OÚ do 10.
mája.

hliadku hradu Strečno, ktorú im bezplatne
umožnilo Považské múzeum – správca národnej kultúrnej pamiatky.
Vďaka za pomoc patrí aj pani učiteľkám zo
ZŠ p.uč. Knoškovej a Kotekovej, že venovali
svoj čas a zúčastnili sa akcie. A tiež p.učiteľke Trnovcovej, ktorá ako každý rok spolu s
bývalými našimi žiačkami Dáškou Samcovou, Romankou Pratakovou a Malvínkou
Kučerovou na hrade Strečno dotvorili svojím vstupom atmosféru. Návrat do knižnice
nebol ešte časom oddychu a pokoja. Nasle-

dovalo opäť čítanie a premietanie rozprávok.
Až potom sa uložili k spánku, aby prežili celú
noc v knižnici a naplnili myšlienku Andersenovej noci. Ráno sa ešte spoločne vyrozprávali zo zážitkov a vyvesením dokončeného
plagátu v priestore knižnice sa po raňajkách
rozišli domov.
Po doterajších skúsenostiach možno povedať, že nie sú nádejou ale istotou pre rast
záujmu o písané slovo, aktívne, kultúrne trávenie voľného času a nachádzanie zmysluplného života.			
/pa/

Andersenova noc v knižnici

Podujatie Andersenova noc je aktivitou na
podporu záujmu detí o čítanie kníh všeobecne. Miestna knižnica v Strečne ňou obohacuje svoju pestrú činnosť a v jej prípade je
akousi čerešničkou na torte pre mladých čitateľov. Pretože nielen táto akcia je možnosťou na oslovenie najmladších čitateľov. Celoročná práca spočívajúca v pasovaní prvákov
za čitateľov, cez štyri kolá literárnych súťaží
žiakov základnej školy, besied so zaujímavými autormi a ľuďmi z literárneho prostredia
prináša svoje ovocie. Každá činnosť v živote
závisí od osobnosti. Tá im dáva smer, rozsah
a následne možno vidieť výsledky.
V prípade MK v Strečne je to knihovníčka
Ing. Eva Balcarová. V tomto roku už po siedmykrát zorganizovala akciu, ktorá je venovaná výročiu narodenia (2. apríl 1805) najznámejšieho rozprávkara – dánskeho spisovateľa
Hansa Christiana Andersena a na Slovensku
sa koná od roku 2005.
Akcie sa zúčastnilo 18 detí (strečnianska
knižnica má registrovaných 151 čitateľov do
15 rokov), ktorí sa 5. apríla poobede stretli v
knižnici, kde sa najskôr oboznámili s Andersenovým životom, dielom a čítali si aj jeho
rozprávky. Tieto informácie boli pre nich inšpiráciou pre tvorbu pracovného plagátu, do
ktorého zakomponovali dojmy z počutého.
Medzičasom sa takisto sami prezentovali
svojou tvorbou alebo schopnosťou v recito-

Na vystúpení v Dolnom Kubíne
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KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET

Vážení čitatelia, prihovárame sa Vám formou Vášho pravidelného periodika, aby ste boli
informovaní o všetkom, čo sme pre Vás pripravili.
INTERNET: Najhorúcejšou novinkou, ktorú pre Vás máme, je navýšenie internetových
rýchlostí !!! Nové rýchlosti platia od 1.5.2013, takže už teraz môžete požiadať o vyššiu
internetovú rýchlosť za nezmenenú cenu.

Stolný tenis

Konečné tabuľky našich zástupcov z ročníka 2012/2013 dokumentujú, že prvé a
tretie mužstvo uhájilo svoje účinkovanie
vo 4. resp. 7. lige. Avšak „B“-čku sa nepodarilo udržať v súťaži a v budúcom ročníku
nás bude reprezentovať v 6. lige.
KSST Žilina - 4. liga, Západ
1. Teplička n.V A 22 17 1 4 0 240:156
2. Kys. Lieskovec A 22 11 7 4 0 223:173
3. Trnové A
22 13 3 6 0 225:171
4. Turiec A
22 11 3 8 0 205:191
5. Valča B
22 10 5 7 0 215:181
6. MT Medokýš A 22 8 7 7 0 217:179
7. K. N. Mesto B 22 11 1 9 1 191:205
8. Martin B
22 10 2 10 0 210:186
9. Žilina D
22 8 5 9 0 205:191
10. Strečno A
22 6 8 8 0 193:203
11. Vrútky B
22 6 0 16 0 144:252
12. Stránske B
22 0 0 22 0 108:288
OSST Žilina - 5. liga, muži
1. Čadca D
22 20 0 2		 294:102
2. Bytča B
22 16 1 5		 265:131
3. Višňové B
22 15 1 6		 246:150
4. Radoľa B
22 13 2 7		 228:168
5. Stará Bystrica A 22 13 2 7		 208:188
6. Ža Energodata E 22 12 2 8		 233:163
7. Trnové B
22 5 5 12		 160:236
8. Krásno A
22 7 1 14		 162:234
9. Ža Energodata F 22 6 2 14		 153:243
10. Rosina A
22 6 2 14		 154:242
11. Nededza A
22 4 3 15		 132:264
12. Strečno B
22 3 3 16		 141:255
7. liga, Juh, muži
1. Rajec B
22 20 1 1 0 293:103
2. Rosina B
22 20 1 1 0 298:98
3. Kotešová A
22 19 0 3 0 282:114
4. Strečno C
22 13 1 7 1 208:188
5. Terchová A
22 12 0 10 0 230:166
6. STO Jasenové A 22 11 1 10 0 210:186
7. Nededza B
22 11 0 11 0 201:195
8. Divina - Lúky B 22 9 2 11 0 191:205

57
51
51
47
47
45
44
44
43
42
34
22
62
55
53
50
50
48
37
37
36
36
33
31

Názov programu

Start

Klasik

Premium

Profi

Rýchlosť kb/s download/
upload

1024/256

6000/512

12000/1024

20000/1536

cena/mesiac EUR

5,00 EUR

12,00 EUR

18,00 EUR

23,00 EUR

Naša ponuka je časovo neobmedzená. Určená je pre nových zákazníkov, ale vyššie rýchlosti môžu žiadať aj súčasní používatelia internetu na nižšie uvedených tel. číslach alebo
e-mailom tes@tes-media.sk. A aby toho nebolo málo, znížili sme aktivačné poplatky až
na 0,- EUR.
Aktivačný poplatok pri
Start
Klasik
Premium
Profi
internetovom programe
Bez zmluvnej viazanosti
pri 12 mesačnej zmluvnej
viazanosti
pri 24 mesačnej zmluvnej
viazanosti

50,00 EUR

40,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

40,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

10,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

10,00 EUR

0,- EUR

TELEVÍZIA: Ako ste boli informovaní aj prostredníctvom Infokanálu, program Universal Channel bol nahradený novou TV stanicou, ktorá je plná humoru a smiechu - FOOOR. Zmena sa uskutočnila v analógovom aj digitálnom vysielaní. Pre užívateľov digitálnej
televízie budeme mať v blízkej dobe ďalšiu novinku – TV stanicu WAU, ktorá je zameraná
prevažne na ženské pohlavie. Navyše, od 1.5.2013 budú môcť naši zákazníci Digitálnej
televízie sledovať množstvo tematicky rovnakých programov spoločne. Zavádzame totiž
systém objednávania doplnkových programov po balíkoch, a teda už nebude možné dokupovanie programov samostatne. Touto cestou chceme požiadať všetkých účastníkov
DVB-C vysielania, ktorí si doteraz predplácali doplnkové programy samostatne, teda po
jednom, aby nás kontaktovali na nižšie uvedených tel. číslach. Ďakujeme.
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.
TES Media, s.r.o.

63
63
60
48
46
45
44
42

Pozvánka na Polom

Tradičný výstup na Javorinu sa koná
5. mája. Spontánne, individuálne, organizované skupinky či jednotlivci sa
stretnú na Javorine o 12,00 hod., kedy
je plánovaný akt kladenia vencov a
slávnostnej spomienky na oslobodenie
pred 68 rokmi.
Všetkých bude po zostupe čakať guľáš
na Ostredku, ktorý tak ako vždy doteraz, pripravia členovia lyžiarskeho oddielu.

Naši najmladší futbalisti v dresoch od TES média - prevádzkovateľa káblovej televízie a internetu

Gól z inej galaxie

Titulok portálu topky.sk predstavil všetkým používateľom internetu gól zo zápasu nášho
„A“čka s Divinkou. Video možno zhliadnuť cez link http://sportky.topky.sk//c/106207/v-6-slovenskej-lige-padol-gol-z-inej-galaxie-pozrite-si-tento-vystavny-kusok. Ako píšu topky
„Parádne góly nepadajú len v najlepších európskych ligách. Jeden taký mohli vidieť diváci
na Slovensku, v Strečne. Útočnú akciu domáceho tímu sprevádza kikiríkanie kohúta a
pokriky domácich fanúšikov: „Poď, Vojto“. A práve vďaka Vojtovej rýchlosti a centri dá
Andrej Barošinec svoj životný gól. Po jeho nádhernom akrobatickom pokuse sa lopta
odrazí od brvna a skončí tesne za čiarou. Strečno napokon pridá ešte dva góly a zvíťazí
hladko 3:0“. 								
/r/
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Nepresvedčivá zimná príprava, dobrý začiatok jari....
Začiatkom tohto kalendárneho roku
2013 sa výbor FK Strečno rozhodol uskutočniť dňa 13.1. verejnú schôdzu v sále
kultúrneho domu. Na tejto schôdzi sa zrekapituloval a zosumarizoval celý futbalový rok 2012 (doprava, rozhodcovia, štartovné, réžia, mzdy, dane, odvody,výsledky
jednotlivých družstiev, kladné aj negatívne poznámky alebo námety) a v závere
pôvodné realizačné vedenie A-mužstva
ponúkalo rezignáciu na svoje posty a vyzývalo ľudí , resp. dávali priestor (s čistým
stavom bez nejakých dlhov a nedoplatkov)
pre ostatných ľudí, ktorí fandia a chceli by
pomôcť futbalu v našej obci. Avšak odozva bola nulová!!! Tak napokon staronové
vedenie mužstva dospelých sa rozhodlo v
pokračovaní vzájomnej spolupráce s platnosťou do 23.6.(posledný zápas sezóny v
Skalitom).
Zimná príprava mužov sa oficiálne začala
dňa 22.1. V januári a februári sa trénovalo
2-krát týždenne v telocvični.V marci už sa
nabehlo na prírodný zamrznutý, zasnežený, prípadne blatistý terén na pomocnom
ihrisku. Počas tohto celého obdobia sa
odohralo 9 prípravných zápasov s nelichotivou, až priam katastrofálnou bilanciou:
1výhra, 1 remíza, 7 prehier so skóre 20:31,
čo nám moc na pohode nepridalo.
FK Strečno – Tatran Krásno n/Kysucou
2:4 (1:2) g:Peter Sokolovský, Martin Dovičák
FK Strečno – OŠK Rosina 1:4 (0:0) g: Róbert Vojvoda
FK Strečno – OŠK Baník Stráňavy 2:6
(1:4) g: Andrej Barošinec 2
FK Strečno – Dynamo Diviaky 3:4 (1:2)
g: Tomáš Trpiš, Róbert Kán, Andrej Barošinec
FK Strečno – FC TVS Kláštor pod Znievom 1:3 (1:0) g: Marek Beháň
FK Strečno – Družstevník Dražkovce 3:4
(2:1) g: Marek Beháň 2, Peter Sokolovský
FK Strečno – Fatran Varín 3:4 (1:2) g:
Jakub Beháň, Róbert Vojvoda, Dušan Trhančík
FK Strečno – Tatran Sučany 4:1 (1:1) g:
Vladimír Michna 2, Vojtech Oberta, Jakub
Beháň

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 26.
apríla 2013 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: Vydavateľstvo EDIS ŽU, Žilina
Reg. číslo: RP388/2008

FK Strečno – Družstevník Belá-Dulice
1:1 (0:0) g: Peter Sokolovský
Počas zimného obdobia sa taktiež začal
kolotoč mnohých sedení a telefonátov s ostanými klubmi ohľadom príchodov alebo
odchodov hráčov pre jarnú časť.
Odchody a príchody A-mužstva:
Odchody:
Ľubomír Tavač – ročné hosťovanie do
Nezbudskej Lúčky, Rastislav Beháň – polročné hosťovanie do Nezbudskej Lúčky
Príchody:
Patrik Honko – ročné hosťovanie z Nezbudskej Lúčky, Miloš Samec – polročné
hosťovanie z Nezbudskej Lúčky, Miroslav
Turčan – brankár, polročné hosťovanie z
Trnového, Tomáš Trpiš – polročné hosťovanie z Fomatu Martin, Andrej Barošinec
– polročné hosťovanie z Šport Turčianske
Kľačany, Jakub Beháň – polročné hosťovanie z MŠK Žilina, Vladimír Michna –
polročné hosťovanie z Leštín (okr.Dolný
Kubín)
Ako už všetci vieme, dlhá zima nedovolila odohrať prvé 3 jarné kolá (odložené na
1.5., 8.5., 23.6.) . Vzhľadom na pracovné
a vysokoškolské povinnosti hráčov to nie
je dobrá správa, no my sa musíme s tým
vyrovnať a vysporiadať. Jarné odvety sa napokon začali domácim zápasom so sebavedomou neobľúbenou Divinkou. Tento duel
rozhodla 2-minútovka, počas ktorej sme
vsietili 2 góly. Prvý gól padol po presnom
centri vrtkého Vojta Obertu, ktorý naservíroval pre excelentné nožničky Andreja

Barošinca. Následne o 2 minúty neskôr
ťažkopádna obrana Divinky faulovala v pokutovom území Patrika Beháňa a jeho brat
Jakub pohotovo premenil nariadenú 11tku. Definitívnu poistku zabezpečila posila
z Leštín Vladko Michna svojou prízemnou
strelou ku pravej tyči slávneho brankára
Holeca. V 2.zápase sa cestovalo na horúcu horkokrvnú pôdu do Rakovej, kde sme
išli s malou dušičkou. Na naše prekvapenie
„motyka vystrelila“! Po výbornom výkone
celého mužstva sme vyhrali hladko 3:0 a
potešili vernú skupinku fanúšikov, ktorí
nadarmo dlhú cestu nemerali. Mali sme
veľmi dobrý 1.polčas, kedy sme 2-krát udreli. Najprv Jakub Beháň nacentroval do
kĺbka hráčov v 16-tke, kde najvyššie vyskočil Janko Fraško a jeho presnou hlavičkou
sme vsietili úvodný gól zápasu. Po tomto
momente boli Rakovčania dosť zaskočení
a my sme to šikovne využili. V 20.minúte
bol v pokutovom území faulovaný Jakub
Beháň a nariadenú 11-tku poľahky premenil jasličkový kráľ Róbert Vojvoda. Tretí
gól sa dá nazvať ,,čuch na gól,,.V 88.minúte
Andreja Barošinca vystriedal Martin Dovičák, ktorý hneď svojím prvým dotykom s
loptou spečatil sladké víťazstvo. Jarnú časť
sme veľmi dobre začali, avšak netreba lietať
v oblakoch. Ešte nás čaká veľa ťažkej práce
pre záchranu v 5.lige.
Na záver by sa futbalový klub prostredníctvom Hlásnika chcel veľmi pekne poďakovať všetkých ľudom, ktorí podporili klub
dvomi percentami z daní. Ďakujeme!!!

Termíny dohrávok + doterajšie výsledky v jarnej časti

14.kolo odložené na:
• Žiaci – 1.mája 2013(streda) o 13:00hod
RAJECKÉ TEPLICE – FK STREČNO
• Dorast – 1.mája 2013(streda) o 13:00hod
BELÁ – FK STREČNO
• Dospelí – 1.mája 2013(streda) o 10:30hod
NOVÁ BYSTRICA – FK STREČNO
15.kolo odložené na:
• Žiaci – 8.mája 2013(streda), čas ešte nie je FK STREČNO - TURIE
• Dorast – 8.mája 2013(streda) o 13:00hod
FK STREČNO - RADOĽA
• Dospelí – 8.mája 2013(streda) o 10:30hod
FK STREČNO - KOTEŠOVÁ
16.kolo odložené na:
• Žiaci – 23.júna 2013(nedeľa) o 10:00hod
NEZBUDSKÁ LÚČKA – FK STREČNO
• Dorast – 22.júna 2013(sobota) o 15:30hod
ZBOROV nad Bystr. – FK STREČNO
• Dospelí – 23.júna 2013(nedeľa) o 17:30hod SKALITÉ – FK STREČNO
17.kolo - výsledky:
• Žiaci – 14.apríla 2013		
FK STREČNO – DIVINKA „B“
10:0 (4:0)
góly: Andrej Zaťura 3,Jakub Peťko 2,Richard Samec 2, Erik Hauer 2,Peter Galadik
• Dorast – 14.apríla 2013		
FK STREČNO – ČIERNE pri Čadci 1:5 (1:3)
gól: Peter Taraba z 11m
• Dospelí – 14.apríla 2013		
FK STREČNO – DIVINKA		
3:0 (2:0)
góly:Andrej Barošinec,Jakub Beháň z 11m, Vladimír Michna
18.kolo - výsledky:
• Žiaci – 21.apríla 2013		
HÔRKY – FK STREČNO		
1:5 (0:4)
góly: Peter Galadik 3, Jakub Peťko 2
• Dorast – 21.apríla 2013		
RAKOVÁ – FK STREČNO		
3:0 (2:0)
• Dospelí – 21.apríla 2013		
RAKOVÁ – FK STREČNO		
0:3 (0:2)
góly: Ján Fraško, Róbert Vojvoda z 11m,Martin Dovičák
Dohrávka z jesene 13.kolo odložené na:
• Žiaci – 31.mája 2013(piatok) o 17:00hod
DOLNA TIŽINA - FK STREČNO

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur
XX. ročník

Strečno v éteri
Zaujímavosti, dominanty, pestrosť aktivít
Strečna sú zrejmé a patria medzi neopomenuteľné i pri rôznych reláciách prezentujúcich Slovensko. Preto sa nám relatívne
často stáva, že sme oslovovaní redaktormi
na spoluprácu zvlášť v predsezónnom a
letnom období. Náš záujem, poskytnutý
materiál a forma predstavenia respondentami sú zakaždým z ich strany hodnotené
veľmi priaznivo a vytvorený produkt je
ďalšou tehličkou nášho zviditeľňovania.
Otváranie Váhu je vždy pozvánkou aj pre
novinárov, a tak bolo možné čítať o našej
atrakcii i vidieť ju v šotoch TA3 http://
www.ta3.com/clanok/1018702/pltnici-pod-strecnom-otvorili-po-dlhej-zime-opat-sezonu.html.
Neskôr sa Pravda zaujímala o to, aké živočíchy môžu cestujúci vidieť z plte a čitatelia sa dozvedeli v článku, že k ním patrí
aj medveď, ale tiež vydra a pestrá skupina
zástupcov operencov.
Slovensko v obrazoch v STV patrí medzi
najvýznamnejšie televízne relácie propagácie našich krás a náš náučný chodník bol
v nedeľu 23. júna náplňou jedného z troch
príspevkov. Predstavili sa v ňom okrem autora tiež žiaci a učitelia našej ZŠ, ktorí jeho
trasy využívajú na spoznávanie katastra,
napr. v rámci enviromentálnej výchovy.
Hodinová relácia Zvony nad krajinou je
zas venovaná poslucháčom rozhlasových
vĺn. Redaktori Rádia Regina Slovenského
rozhlasu si Strečno vybrali za cieľ svojej
cesty. Celodenný reportážny pobyt vo štvrtok 20. júna ich presvedčil, že námetov je u
nás na niekoľkonásobne dlhšiu reportáž. A
jej avizované odvysielanie práve v čase vydania tohto čísla – v nedeľu 30. júna bude
tiež určite ďalšou pozvánkou a reklamou
našej obci.
/pa/
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Obecné zastupiťelstvo
Dňa 25.04.2013 sa konalo 22. zasadnutie OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ,
hlavný kontrolór obce p. Lingeš, zapisovateľka p. Janeková a hostia p. Peter Beháň,
Bc. Oľga Škripková.
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• návrh VZN č. 6/2013 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku v
obci,
• návrh VZN č. 5/2013 o obmedzení
vstupu do poľovného revíru,
• došlú poštu,
• bod rôzne,
• pripomienky poslancov OZ

B. zriaďuje
• likvidačnú komisiu na likvidáciu neupotrebiteľného a zničeného majetku obce
Uznesenie č. 66
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. Členov návrhovej komisie v zložení: p.
Alfonz Klocáň, p. Jozef Samec
2. Overovateľov 22. zápisnice v zložení:
Ing. Dana Sokolovská, p. Gustáv Muráň
3. Členov likvidačnej komisie v zložení z
radu poslancov p. Petra Obertu, p. Dušana
Ďurča a p. Oľgu Škripkovú, hlavnú ekonómku obce
Uznesenie č. 67
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. Program 22. zasadnutia OZ
Pokračovanie na 2. strane »

Návšteva francúzskych poslancov
Pod vedením pána Alaina Levoyer, predsedu Skupiny bývalych poslancov (Groupe
des anciens députés de l‘Assemblée nationale), navštívila 31. mája Strečno 21 členná francúzska delegácia. Členovia tejto organizácie robia každý rok cestu do jednej
z krajín EU. Tentokrát to bolo Slovensko a
Česká republika.
V skupine boli traja ministri (G. Dufoix
- bývala ministerka zdravotnictva; F. Guillaume - bývalý minister poľnohospodárstva a G. Lemoine - bývalý minister obrany) z čias prezidenta Mitteranda a Chiraca,
poslanci Národneho zhromaždenia, členovia regionálnych parlamentov a ich životní
partneri.
V SR boli od 28.mája do 5. júna, potom
odchádzali do Prahy.

Cieľ cesty – oboznámiť sa s jedným zo
štatov, ktorý je pomerne neznámy a je v
eurozóne.Taktiež chceli vidieť Košice hlavné európske mesto kultúry 2013 spolu
s Marseille, kde je tiež zastúpené množstvo
francúzskych spoločností a podnikov.
Sme pre nich tiež zaujímavou krajinou z
historického hľadiska (1000 rokov - Uhorsko, potom ČSR a po roku 1989 pokojné
rozdelenie).
Cesta po stopách bohatého kultúrneho
dedičstva bola veľmi pestrá a určite im
dala dostatok informácií o našej krajine:
NR v Bratislave, francúzska firma Orange
v Bratislave, Trnava - PSA, Piešťany - kúpele, Trenčin - hrad; Bojnice, Rajecká Lesná (jasličky), Žilina, Strečno, Tatry, Starý
Pokračovanie na 2. strane »
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Obecné zastupiťelstvo
» Dokončenie z 1. strany

Hlasovanie: za- 8, proti- 0, zdržal sa- 0.
2. Návrh starostu obce na vyradenie majetku v zložkách jednotlivých inventarizačných komisií
Hlasovanie: za- 8, proti- 0, zdržal sa- 0.
3. VZN č. 4/2013 o nakladaní s odpadom
na území obce
Hlasovanie: za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0.
4. Paušálnu odmenu pre poslanca OZ za
1 zasadnutie OZ
Hlasovanie: za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0.
5. Plat starostu obce vo výške 2073 €
Hlasovanie: za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0.
6. Úväzok hlavného kontrolóra 1,5 hodiny denne, odmenu vo výške 20 %.
Hlasovanie: za 9, proti- 0, zdržal sa- 0.
7. Zabezpečenie verejného obstarávania
pre opravu MK Záhradná 2. časť
Hlasovanie: za 9, proti- 0, zdržal sa- 0.
Zapísala: Eva Janeková
Dňa 14.6.2013 sa konalo 23.zasadnutie
OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ,
hlavný kontrolór obce p. Lingeš, zapisovateľka zápisnice p. Janeková a hostia: ekonómka Bc. Oľga Škripková, p. Štefan Oberta a Ing. Július Ilovský.
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 68
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• stanovisko hlavného kontrolóra obce p.
Lingeša o hospodárení obce za rok 2012
• došlú poštu,
• bod rôzne
• incident v priestoroch základnej školy
• účasť starostu na zahraničnej odbornej
exkurzii vo Švédsku
• aktualizovanie nájomných zmlúv s nájomníkmi 12 b.j.
• po doplnení informácií ohľadne obmedzenia vstupu do poľovného revíru pripraviť VZN na nasledujúce zasadnutie OZ
• pripomienky poslancov OZ
Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí

Odvoz
komunálneho
odpadu
Komunálny odpad
(každý druhý týždeň v utorok)
júl - 9., 23.
august - 6., 20.
Triedený komunálny odpad
(tretí štvrtok v mesiaci)
júl - 18.
august - 15.

4. členov návrhovej komisie v zložení : p.
Peter Oberta, Ing. Dana Sokolovská
overovateľov 23. zápisnice v zložení:
Mgr. Dušan Ďurčo, p. Jozef Samec
Uznesenie č. 70
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. schvaľuje
1. program 23. zasadnutia OZ.:
Hlasovanie: za- 7, proti- 0, zdržal sa- 0
2. VZN č.5/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Strečno.
Hlasovanie: za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0
3. Záverečný účet obce za rok 2012 a vytvorenie rezervného fondu vo výške 10%
z prebytku hospodárenia.
Hlasovanie: za- 8, proti- 0, zdržal sa- 1.
4. Zmenu rozpočtu na rok 2013
Hlasovanie: za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0.
5. Vydanie súhlasného stanoviska so zámerom na prenájom priestorov na Radinovom /bývalé tenisové kurty/ pre p. Andreu Obertovú, Sokolská č.378, Strečno
Hlasovanie: za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0.
6. Žiadosť p. Bielikovej ohľadne predĺženia osvetlenia na Športovej a Nábrežnej
ulici
Hlasovanie: za 9, proti- 0, zdržal sa- 0.
7. Návrh pripravovaného projektu: Európa pre občanov, Kultúrne výmeny medzi
Strečnom a partnerským mestom St. Pol
de Léon
Hlasovanie: za-9, proti- 0, zdržala sa- 0
8. Návrh pripravovaného projektu Kultúrne leto /letné pódium/
Hlasovanie: za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0
9. Návrh na zaradenie výdajnej školskej
jedálne, Sokolská 487, Strečno ako súčasť
Materskej školy, Sokolská 494, Strečno do
siete škôl a školských zariadení
Hlasovanie: za-9, proti- 0, zdržal sa- 0
Zapísala: p. Eva Janeková

Platba daní - oznam
Obec Strečno ako správca dane podľa
zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady vyrubuje daň zo stavieb, z pozemkov a
za psa. Daň je daňovník podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2013
schváleného obecným zastupiteľstvom
povinný uhradiť do 15 dní od doručenia
Rozhodnutia. Žiadame občanov, aby si
túto povinnosť splnili.
V prípade nesplnenia daňovej povinnosti obec upozorní výzvou na jej splnenie na základe zákona č.511/1992 Zb.z.o
správe daní v znení neskorších predpisov.
Po neuposlúchnutí výzvy obec pristúpi
podľa zákona NR SR 233/1995 Z.z.o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(exekučný poriadok) k daňovej exekučnej výzve.

Návšteva francúzskych
poslancov
» Dokončenie z 1. strany

Smokovec, Levoča, Spišsky hrad, Kežmarok, Bardejov, drevené kostoliky-Hervatov,
Dukla, Prešov, Košice, Tokaj-degustácia;
Rožňava, Betliar, Dobšinská ľadová jaskyňa; Banská Bystrica, Zvolen - hrad; Banská
Štiavnica, Antol-zamok; Nitra, Bratislava.
Strečno bolo dôležitou zástavkou
ich programu na Slovensku, pretože je
miestom pamiatky významného počinu
Francúzov v II. sv. vojne.
Pred a počas slávnostného obeda na
penzióne Irenka, kde ich privítal starosta
obce Dušan Štadáni a Pavol Albrecht, sa
oboznámili s našoui obcou a dozvedeli sa
mnohé z našej spoločnej histórie v najťažšom období 20. storočia, ale tiež o našich
porevolučných vzťahoch, kedy Strečno
spolu so svojimi francúzskymi priateľmi v
Bretónsku založili nové priateľstvá. Tieto
skutočnosti boli pre nich viac menej úplne
neznáme, ale navodili o to milšiu a bezprostrednejšiu atmosféru. Pretože tak ako
Strečno a Slovensko nazvali naši priatelia
počas novodobýchc kontaktov „malým
francúzskym ostrovom v srdci Európy“ ,
tak sa aj oni začali cítiť v našom prostredí
ako doma.
Najdôležitejším bodom ich programu
bola samozrejme návšteva pamätníka na
Zvonici. Položili veniec a dojímavou bola
pieseň na oslavu hrdinstva bojovníkov,
ktorú sami zaspievali. Potom sa zaujímali a
dozvedeli o tom, ako jednotka kpt. Lannuriena vznikla, bojovala a takisto ako a prečo bol pamätník postavený práve v Strečne.
Obec im bola aj z takejto vtáčej perspektívy
predstavená aj so svojou infraštruktúrou,
ktorej dominuje priemyselný park. Boli
úprimne prekvapení starostlivosťou miestnej samosprávy o pomník a jeho okolie a
dokonca prisľúbili osobným zasadením sa
o zabezpečenie pomoci na jeho obnovu a
údržbu u francúzskych orgánov.
Ich dojmy boli určite silné, pretože i napriek zhoršujúcemu sa počasiu zmenili
program dňa a rozhodli sa ešte pre prehliadku hradu Strečno namiesto Oravského Podzámku. Tú takisto i napriek veku
absolvovali takmer všetci a stále sa zaujímali o našu obec a jej súčasnosť, často zo
svojho profesného hľadiska. A tak dostali informácie o pôde, lese, vlastníkoch a
hospodárení, samospráve či o aj priemyslenom parku a neúčasti francúzskeho kapitálu v obci, ktorej väzby na Francúzsko
patria na Slovensku k najsilnejším.
Odchádzali spokojní a dá sa predpokladať, že ich poznávacia cesta sa ešte v budúcnosti prejaví na aktivitách v oblastiach,
ktoré dnes ešte nepoznáme.
/pa/
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1150. výročie príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda
Rok 2013 je rokom cyrilo-metodského
jubilea. Pripomíname si v ňom 1150. výročie príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy (r. 863).
Cyril - Konštantín, pre svoju vzdelanosť
prezývaný aj Filozof a jeho brat Metod –
právnik, boli byzantskí intelektuáli, ktorých cisár Michal III. vyslal na žiadosť
kniežaťa Rastislava, aby šírili kresťanstvo,
vytvorili liturgiu a učili v reči zrozumiteľnej ľudu. „Náš ľud sa pohanstva zriekol
a kresťanského zákona sa drží. Nemáme
však takého učiteľa, ktorý by nám v našom
jazyku pravú kresťanskú vieru vysvetlil,
aby sa aj iné krajiny, to vidiac, pri¬podobnili nám. Tak pošli nám, vládca, biskupa
a učiteľa takého, lebo od vás na všetky
strany vždy dobrý zákon vychádza“ (Život
Konštantína XIV. kapitola). Týmito slovami sa obrátilo nitrianske knieža Rastislav
na byzantského cisára Michala III., aby
nám poslal vierozvestov. Sv. Cyril a Metod prišli na naše územie v roku 863. Ich
poslanie bolo duchovné, christianizačné,
aj kultúrno-spoločenské. Byzantská misia upevnila kresťanstvo, priniesla našim
predkom kultúru, písmo a vzdelanie. Jej
najvýznamnejším prínosom bolo zavedenie slovanského jazyka – staroslovienčiny
(prvý slovanský písomný jazyk) do liturgie. Ako liturgický jazyk bola kodifikovaná v roku 868. Cyril a Metod do staroslovienčiny preložili množstvo cirkevných,
náboženských textov, napr. Bibliu, Breviár,
liturgické predpisy, spevníky, žaltáre. Preklady sa nezachovali v pôvodnom znení.
Zlomok z diel staroslovienskeho písom-

níctva sa uchoval v odpisoch z 10.-13. storočia (prepísané cyrilikou alebo preložené
do latinčiny).
Cyril pre staroslovienčinu vytvoril na
základe malej gréckej abecedy písmo –
hlaholiku a toto písmo umožnilo rozvoj
písomníctva a literatúry. Venoval sa filológii a filozofii, napísal traktát o preklade,
tzv. Rozpravy o prekladaní. Jeho básnická skladba Proglas (Predslov), básnický
predspev k prekladu evanjelia, označovaná ako prvá slovenská a slovanská báseň,
je oslavou slovanského prekladu Sv. písma, slovesnosti a vzdelanosti.
Metod bol spolutvorcom prekladov bohoslužobných kníh, zakladateľom literárnej školy, ako právnik sa venoval zákonom
a spoločenským predpisom. Napísal homíliu Napomenutie k vladárom, z gréčtiny preložil Súdny zákonník pre svetských
ľudí (Zakon sudnyj ljudem), potvrdzujúci
dôležitosť zákonov a nariadení, právneho
systému. Staroslovienčina na území Veľkej Moravy zohrala teda dôležitú úlohu
ako literárny jazyk, jazyk náboženský, administratívny a právny. Literárna tvorba
Cyrila a Metoda je základným pilierom
slovenského aj slovanského písomníctva
a ich činnosť je spojená s počiatkami náboženského a kultúrneho života Slovanov.
Svätí Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva. Ich činnosť
zasiahla celú východnú Európu. K ich duchovnému a kultúrnemu odkazu sa hlásia
všetky slovanské národy. Pápež Ján Pavol
II. dňa 31.12.1980 vyhlásil Cyrila a Metoda spolu so svätým Benediktom za pat-

rónov Európy. Dielo solúnskych bratov je
súčasťou našej historickej a národnej pamäti. Veľkomoravská tradícia mala a má
veľký ohlas v našej národnej kultúre, od
čias 17. storočia, obdobia národného obrodenia, až podnes. Na cyrilo-metodské
duchovné dedičstvo sa vo svojej preambule odvoláva aj Ústava Slovenskej republiky.
Pri príležitosti tohto pre nás veľmi
významného výročia máme možnosť obnoviť si svoju iden-titu, uvedomiť si, kam
patríme, kde sú korene našej viery, kultúry, náboženstva. Pripomeňme si chvíle
našich dejín, keď sa nás prostredníctvom
misie svätých Cyrila a Metoda dotkol Boh
a naše spoločenstvo začalo byť formované
Ježišovým evanjeliom! Oslávme duchovný základ našej spoločnosti, duchovnú
jednotu, posolstvo kresťanskej viery, ktorej rozumieme my a ktorej rozumeli naši
predkovia! Nedovoľme, aby sa stratilo to,
čo tu zasievali svätí Cyril a Metod, pre čo
sa dali úplne do služieb Bohu a Cirkvi, a
čo im ležalo na srdci až do posledného
dychu! Viera je veľký dar, ktorý nesmieme
stratiť. Opatrujme a posilňujme ju s láskou a odovzdávajme ju tým, ktorých Pán
postavil do našej životnej cesty!
„Nuž, dobre počuj, celý národ sloviensky“, napísal svätý Konštantín v Proglase, čiže v predslove k staroslovienskemu
prekladu Biblie, „vypočuj slovo od Boha
ti poslané, slovo, čo hladné duše nakŕmi,
slovo, čo um aj srdce tvoje posilní, slovo,
čo Boha poznávať ťa pripraví…“ (Proglas,
verše 15 – 20).
AM

DÔCHODCOVIA OSLAVOVALI
Dňa 15. mája 2013 sme my, členovia Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov, mali sviatok. Za účasti p. starostu Dušana
Štadániho a 69 členov sme oslávili Deň matiek, ktorý sme spojili
s oslavou Dňa otcov a prvou schôdzou novozvoleného výboru,
ktorý bol predstavený ostatným členom. Nová predsedníčka sa
poďakovala končiacemu výboru za jeho prácu, obetavosť a úsilie,
vynaložené pri organizovaní rôznych akcií. Vyzdvihla tiež skutočnosť, že ide o prácu ľudí v dôchodkovom veku. Starosta obce
im v mene obecného úradu poďakoval, odmenil ich pekným
kvietkom a sladkosťou a my, ostatní, veľkým potleskom. Kvietky
od p. starostu dostali aj tri naše členky, držiteľky krásneho mena
Žofia, ktoré pripadlo na tento deň.
Potom nasledovala oslava. Pán starosta poďakoval všetkým
matkám a predsedníčka výboru predniesla ,,Krátky príbeh ku
dňu matiek“. Predstavil sa aj inovovaný spevácky súbor seniorov
,,Jesienka“. Za sprievodu harmonikára Jožka Kivoňa zaspieval
krásne ľudové piesne, a hoci to bola jeho premiéra, zhostil sa svojej úlohy bravúrne. Ďalej nasledovalo občerstvenie a slávnostné
posedenie. Cítili sme sa ako jedna veľká rodina. Za doprovodu
Jožkovej harmoniky sme si zaspievali a rozchádzali sme sa s dobrým pocitom a želaním stretnúť sa čo najskôr pri najbližšej akcii.
Helena Kuzmányová
Predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov v Strečne
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Významné jubileá

16. júna 2013 sa dožil deväťdesiatin pán Štefan Beháň.
V súčasnosti je najstarším mužom v Strečne. K narodeninovým gratulantom sa pridal v mene obce tiež zástupca
starostu Gustáv Muráň.

31. máj bol dňom 60. výročia svadby manželov Jozefa Trhančíka a Jarmily, rod. Pivkovej. Vychovali 5 detí a majú 12 vnúčat a 14 pravnúčat. K
diamantovému jubileu im prišiel popriať veľa zdravia a rodinnej pohody
aj starosta Dušan Štadáni s matrikárkou Evou Janekovou.

K prianiam oslávencom sa pripája aj redakcia Strečnianskeho hlásnika

Stredoveká dedina
pod hradom Strečno
Pred rokom bol poklepaný základný
kameň a dnes už možno vidieť takmer
kompletné dielo. Na Paseke vyrastá stredoveká dedina.
Päť drevených chalúp so slamenými
strechami turistom priblíži niekdajší
život a zoznámi s typickými remeslami a spôsobom obživy. Súčasťou bude
aj útulňa pre pútnikov, studňa s pitnou
vodou, funkčná zvonica, ohnisko s grilom a turistická informačná kancelária.
Pre deti vybudujú v podhradí drevené ihrisko s využitím motívov hradnej
architektúry. Pre animačné programy
bude k dispozícii tiež nízkokapacitný
amfiteáter.
Stredoveká dedina s rozpočtom viac
ako šesťstotisíc eur bude ohradená kolovou hradbou, lemujúcou celý areál.
Očakávania realizátora - Považské múzeum v Žiline, sú okrem zatraktívnenia
ponuky tiež v zvýšení návštevnosti hradu, čo bude prínosom aj pre Strečno a
ďalšie investičné impulzy. Dedina je
pred dokončením a už tohtoročná sezóna bude indikátorom splnenia plánov.
VÚC ŽSK sám, ako hlavný investor,
v najbližšom obdobi toto podporí, keď
pristúpi k realizácii plánov kompletného
prepojenia strečnianskeho a budatínskeho hradu cyklotrasou, čím sa stane
nielen stredoveká dedina dostupnejšou
pre širšie spektrum záujemcov.
/pa/

Svetový deň darcov krvi
14. jún je Svetovým dňom darcov krvi. V tomto roku jubilejným desiatym. Aj náš MS
SČK odberom 7. júna tento deň podporil ako najlepšie mohol - hromadným odberom
krvi. A vzdal hold obete a ochote darovať najvzácnejšiu tekutinu pre záchranu ľudských
životov. Tohtoročného druhého odberu sa zúčastnilo 34 darcov. Odber pre Národnú
transfúznu jednotku zabezpečoval výbor spolku a obecný úrad podporil humanitnú akciu
opäť nákupnými poukážkami dobrovoľným bezplatným darcom.
Božena Obertová
Eva Štadaniová
Július Ilovský
Renata Štadaniová
Daniela Chovancová
Anton Taraba
Stanislav Brezovský
Nikola Chovancová
Tomáš Gašper
Andrej Kuzmány
Jakub Cvacho
Alžbeta Michalková
Dušan Štadáni
Miroslav Cvacho
Monika Michalková
Lenka Vojvodová
Stanislav Puček
Milan Sapieta
Peter Oberta
Samuel Balcar
Marián Klocáň
Daniel Ilovský
Zuzana Obertová
Anton Sokolovský
Darina Bukovinská
Petra Ďuračková
Štefan Tavač
Vladimír Bukovinský
Libor Záhradník
Barbora Andelová
Eva Balcarová
Janka Škorvanková
Rastislav Kostka
Peter Michálek
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NASLEDUJTE NÁS...

Cestovali ste z dolnej autobusovej zastávky? Všimli ste si upravený a vysadený
ostrovček, ktorý bol doteraz zarastený trávou? Pýtate sa, kto to urobil a prečo? Stoja
za tým členovia Jednoty dôchodcov v Strečne. Tento ich čin je reakciou na článok v
poslednom vydaní Strečnianskeho hlásnika
s názvom ,,Naše Strečno?“ Autorka článku
nabáda ľudí, aby si všímali zanedbané miesta a, hoci aj malým pričinením, vdýchli do
nich dušu. Táto výzva nás nenechala ľahostajnými. Vybrali sme si spomínaný kúsok
našej obce, ktorý sme vyklčovali. Potom
sme zo svojich záhradiek priniesli a vysadili
kvietky, ktoré nám, dúfam, nespáli horúce
júnové slnko. Takže, milá autorka, pridali
sme ohnivko do reťaze a dúfame, že nebude
posledným, ale budú za ním nasledovať ďalšie. Alebo sa to dnes už nenosí?
Helena Kuzmányová,
predsedníčka ZO JDS Strečno

REAKCIA NA ČLÁNOK
Chcela by som sa poďakovať p. Albrechtovi za článok „Kostolník“, uverejnený v predchádzajúcom čísle Strečnianskeho hlásnika.
Zaujal ma natoľko, že som sa rozhodla napísať a vzdať hold celej rodine Melovej za
ich dlhoročnú a obetavú prácu v kostole.
Uvedomila som si, že mnohé veci vnímame
ako samozrejmosť, neuvedomujúc si, koľko
úsilia a námahy vyžadujú. Je úžasné, že už
tak veľa generácií rodiny Melovej slúži v
kostole. Pamätám si všetkých. Príspevok ma
zaujal tiež rozprávaním vojnových udalostí
p. Františka Melu st., pretože nám pripomenul tých, ktorí už nie sú medzi nami. My,
ktorí chodíme do kostola, sa len málokedy
zamyslíme nad poslaním kostolníka. Cením
si, že si p. Albrecht všimol prácu týchto jednoduchých ľudí, ktorí už toľko rokov slúžia
a svoju činnosť vykonávajú tak skromne, že
my ostatní ju vnímame ako niečo prirodzené. Teší ma, že autor vyzdvihol úsilie tých,
ktorí aj v starobe, pokiaľ im zdravie dovolí,
dokážu byť užitoční. Celej rodine Melovej
želám veľa zdravia a sily, aby jej Pán Boh nadelil ešte veľa rokov v tejto záslužnej práci.
Helena Kuzmányová
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MATIČIARI HODNOTILI
Na výročnej schôdzi sa stretli členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej v
Strečne. Za dva roky existencie organizácie sa svojou činnosťou dostala výrazne do
povedomia obyvateľov obce a okolia. MO
MS sa stala najaktívnejšou organizáciou v
žilinskom regióne, čo povedala vo svojom
vystúpení predsedníčka oblastnej organizácie MS Aďa Kubičková.
Činnosť organizácie zhodnotil jej predseda Pavol Ďurčo ml.. Mohol konštatovať
široký záber členov miestnej Matice. Aktívni sú členovia turistického krúžku, ktorí
spoločne organizujú turistické výlety do
širokého okolia autobusom .Podujatí sa
zúčastnili členovia aj nečlenovia Matice.
Veľkú radosť urobila spoločná akcia divadelníkov, ktorí pripravili pekné podujatie
pri príležitosti výročia organizovaného
divadelníctva v obci. Divadelníci zorganizovali zájazd na divadelné predstavenie do
Bratislavy. Pravidelne o sebe dával vedieť
detský folklórny súbor Hajovček, ženská
spevácka skupina Zvonica a Kúdelná izba
Otky Kadášiovej, ktorá oganizovala kurzy
maľovania vajíčok pre dospelých aj deti.
Počet členov MO MS je 36 a cieľ zvýšiť
ich počet sa nepodarilo dosiahnuť v plánovanom počte, lebo členstvo v Matici je
dobrovolné a každý jej člen musí byť sám
presvedčený o tom, či chce podporovať
matičné hnutie.
Podujatia, ktoré robí organizácia, sú určené pre všetkých a už v tomto roku chce
MO MS čiastočne dotovať autobusové zájazdy pre organizovaných členov MS. Z
úloh, ktoré si dali MO MS na tento rok,
je pokračovať v turistických aktivitách,
v rámci ktorých sa pôjde aj na pamätné
miesta na Slovensku, ako je napr. mohyla
M.R. Štefánika a Uhrovec. Podporí sa informovanosť občanov žijúcich na juhu Slovenska o Strečne a jeho okolí. Opäť má byť
zorganizované stretnutie divadelníkov, a to
za účelom podrobnejšieho zaznamenia ich
spomienok.
Aktivít MO MS je oveľa viacej a treba veriť, že sa ich zúčastní ešte viacej občanov
obce ako doteraz.
-pd-

Odomykanie Váhu
Už pätnástu sezónu splavovania Váhu začali strečnianski pltníci. Piatok
26. apríla po privítaní na Gazdovskom dvore akt odomknutia vykonal zástupca spoločnosti Pavol Albrecht. Symbolický kľúč mu odovzdal vodník
Jurko a po posvätení pltí správcom farnosti dekanom Ladislavom Gurom
a privítaní všetkých – priateľov, zástupcov samospráv, médií , spolupracujúcich subjektov v cestovnom ruchu a manažmentu Dong Hee Slovakia s
prezidentom Kim Jeong Won mohol ním otočiť a pozvať všetkých na nalodenie a plavbu.
Nádherné počasie iba umocnilo dojmy a ,možno povedať , veľmi vydarenú
akciu podporilo tiež občerstvenie po prirazení. Prasiatko, guľáš, osúchy a
ďalšie špeciality spolu s borovičkou či pivom dali sýty priestor k hodnoteniu
a plánom výnimočnej atrakcie, ktorou jednoznačne plavba plťou strečnianskym prielomom je. Pritom všetkým hrali a spievali naši folkloristi. /pa/

Trochu inak
Moderátorka Adela Banášová si do
svojho nového programu Trochu inak
pozýva hostí, ktorí sú výnimoční svojou originalitou. Novátori, rebeli, vynálezcovia, svojrázni umelci, jednoducho
unikátne osobnosti prijmú jedenkrát do
mesiaca pozvanie do Štúdia SND, aby sa
stali súčasťou inšpirujúceho večera spestreného živou hudbou. Takýto je formát
programu, ktorý prevzala i TA3.
Jedným z prvých hostí jej programu
bol náš čestný občan – bývalý správca
našej farnosti Milan Kováč. O tom, že
to bol typ vyhovujúci zámeru, sa mohla
jednoznačne presvedčiť nielen moderátorka, ale i televízni a prítomní diváci
(link na záznam v archíve: http://www.
ta3.com/clanok/1020900/trochu-inak-v-snd-s-adelou-banasovou-z-1-juna.
html).
Schopnosť podať svoju prácu a záujmy
jemu vlastným spôsobom ho na internete okamžite nominovali na „najvtipnejšieho farára na Slovensku“. Aj keď takáto
kategória nie je, určite by bol vážnym
ašpirantom. A medzi jeho humorné zážitky z pohrebov, o ktorých rozprával, by
patrili aj niektoré z pôsobenia v Strečne.
No nielen tým zaujal. Jeho literárna činnosť, ktorú rozvíjal i u nás, módny štýl,
prehľad v kinematografii, či všeobecne
prejav a postoje založené na hlbkom duchovnom vnímaní sveta, boli určite „trochu inak“, ale vhodne „podpornou reklamou“ náboženskému životu a vzťahu k
viere.
/pa/
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j keď je naša história bohatá, nenachádzame v nej osobnosti z radov
obyvateľov, ktoré výrazne pozdvihli
Strečno a sú známe i v širšom kontexte. Až 20.
storočie nám vďaka uceleným záznamom i ešte
uchovaným spomienkam a pamätníkom dáva
prehľad o osobách a udalostiach tvoriacich
naše novodobé dejiny.
Jozef Ilovský patrí medzi najvýraznejšie
osobnosti tohto obdobia, pretože jeho vpyv
a stopy vidieť takmer vo všetkých oblastiach
spoločenského života. Spomíname si naňho
symbolicky v čase nedožitého životného jubilea
– 100 rokov.
Jozef Ilovský sa narodil ako tretie dieťa Jánovi (1882 – 1958) a Žofii, rod. Bukovinskej
(1886 – 1967).
Súrodenci: Ján (1908 – 1978), František
(1911 – 1983) Štefan (1920 – 1983)
Terézia Ilovská (1923 – 2008), manželka
Jána Ilovského z inej vetvy Ilovských zo Strečna a žijúca Mária Štadániová (1928).
Po ukončení ľudovej školy pokračoval v štúdiu na meštianskej škole v Žiline. Úplné stredoškolské vzdelanie získal vo veku 54 rokov
na Večernej škole v Žiline.
Pracový životopis je možno neúplný. V
roku 1939 registrujeme jeho zaradenie ako
kancelársky pomocník na štátnych železniciach. Neskôr pracoval na notariáte v Rosine
(kam chodil na bicykli), ako jeden z dvoch
pisárov (druhým bol Štefan Daňo zo Stráňav) pri notárovi Emilovi Albrechtovi, otcovi
autora článku, kam administratívne patrilo
okrem Strečna ďalších šesť okolitých obcí . Po
vojne vieme o jeho krátkom (asi dvojročnom)
pôsobení v Spotrebnom družstve Žilina a následne bol zamestnancom Doprastavu, kde
pracoval ako majster a neskôr bol zamestnaný opäť na železnici. Krátko pracoval tiež
v miestnom družstve, vo vtedajšom sídle na

Na pohrebe matky
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mýtnici ako účtovník. Do dôchodku riadil
práce pri výstavbe nového cintorína a nakoniec pracoval na stavbe družstevnej bytovky.
Bol rozvedený. Potomka však nemal.
Oveľa lepšie sú zdokumentované jeho zásluhy na kultúrno – spoločenskom a športovom
dianí v Strečne. Možno povedať, že bol hlavným protagonistom alebo aspoň patril medzi
prvých, ktorí sa angažovali v tejto sfére.
Jeho pôsobenie v obci možno rozdeliť prinajmenšom do piatich oblastí.

Kronikár a športový nadšenec
Literárny talent, krasopis, umelecké sklony
a samozrejme hlboký záujem o dianie v obci

študentov je jeho starší brat. Sám seba so
svojimi bratmi Jánom a Františkom v tomto
úvode radí medzi dobrodincov, ktorí futbal v
Strečne v roku 1924 natrvalo srdečne uvítali a
ktorý sa stáva pilierom ich radosti.
V kronike popisuje vznik, prvých nadšencov a samozrejme i následné výsledky. Neskôr vystrihuje a vkladá tabuľky a dopisuje
strelcov.Takisto ju ilustruje a písmom, ktoré
upútalo nielen jeho súčasníkov, dokumentuje
ďalší vývoj futbalu až do roku 1974.
Permanentný záujem o futbal a šport sa
premieta i do aktívneho funkcionárčenia a po
vojne do roku 1949 je aj predsedom futbalového oddielu.
Súčasne ako protagonista Divadelného
krúžku navrhuje a so súhlasom ostatných divadelníkov títo poskytujú futbalistom v roku
1946 prostriedky na nákup dresov, kopačiek
a lopty.

Režisér

Jozef Ilovský
(*29. 07. 1913 †02. 03. 1983)
a patriotizmus ho predurčili pre angažovanie
sa v takej, v tom čase dôležitej činnosti, ako
možno nazvať potrebu a nutnosť zaznamenávať miestne udalosti zápisom v kronike.
Jozef Ilovský písal až tri miestne kroniky.
Samozrejme najdôležitejšou bola obecná.
Tú prevzal v roku 1939. Ním spracovaný materiál je dodnes významným prameňom poznávania našej minulosti, pretože vo svojich
zápiskoch sa nevenoval iba aktuálnym udalostiam v čase svojho kronikárčenia, ale pri
listovaní v jeho záznamoch je možné vidieť,
že si uvedomoval význam histórie a zachovania faktov pre budúcnosť. Preto výraznú
časť jeho záznamov tvoria zápisky udalostí a
kresby dokumentujúce obdobie ďaleko pred
rokom 1939, ako aj prírodopisný (geografia, geológia, flóra, fauna) vývoj a katastrálne vzťahy. Obecné udalosti spisoval do roku
1945.
Najstarším známym spolkom v Strečne bol
hasičký zbor, ktorý bol založený v roku 1924.
Jozef Ilovský nepatril medzi zakladateľov, ale
bol členom a v roku 1950 je záznam o jeho
funkcii tajomníka. Asi by sme vedeli o zbore
viac, keby sa zachovala ďalšia kronika, ktorú
začal písať - Kronika hasičského zboru.
Zrejme nebol aktívnym športovcom, ale v
kronike o organizovanom športe v Strečne,
ktorý začal futbalom, zaznamenával udalosti
od jeho začiatku. Jeho poetický štýl na úvod
kroniky: „Ja – polátaný tvor z kože obľúbil
som si váš chudobný kraj a spatril som prvú
obľubu u študentov vašich, ktorí ma v kapse
učebníc škôl reálky a meštianky žilinskej priniesli v roku 1920,študenti - Ján Ilovský a Ján
Taraba...“ je však dostatočne výpovedný o
vzťahu k športu. Prvý z dvoch spomínaných

Asi najvýznamnejším prínosom Jozefa Ilovského pre život v Strečne bola jeho režisérska
práca. K divadlu, ktoré sa najskôr hralo v budove Potravného družstva (penzión Irenka) a
následne v starej škole (dnes už v neexistujúcej budove vo dvore pastoračného centra)
mal blízko nielen vzdialenosťou – jeho rodný
dom je terajšia pltnica, ale predovšetkým naturelom.
Bol iniciátorom založenia ochotníckeho
krúžku, prvým známym režisérom a organizátorom divadelného života. Skúsenosti, odborné vedomosti, organizačný talent „človeka
na úrovni“ boli členmi súboru rešpektované a
spolu s ich talentom boli základom pracovného nasadenia a výsledkov.
V roku 2012 pri príležitosti 85. výročia existencie divadla v Strečne súčasníci bilancovali
doterajšiu históriu a podľa ich údajov Jozef
Ilovský počas svojho pôsobenia do roku
1969 naštudoval s takmer 200 našimi ochot-

Pri divadelnom nácviku
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níkmi minimálne 30 hier. Tieto nehrali iba
pre našich divákov, ale vystupovali i na okolí.
Obľuboval „výpravné hry“, v ktorých hralo
veľa hercov a zo žánru preferoval drámu. Žáner však prispôsoboval dobe a očakávaniam
diváckej verejnosti. Takže pod jeho vedením
boli nacvičované ako drámy tak aj veselohry.
Prvé známe predstavenie našich divadelníkov Ferda šéfom, ktorého premiéra bola v
roku 1927, vzhľadom na svoj vek zrejme ešte
nerežíroval
Hry pod režisérskou taktovkou Jozefa Ilovského (ich zoradenie nie je chronologické):
Ukradnuté šťastie, Podpaľačova dcéra, Vojnárka, Buky podpolianske, Škriatok, Mastný hrniec, Klbko, Manželstvo, Hora volá,
Nový život, Prvé a posledné sväté prijímanie,
Chlapci na skalke, Zavrhnutá, Osud siroty,
Garamboľ, Za frontom, Svadba z nenávisti,
Matej Figliar, Ulička, Statky – zmätky, Ryba
pre štyroch, Bláznivá nedeľa, Pani richtárka,
Máje, Pytačky, Všetko naopak, Sedliacka láska, Magda Burčová, Maryša, Inkognito.
Až do roku 1952 aj maľoval kulisy pre všetky hry.

ske, letné i zimné.
Ako fanúšik a propagátor futbalu písal
nielen ich kroniku, ale
priebežne informoval o
zápasoch a výsledkoch
aj maľovanými plagátmi a pozvánkami.
Taktiež v kostole pri
príležitosti jeho storočnice (1947) namaľoval na klenbu nápis o
službe stánku na božiu
slávu a po zavlhnutí
pokryl opravené bočné stĺpy jednoduchými
motívmi, pripomínajúcimi mramor.
Zrejme i pre veľa súčasníkov je známy olejový obraz starej dediny na čelnej stene vestibulu kultúrneho domu (prvý kultúrny program
bola divadelná hra Statky – zmätky na Vianoce 1958 v réžii Jozefa Ilovského), kde mu ako
predloha slúžila jedna z najstarších zachovaných fotografií Strečna. Sádrový podklad si
sám pripravil.
 Vlastnil asi prvý fotoaparát v obci. Jeho
snímka manželov Beháňových na mieste východu z kompy je jediná, ktorú sa podarilo
získať. Je pravdepodobné, že prvé snímky
futbalistov sú tiež jeho dielom, lebo fotil aj
futbal.

Záhradkár/ovocinár a včelár
Záhradníctvo, ovocinárstvo a včelárstvo
patrilo k tradičným záujmom na dedine.
Malo nielen svoj hospodársky, ale aj krajinotvorný a kultúrny význam.
Členom včelárskej organizácie založenej v
roku 1935 hájnikom Filipom Stopkom sa stal
aj Jozef Ilovský spolu so svojím mladším bratom Štefanom, ktorý sa tejto záľube venoval
až do smrti.
Aj keď je prvá správa o organizovanom záhradníctve a jeho význame pre rozširovanie a
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Záznam v kronike futbalu
kvalitu kultivarov v Strečne z roku 1934, nie
sú známe mená týchto nadšencov. Až po útlme a zániku počas II. sv. vojny a opätovnom
založení Záhradkárskeho a ovocinárskeho
zväzu v roku 1964 patrí k štyrom zakladajúcim členom (Jozef Ilovský, Pavol Andel, Ignác
Beháň a Pavol Chovančík). Vzhľadom na túto
jeho angažovanosť možno predpokladať, že
sa účastnil v združení i pred vojnou.
Záhradkári (pod týmto všeobecným názvom sme ich poznali) patrili v tom čase spolu s chovateľmi (kurkármi) k najaktívnejším
obecným spolkom. Boli známi nielen svojou
pestovateľskou činnosťou a výsadbou, ale tiež
organizáciou spoločenských zábav v prírode, na ktoré, okrem ich všeobecne uznávanej
práce, pozývali tiež plagáty Jozefa Ilovského.
Tie, ktoré zväz poriadal v kultúrnom dome,
aranžoval a napr. strom v strede sály s ovocím, ktoré bolo možné za poplatok „obrať“ a
venovať milej či milému, bol nápadom, o ktorom sa hovorí dodnes.

Hudobník
V predvojnovom období je zaznamenaná
tiež záľuba Jozefa Ilovského v hudbe. Hral na
Pokračovanie na ďalšej strane »

Maliar a fotograf
Svoj maliarsky talent a krasopis venoval tiež
pre potešenie všetkých. Nielen kroniky nesú
jeho dielka, ale najviac práce musel venovať
práve uvádzaným kulisám, ktoré maľoval
sám. Drevenú kostru vyrobenú ochotníkmi
pokryli celulózovým papierom, na ktorom
bol aktuálny výjav. Ak sa jednalo o viacdejstvové hry s meniacou sa scénou - a nacvičovali sa v roku dve až tri, tak si vieme predstaviť pracovné zaneprázdnenie a oddanosť
Jozefa Ilovského kultúre.
Na obecné podujatia a zábavy zas maľoval plagáty. Podkladom bol baliaci papier a
vytvorený originál informoval všetkých na
plotoch či vo výkladoch. Nebola to iba strohá
zmienka, ale tiež špecifické pútajúce obrázky
a motívy – fašiangové, divadelné, ovocinár-

Fotografia, ktorá slúžila ako predloha pre maľbu na čelnej stene v kultúrnom dome
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husliach a založil inštrumentálnu skupinu v
zložení: harmonika, basa, trúbka, bubon a
husle. Ich kvalita im dávala príležitosť hrávať i
na zábavách v okolitých dedinách. Účinkovali
niekoľko rokov.

Občan a člen správy obce
Prirodzená autorita, rozhľad a schopnosti
Jozefa Ilovského boli rešpektované, a preto
bol, ako uvádza bulletin k 55. výročiu trvania aktívneho športu v Strečne z roku 1979,
vybraný v roku 1940 ako jednateľ s veľkostatkárom Armínom Haasom o uvoľnení pôdy v
priestore pri Váhu medzi potokmi pri COOP
Jednote a poštou pre futbalové ihrisko. Nedošlo k dohode, no napriek nesúhlasu sa
tam začal hrať futbal, z čoho mal „opletačky“.
Neskôr sa síce podarilo podpísať zmluvu, no
množstvo výhrad veľkostatkára odradilo futbalistov od jej prijatia.
Naopak 16. júna 1941 sa správe obce, ktorej
členom bol v tom čase spolu s inými aj Jozef Ilovský so svojim otcom Jánom, podarilo
dohodnúť s Armínom Haasom na rozšírení
intravilánu pre výstavbu rodinných domov.
Často tiež sám zabezpečoval vymeriavanie
pozemkov a stavieb.
Jozefov otec Ján spolu niekoľkými ďalšími
občanmi Strečna a následne aj ich rodiny,
boli nazývaní Amerikáni, pretože boli na
zárobkoch v Amerike. Vďaka kapitálu sa po
návrate v medzivojnovom období väčšina z
nich stala vlastníkmi pôdy a boli považovaní
za majetných. Až polovicu prostriedkov na
nákup kostolných zvonov - pôvodné boli roztavené na vojnové účely, venovali práve títo.
Ján Ilovský patril medzi troch najväčších darcov, ktorí svoj príspevok z Ameriky po vojne
zaslali.
Brat František – má pamätnú tabuľu na
spoločnom hrobe svojich bratov Jozefa a
Štefana (zomreli pred tridsiatimi rokmi - v
roku 1983...), ktorý išiel s otcom do Ameriky pri jeho druhom odchode, v Amerike zostal. Otec doniesol synom na Slovensku napr.
rifľové nohavice na traky, a tak Jozef Ilovský
nosil ako jeden z prvých rifle, čo bol sen každého mladého a moderného človeka.
Vlastnil tiež písací stroj a svoje administratívne skúsenosti a právnu prax koncipienta
využíval nezištne v prospech občanov, ktorí
sa na neho obracali a ktorým písal žiadosti a
vybavoval tiež inú agendu, ktorá presahovala
ich schopnosti. Známa je napr. jeho petičná
iniciatíva za prepustenie nespravodlivo stíhaného obchodníka Pavla Melu. Zhromažďoval
podpisy medzi mužmi, ženy oslovovala učiteľka Matulová.
Do politiky sa nemiešal a pre každú jeho
činnosť platilo, že ju robil poctivo a s plným
nasadením. Výstavba nového cintorína patrila medzi jeho posledné príspevky Strečnu.
Tak nadšene rozprával o tom ako práce pokračujú, ako to bude vyzerať, až sa v krčme
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vtipkovalo, že tam bude „radosť ležať“. Jozef
spolu s bratom Štefanom žili do konca života
v rodičovskom dome na Ulici SNP č. 86.
Aká je naša súčasnosť cez prizmu aktivít
Jozefa Ilovského?
V 19. storočí by sme ho označili za buditeľa,
osvietenca či reformátora, nositeľa obrodného procesu. Vo svojej dobe bol osvetovým
pracovníkom. Myslím, že pre nás je človekom, ktorý veľakrát predbehol svoju dobu a
spomienkou naňho v čase nedožitého životného jubilea nechceme iba poďakovať za dielo, ale tiež ukázať vzor pre náš dnešný život.
Môžeme povedať, že činnosti ním založené
či rozvíjané, zodpovedajú dobe a významu
našej obce.
Divadlom sme, po dlhšej odmlke, známi
opäť nielen u nás, požiarnici tiež ožívajú a
majú pre svoju činnosť zabezpečené priestory a vybavenie, dokumentácia Strečna a jeho
publicita sú adekvátne pozíciám, ktoré si
medzičasom získalo, šport má vyhovujúce
podmienky a jeho úroveň je úmerná našim
možnostiam. Hudbou v rôznych formách
sme známi i za hraniciami.
Obrazne možno povedať, že semená či stromy, čo zasadil či zušľachťoval Jozef Ilovský,
prinášajú teda svoje plody vo všetkých oblastich, do ktorých sa zapájal.
A čo naše záhradkárstvo? Každý máme to
svoje upravené a pestujeme alebo vlastníme
tiež mnohé veci, čo sa za jeho čias nedalo, či
jednoducho nebolo. Platí to aj pre náš osobný život. No uzatvárame sa do seba. Prestáva
nám ležať na srdci „verejná zeleň“. Teda to, čo
jeho prácu charakterizovalo a vytváral pre to
podmienky – všeobecný záujem, chuť rozdávať radosť, rozvoj obce, kultúrne stretávanie,
ústretovosť a spolupatričnosť.
Skúsme sa zamyslieť nad jeho odkazom a
hľadať pre to u seba potenciál v komunite a
priestore, v ktorom žijeme.

Na schodoch kultúrneho domu. Zľava
Václav Oravec, Peter Beháň, Jozef Ilovský
Spracované na základe informácií
P. Ďurčo, st., Ivan Beháň st., Ing. Marián
Ilovský, Ondrej Ilovský, Pavol Bukovinský
st., Cyril Oberta, Kamil Hruška, Mária Štadániová (rod. Ilovská), Marta Pristachová,
Silvester Oberta, Matúš Daňo, Pavol Melo,
Ing. Pavol Albrecht
a podkladov:
Kronika obce Strečno
Kronika futbalu v Strečne
Kniha Strečno, Pavol Ďurčo (2010)
Bulletin k 55. výročiu trvania aktívneho
športu v Strečne (1979)
Fotografie poskytli: Pavol Ďurčo st., Ing.
Marián Ilovský, Ivan Beháň
Spracoval: Ing. Pavol Albrecht

Kresba a fakty našej dominanty v obecnej kronike
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Vzácny dokument prvých automobilov v Strečne
V nedeľu 25. mája roku 1913 v Budapešti
pred budovou Uhorského automobilového
klubu sa na štart netradičného podujatia
Jazda Tatry – Adria postavilo 31 automobilov. Prvé podujatie takéhoto druhu v
strednej Európe, ako už z názvu vyplýva ,
spájalo Jadranské more a Vysoké Tatry. Išlo
o súťaž spoľahlivosti, ktorá mala preveriť
vozidlá a jazdcov. Aby to nemali účastníci až tak ľahké, podmienkou bolo dodržať
vopred stanovenú priemernú rýchlosť.
Trasa dlhá 2178 kilometrov bola rozdelená
na sedem etáp a súťaž trvala osem dní. Medzi štartujúcimi boli významné osobností
rakúsko-uhorského a nemeckého spoločenského a politického života tej doby.
Ráno krátko pred piatou prišiel na štart
i arcivojvoda
Jozef, ktorý v
tom čase zastával vysoké
postavenie
v
Rakúsko-uhorskej
armáde. Arcivojvoda si
pozorne prezrel všetky súťažiace vozidlá
a dal pokyn na štart.
Vozidlá
štartovali
podľa štartovných čísiel v minútových intervaloch. Účastníkov
sprevádzali i vozidlá
komisárov a ďalší obslužný personál.
Na regulárnosť súťaže dohliadali dôstojníci uhorskej armády,
ktorí boli rozdelení
do vozidiel účastníkov.
Prvá etapa viedla z
Budapešti s cieľom
v meste Pécs. Etapa
mala 374 kilometrov.
Do cieľa prvej etapy
prišli všetky vozidlá,
z nich až 24 bez trestných bodov.
Na druhý deň pokračovala súťaž druhou etapou, ktorá
viedla z mesta Pécs do
chorvátskeho mesta
Karlovac. Etapa mal 353 kilometrov.
Tretia etapa bola podstatne kratšia ako
dve predchádzajúce. Automobily prekonávali horský masív a zastavili sa pri Plitvických jazerách. Cieľom tejto etapy je prístavné mesto na Jadrane, Rijeka.
Po oddychovom dni, 28. mája absolvo-

vali súťažiaci najkratšiu etapu. Z Rijeky do
hlavného mesta Chorvátska, Zagrebu, bola
len 189 kilometrov. Po opustení mesta autá
po sedemnástich kilometroch stúpali do
výšky 989 m nad morom. Všetky autá išli
bez vážnejších porúch. Mnohí pretekári
boli stále bez trestných bodov. Medzi nimi
i gróf Kolowrat na aute Laurin Klement.
Šiesty deň na cestách a pred súťažiacimi
bola piata etapa.
Posledný májový deň a účastníci Jazdy
Tatry - Adria štartujú do šiestej etapy súťaže. Autá majú pred sebou 375 kilometrovú
trasu do Tatranskej Lomnice. Trasa viedla
cez Trnavu a ďalej popri Váhu cez kúpele
Piešťany. Do Trenčína vošli vozidlá cez
most ponad Váh. Toľko automobilov naraz
ešte v Trenčíne nevideli. V tom čase ich
tu evidovali presne štyri.

Vzácne zábery vozidla Laurin & Klement
grófa Alexandra Kolowrata pod Strečnom.
S veľkou presnosťou môžeme povedať, že
fotografia je urobená 31. mája 1913 v popoludňajších hodinách.V tomto aute sedel
aj malý chlapec zo Strečna a bez rozpakov
sa chytil obrovského volantu a začal s nim
mixovať hore-dolu.

Obedňajšia prestávka bola v Žiline.
Po obede peletón vozidiel prišiel pod
hrad Strečno. Na tomto mieste jeden z
účastníkov opisuje príhodu, ktorá sa stala Alexandrovi Kolowratovi, jednému z
víťazov celého podujatia. Krátka zástavka
automobilov pod hradom bola pre obyvateľov obce Strečno veľká udalosť. Tak ako
všade, i tu bolo popri ceste množstvo ľudí
a najmä deti mali o automobily mimoriadny záujem. Jeden malý chlapček na rukách
svojho otca si chcel silou mocou siahnuť na
automobil. Keď to Kolowrat videl, naznačil
otcovi, aby mu podal synčeka. Posadil si ho
na kolená medzi seba a volant. Chlapček
sa bez rozpakov chytil obrovského volantu
a začal s nim mixovať hore-dolu. „Možno
raz bude z neho pretekár, “ poznamenal
Kolowrat. Jeho predpovede sa po rokoch
v Strečne aj plnia. To
vtedy, keď vidíme ,ako
sa po našich uliciach
na svojich automobiloch preháňajú mládenci.
Spod hradu pokračovali účastníci cez
Liptovský
Mikuláš,
Ružomberok a Poprad. Podvečer prišli do cieľa etapy v
Tatranskej Lomnici.
Ráno viacerí s obavami po výdatnej nočnej
búrke štartovali svoje
automobily. Napriek
chladnej a daždivej
noci všetky autá naštartovali a vydali sa
na záverečnú etapu z
Tatranskej Lomnice
do Budapešti. Trasa
dlhá 317 kilometrov
a do Budapešti vošli
ako prvé tesne za sebou dve vozidlá Laurin a Klement. Jeden
riadený grófom Draschkowichom a
druhý grófom Kolowratom.
Jazda spoľahlivosti sa po ôsmich
dňoch skončila.
Večer na bankete
sa rozdávali ceny.
Víťaz nebol jeden,
ale hneď deväť. Aj tým sa líšilo toto podujatie od podobných súťaži. Zlaté plakety
dostali všetci, ktorí prišli do cieľa bez trestných bodov.
Zdroj: veteransk.sk -dp-
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Z našej školy
Ani sme sa nenazdali a prišli k nám dlho očakávané a vytúžené letné prázdniny. Mnoho
školských povinností vystriedajú dni pohody, výletov a dovoleniek. Prihovárame sa vám poslednýkrát v tomto školskom roku 2012/2013. Čo sme všetko stihli:
3. mája sa vybrali naši prváci do obecnej
knižnice, kde boli pasovaní za čitateľov.
6. mája sa konalo okresné kolo speváckej
súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska,
ktorého sa zúčastnili postupujúce žiačky
školského kola Angelika Martiniaková
(2.B), Tánička Kadašiová (6.roč.) a Julka
Chovanová (8.A), na heligónke ich doprevádzala Dominika Gáborová (8.A).
Piatok 17. mája sa vybrali žiaci 7.A, 7.B,
8.A, 8.B spolu s p.uč. K.Leščinskou, S.Pollákovou a Z.Knoškovou na biologickú exkurziu do Banskej Štiavnice, kde sfárali
do bane. Oboznámili sa s banskou expozíciou, poznávali banské predmety, aj ryžovali zlato, z ktorého si každý , kto niečo
vyryžoval, odniesol certifikát o skutočnom
zrnku zlata. V múzeu absolvovali zaujímavú prednášku a aj spoznávanie jednotlivých predmetov používaných pri ťažbe v
bani, riešili zaujímavý kvíz.

Tradičnou sa pre našu školu stala spevácka súťaž Rozvíjej se poupátko, ktorá
sa konala 24. mája v Českej republike v
Stříteži, našu školu reprezentovala Ninka
Franeková.
Výchovný koncert- divadlo Maska
Multimediálny koncert, ktorý sa konal 4.
júna s názvom Outsideri a víťazi poučne
poukázal na prehrešky a záludné zákutia
nášho sveta, do ktorého sa môže dostať
ktokoľvek.
6.júna sa konala Beseda v krajskej knižnici v Žiline, kde sa deti našej školy ( 3.ročník, 4.A a 4.B) stretli so spisovateľkou pre
deti Gabrielou Futovou. Deti si mohli zakúpiť jej knihy a mohli si ich dať priamo
od nej podpísať.
12. júna sa žiaci 8.B a žiaci, ktorí prispeli do literárnej súťaže v obecnej knižnici,
zúčastnili besedy s kňazom Milanom Kováčom.
Atletický trojboj v Tošanoviciach
Už 11. ročník o putovný pohár starostov
obcí povodia Stonávky sa konal 13.6. a
privítal aj našich žiakov-športovcov Benjamínka Ilovského (1.roč.), Boriska Obertu

MDD v našej škole
Rada rodičov v spolupráci so ZŠ Strečno
zorganizovala i napriek premenlivému počasiu krásnu akciu, ktorá bola plná súťaží
a odmien. Po športových výkonoch sa všetci
osviežili v bufetoch, v ktorých voda tiekla
potokom a najedli sa do popuku- rodičia
nám grilovali, varili guláš. Na konci sa všetci osviežili nanukom.
Ďakujeme za super deň!!!


(2. B), Janka Dudusa (3. roč.), Kristínku
Špirkovú (4.A), Ľubka Belka (5.B), ktorí si
domov priniesli 1. miesto.
Plavecký výcvik
Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého
výcviku v žilinskej Základnej škole Martinská-Vlčince. Plávaniu sa venovali od
10.-14. júna.
Koniec školského roku sme venovali
programu, ktorý si pripravili žiaci našej
školy pod názvom Školská akadémia
2013- Svet očami detí. Akadémia je venovaná aj 50. výročiu otvorenia našej ZŠ.
Školské povinnosti sme zavŕšili účelovým
cvičením v prírode a didaktickými hrami.

Koniec školy
Za chvíľu sa končí škola,
Leto nám už kričí : holá!!!
Voľný čas nás ohrozuje,
Pes si na nás vyskakuje.
Sukne, šortky, plavky máme,
O chvíľu nám budú malé.
More, rieky, jazerá,
Teší sa celá dedina.
K moru sa už chystáme,
Na pláži tam budeme.
Budeme sa opaľovať
A zážitky zapisovať.
(Nikolka Jánošíková,
Lenka Vojvodová 5.B)
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Paríž – Londýn
To, v čo sme v októbri dúfali, že sa podarí, sa aj naozaj splnilo.. 
Osem žiakov 8.ročníka z našej školy
spolu s pani učiteľkou angličtiny M. Moravčíkovou sa v dňoch 21.5.-26.5. 2013
zúčastnilo jazykovo-poznávacieho zájazdu
do Paríža a Londýna – dvoch najkrajších
a najväčších metropol Európy. Ubytovanie bolo v anglických rodinách, čo žiakov
motivovalo ku komunikácii v anglickom
jazyku.
Cesta autobusom bola náročná, ale aj
zaujímavá a rozmanitá. Najprv sme smerovali do Francúzka, a to do prekrásneho
Paríža, kde sme najprv navštívili katedrálu
Notre-Dame, obdivovali sme architektúru
Víťazného oblúku či Louvre. A samozrejme najviac sme sa všetci tešili na výstup
na Eiffelovu vežu. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok pozorovať z vrchu Seinu a
panorámu celého Paríža.
Naša cesta ďalej pokračovala do Veľkej
Británie. Veľkou skúsenosťou bol pre nás
podmorský tunel pod Lamanšským prielivom. Najprv sme navštívili mestečko Canterbury na juhovýchode Anglicka, ktoré je
známe svojou históriou s prvkami stredo-

vekej architektúry a Greenwich (mestská
časť Londýna), kde sme nevynechali Kráľovské observatórium a prechádzku Kráľovským Greenwich Parkom s nádherným
výhľadom na Londýn. Tu sme sa prvýkrát
stretli s originálnou angličtinou, množstvom obchodíkov, kaviarní a reštaurácií.
Ďalší deň sme začali prehliadku Londýna pri Tower of London (pevnosť a palác
jej veličenstva), kde sú uschovávané korunovačné klenoty. Prešli sme zdvíhacím
mostom Tower Bridge, odkiaľ sme smerovali na London eye, kde sme si vychutnali
vyhliadku na historické centrum Londýna.
Ďalšie ráno sme pokračovali k Big Ben a
Houses of Parliament, Westminster Abbey
a krásnym parčíkom k Buckingham Palace
– rezidencii kráľovnej, kde sme si prezreli pochod kráľovskej gardy za sprievodu
hudby. Odtiaľ sme pokračovali na Trafalgar Square, Piccadilly Circus a prechádzkou po Oxford Street spojenú s nákupmi.
Unavení, ale plní zážitkov a krásnych
spomienok, nadšení plavbou trajektom
cez Lamanšský prieliv Calais Dover sme sa
vrátili domov.
Bye London, Au revoir Paris !

Z našej obecnej knižnice
V tomto školskom roku píšeme poslednýkrát. Deti a študenti škôl majú pred sebou najkrajšie vysnívané obdobie prázdnin. Prajem Vám oddych a príjemné
strávenie tohto krásneho obdobia .
Počas posledných troch mesiacov v našej obecnej knižnici boli naši prváčikovia slávnostne,, pasovaní za čitateľských
rytierov a princezné“. Boli im odovzdané
preukazy a už si i mohli s pomocou pani
triednej učiteľky Pratákovej a knihovníčky
vybrať a požičať svoju možno prvú knižku na čítanie. Ešte ju i v tomto školskom
roku stihli s pani učiteľkou vrátiť a požičať
si novú. Veríme, že už cestu do knižnice
zvládnu a aj sami si i počas prázdnin prídu
novú knižku vypožičať.

V krajskej knižnici v Žiline deti tretieho
a štvrtého ročníka absolvovali besedu so
spisovateľkou Gabrielou Futovou. Autorka
kníh pre deti sa prihovára deťom zaujímavou humornou formou .Bola príjemná a
deti zaujala rozprávaním. Niektoré deti si
jej knihy i zakúpili a potešili sa aj podpisom autorky do tejto knihy. Niektoré jej
tituly majú deti možnosť si vypožičať v
knižnici.
Beseda s rímskokatolíckym kňazom Milanom Kováčom spojená s vyhodnotením
literárnej súťaže
Pozvanie na besedu prijal náš bývalý
kňaz pán Milan Kováč, ktorý je zároveň i
spisovateľ . Potešilo nás to a radi sa s nim
vždy stretneme. Besedy sa zúčastnili nielen deti , ktoré sa do súťaže
zapojili, ale i starší žiaci ako aj
dospelí hostia i pán starosta.
Pán farár mal čo deťom povedať o svojich skúsenostiach
pri písaní, či vydávaní kníh.
Hovoril o svojej mladosti,
kedy už cítil potrebu písať a
svoje myšlienky si preto dával
na papier. Napísal i krásne
knižky básní. Posledná jeho
kniha básni,,Nežná“je plná
lásky . Láska je cit, ktorý ma
v našom živote najkrajšie postavenie a ako kňaz sa dokázal
i k tejto téme krásne vyjadriť.

Boli sme zvedaví, ako sa mu darí na jeho
novom mieste v Hornej Marikovej, kde
pôsobí. Na tvrdé podmienky na život v
obci si treba zvyknúť. Nie každý ich zvládne, i preto veľa mladých ľudí v tejto obci
nezostáva. Poslanie kňaza v takejto obci
je i preto ťažšie ako i prekonanie bariéry,
ktorú si osamelí ľudia veľakrát vytvoria.
Toto všetko náš bývalý kňaz zvláda. Každý človek má svoj sen, ktorý si chce splniť.
Deti možno túžia byť najlepšie v kolektíve,
vyhrať súťaž. I pán farár pohovoril o svojej ďalšej potrebe písať a držíme mu palce,
nech sa mu to slní. Ďakujeme, že prišiel s
nami pobesedovať a veríme, že toto nebolo
naše posledné stretnutie.
Vyhodnotenie literárnych súťaží:
V próze na tému: ,,Príchod jari„
1.stupeň
1.A.Melová
2.A.Martiaková
3.R.Beháňová
2.stupeň
1.A.Benediková
2.R.Martiniaková
V poézii na tému: ,,Marec mesiac knihy“
1.stupeň:
1.N.Frašková
2.A.Martiniaková
3.M.Košiar
2.stupeň:
1.A.Benediková
2.D.Sokolovská
3.M.Martiniaková
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Uvítanie detí do života
10. mája, pri príležitosti Dňa matiek pozval starosta obce mamičky a ich ratolesti
– celkom 33 detí narodených v roku 2012,
na slávnostné posedenie do zasadačky kultúrneho domu. Po príhovore bol všetkým
s trvalým pobytom v Strečne odovzdaný
uvítací balíček a o kultúrny program sa
postarali deti z MŠ.

Najmodernejšia cesta
separovania pre takmer 30 tisíc
obyvateľov Terchovskej doliny

Deti z 2.B triedy na hodine vlastivedy v tomto školskom roku zbierali poznatky o svojej
obci. Vďaka ochote pána starostu a zamestnancov OÚ si mohli vyskúšať, ako sa sedí v poslaneckých kreslách a dozvedeli sa veľa zaujímavého o riadení obce. Malí „poslanci“ kládli pánu starostovi zvedavé otázky, na ktoré im trpezlivo odpovedal. S veľkým záujmom
si prezerali staršie i novšie mapy našej obce. Bola to veľmi zaujímavá hodina vlastivedy.

Strečnianske hody
Nedeľa 19. mája bola dňom našich tradičných hodov – obecnej slávnosti, každoročne poriadanej v čase mena patrónky
miestneho kostola – sv. Žofie.
Areál základnej školy sa zmenil na prírodný amfiteáter s pódiom a hľadiskom a
atmosféru dotvárala prítomnosť stánkov
so sortimentom, ktorý k takejho akcii
patrí.
Program pozostával nielen z vystúpení
miestnych folklórnych, speváckych a hudobných súborov – Hajovček, Zvonica,
Strečnianka, heligonkári a mladé country
speváčky. Tak ako v predchádzajúcom roku
i teraz privítali Strečňania svojich partnerov z poľského Jaworze. Títo sa predstavili
dychovou hudbou Glorieta a zvyšná časť
poľských hostí ponúkala pre návštevníkov
typickú kapusnicu a tiež domáce koláče.

Pozvanie nášho starostu prijal i podpredseda ŽSK Jozef Štrba a starosta partnerskej
českej obce Horní Tošanovice Petr Martiňák.
Ťahák – Jadranka, spolu s miestnou skupinou Sunny Music pripravili pre plný
školský dvor finále.
Aj krásne takmer letné počasie prispelo
k tomu, že hlavný organizátor – Obecný
úrad Strečno tiež vďaka pomoci základnej
školy, Jednoty dôchodcov, Dobrovoľného
hasičského zboru a urbariátu a sponzorom
(Branko Oberta – Motorest Sofia, Autodoprava Vlado Taraba, Janus Nápoje, Mária
Solárová, Pohostinstvo Ivan Beháň, Mário
bar) môže byť s priebehom hodov spokojný, a ich ohlas mu kladie pre budúcnosť
povinnosť udržať tohtoročnú latku.
/pa/

Cieľom rovnomenného projektu je vybudovanie a podpora spoločného integrovaného systému separovaného zberu v
Mikroregióne Terchovská dolina. Projekt
s rozpočtom 1 463 955,87 EUR zabezpečí
materiálne vybavenie 17 obciam na zebezpečenie požiadaviek odpadového hospodárstva a životného prostredia.
Strečno z projektu získalo igelitové vrecia
(2400 ks na plasty, 1800 ks na papier, 1500
ks na sklo, 350 ks na tetrapacky), 130 ks
nádob na plasty (110 lt) a poslednou dodávkou boli kontajnery na veľkokapacitný
odpad (2ks 5,5 m3 a 2 ks 7,5 m3). Získaný
materiál bude priebežne dlhodobo využívaný pre napĺňanie cieľov projektu.

Exkurzia MAS
Miestna akčná skupina Terchovská dolina zorganizovala pracovnú exkurziu
pre 16 zástupcov MAS do Švédskej MAS
„Granslandet“. Starostovia obcí , zástupcovia podnikateľov sa v dňoch 17. -20. júna
2013 zoznamovali s prácou partnerskej
organizácie a využívaním prostriedkov
z fondov EÚ na rozvoj vidieka. Navštívili hasičsé múzeum, múzeum remesiel a
vidieckeho života v minulosti a tiež kováčsku vyhňu, kde sa vyrábajú kladivá a
sekery z pravej švédskej ocele. Tu si mali
aj možnosť skúsiť toto ťažké a u nás už vymierajúce remeslo. Na ostrove Vinökam,
kam sa previezli motorovou kompou, im
bola predstavená činnosť miestnej cca 100
člennej komunity.
Takisto sa zoznámili s programom sociálnej inklúzie – vzdelávacími a jazykovými
projektami na začleňovanie imigrantov
do prostredia a spoločnosti.
/r/

Záujemci o zľavu na autoškolu si môžu
kupón s platnosťou do konca roka 2013
zakúpiť u Emila Beháňa, Ul. Sokolská č.
357 za 25 Euro.
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Primícia
15. a 16. jún boli významnými dňami Belej. V sobotu bol v Chráme sedembolestnej
Panny Márie na Vlčincoch ich občan Pavol
Ďurana vysvätený za novokňaza a nedeľu
o 10,30 mal svoju primičnú omšu v kostole
Sv. Márie Magdalény v Belej.
Mama Pavla Ďuranu Mária, rod. Kadašiová, je rodáčka zo Strečna, a tak možno povedať, že je aj našim novokňazom.
Dokonca rodákom, pretože sa zo Strečna
odsťahovali do rodiska jeho otca, keď mal
štyri roky.
Mamou kňaza – rodáčkou zo Strečna je
tiež Jarmila Klocáňová, ktorej syn Michal
Pásztor bol vysvätený za kňaza pred piatimi rokmi v Kraľovanoch a v súčasnosti
vykonáva svoju pastoráciu ako kaplán v
Kežmarku.
Na vysviacku a primíciu Pavla Ďuranu
bol do Žiliny a Belej pozvaný novokňazom
aj starosta Strečna a zúčastnili sa ich aj naši
farníci.
V piatok 21. júna novokňaz Pavol Ďurana celebroval svoju prvú svätú omšu aj v
Strečne. Okrem správcu farnosti dekana
Ladislava Guru sa jej zúčastnil i dekan Ľubomír Guniš, kňaz, ktorý Pavla počas svojho pôsobenia u nás pokrstil.
Na konci omše predniesli novokňazovi
ďakovné príhovory tiež zástupcovia staršej
a mladej generácie a tiež starosta Strečna,
ktorý uvádzame na inom mieste.
/pa/

Majowka v Jaworze
5. mája 2013 sa u nášho partnera v poľskom Jaworze konala jedna ich z dvoch
najvýznamnejších kultúrnych akcií - Majowka.
V tomto roku bola organizácia zabezpečovaná i s pomocou prostriedkov projektu „Deľme sa kultúrou v Euroregióne
Beskydy“, v ktorom je Strečno Jaworze
partnerom. V duchu názvu bol zostavený aj program a z našej strany sa na Majowke prvýkrát predstavili strečnianski
heligonkári. Ich vystúpeniu predchádzalo
slávnostné otvorenie, ktoré spolu s naším
starostom Dušanom Štadánim vykonal už
mnohým známy starosta (wojt) Jaworze
Zdislaw Bylok.
Uvádzaný projekt pozostáva nielen z
predstavenia našej kultúry na Majowke,
kde bolo ako sprievodná akcia s úspechom
cez svoje propagačné materiály predstavené tiež Strečno, ale následne sme sa i
my mohli stretnúť s ich hudbou a jedlom
na Strečnianskych hodoch. A ešte nás v
septembri čaká pozvánka na druhé najvýznamnejšie kultúrne podujatie v Jaworze – Dožinky. Tam nás opäť okrem zástupcov obce budú reprezentovať naše súbory.
/pa/ 

Príhovor starostu Strečna Dušana Štadániho novokňazovi Pavlovi Ďuranovi
pri príležitosti prvej svätej omše v jeho
rodisku
Milý novokňaz Pavol, milí rodičia a
príbuzní, vážení spoluobčania, prítomní
dnešnej omše,
ako starosta Strečna si veľmi vážim pozvanie, ktoré som dostal na vysvätenie novokňazov a zároveň na slávnostnú omšu.
Chcel by som sa zaň na úvod poďakovať.
Je mi cťou a som rád, že môžem byť aj
na dnešnej omši s novokňazským požehnaním. Sviatok v Belej a jej farníkov bol
sviatkom aj našich farníkov.
Pavol Ďurana, ako sa mi predstavil vo
svojom osobnom liste, uviedol, že je rodákom zo Strečna, kde prežil prvé roky svoj-

ho života. Je synom Márie Kadašiovej zo
Strečna, prakticky mojej susedky.
Strečno, i keď je veľká obec so silnou
náboženskou tradíciou, dodnes nebola
miestom primície. Ale neplatí, že nemá
svojho kňaza. Pavol Ďurana sa tu narodil,
žil štyri roky a aj cez svoju mamu a jej rodinu patrí k nám. Chcel by som sa teda aj
im s úctou poďakovať za jeho výchovu k
službe, ktorá je poslaním.
Veľa je povolaných, ale málo vyvolených.
Verím, že náš novokňaz ním je, a i v súčasnosti, ktorá veľakrát nerešpektuje duchovno, naplní svoj život v zhode s Bohom a
cez pomoc ľuďom a vnútornú radosť bude
štastným človekom.
Prajem mu to z celého srdca aj v mene
mojich spoluobčanov.
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Dong Hee Slovakia i v tomto roku venoval počítačové súpravy pre potreby
obecného úradu a jeho organizačných
zložiek. Celkom 8 PC odovzali 15. mája
starostovi zástupkyne spoločnosti Kim
Mi Sun a Lee Juyoung.
Dong Hee Slovakia, s.r.o. okrem toho, že
je najväčším zamestnávateľom na území
obce, sa tiež pravidelne sponzorsky podieľa aj pri podpore kultúrnych a športových aktivít obce a občianskych združeni. Na Beh oslobodenia v tomto roku
okrem už tradičného príspevku vo forme
hodnotných cien víťazom venovala spoločnosť aj finančný príspevok na výrobu
nových štartovných čísel.
Festival hudobných skupín Legendy fest
zas podporila úhradou potlače tričiek pre
organizátorov dvojdňovej akcie, ktorá sa
v tomto roku koná v športovom areáli na
Radinovom v termíne 28. – 29. júna.

Členovia organizácie ZŤP sa i v tomto roku v rámci svojej činnosti starajú o parkovú zeleň pred obecným úradom. 13. júna sme
ich zachytili pri strihaní živého plotu.

Poslanci a zamestnaci Obecného úradu sa 28. apríla zúčastnili
tradičného kladenia vencov pri pamätníku na Zvonici.

Stavanie mája 30. apríla a pálenie Jánskej vatry 22. mája zabezpečovali členovia DHZ v spolupráci s obecným úradom a Lesným družstvom Strečno. Pri peknom počasí a hudbe boli na týchto tradičných akciách prítomní i mnohí občania.
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KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET
Vážení čitatelia,
naša spoločnosť pripravila pre Vás a Vaše
deti letné prázdniny plné rozprávok. Doprajte si nezabudnuteľné chvíle strávené v
spoločnosti obľúbených postavičiek a detských hrdinov. Od 1.5.2013 sme rozšírili
detský balík vo formáte DVB-C o skvelý
program Disney Junior. Ponúkame Vám to
najlepšie z detského sveta len za 2,20 EUR
mesačne.
JimJam, Duck TV, Nickelodeon, Cartoon
Network, CS Mini, Disney Junior
K balíku DETI = zdarma 2,20 EUR
spustený program CS Film
Ak sa už na rozprávky cítite pristarí,
máme niečo aj pre Vás. Vyberte si niektorý
z našich ďalších ôsmich tematických balí-

kov a môžete sledovať
zaujímavé dokumenty,
najhorúcejšie športové
prenosy, atraktívne filmové novinky, hudobné programy, obľúbené seriály a mnoho
iného. Záleží len od Vášho vkusu. Všetky
tematické balíčky si môžete objednávať na
rôzne dlhé obdobie (napríklad aj na jeden
mesiac) bez ohľadu na prípadnú viazanosť
celej služby. Pokiaľ ste priaznivcom internetu, myslíme aj na Vás. Už od 1.5.2013
Názov programu

Start

Klasik

Rýchlosť kb/s download/upload

1024/256

6000/512

12000/1024 20000/1536

cena/mesiac EUR

5,00 EUR

12,00 EUR

18,00 EUR

Výkup kovov
Cenník vykupovaných odpadov
€

SKK

112

min. hr. 6 mm, max. 1500x500x500

0,19

5,72

116

min. hr. 6 mm, max. 5500x800x500,
max. 3000 kg
starý ľahký odpad do hr. 4 mm

0,17

5,12

0,15

4,52

102

liatina, max. kusy do 30 kg

0,17

5,12

112

hrúbka nad 8 mm (upravené)

0,22

6,63

118

elektromotory, štartéry,dynamá

0,25

7,53

0,50

15,07

0,30

9,04

127

Olovo 503

čisté

Cín pájka
Al folia

0,30

9,04

Hliník

Al zbernice,

0,80

24,10

201

0,90

27,12

204

Al vodič nový-starý vodič, profil
čistý,nový
Al plech, kusovka, profil mix

0,80

24,10

205

plechovky od piva, žaluzie

0,40

12,05

204

AL-Fe laná

0,40

12,05

204

Al triesky

0,30

9,04

Meď

Cu nový plech

3,80

114,49

301

Cu drôty čisté, lesklé, bez koncoviek

4,00

120,52

303

Cu opaľovaná, mix

3,50

105,46

303

Cu rafinačná(obaľovaná, vence,karmy)

3,20

96,42

2,50

75,33

Ms+Cu chladiče,šponyMs-Br

2,00

60,26

plech, karburátor

0,25

7,53

Bronz- červený, nemagnetický

3,00

90,39

504

Bronzové alebo Mosadzné špony

1,50

45,20

Antikor

Antikor špony

0,30

9,04

180

Antikor nemagnetický

0,50

15,07

Tvrdo-kov

Tk-plátky

5,00

150,65

0,30

9,04

Mosadz 400 Mosadz kusová, ťažká bez železa,triesky
Zinok 502
Bronz
500

Premium

Profi

23,00 EUR

Beh oslobodenia

Spoločnosť KARLA - Slovensko, s.r.o. zriadila v areáli bývalého
družstva prevádzku na výkup kovového odpadu aj od súkromných osôb. Cenník je platný od 1. 7. 2013.
Železo

Vám prinášame rýchlejší internet za bezkonkurenčné ceny. Nezabúdajte, že ide o
časovo a dátovo neobmedzený internet.
Preto, ak máte záujem o počúvanie hudby,
alebo trávite voľný čas na sociálnych sieťach, prípadne hraním on-line hier, stačí
si vybrať vhodnú rýchlosť a magický svet
internetu privedieme aj k Vám domov.
Bližšie informácie o službách obecnej
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 hod.
TES Media, s.r.o.

Už 29. ročník Behu oslobodenia obce Strečno sa v tomto roku
konal v nedeľu 28. apríla. Športovej akcii predchádzal pietny akt
kladenia vencov pri hroboch padlých počas II. sv. vojny na miestnom cintoríne a pamätníku na Zvonici.
Na štart v ôsmich kategóriách nastúpilo 127 pretekárov. Atmosféra, počasie a dobre zvládnutá organizácia boli plusy, ktoré im
pomohli zvládnuť 5 km trať náročným terénom a tešiť sa, ak nie z
ocenení na stupni víťazov, tak aspoň z dobrého pocitu.
Absolútnym víťazom sa stal Juraj Ištvánik z Košece časom 18:36
min. Najrýchlejšou ženou bola Katarína Paulinyová. Podrobné výsledky sú na stránke obce www.strecno.sk.
Ako každý rok, aj v tomto hlavný organizátor Obec Strečno ďakuje sponzorom a všetkým, ktorí svojou spoluúčasťou prispeli k
vydarenej akcii.
Nové štarovné čísla boli darom Dong Hee Slovakia, občerstvenie
príspevkom firmy Janus nápoje a jahňa pre najrýchlejšieho pretekára zo Strečna (Lukáš Kučera) venoval Marián Andel. Ďalej
prispeli: Mária Solárová, Vladimír Taraba, Ivan Beháň, Branko
Oberta, Mária Sobčiaková a Milan Klocáň.
Vďaka patrí aj dychovke Strečnianka, moderátorovi Silvestrovi
Trnovcovi st., obsluhe časomiery a elektronického vyhodnotenia
pod vedením Dušana Ďurču, členom Klubu dôchodcov poskytujúcim občerstvenie pretekárom a ďalším, ktorí priamo či nepriamo vytvárali dobrý dojem z tohtoročného behu.
/pa/

0,00

titan
Kontakt: 0903 805 041

Ivan Beháň dobieha do cieľa 1. ročníka Behu oslobodenia obce Strečno v roku 1984.
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Obec Strečno v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadom na území obce č. 4/2013
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1. Obec týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikajú na území obce Strečno.
2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov a o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.
3. Nariadenie vymedzuje práva a povinnosti fyzických osôb – občanov, fyzických
osôb –podnikateľov, právnických osôb Obce
Strečno pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Základné pojmy o odpade, pôvodcovi a držiteľovi odpadu, o zhromažďovaní,
skladovaní a zbere sú ustanovené v § 2 až §
22 Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
2. Obyvatelia obce, ktorí majú na území
obce Strečno tvalý pobyt, prechodný pobyt,
fyzické
osoby, právnické osoby, ktoré majú na území obce sídlo firmy, určené miesto podnikania a
vykonávajú na území obce podnikateľskú
činnosť, sú povinné sa riadiť pri zbere, zhodnocovaní a likvidácií všetkých druhov komunálnych odpadov ustanoveniami zákona
uvedenými v bode 1.
3. Porušenie uvedených nariadení podľa
zákona v bode 1 je priestupkom, ktorý je
možné riešiť v zmysle priestupkového zákona v správnom konaní.
Článok 3
Povinnosti právnických a fyzických osôb
a povinnosti držiteľa odpadov
1. Podrobnosti o povinnostiach právnických, fyzických osôb a držiteľov odpadov sú
uvedené v § 18 a § 19 Zákona č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Porušenie uvedených nariadení podľa
zákona v bode 1 je priestupkom, ktorý je
možné riešiť v zmysle priestupkového zákona v správnom konaní.
DRUHÁ ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI
Článok 4
Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky nakladania s komunálnym odpadom vymedzuje § 39, 40 a
42, Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
2. Obec Strečno na svojom území zabez-

pečuje nakladanie s komunálnym odpadom
prostredníctvom oprávnených osôb.
3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov
a drobných stavebných odpadov na území
obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie týchto činností s obcou v
súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
4. Veľkoobjemné kontajnery sú umiestnené na území obce Strečno na verejnom
priestranstve pri starom a novom cintoríne a
pri KD Strečno počas celého roka. Obec zabezpečí podľa potreby, najmenej dvakrát do
roka zber a prepravu objemných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Miesto a čas umiestnenia veľkoobjemných
kontajnerov obec zverejní prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
5. Vývoz VKK z cintorínov obec zabezpečuje podľa potreby.
6. Pôvodca objemného odpadu v prípade
potreby je povinný si objednať veľkoobjemný kontajner na vlastné náklady u oprávnenej organizácie, resp. prostredníctvom
obecného úradu. Právnické osoby a fyzické
osoby podnikatelia si zabezpečujú likvidáciu
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu individuálne prostredníctvom
zmluvného partnera, ktorý je oprávnený
zhodnocovať, alebo zneškodňovať odpady.
Na požiadanie obce sú povinní sa preukázať
platnou zmluvou o likvidácii uvedeného odpadu.
7. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí tvoria biologický rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad od
prevádzkovateľa kuchyne v zmysle § 39, ods.
6, 17, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších noviel, si zabezpečujú
likvidáciu uvedeného odpadu individuálne
prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý
je oprávnený zhodnocovať, alebo zneškodňovať takéto druhy odpadov. Na požiadanie
obce sú povinní sa preukázať platnou zmluvou o likvidácii uvedeného odpadu.
8. Pôvodcovia biologicky rozložiteľného
odpadu zodpovedajú za to, aby odpad privezený na zberné miesto skladovania biologicky rozložiteľného odpadu nebol znečistený
iným nerozložiteľným odpadom či prímesami nebezpečných látok.
Článok 5
Príprava komunálnych odpadov k
odvozu
1. Obec Strečno v súčinnosti s vývozcom
je povinná oboznámiť všetkých občanov so
systémom zberu komunálnych odpadov v
obci. Taktiež je povinná oboznámiť občanov,
právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov so systémom triedenia odpadov.
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný užívať nádoby zodpovedajúce systému

zberu
komunálnych odpadov zavedeného na
území obce Strečno.
3. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory,
odpadové oleje a opotrebované pneumatiky
s komunálnym odpadom.
4. Pôvodcovia odpadov sú povinní postarať
sa o to, aby odpady pred uložením do nádob
boli náležite vytriedené a na odvoz riadne
pripravené.
5. Zo strany pôvodcu odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené k odvozu ak:
a) sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a tieto sú uzatvorené
b) je celoročne zabezpečený prístup k zberným nádobám.
6. Pôvodca odpadov zabezpečí, že zberné
nádoby budú plnené iba komunálnymi odpadmi, ktoré nemajú nebezpečné vlastnosti
podľa prílohy č. 4 zákona o odpadoch a ktoré
nie je možné ďalej triediť.
7. Pôvodca odpadov odovzdá odpady
oprávnenému vývozcovi v takom stave,
aby nebolo ohrozené zdravie pracovníkov
vývozcu a bezpečnosť pri práci. V prípade
porušenia tohto ustanovenia prechádza zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie pracovníkov vývozcu na objednávateľa.
Článok 6
Zber komunálneho odpadu
1. Pôvodca komunálného odpadu na území
obce je povinný sa písomne prihlásiť do systému zberu komunálneho odpadu na obecnom úrade v Strečne. Pôvodca odpadu musí
mať nádobu na komunálny odpad umiestnenú na vlastnej resp. prenajatej nehnuteľnosti.
Obec poskytne zbernú nádobu na komunálny odpad a zbernú nádobu na triedený odpad (sklo/plasty) iba na novostavbu po pridelení nového súpisného čísla.
2. Počet zberných nádob na území obce
Strečno sa určuje nasledovne :
2. 1. Fyzické osoby :
a) domácnosti 1-5 osôb – 1 ks 110 l nádoba : vývoz 1 x 2 týždne
b) 5 a viac členov domácnosti 2 ks 110
nádoba : vývoz 1 x 2 týždne
c) bytové domy 100 osôb – 1 ks 1 100 l
nádoba : vývoz 1 x 2 týždne.
2.2 Možnosť výberu nádob pre podnikatelské subjekty, pri množstvovom zbere komunálného odpadu, na území obce Strečno
je nasledová : 110 l, 240 l, 1 100 l zberná nádoba.
3. Pôvodca odpadov zaistí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú
užitočnú hmotnosť, resp. objem. Je zakázané
ukladať odpady v okolí zberných nádob pri
ich preplnení.
4. Pôvodca odpadov je povinný sa o zberné nádoby riadne starať, zabezpečiť ich proti
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odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote.
6. Prevzatím komunálnych odpadov ako aj
vytriedených zložiek komunálnych odpadov
sa ich držiteľom stáva oprávnený vývozca.
7. Je zakázané fyzickým osobám a iným
organizáciám než oprávnenému vývozcovi odvážať a premiestňovať zberné nádoby,
vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s
ich obsahom, vyberať a prispôsobovať alebo
privlastňovať si jeho časti, alebo umiestňovať
komunálne odpady do iných, než k tomu určených nádob.
8. Je zakázané spaľovať všetky druhy komunálneho odpadu, a odpadu zo záhrad.
Článok 7
Drobné stavebné odpady
1. Pôvodca drobných stavebných odpadov
je povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením obce.
2. Obec Strečno zabezpečuje odvoz stavebného odpadu prostredníctvom zmluvného partnera podľa vopred dohodnutých
podmienok za poplatok. Pôvodca drobného
stavebného odpadu v prípade potreby je
povinný si objednať veľkoobjebný kontajner
na vlastné náklady u oprávnenej organizácie,
resp. prostredníctvom obecného úradu.
Článok 8
Triedený zber
1. Obec Strečno zabezpečuje triedený zber
:
a) odpadového zberového skla,
b) odpadového zberového papiera , kartónov a lepenky
c) odpadov z plastov (PET fľaše),
d) odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov (TetraPack),
e) kovy, kovové obaly
f) textil
2. Obyvatelia obce Strečno – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické
osoby, vlastníci nehnuteľností, správcovia
nehnuteľností na území obce sú povinní
zapojiť sa do systému triedeného zberu, zavedeného obcou Strečno a vykonávaného
iba cestou oprávneného vývozcu s cieľom
zhodnotenia časti komunálnych odpadov v
zmysle zákona o odpadoch.
3. Obyvatelia obce – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby,
vlastníci
nehnuteľností, správcovia nehnuteľností,
na území obce Strečno sú povinní triediť
odpady podľa zbieraných komodít, oddelene
ich zhromažďovať a vytriedene v zodpovedajúcej kvalite umiestňovať do vyhradených
a farebne rozlíšených zberných nádob.
4. Je zakázané fyzickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám
vykonávať zber, zhodnotenie a spracovanie
vytriedených odpadov na území obce Strečno, pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odvážať a premiestňovať ich, akokoľvek
manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať

jeho časti.
Článok 9
Forma triedeného zberu
1. V súčasnosti sa vytriedene druhy komunálneho odpadu odkladajú do špeciálne
upravených a farebne rozlíšených zberných
nádob určených na zhromažďovanie vytriedených zložiek odpadu: ako papier, plasty,
sklo, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, textil.
2. Vývozný cyklus obec Strečno zabezpečuje podľa potreby a podľa intenzity triedenia.
3. Odpad s obsahom škodlivín je odpad
z domácností, ktorý má jednu alebo viac
škodlivých
vlastností a môže spôsobiť škody na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví. Obec
Strečno zabezpečuje zber nasledovných druhov odpadov s obsahom škodlivín:
3.1. Elektroodpad z domácností
a) veľké domáce spotrebiče – chladničky,
mrazničky, práčky, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry
b) malé domáce spotrebiče – vysávače,
žehličky, fritézy a pod.
c) telekomunikačné zariadenia – tlačiarne,
počítače, faxové zariadenia
d) spotrebná elektronika – rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia a pod.
3.2. Batérie a akumulátory
3.3. Opotrebované pneumatiky z osobných
automobilov
4. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na
zber
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
5. Odpad s obsahom škodlivín obyvatelia
obce odovzdávajú na miesto na tento účel
určené, vo dvore za obecným úradom.
Článok 10
Pôsobnosť obce na úseku odpadového
hospodárstva
1. Obec Strečno vo veciach štátnej správy
odpadového hospodárstva rieši priestupky,
ktoré jej do pôsobnosti vymedzil zákon o
odpadoch.
2. Obec Strečno poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území
obce.
Článok 11
Likvidácia starých vozidiel – neznámych
vlastníkov
1. Na území obce Strečno sa t.č. staré vozidlá, resp. vozidlá neznámych vlastníkov na
verejnom priestranstve nenachádzajú. Vraky
starých vozidel boli po písomnej výzve a následne po opkaovanom upozornení majiteľov z verejných priestranstiev odstránené.
2. V prípade výskytu starých vozidel bude
obec postupovať v zmysle platnej legislativy.
Článok 12
Zodpovednosť za porušenie povinností
tohto nariadenia
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore s týmto nariadením v zmysle
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čl. 2, ods. 1, čl. 4, ods. 1, čl. 5, ods. 1, 8, 9, čl.
9, ods. 3, čl. 10, ods. 4 a v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších noviel,
b) uloží odpady na iné miesto, než na
miesto určené týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú
mu v čl. 4, ods. 5,
d) neposkytne obci požadované pravdivé a
úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s
odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona
o odpadoch.
f) kto spaľuje všetky druhy komunálného
odpadu a odpadu zo záhrad.
2. Na priestupky a prejednávania sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon č. 372/1999 Zb.) a v
zmysle zákona č. 67/1971 Zb. o správnom
konaní.
Článok 13
Priestupky a pokuty
1. Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce Strečno .
2. Obec Strečno môže uložiť právnickej
osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi
pokutu do
výšky 6638,78 €
3. Za priestupky podľa čl. 12, ods. 1, písm.
a) až d) môže obec Strečno uložiť pokutu do
výšky 165,96 €, podľa písm. e ) do výšky
663,88 €.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia
vykonávajú:
a) starosta obce Strečno
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) poverení pracovníci obce Strečno
e) orgány štátnej správy v rozsahu svojich
kompetencií
2. Pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia sú povinní spolupracovať:
a) oprávnený vývozca
b) prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov
c) prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Článok 15
Všeobecné ustanovenie
1. Zrušuje sa :
Všobecné záväzné nariadenie obce Strečno
Obce č. 22/1/2010 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Strečno
2.Toto Všeobecne záväzné nariadenie o
nakladaní s odpadom na území obce bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa 25.4.2013 Uznesením č. 67/A/3 a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
Bc. Dušan Štadáni, starosta obce
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli
obce Strečno: 26.4.2013.
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Spiaci apríl, májovo-júnové prebudenie s úspešným koncom
Po veľmi zlej jesennej časti našich dorastencov čakal počas tohtoročnej jari
náročný boj o záchranu. Po úvodných štyroch prehrách (Čierne, Raková, Podvysoká, Belá) vypadala situácia v tabuľke dosť
hrozivo. Po 17.kole sme boli na poslednom 14.mieste. Nanešťastie sa táto séria
prehier skončila domácou výhrou 4:1 so
Starou Bystricou. Táto výhra naštartovala
chlapcov k lepším výsledkom. Chlapci sa
začali čoraz viac osmeľovať hlavne v ofenzíve a tímovou bojovnosťou s poctivým
bránením dokázali uhrať postupne bod po
bodíku. Po spomínanej výhre sa cestovalo
k poslednému Dolnému Hričovu, kde nás
čakal dôležitý duel o poslednú priečku.
My sme to zvládli a vyhrali 3:2, čím sme
sa vzdialili na 6-bodový odstup od Dolného Hričova a mohla sa začať naháňačka
za Zborovom. Avšak zbrzdili nás domáce
remízy (Radola, K.Lieskovec) a domáca
prehra (Terchová),č o bola veľká škoda.I
napriek tomu hráči nepoložili zbrane. Tri
kolá pred koncom cestovali do Štiavnika,
kde na prekvapenie všetkých dokázali remizovať.P o zápase prevládol v šatni smútok, kedže sa v poslednej 8-minútovke
stratilo dvojgólové vedenie. Zostali už len
odohrať posledné 2.kolá so susediacimi
súpermi v tabuľke a to už išlo do tuhého.V
poslednom dueli na domácej tráve sme
privítali Dolnú Tižinu a v dosť nervoznej
atmosfére sme zvíťazili 3:2. V tom čase sme
sa dostali o 1 bod pred Zborov, kde sme aj
nakoniec v poslednom kole vycestovali na
ich horúcu pôdu. Po bezgólovom polčase
sme 3-krát udreli a zvíťazili 3:1, čím sme
oficiálne obsadili zatiaľ 12.priečku. Prečo
zatiaľ? V 25.kole po skončení zápasu D.Tižina-Čierne sa strhla masová bitka na spôsob Južná Amerika. Dolnej Tižine odoberú 9 bodov a Čiernemu 3body.Po zahrnutí
týchto trestov do tabuľky naši modrobieli
bojovníci nakoniec pravdepodobne obsadia konečné 11.miesto.
Celkový sumár je 6 (3 doma + 3 vonku)
výhier 6 (5 doma+1 vonku) remíz a 14
(5doma + 9 vonku)prehier so skóre 32:63
(17:26 doma, 15:37 vonku) a 24 bodmi (14
doma + 10 vonku). Hlavný rozhodca nám
dovedna ukázal 23 žltých (11 jeseň+12 jar)
kariet a 3 červené(2 jeseň+1jar) Do streleckých štatistik sa zapísali:
Peter Taraba (5 jeseň + 9 jar), Roman
Ondák (2+2), Libor Ondák (0+4), Tomáš Smetana (2+2), František Straňavčin
(2+1), Štefan Palubjak (0+1), Matúš Zajac
(0+1), Adrián Magoč (1+0).
Ako každé leto,tak aj teraz sa káder obmení. Do kategórie muži odchádzajú Peter Taraba, Jozef Židek, Štefan Palubjak.
Od žiakov prícházajú Richard Samec, Erik
Hauer, Marek Kopásek, Adam Tichý. Naj-

viac nás topánka tlačí (a to už trvá 2 roky)
na poste brankára, kde sme úplne pohoreli.
Momentálne niet brankára v tejto vekovej
kategórie v našej obci. Na záver by sa klub
chcel poďakovať trénerom Jozefovi Samcovi a Mariánovi Beháňovi za obetu a ochotu
pracovať s nevyspytateľnými (niekedy až
nepochopiteľnými) tínedžermi. Páni, ďakujeme!!!
FUTBALOVÝ ROČNÍK 2012|2013
V.LIGA – skupina A, dorast
Výsledky - JAR
BELÁ - STREČNO
3:1 (2:0)
Góly: Peter Taraba z 11m
STREČNO - RADOĽA
0:0
ZBOROV n.B. - STREČNO
1:3 (0:0)
Góly: Tomáš Smetana, Peter Taraba 2
STREČNO - ČIERNE p. Čad. 1:5 (1:3)
Góly: Peter Taraba z 11m
RAKOVÁ - STREČNO
3:0 (2:0)
PODVYSOKÁ - STREČNO
3:0 (2:0)
STREČNO - ST. BYSTRICA 4:1 (2:0)
Góly: Tomáš Smetana, Libor Ondák,
František Straňavčin, Peter Taraba
D. HRIČOV- STREČNO
2:3 (0:2)
Góly: Libor Ondák 2, Peter Taraba
STREČNO - K.LIESKOVEC 2:2 (0:2)
Góly: Peter Taraba z 11m, Roman Ondák
TEPLIČKA n.V. - STREČNO 5:1 (1:1)
Góly: Peter Taraba z 11m
STREČNO - TERCHOVÁ
0:2 (0:0)
ŠTIAVNIK - STREČNO
2:2 (0:2)
Góly: Roman Ondák, Libor Ondák
STREČNO - D. TIŽINA
3:2 (2:1)
Góly: ŠtefanPalubjak, Matúš Zajac, Peter Taraba z 11m
Tabuľka po predposlednom kole
V. liga dorast - skupina A - 2012/13
1 ŠK Čierne pri Čadci 25 20 1 4 69:22 61
2 OFK Teplička n.V. 25 19 3 3 109:38 60
3 ŠK Belá
25 18 3 4 81:30 57
4 ŠK Štiavnik
25 17 4 4 100:30 55
5 FK Terchová
25 13 3 9 39:38 42
6 Slovan Podvysoká 25 10 5 10 49:47 35
7 Kys. Lieskovec
25 10 3 12 53:71 33
8 Pokrok Stará Bystrica 25 8 5 12 45:60 29
9 Polom Raková
25 9 2 14 44:73 29
10 ŠK Radoľa
25 8 2 15 45:85 26
11 Fatran Dolná Tižina 25 5 6 14 41:64 21
12 FK Strečno
25 5 6 14 29:62 21
13 Zborov nad Bys.
25 6 2 17 34:70 20
14 ŠK Dolný Hričov
25 3 3 19 35:83 12

Úspešná jarná záchrana
Pred týždňom sa skončila ďalšia futbalová sezóna 2012/13. Hodnotíme ju priemerne, t.j. slabá jeseň a dobrá jar.K edže po jeseni sme figurovali na hrozivom 12.mieste,
museli sme sa správne naštartovať v úvode
jari, a to sa nám aj podarilo hneď dvoma
výhrami (Divinka 3:0,v Rakovej 2:0).Vďaka tomu sme sa odpútali z chvosta tabuľky.
Ako to je zvykom,zas sme sa prezentovali

striedavými výsledkami ,,prehra-výhra,,
s kolísavými výkonmi ,,výborné-slabé,,.
Z domácich duelov jari najviac mrzí prehra s priemernou Starou Bystricou a
takticky nezvládnutá posledná minúta s
Terchovou. Je to na škodu, lebo tieto stratené body nám teraz chýbajú v konečnom
zúčtovaní. V ostatných domácich zápasoch sme bodovali naplno. Z hosťujúcich
zápasov jari sme získali veľmi cenných 8
bodov, čo pre Strečno nie je zvykom.Týka
sa to dvoch výhier (Raková, N.Bystrica) a
dvoch nečakaných remíz (Bánová, Skalité). Kritiku hráči dostali za zahanbujúcu
prehru v predposlednej Radoli.
Tak napokon sme obsadili výslednú
7.priečku (ako aj minulý ročník) za 10 výhier (8 doma,2 vonku), 5 remíz (2 doma,
3 vonku, 11 prehier (3 doma, 8 vonku) s
vyrovnaným skóre 48:48 a 35 bodmi (26
doma, 9 vonku). O 48 presných zásahov sa
postarali títo Neymarovci:
Andrej Barošinec (4 jeseň+8 jar), Peter
Sokolovský (3+4), Patrik Beháň (2+2),
Pavol Kopásek (4+0), Róbert Vojvoda
(0+2), Vladimír Michna (0+2), Vojtech
Oberta (2+0),Lukáš Ďuriš (2+0), Róbert
Kán (0+1),Dušan Trhančík (1+0), Marek
Beháň (1+0),Tomáš Trpiš (0+1),Jakub Beháň(0+1), Dominik Ilovský (0+1),Peter
Samec (1+0), Martin Dovičák (0+1), Matej
Oberta (1+0), Patrik Melo (1+0), Rastislav
Beháň (1+0), vlastný (1+0).
V rámci fair-play sme sa previnili celkom
59-krát: žlté karty (29 jeseň + 27 jar), červené karty (2 jeseň + 1 jar).
Klub by sa chcel taktiež poďakovať trénerovi Róbertovi Benedigovi a jeho pravej
ruke Róbertovi Kánovi za ich odvedenú
prácu, ktorá je často nedocenená. Zároveň
vedenie A-mužstva by chcelo poďakovať
všetkým hráčom, resp. amatérom, ktorí sa
spoločnými silami podieľali za záchrane
klubu v 5.lige. ,,Modrobieli , resp. zelenobieli ďakujeme!,,
FUTBALOVÝ ROČNÍK 2012|2013
V.LIGA – skupina A, dospelí
Výsledky - JAR
N. BYSTRICA - STREČNO 1:5 (1:2)
Góly: Andrej Barošinec 3, Peter Sokolovský, Róbert Kán
STREČNO – KOTEŠOVÁ
2:1 (1:0)
Góly: Dominik Ilovský, Andrej Barošinec
SKALITÉ - STREČNO
0:0
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STREČNO - DIVINKA
3:0 (2:0)
Góly: Andrej Barošinec, Jakub Beháň z
11m, Vladimír Michna
RAKOVÁ - STREČNO
0:3 (0:2)
Góly: Ján Fraško, Róbert Vojvoda z 11m,
Martin Dovičák
RAJEC - STREČNO
1:0 (1:0)
STREČNO – ST. BYSTRICA 1:2 (0:0)
Góly: Peter Sokolovský
RADOĽA - STREČNO
5:1 (3:0)
Góly: Patrik Beháň
STREČNO - STAŠKOV
1:0 (0:0)
Góly: Andrej Barošinec
PREDMIER - STREČNO
3:0 (0:0)
STREČNO - TERCHOVÁ
1:1 (0:0)
Góly: Róbert Vojvoda z 11m
BÁNOVÁ - STREČNO
1:1 (1:1)
Góly: Vladimír Michna
STREČNO - BELÁ
6:2 (2:0)
Góly: Andrej Barošinec 2, Peter Sokolovský 2,Tomáš Trpiš, Patrik Beháň
Tabuľka konečná
V. liga dospelí - skupina A - 2012/13
1 FK Predmier
26 18 5 3 74:24 59
2 Jednota Bánová
26 17 5 4 52:25 56
3 FK Terchová
26 15 4 7 55:44 49
4 Slávia Staškov
26 14 5 7 53:41 47
5 OFK Kotešová
26 11 4 11 47:40 37
6 TJ Divinka
26 12 1 13 42:51 37
7 FK Strečno
26 10 5 11 48:48 35
8 ŠK Belá
26 10 5 11 45:51 35
9 Polom Raková
26 10 3 13 49:53 33
10 Slovan Skalité
26 8 8 10 31:34 32
11 Pokrok St. Bystrica 26 8 7 11 36:55 31
12 FK Rajec
26 9 2 15 44:51 29
13 ŠK Radoľa
26 6 4 16 41:58 22
14 Slovan N. Bystrica 26 4 2 20 33:75 14
Prostredníctvom Hlásnika by sa chcel
futbalový klub VEĽMI PEKNE POĎAKOVAŤ (za finančnú, materiálnu a ľudskú
pomoc pri fungovaní klubu):
 všetkým občanov Strečna a okolia za
poskytnutie 2% z daní
 Stavebná spoločnosť TIMONT
 Stavebná spoločnosť B+B poter
 Futbalový klub INTERNACIONALE
MEDVEDI STREČNO
 Autobusová doprava Ladik bus
 Autobusová doprava Ján Hodoň
 Minibusová doprava Bučkobus
 Minibusová doprava Krtkobus
 Dobrovoľný hasičský zbor s futbalovou partiou VE-3 (Pavol Ilovský, Miroslav
Hlávka, Michal Fraško, Ján Fraško)
 Marek Bukovinský, Marián Cesnek,
Miroslav Bukovinský, Štefan Honko s rodinou
 Futbalová partia YOUMPE (Ján Hrbek,
Marián Beháň, Pavol Prieložný, Miroslav
Melo, Vojtech Oberta)
 Adam Klocáň, Vladko Oberta
 Obecný podnik služieb: Peter Oberta,
Milan Kučera
 Obecný úrad: Dušan Štadáni, Evka Ja-

neková
 Učtovníčka klubu Štefánia Honková
 Kameraman Miroslav Kubo
 Usporiadateľská služba: Ján Zaťura
st.,Stanislav Benedig, Miroslav Kremeň
 Hlásateľ Kamil Tichý alias Don Kamilo
 Rodina Benedigová, Kánová, Trhančíková, Kubová, Sokolovská, Dugovičová
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Hlásateľ „Don Kamilo“

II. trieda žiaci
V oblastnej súťaži II. trieda žiakov sa v
ročníku 2012/2013 umiestnilo družstvo
žiakov FK Strečno na 5. mieste.
Porovnanie jeseň – jar vychádza lepšie
pre jarnú časť, ktorá bola úspešnejšia vo
všetkých ukazovateľoch.
Jeseň 13
7 3 3
34:16 24
Jar
13 8 3 2
39:12 27
Celkom 26 15 6 5
73:28
51
Z kádra družstva po tomto ročníku odchádzajú z titulu veku Hauer Erik, Kopásek Marek (ktorý sa dočkal aj prvého gólového zápisu za žiakov), Samec Richard
a Tichý Adam. Ďakujem im za vykonanú
prácu pre FK Strečno žiaci, nech sa im v
doraste kam smerujú darí. Ďalším odchádzajúcim je Belko Ľubomír, ktorý odchádza do MŠK Žilina. Tiež mu ďakujeme za
reprezentovanie FK Strečno a želáme, aby
sa mu na novom pôsobisku darilo.
Do nového ročníka ostalo šestnásť aktívnych registrovaných hráčov, ktorí budú
doplnení hráčmi z prípravky.
Na začiatku jari ešte existovali postupové ambície, ale zbytočnými prehrami
( Rosina, N. Lúčka) a remízami (Turie,
R.T.-Konská) sme sa o ne obrali. Napriek
tomu je 5. miesto v porovnaní s minulými
ročníkmi úspech. Je to aj tým, že hráči dorastajú vekom aj herným výkonom. Za čo
patrí poďakovanie trénerom Ľubomírovi
Belkovi a Ondrejovi Kormančíkovi.
Z hráčov dávam do pozornosti Branislava Samca a Erika Hauera, ktorí vytvorili
stabilnú stopérsku dvojicu a Erik a aj rozstrieľal, na jar dal šesť gólov. Najväčší progres vo výkone zaznamenali Tomáš Oberta
a Ivan Štadáni, ktorí sa na jar presadili i
gólovo.
Tabuľka konečná neúplná
1. Družstevník Turie 26 20 3 3 99:24 63
2. Nezbudská Lúčka 26 18 5 3 93:27 59
3. ŠK Petrovice
26 17 1 8 64:27 52
4. FK Strečno
26 15 6 5 73:28 51
5. TJ Stránske
26 15 4 7 86:29 49
6. FK Fatran D. Tižina 25 15 3 7 83:24 48
7. OŠK Rosina
26 14 3 9 74:50 45
8. Družstevník Hôrky 26 13 3 10 69:56 42
9. TJ Kolárovice
26 7 6 13 41:83 27
10. OFK Ovčiarsko
26 7 3 16 43:85 24
11. RTJ Brodno
26 5 5 16 37:89 20
12. TJ Divinka B
26 4 3 19 32:102 15
13. Raj.Teplice-Konská 26 3 4 19 22:99 13
14. ŠK Dolný Hričov
25 2 3 20 22:115 9
Výbor FK

Neodmysliteľnou súčasťou majstrovských futbalových zápasov v Strečne, či je
to na žiackych, dorasteneckých , no najmä
zápasov dospelých , je náš hlásateľ Kamil
Tichý, alias „Don Kamilo“. Svojim zaujímavým hlasovým prejavom poskytuje
účastníkom zápasov podrobné informácie
o postavení v tabuľke, strelcoch, piebežne
informuje o výsledkoch na iných ihriskách
a zápasoch nasledovného kola. Mnohokrát
svojím svojským humorom vie pobaviť
nielen divákov , ale aj hráčov a rozhodcov. V zápase 22.kola prekvapil všetkých
prítomných krásnym kec-pultom, ktorý si
za pomoci svojej rodiny zhotovil sám. Prajeme mu , aby z tohoto miesta hlásal pre
našich divákov ešte dlho len samé príjemné správy.
Štefan Tavač

Dňa 8.6. sa v Horných Tošanoviciach zúčastnili Turnaja straých gárd aj internacionáli zo Strečna.
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Taká menšia rozlúčka...
Všetko raz končí ... Sú činnosti , s ktorými
sa lúčime veľmi ľahko, ale sú aj opačné ...Pre
mňa medzi tie opačné patrí pretekársky
šport...Prirodzeným spôsobom som ukončil
hokejovú kariéru v Žiline a v Dukle Prešov,
ktorú vystriedalo vysokoškolské štúdium.
S pribúdajúcim vekom, pracovnými a rodinnými povinnosťami skončili maratóny, ktoré
vystriedali behy na čím ďalej, tým kratšie
trate. Tenis, v ktorom som bol preborníkom
kraja vystriedalo rekreačné „zapinkanie“si a
tréning dcér. Ako Francúzi hovoria- „c´ est
la vie „/taký je život/...Športoval som od detstva, lebo na tzv. Moyzeske/Moyzesova ulica
v Žiline/, kde som sa narodil a vyrástol , bola
jedna veľká lúka až po dnešnú Makytu a tam
sa všetci chalani od 6 do 15 rokov zo Závažia
každé poobedie schádzali. Okrem samozrejmého futbalu sme tam poriadali rôzne hry,
v tuhej zime , ktorá pravidelne trvala od novembra do marca, sme si urobili klzisko,atď.
Na Veľkú noc všetko, čo sme na oblievačke dostali, sme doniesli na tzv. mestskú lúku
a boli to ceny pre streľbu zo vzduchovky,
futbal a beh z moyzesky okolo PCHZ, cez
Štefánikovo námestie nazad, a to 3 kolá...Po
II.svetovej vojne som celé odpoludnia behal
na tenisových kurtoch pri Slovene, kde som
rekreačným hráčom zbieral lopty za 1 Kčs na
hodinu...Neskôr som hral za Žilinu v lete tenis a v zime hokej. Behal som vtedy, keď ma
prišli atléti zavolať na tenis, aby som vypomohol v nejakej štafete, ktorá sa behávala v
prestávke ligového futbalu..
Ako chirurg som už na nejaký seriózny
pretekársky šport nemal čas, po večeroch
som si chodil zabehať a sem-tam som skúšal
porovnať sa s druhými na nejakom preteku.
Nikdy som nedosiahol nič mimoriadne, bol
som taký podpriemer, ale prospievalo mi to
aj zdravotne a mám veľa priateľov,lebo medzi
bežcami panuje veľké kamarátstvo, pomáhame si a dobrí povzbudzujú slabších. Absolvoval som niektoré zaujímavé akcie, napr.podarilo sa mi odbehnúť všetkých 42 ročníkov
behu Od pamätníka k pamätníku /kedysi 21
km od Kosáka po pomník v Strečne a končiac pri Leninovej hlave pri Dome odborov/.
Tridsiatypiaty až tridsiatydeviaty ročník som
bežal sám, lebo usporiadateľ pretek pre nedostatok financii neusporiadal, ale vedel

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 27.
júna 2013 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: Vydavateľstvo EDIS ŽU, Žilina
Reg. číslo: RP388/2008

som, že pretek je vždy v druhú októbrovú sobotu/teraz sa beháva 11 km zo Stráňav okolo
francúzskeho pomníka nazad do Stráňav/.
Každoročne som absolvoval niektorý maratón približne v čase 3,50 hod. Aby som aj
čímsi prispel, založil som a organizujem Memoriál Jozefa Gabčíka /z Poluvsia do kasární
v Žiline;/tento rok bol už XIX.ročník, bežcov
bolo 172 a 80 členná čata vojakov.
Keďže som počas vojenskej služby pri výsadkovej brigáde pri zoskokoch utrpel poranenia kolien, boli mi odstránené dôležité
chrupavky/menisky/,
postupne opotrebením dochádzalo na kolenných kĺboch k zmenám, pre ktoré
mám už problém aj s bežnou chôdzou /o
behu ani nehovoriac/ a som nútený podrobiť
sa výmene „zhrdzavených pántov“ za umelé
kĺby. Operovaný by som mal byť v novembri
t.r. a rehabilitácia trvá asi ¾ roka , teda ani
takým komicko-trápnym spôsobom, akým
som absolvoval posledné ročníky v Strečne
nestihnem pretek v roku 2014. Je veľmi pravdepodobné, že s behaním bude koniec, lebo
vo veku 79 rokov sú kosti redšie a ide vlastne
o nasadenie “nových dverí do starej zárubne“. Drží to len tak-tak a pri tak náročnej trati , ako je klesanie z Kojšovej sa endoprotéza
rozviklá a som tam, kde by som nechcel byť.
Je mi to ľúto, lebo končí ďalšia etapa môjho
športom vyplneného života ,ktorý mi poskytol toľko príjemných a zaujímavých zážitkov.
Čítal som kedysi, že herci v divadle alebo
koncertní umelci cítia atmosféru medzi nimi
a publikom.Platí to aj v našom prípade ; pochodil som veľmi veľa rôznych pretekov, ale
s čistým svedomím vyhlasujem, /a tlmočím
aj názor mojich početných bežeckých priateľov/, že nikde necítime takú srdečnosť a
priateľské ovzdušie ako v Strečne !!! Cítiť, že

nielen starostliví usporiadatelia, ale aj posledných pretekárov /spravidla mňa/ Strečňania, ktorí považujú pretek za svoj, trpezlivo čakajú..vládne tu akási milá a priateľská
atmosféra, ktorej je dnes tak málo...Chcem
sa poďakovať usporiadateľom,muzikantom/s
nebohým Štefanom Rendárom som pracoval
v dielni v PCHZ /aj divákom za to, že som v
Strečne prežíval krásne chvíle a potvrdzoval
si slová z knihy Romaina Rollanda, že DOBRÝ ČLOVEK EŠTE ŽIJE!
Všetko zvyknem končiť humorne: kedysi
po tunajšom preteku na konci vyhlasovania
víťazov sa v reproduktoroch ozvalo: “A ešte
tu je zvláštna cena pre najstaršieho pretekára.
Pán doktor Hanák ,nech sa páči“ a z drevenej kisničky vybrali živé prasiatko s červenou
mašľou na krku. Nikdy predtým ani potom
tam nikto starší ako ja nebol, ale vtedy áno,
volal sa Štefan Ferko..Nakoľko býval v paneláku a prasiatko nechcel, usporiadatelia
vyhlásili na prasiatko dražbu-konečná cena
bola vyššia ako cena pre vtedajšieho absolútneho víťaza Rolka.
Myslím, že to bola pani predsedníčka JRD,
alebo niečo podobné, prišla za mnou, veľmi
sa ospravedlňovala, že to vymysleli pre mňa
a že to nevyšlo,ale že na rok to snáď vyjde...
Ja som jej poradil, že ak chce, aby som cenu
dostal ja, nemôže to byť určené pre pretekára
najstaršieho, ale pre posledného ,lebo starší ako ja môže prísť , ale aby bol niekto za
mnou, to sa stať nemôže......ona to sľúbila, ale
o rok už nebola vo funkcii...
Všetkým Strečňancom srdečne želám všetko najlepšie a teším sa na ďalšie
stretnutia už ako divák...
S trvalou úctou MUDr. Ján Hanák
bežec in memoriam
V Žiline máj 2013

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur
XX. ročník

Spolupráca V4
Spolupráca
upráca štyroch stredoeurópskych štátov Poľskej, Českej, Slovenskej a Maďarskej
republiky má zmysel a priemet i v regionálnom rozmere. A už takmer desať rokov sú
živé vzťahy partnerských obcí nášho Euroregiónu Beskydy s maďarskou obcou Jászsentandrás. Každoročné stretnutie partnerov sa
konalo tentokrát práve v tejto severomaďarskej obci (v polovici cesty medzi Budapešťou s Miškolcom) v dňoch 26. – 28. júla.
Predbežné rozhovory o ďalších spoločných
aktivitách sa následne prerokovali 13. augusta práve u nás – v Strečne na penzióne
Irenka.
Starostovia českých obcí Řeka, Horní Tošanovice, Smilovice a zástupcovia Povodí
Stonávky spolu s predsedom Mikroregiónu
Terchovská dolina – starostom obce Nededza Petrom Vajdom a starostom obce Strečno Dušanom Štadánim, z poľskej strany
starostom Zdislawom Bylokom a vedúcim
riadenia europrojekov – Radekom Ostalkiewiczom sa tu stretli so starostom Jászsentandrásu , aby pripravili náplň projektov
financovaných z prostriedkov Vyšehradskej
štvorky .
Vedúcim projektovým partnerom plánovaných aktivít bude poľské Jaworze.
Náplňou prvého projektu bude predstavenie a sumár doterajšej, takmer desaťročnej
spolupráce uvedených obcí v rámci V4.
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69. výročie SNP
28. august bol dňom osláv
áv 69
69. výročia
Slovenského národného povstania v Strečne. Pred oficiálnym začiatkom o 16.00 hod
sa sústreďovali hostia, účastníci a verejnosť
pod pamätníkom, aby vystúpili na Zvonicu, kde po kladení vencov odzneli hymny
Francúzskej a Slovenskej republiky.
Organizátorom tohtoročných osláv boli
Žilinský samosprávny kraj, obec Strečno a
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovn
bojovníkov. Ich pozvanie okrem
iných prijali: Juraj Blanár – poslanec NR
SR a predseda Žilinského samosprávneho
kraja, Christine Chaulieu – pridelenkyňa
obrany veľvyslanectva Francúzska v SR,
Dmytro Konyšev – tajomník veľvyslanectva Ukrajiny v SR, Marián Kišš – tajomník
veľvyslanectva Českej republiky v SR, Anton Kipet – tajomník veľvyslanectva BieloPokračovanie na 2. strane »

Pokračovanie na 3. strane »

Začiatok školského
roku 2013/2014
Slávnostné otvorenie školského roku
2013/2014 sa uskutoční v pondelok 2.
septembra 2013 o 8,30 hod. v kultúrnom
dome v Strečne /v prípade priaznivého počasia na školskom dvore /
Pokračovanie na 7. strane »
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Národná cena SR za kvalitu 2013
Firma DONGHEE Slovakia,s.r.o. sa prihlásili v decembri 2012 do 14.ročníka súťaže Národnej ceny SR za kvalitu pre tok
2013 . Organizátorom súťaže je Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
(ÚNMS) SR.
Poslaním Národnej ceny je dôsledne
a objektívne overiť efektívnosť všetkých
činností organizácie na základe jasne stanovených kritérií modelu kvality. Súťaž sa
popri zabezpečovaní kvality sústreďuje v
rovnakej miere na ekonomickú aj sociálnu
oblasť tak, aby boli vytvárané podmienky
pre dlhodobú prosperitu a konkurenčnú
schopnosť organizácie.
Cieľom súťaže Národná cena je motivovať a podporiť organizácie verejného a súkromného sektora v trvalom zlepšovaní a
zvyšovaní výkonnosti.

Súťaž je založená na hodnotení podľa
modelu výnimočnosti EFQM a modelu
CAF (Common Assessment Framework Spoločný systém hodnotenia kvality).
Spoločnosť Dong Hee Slovakia s.r.o.
spracovala a odovzdala samohodnotiacu
správu v apríli 2013 na ÚNMS SR, v ktorej okrem iného významne poukazuje na
kladné vzťahy s obcou Strečno. (rozvoj
priemyselnej zóny, zamestnanosti a podpora rozličných kultúrnych a športových
podujatí, vybavenie materskej a základnej
školy PC a pod.).
13.08.2013 sa v spoločnosti konalo posúdenie kritérií na mieste za účasti vlastníkov jednotlivých kritérií z Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR. V rámci celodenného programu bol
Pokračovanie na 2. strane »
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69. výročie SNP
» Dokončenie
končenie z 11. strany

ruskej republiky v SR, Dušan Štadáni – starosta obce Strečno, zástupcovia oblastného
výboru SZPB v Žiline a odbojárskych organizácií z Českej republiky
Po príhovore starostu obce Strečno Dušana Štadániho predniesli prejavy Juraj
Blanár (VÚC ŽSK), Christine Chaulieu
(Veľvyslanectvo FR v SR) a Juraj Drotár
(oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov).
Po ukončení pietneho aktu a poďakovaním za účasť na spomienkovej slávnosti sa
oficiálni hostia odobrali na penzión Irenka.
/pa/
Príhovor Christine Chaulieu – pridelenkyne obrany veľvyslanectva Francúzska v SR
Vážený pán predseda Žilinského samosprávneho kraja,
Vážený predseda mesta Žilina
Vážený pán starosta Strečna,
Vážení predstavitelia diplomatického
zboru,
Vážené dámy, vážení páni,
Je pre mňa mimoriadnou cťou - ako
predstaviteľky Francúzskeho veľvyslanectva, keď tu dnes stojím po prvýkrát pred
týmto pomníkom - že spolu s Vami môžem
vzdať hold francúzskym občanom, ktorí
bojovali po boku slovenských partizánov
za oslobodenie Európy od nacistického
barbarstva.
Slovensko-francúzske priateľstvo stelesnené v postave generála Milana Rastislava
Štefánika, je silné a dávne. Veď aj jednotka pod vedením kapitána Georges Barazer
de Lannuriena patrila pod brigádu, ktorá
niesla meno Štefánika. Počas bojov v auguste 1944 sa naše priateľstvo prejavilo
tým najvznešenejším spôsobom - obetovaním vlastného života.
V presvedčení, že nezomreli nadarmo,
vzdávam úctu pamiatke bojovníkov Lannurienovej jednotky a tiež všetkým bojujúcim mužom a ženám, ktorí padli za
slobodu v bojoch Slovenského národného
povstania.
Naša nová Európa sa vybudovala na ruinách konfliktov, aby raz a navždy skoncovala s vojnami na svojom kontinente.
V súčasnosti si obe naše krajiny a národy pripomínajú svoju spoločnú minulosť.
Avšak rovnako sa môžeme spolu obrátiť k
budúcnosti, pretože máme spoločnú budúcnosť.
Teraz nás zjednocuje mier, demokracia a
rešpekt k ľudským právam. Ale nikdy nezabudnime na tých, ktorí nám umožnili
vytvorenie práve takejto Európy.
Nech žije Slovensko, nech žije Francúzsko, nech žije francúzsko-slovenské priateľstvo.
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Príhovor Dušana Štadániho - starostu
Strečna
Vážený predseda ŽSK, poslanci NRSR, zástupcovia veľvyslanectiev, združeni, vážení
občania
Zišli sme sa tu opäť tak ako každý rok, aby
sme si pripomenuli hrdistvo tých, vďaka ktorým doteraz žijeme v slobode a mieri. Udalosti druhej svetovej vojny spojili v boji Slovákov,
Francúzov a iné národnosti a vývojom sme
dospeli k tomu, že v súčasnosti žijeme v slobodnej Európe.
Ako predstaviteľ obce, na území ktorej stojí pamätník francúzskym partizánom už od
roku 1956, Vás tu srdečne vítam. Môžem konštatovať, že naši občania si vždy vážili a sú
hrdí na toto miesto pripomínajúce medzinárodný rozmer SNP.
S úctou sa oň staráme a snažíme sa, aby sa
zub času nepodpísal pod jeho význam a honosnosť. Jeho rozloha však presahuje naše finančné možnosti, ak chceme zabezpečiť jeho
obnovu nielen k nadchádzajúcemu okrúhlemu 70. výročiu SNP, ale tiež zodpovedajúci
stav pre ďalšiu budúcnosť.
Nie je to však iba záujem o zachovanie
hmotného svedectva dejín, ale môžeme konštatovať, že úspešne rozvíjame i osobné a du-

chovné väzby s Francúzskom. Potvrdzuje to i
prítomnosť pani Chantal Camberlyn - dcéry
posledného predsedu Amical - Združenia
francúzskych partizánov bojujúcich na Slovensku – nášho čestného občana pána Rogera
Camberlyna. Štandardu združenia Amical,
ktorú dnes vyniesla na Zvonicu, dostali predstavitelia obce Strečno práve na pohrebe jej
otca v Paríži – Sarcelles iba päť dní po pripomienke 65. výročia SNP. Na oslavách povstania sa pán Camberlyn spolu so svojimi spolubojovníkmi, spomeňme pánov Didier, Dallois,
Geyssely, Donadieu, Vié, pani de Lannurien
pokiaľ im to zdravotný stav umožňoval, zúčastňovali pravidelne. Všetci mali k Strečnu
nezvyčajne vrúcny vzťah a my sme sa vždy
tešili na ich príchod. Prinášali so sebou francúzsku noblesu, ale na druhej strane skromnosť a múdrosť generácie, ktorá prežila vojnu
a váži si mier.
Vážení prítomní, svojou prítomnosťou dokazujeme, že nám záleži na obetiach, vďaka
ktorým my môžeme slobodne žiť, ale tiež na
symboloch, kroré sú mementom hrôz vojny.
Dovoľte mi, za to aj v mene mojich spoluobčanov, poďakovať všetkým, ktorí sa o to zaslúžili, nielen tým, ktorých mená sú vytesané
do pamätníka.

Národná cena SR za kvalitu 2013

» Dokončenie z 1. strany

posudzovaný i dôležitý faktor - spolupráca s obcou. Tento bol odprezentovaný
starostom Strečna Bc. Dušanom Štadánim
powerpointovým vstupom Dong Hee Slovakia, hospodársky, sociálny a kultúrno
spoločenský partner miestnej samosprávy.
V ňom predstavil históriu a súčasný stav
Vývoj zamestnanosti v Dong Hee
Rok
2006
2007
Počet celkom
110
Zo Strečna
56
95
Miera nezamestnanosti občanov Strečna
Rok
2004
2005
2006
2007
%
9,00
7,02
4,68
2,87

vzťahov medzi hlavným investorom v priemyselnom parku. Pozitívne hodnotenie v
jeho podaní bude mať tiež význam pri rozhodovaní o pridelení Národnej ceny SR za
kvalitu pre rok 2013.
Tabuľky dokumentujúce vplyv priemyselného parku a Dong Hee na zamestnanosť a sociálnu situáciu v Strečne.
/pa/

2008

2009

2010

2011

2012

110

83

84

102

97

2013
465
97

2009
7,58

2010
10,26

2011
9,03

2012
8,92

2013
7,59

2008
3,35

Celoslvenský priemer 6/2013 – 14,5%
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Sedembolestná Panna Mária – patrónka Slovenska
15.septembra si Slovensko a katolícka
cirkev pripomínajú sviatok Sedembolestnej Panny Márie. O bolestiach Panny Márie už uvažovali v 4.storočí svätý Ambróz,
svätý Augustín, svätý Efrém. Zo 6.storočia
sa zachovala báseň pripisovaná Gregorovi
Naziánskemu, v ktorej sú dojímavé verše o
bolestiach Ježišovej matky. Po roku 1000
sa rozšírila úcta Máriiných bolestí pod
vplyvom rytierskeho zmýšľania. Množili
sa maľby Márie stojacej pod krížom a rástol počet kostolov postavených na uctenie
bolestí Panny Márie. Námetom básnikov
bol nárek Panny Márie. Skvostom je neprekonaná Stabat Mater Dolorosa od Japoneho da Todi. Prvá zmienka a sviatku
k ucteniu bolestí Panny Márie pochádza z
roku 1412, keď sa spomínal na Cirkevnom
sneme v Kolíne nad Rýnom.
Sviatok sa šíril po celej Európe pod rôznymi menami a s rozličnými dátumami.
Pre celú cirkev ho však ustanovil a určil
mu meno a dátum až pápež Benedikt XII,
v roku 1727 a zároveň povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako
patrónka Slovenska. Jej národnou svätyňou sa stal chrám v Šaštíne, ktorý bol
opradený mnohými zázrakmi na Máriin
príhovor. V roku 1964 pápež Pavol VI. vyhlásil chrám v Šaštíne za baziliku minor a
v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú pat-

rónku Slovenska. Bazilika (gr. basiliké stoa
- kráľovské stĺporadie) je v kresťanstve titul
pre niektoré významné chrámy alebo pre
ich architektonický typ. Bazilika minor je
čestný titul kostola, ktorý je pod priamym
patronátom pápeža.
Pápež tento titul udeľuje len kostolom, ktoré stoja na známych pútnických
miestach, národným svätyniam, historickým kostolom. Po II. Vatikánskom koncile
sa titul baziliky chápe predovšetkým ako
zvláštne spojenie so stolcom svätého Petra. O bazilikách hovorí dekrét kongregácie
pre bohoslužbu Domus ecclesiae vydaný v
roku 1989.
Sedembolestná Panna Mária je titul
Panny Márie vzťahujúci sa na jej bolesti
cez kríž. Pod krížom sa matka ukrižovaného stala matkou mystického tela narodeného z kríža. Toto mystické telo predstavujú
kresťania zrodení zo vzájomnej obetujúcej
sa a trpiacej lásky Ježiša a Márie. Číslo sedem je v biblickej reči symbolickým číslom
a znamená plnosť. Život Panny Márie naplnený pokorou, láskou a nádejami celého
ľudstva sa premenil na tŕnistú cestu obetí
a nových nádejí od zvestovania Pána, jeho
narodenia až po vrchol pod krížom na
Golgote. Celý život Panny Márie bol popretkávaný bolestnými udalosťami. Tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária ako matka Pána

Spolupráca V4
» Dokončenie z 1. strany

Druhý projekt bude venovaný prezentácii
jednotlivých krajín na pôde obcí zaangažovaných v projekte. Predstavenie našich
kultúr bude súčasťou najvýznamnejších
miestnych podujatí. Na maďarskej strane by
to mali byť Dni Jászsentandrása, v českých
Smiloviciach Dni obce, Jawoze obohatí svoje
Dožinky a Strečno spestrí program Hodov
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alebo inej letnej kultúrnej akcie.
Dlhodobý vzťah Strečna k partnerom a aktívna príca v Euroregióne sa teda premieta
i do ďalších programov. Starosta Dušan Štadáni to pri svojom privítaní hostí na penzióne Irenka vyzdvihol a vyjadril podporu
projektom, ktoré sú dôležité na prehlbovanie
cezhraničnej vzájomnosti aj čas, keď sa politické hranice rušia.
/pa/

Ježiša prežila: proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“), útek do
Egypta pred Herodesom, ktorý chcel zabiť
malého Ježiša, strata 12-ročného Ježiša v
chráme, stretnutie s Ježišom na krížovej
ceste, ukrižovanie a smrť Ježiša, snímanie
z kríža a Ježišov pohreb. Práve v prekonávaní bolestí a opakovanom vzkriesení
nádejí je paralela našej histórie a života
Panny Márie. Panna Mária ako patrónka
Slovenska symbolizuje tisícročné útrapy
Slovákov stratených na svojom vlastnom
území s upieraným právom na rodnú reč
a sebaurčenie. Naši predkovia sa k nej po
stáročia utiekali vo svojich vzývaniach a
prosbách. Bola ich orodovníčkou, ochrankyňou, sprievodkyňou na ťažkej ceste životom.
Slováci veľmi dobre poznali Ježišove
slová, keď zomieral na kríži: „Hľa, Tvoja
matka!“ (Jn 19,27). V Európe nenájdeme
menší národ, ktorý by mal toľko mariánskych kostolov a pútnických miest, ako ich
má náš slovenský národ. Prekrásne slovenské omšové texty zo sviatku Sedembolestnej Panny Márie vyjadrujú hlbokú úctu a
oddanosť Slovákov Panne Márii. Aj mariánsky kult sa stal príčinou, že náš národ
žije. Dnes je na nás, aby sme po skúsenostiach a príklade predkov nepretrhli reťaz
vernosti Bohu skrze Pannu Máriu.
AM

Novela pomôže traktorom
Od septembra budú môcť podomácky vyrobené traktory jazdiť po cestách.
Od 1. septembra vstupuje do platnosti
novela zákona o premávke, ktorá umožní
domácim traktorom jazdiť po cestách. Podmienkou je získanie špeciálneho evidenčného čísla, ktoré obsahuje písmeno „C“.
C-éčkové evidenčné číslo môžu získať iba
vozidlá, ktoré nie sú schválené pre premávku a používajú sa na poľnohospodárske a
lesné práce. Netýka sa to však typizovaných
vozidiel, jednotlivo vyrobených vozidiel na
základe licencie ani jednotlivo dovezených
vozidiel. V preklade do slovenčiny to znamená, že ministerstvo vnútra chce touto
novelou uľahčiť život majiteľom podomácky vyrobených traktorov či modernejších
malotraktorov, ktorí ich používajú na obrábanie svojich polí. Podľa zákona budú môcť
jazdiť iba po cestách III. triedy, miestnych
a účelových komunikáciách a len za nezníženej viditeľnosti. Evidenčné čísla si bude
možné vybaviť na dopravnom inšpektoráte
podľa trvalého bydliska majiteľa, kde záujemca predloží žiadosť s príslušnými údajmi. C-éčkové čísla sa budú vydávať na tri
roky, pričom vydanie jednej tabuľky s evidenčným číslom bude stáť 33 eur.
/r/

28.08.2013 23:10:47

4. strana

4/2013

LEGENDY FEST 2013
Posledný júnový víkend a začiatok prázdnin patrí v našej obci festivalu, ktorý každoročne poriadame pod názvom Legendy
fest.
Tohtoročný, v poradí už 7. Ročník, sme
usporiadali opäť v nových priestoroch, a
to v lokalite Radinové, ktorú sme po doterajších skúsenostiach zvolili ako najvhodnejšiu z hľadiska kvality terénu, možnosti
pripojenia sa na elektrický rozvod a taktiež
prístupnosti účinkujúcich a návštevníkov.
Nakoľko sme festival poriadali opäť v novom priestore, nevedeli sme vopred určiť,
čo všetko toto bude od nás vyžadovať, a tak
sme niektoré organizačné nedostatky museli operatívne riešiť na mieste.
Dnes už vieme, čo je potrebné zabezpečiť
na to, aby každý návštevník bol maximálne
spokojný. Je to obrovská škoda, že v našej
obci doteraz nemáme vybudovaný areál na
usporadúvanie akcií tohto druhu. Myslíme
si, že lokalita, ktorú sme tento rok využili,
spĺňa všetky predpoklady na vybudovanie
takéhoto areálu, nakoľko nie je priamo v
obci a rušenie občanov v nočných hodinách nie je až také intenzívne a zároveň je
z obce ľahko prístupná. Chce to len vybudovať niektoré základné vybavenia, ktoré
by uľahčili prácu organizátorov, znížili
náklady a v neposlednom rade aj skvalitnili služby všetkým návštevníkom. Tento
priestor by takto bol potom vhodný nielen
na organizáciu nášho festivalu, ale taktiež
na usporadúvanie či už obecných hodov,
alebo festivalov rôznych žánrov, ako je country, folklór, dychová hudba a tiež rôzne
detské hry a pod. Ako organizátori sme za
to, aby zástupcovia našej obce nad touto
možnosťou pouvažovali a my v rámci našich možností budeme určite nápomocní
pri postupnom vybudovaní takéhoto areálu.
Vrátim sa však samotnému Legendy
festu 2013. Tento rok sme opäť program
rozdelili na dva dni, a tak si každý návštevník mohol prísť na svoje. Program
bol zostavený z už tradičných hostí ako sú
skupiny Witty Joe z Čadce, Farizeo z Rajca, RockSor z Martina a domáci Delírium,
Orion, Seven Girls, ale aj nováčikov festivalu a to Invisible Orchestra, Peter Bažík &
s.h.o.p., Zlesa počujem a pesničkárske duetá Braňo Kšiňan a Boris Čechvala a Julka
Honková a Nicoletta Berová. Príjemným
spestrením programu bolo tiež vystúpenie
našej folklórnej skupiny Zvonica s rockovým doprovodom skupiny Orion. Záver
patril DJ Danovi Samcovi. Aj keď návšteva tohtoročného festivalu nebola až taká
vysoká ako sme boli zvyknutí po iné roky,
pod čo sa zrejme podpísalo aj dosť chladné
počasie a dážď, myslíme si však, že nálada
a celková atmosféra bola výborná a každý
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z nás sa príjemne zabavil.
Na záver by som sa chcel aj touto cestou
poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Obrovská vďaka
patrí firme Dong Hee Slovakia, Pizzerii
Alžbetka, Janus nápoje, T+T, OPS Strečno,
OU Strečno a p. starostovi. Poďakovanie
tiež patrí kuchárom Ľ. Bukovinskému a
P. Bukovinskému st. a všetkým, ktorí nám
pomohli zabezpečiť festival materiálne a
technicky.
Za organizátorov Pavol Bukovinský ml.

HISTÓRIA FESTIVALU
V roku 2007 sa niekoľko hudobných nadšencov rozhodlo usporiadať 1. ročník festivalu,
ktorému dali výstižný názov Legendy fest, lebo išlo o stretnutie starých hudobníkov v našej
obci. Za miesto konania sme vybrali priestor pri kultúrnom dome. Program zabezpečovali
výlučne bývalé hudobné skupiny našej obce spolu s vtedy ešte aktívne pôsobiacimi hudobnými telesami. Spomeniem skupiny Formát, Úsvit, Orion, Kroky, Delírium, Lux, Tempo, dychová hudba Strečnianka, ako aj spevácky zbor Cantica Juventica. Pódium sme vytvorili z
návesu kamiónu a občerstvenie zabezpečovali dva stánky.
V roku 2008 sme festival vzhľadom na očakávaný vyšší záujem presunuli na školský dvor.
Zvýšili sme aj počet občerstvovacích stánkov. Pódium vytvorila konštrukcia z lešenia prekrytá plachtou. Pre návštevníkov bol postavený aj veľký stan pre prípad nepriaznivého počasia.
V roku 2009 sme sa opäť stretli na školskom dvore. S piatimi občerstvovacími, jedným
veľkým a štyrmi malými stanmi a novým pódiom sme dostali úroveň festivalu ešte na vyššiu
úroveň.
V roku 2010 bola začatá rekonštrukcia školy, a tak sme miesto konania festivalu presunuli
pod hrad do lokality Paseka. Tu sme po prvýkrát predĺžili festival na dva dni, keď v piatok
sme dali priestor hlavne mladým začínajúcim skupinám z nášho okolia a v sobotu účinkovali
skupiny zo Strečna a hostia.
Rok 2011 a opäť Paseka pod hradom a opäť dva dni festivalu. Obrovský záujem skupín o
účinkovanie na našom festivale bol prínosom vyššej kvality programu a väčšej spokojnosti
návštevníkov.
Rok 2012 bol tak trochu hektický, lebo sme do poslednej chvíle nevedeli, kedy sa začne realizácia projektu drevenej dediny na Paseke. Nakoniec sme sa s Považským múzeom dohodli
a festival sme tam i keď len na jeden deň naposledy usporiadali.
V tomto roku sme už festival presťahovali do lokality Radinové, čo bolo v poradí už štvrté
miesto a my dúfame, že už aj posledné sťahovanie. Táto lokalita sa nám perspektívne zdá ako
veľmi dobrá a vyhovujúca po viacerých stránkach.
Rád by som ešte spomenul v tejto krátkej bilancii, že v doterajšej sedemročnej, síce krátkej
ale za to bohatej histórii Legendy festu, sa na ňom zúčastnilo 17 rôznych hudobných telies zo
Strečna a 23 skupín z blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia. Za všetkých spomeniem skupiny
Exot a AYA zo Žiliny, Witty Joe z Čadce, Farizeo z Rajca, Inoveť a Alfa z Martina, Pollux z
Poluvsia a mnoho ďalších.
Verime, že aj v budúcich ročníkoch sa budeme stretávať na Legendy feste v dobrej nálade a
pri dobrej muzike.
Pavol Bukovinský ml.
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Letné pódium
Rozvoj
oj kultúry v obci patrí k prioritám
prior
miestnej samosprávy. Je to nielen prostriedok zabezpečovania vyššej kvality života,
ale tiež možnosť prezentácie a rozšírenia
ponuky v príestore, ktorý je destináciou
medzinárodného významu.
Obecný úrad podporuje všetky miestne
kultúrne súbory a ich potreby sú individuálne zohľadňované pri tvorbe každoročných rozpočtov.
Mimoriadny záujem a s tým spojený rast
kvality sa premieta v akceptácii súborov a
ich oceňovaní nielen v regionálnom, ale aj
celoslovenskom rámci. Takisto sú aktívne
v rámci cezhraničnej spolupráce pri rôznych kultúrno spoločenských podujatiach.
Dlhodobým zámerom divadelného a
folklórneho súboru, dychovej hudby a
speváckej skupiny je organizácia letného
podujatia, ktoré by umožnilo prehliadku
viacžánrovej tvorby miestnych kultúrnych
skupín a ich hostí open air produkciou.
Letná sezóna je vhodným termínom pre
tento druh aktivít a je tiež obdobím najvyššej návštevnosti Strečna.
Zámerom vedenia obce je k tomuto cieľu upraviť park v centre s bezprostredným
napojením na inžinierske siete, kultúrny
dom a obecný úrad. Priestor pre kultúrne
podujatia by bol tiež naplňaním rozvoja
cezhraničnej spolupráce, v ktorej je Strečno ako zakladajúci člen aktívne od vzniku
Euroregiónu Beskydy. Šírka doterajších
aktivít sa tak bude môcť rozšíriť i o letné
podujatie s prehliadkou multikulturálnosti a cezhraničnej vzájomnosti na podporu
trvaloudržateľného rozvoja a zvyšovania
konkurencieschopnosti prihraničných regiónov.
Projekt s názvom Letné pódium, podaný obcou Strečno ako žiadateľom, v rámci
12. výzvy na mikroprojekty cezhraničnej
spolupráce SR – ČR, v ktorom sú našim
partnerom Horní Tošanovice, svojím rozsahom rieši I. etapu plánovanej investície
a tiež zabezpečenie kultúrnych aktivít plánovaných a požadovaných na naplnenie
cieľov výzvy.
Projektovú dokumentáciu prestavby
obecného parku spracovala Inžinierska a
projektová kancelária Inplan zo Žiliny v
júli t.r.
Predmetom je návrh spevnených a odpočinkových plôch okolo nového letného
pódia a riešenie sadových úprav s exteriérovým mobiliárom – lavičky, pieskovisko
a hojdačky pre deti. Spevnené plochy sú
navrhnuté pre peších a časť plochy pre
prístup úžitkovými vozidlami v čase organizovaných kultúrnych podujatí a pre
údržbu.
Spevnené plochy z betónovej dlažby sú
charakterizované ako pešie komunikácie,
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s čiastočným prístupom pre úžitkové vozidlá na vyznačenej časti.
Štrkové plochy budú využívané ako hľadisko a na štrkovej ploche pri telocvični je
plánovaný priestor pre deti. Pozdĺž komunikácií bude nainštalované osvetlenie.
Sadové úpravy pozostávajú z výsadby
stromov a krov na plochách okolo chodníkov. Na nespevnených plochách bude
založený trávnik.
Projekt Letné pódium s uvádzaným rozsahom, ktorého investičné naplnenie predpokladá v I. etape vybudovanie centrálnej
kruhovej plochy a priľahlého priestoru v
prípade kultúrnych podujatí využívaného
ako hľadisko, bol podaný k určenému termínu – 12. august 2013.
Vedenie obce v prípade úspešnosti je pripravené nielen zainvestovať požadovanú
5%-nú spoluúčasť, ale tiež dokončiť úpravu parku.
Realizácia projektu priamo nevytvára
pracovné príležitosti, bude však významným príspevkom k zvýšeniu atraktivity
územia, čo sa následne prejaví v potrebe
skvalitňovania a rozširovania služieb či
iných aktivít súvisiacich s požiadavkami
miestnej komplexnej ponuky. Preto bude
samospráva i napriek možnému neschváleniu podaného projektu hľadať prostriedky na skultúrnenie obecného parku v rozsahu zadania a navrhnutého riešenia.
/pa/

ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice
Žilina Teplička a nadväzujúcej
infraštruktúry v uzle Žilina
Navrhovaná stavba má dĺžku cca 14 km
a je umiestnená na ploche železničnej
stanice Žilina, približne medzi riekami
Rajčianka a Váh a následne vo východnom smere ju tvorí úsek železničnej trate
medzi Žilinou a obcou Strečno, vrátane
obce Varín. Obsahom je odstránenie starej zriaďovacej stanice medzi Strážovom
a rušňovým depom, vyriešenie nového
prejazdu cez toto územie s rýchlosťou
min. 120 km/h, prestavba osobnej stanice Žilina, vyriešenie napojenia zriaďovacej stanice Žilina Teplička na železničnú
stanicu Varín a modernizácia traťových
úsekov Žilina – Varín a časti úseku Varín
– Vrútky.
26. augusta bolo vo Varíne spoločné verejné prerokovanie posudzovania vplyvov
na životné prostredie v zmysle zákona č,
24/2006 Z.z.pre obce Varín, Gbeľany a
Strečno.
Za obec Strečno sa ho zúčastnil starosta
Dušan Štadáni a predniesol požiadavky
na riešenie zníženia hluku. Tieto budú
zabezpečované absorbčnými protihlukovými stenami a rekonštrukciou železničného mosta cez potok Varínka.
/pa/
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Aj ďalšia akcia členov Jednoty dôchodcov naznačuje, že ľudia v dôchodkovom
veku nie sú odkázaní len na papučovú kultúru, ale vedia sa spolu stretnúť a zabaviť.
Dňa 18. júla sa uskutočnila naša ,,Gulášpartia“, na ktorej sa stretlo 65 členov. Išlo
o druhú väčšiu akciu organizovanú novým
výborom. Každá akcia je pre nás niečím
nová, zaujímavá, poučná. Nepočítali sme
s takou vysokou účasťou a boli sme ňou
milo prekvapení. Zdá sa, že Radinové nie
je až tak ďaleko, ale pre starších ľudí môže
predstavovať nadľudskú vzdialenosť. Preto tí mobilnejší prišli na bicykloch, bolo
ich tam ako pred kostolom, ostatní pešo,
krôčik po krôčiku, s čakankom v ruke, zadýchaní, ale s úsmevom na tvári. To musí
človeka dojať.
Keď sme sa usadili, začali sme ochutnávať guláš, ktorý za asistencie členov výboru navaril náš hlavný šéfkuchár Palko
Bukovinský, ktorý, ako som sa dozvedela,
je nezbudským aj strečnianskym ,,varičom
gulášu“. Tak takéhoto šikovného člena my
máme!
Po guláši nasledovala kávička, keksík,
vínko. A potom sa rozbehla zábava, ktorú
by nám mohol závidieť ktorýkoľvek mla-

Vlaňajší dobrý dojem z realizácie nápadu
obnoviť tradíciu varenia tradičného slivkového lekváru formou kultúrneho podujatia
bol podnetom na pokračovanie.
K tomuto cieľu obec podala tiež projekt
na VÚC ŽSK, ktorý okrem organizačnej
stránky kalkuloval tiež s technickým zabezpečením. Pridelené prostriedky – 600
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Naša ,,guláška“
dý človek. Jožko Kivoň hral na harmonike,
Palko Bukovinský na ozembuchu a o čosi
neskôr sa pripojil aj Laco Kočiš na saxofóne. Rozospievali celú našu rodinu dôchodcov, dokonca niektorých aj roztancovali.
Rozchádzali sme sa niektorí skôr, iní ne-

skôr, ale všetci spokojní, že sme zasa prežili jeden krásny okamih v našom živote,
pretože tých je už u nás pomenej. Preto
nám dobre padne možno už len to, že sa
všetci stretneme.
Ak by ste aj vy chceli prísť medzi nás,
príďte. Naše srdcia aj dvere sú otvorené
pre všetkých!
Helena Kuzmányová, Predsedníčka ZO
Jednoty dôchodcov v Strečne

Euro predstavujú cca 50% požadovanej
čiastky. Aj tento objem pomohol zaistiť
tohtoročný druhý ročník na vyššej úrovni.
O varenie sa opäť starala pani Kadašiová z
Kúdeľnej izby a jej snahe o zábavu, dobrú
náladu a sprítomnenie si niekdajšej atmosféry pomáhal Hajovček, Zvonica i speváci
z Jesienky. Dôchodcovia okrem speváckych vstupov pripravili i typické slivkové
výrobky – koláče, buchty a pod.
Priestor dvora kultúrneho domu tak žil
už od skorého rána a po oficiálnom začiatku o piatej bol už plný tých, ktorí si chceli
pripomenúť zážitky z detstva či mladosti,
ale aj neskôr narodených, ktorým bola
vtedajšia atmosféra sprostredkovaná rozprávaním pamätníkov, ukážkami detských
hier a dobrou náladou. Tú mala pod palcom Ľubka Kučerová.
Tak ako vlani aj teraz sa našich Ľekvárových hodov zúčastnili i zástupcovia
delegácií, ktorí si krátko predtým uctili
pamiatku obetí II. sv. vojny na Zvonici. O
občerstvenie sa postaral Edko Kadaši. Zvýšený záujem o slivovicu bol samozrejmým
doplnkom oslavy úrody a využitia typického ovocia.
/pa/
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Z našej školy
Začiatok školského roku 2013/2014
» Dokončenie z 1. strany

V utorok, 3. septembra budú žiaci preberať vo svojich triedach školský poriadok,
BOZP a rozvrh hodín spolu so svojimi
triednymi učiteľmi. Domov odídu po 4.
vyučovacej hodine /11.40 hod./ Žiaci si
prinesú už aj prezuvky.
V stredu sa vyučuje podľa rozvrhu.
Žiaci 1. ročníka sa učia prvý týždeň len 3
hodiny/ do 10. 35 hod./. Vyučovanie nultých hodín začína až druhý školský týždeň
/ od 9.9./. V tomto školskom roku otvárame ŠKD aj ráno, a to od 7.00 hod.
10.9. v utorok sa uskutoční divadelné
predstavenie v anglickom jazyku „Ako
išlo vajce na vandrovku“ pre 4.-9. ročník.
Začiatok o 8.00 hod. v KD. Predstavenie
sa snaží ľahkou a hravou formou obohatiť
hodiny anglického jazyka a nabáda k ďalšej komunikácii na vyučovacích hodinách.
Použitá slovná zásoba, čas a frázy umožňujú využiť vedomosti žiakov nadobudnuté v prvých rokoch výučby anglického jazyka. Klasický ľudový príbeh o priateľstve
a odvahe sa prihovára divákom ľahkým,
zrozumiteľným jazykom a v spojení s re-

produkovanou hudbou vytvára príjemnú
atmosféru predstavenia. Súčasťou predstavenia sú aj materiály vo forme cvičení a
hier, ktoré sú vhodné na upevnenie slovnej zásoby použitej v rozprávke.
Novinky stručne
- žiaci tretieho ročníka budú spojení v
jednej triede
- na 1. stupni budeme mať v každom ročníku len jednu triedu
- v tomto školskom roku budú učiť v našej
škole dve nové p. učiteľky : Mgr. Miroslava
Červencová a Mgr. Monika Marozsová
- trieda 8.A bude mať novú triednu učiteľku
- do lavíc si sadne presne 20 prvákov / t.j
rovnaký počet ako učiteľov na škole /
- po opravných skúškach všetci žiaci postúpili do ďalšieho ročníka
- školská akadémia sa presúva na december / Sviatok Mikuláša/
Všetkým našim žiakom prajeme v novom školskom roku veľa pekných zážitkov
a úspechov v škole, rodičom veľa porozumenia a trpezlivosti.
Vedenie ZŠ v Strečne

7. strana

Nová firma v priemyselnom parku
Priestory bývalého areálu Pilsner
Urquell kúpila kórejská spoločnosť Samwoo, ktorej výrobným programom sú
komponenty pre automobilový priemysel. Zástupcovia svoj úmysel prejednali s
miestnou samosprávou. Firma s približným počtom 30 zamestnancov bude robiť nábor v druhej polovici t.r. Bližšie informácie o voľných pracovných miestach
budú zverejnené v ďalšom čísle obecných
novín.

Hasiči u svojich
partnerov

Členovia miestnej organizácie ZŤP
vo štvrtok 22. augusta upravovali
opäť zeleň v miestnom parku

V nedeľu 25.8. sa členovia Hajovčeka a Zvonice zúčastnili na oslavách sv. Moniky v
Krasňanoch. Svojou tvorbou sa tu tiež predstavila i pernikárka Mirka Valicová.
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6. júla sa na pozvanie z obce Řeka zúčastnil DHZ Strečno súťaže v požiarnom
útoku. Z dvadsiatich piatich družstiev sa
umiestnili na štvrtom mieste.
Ochotnicza Straz Pozarna w Jaworzu 17.
augusta 2013 oslavovala 140. výročie založenia.
Na túto významnú udalosť pozvali poľskí
kolegovia i svojich priateľov a partnerské
zbory z českej a slovenskej strany.
Naši hasiči patrili taktiež medzi tých,
ktorí boli srdečne pozvaní na oslavu „140
lecia OSP v Jaworze“. Zúčastnili sa jej i s
rodinnými príslušníkmi. Program sa začal omšou v kostole, po ktorej pokračoval
zhodnotením činnosti a oficiálnymi oslavami v hasičskom dome.
/r/
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Znovu sme zaujali a aj sa umiestnili

Jaworzański wrzesień 2013

Tohtoročný Agrokomplex v Nitre sa uskutočnil v dňoch 22. – 25. 8.. Okrem iného
bol i prehliadkov práce Miestnych akčných
skupín. Expozícia, zastúpenie a predstavenie
MAS Terchovská dolina sa tešilo najväčšiemu záujmu. Pestrá ponuka ľudových umeleckých výrobkov a ich prezentácia zaujali.
Zaujala i pani Kadašiová, ktorá sprítomňovala prácu na tkáčskom stave a takisto zvonkári Otrubovci zo Zázrivej.
Strečno okrem ľudovej umelkyne Otílie
Kadašiovej pútalo pozornosť množstvom propagačných materiálov prezentujúcich naše
dominaty a atrakcie a výstavou strečnianskych krojov. A tiež tak ako vlani aj tentoraz
sa zhodnotila i touto cestou účasť vynikajúcich fotografov na Otvárani Váhu. Kým vlani
sa fotografia Pltníci na Váhu umiestnila na treťom mieste, teraz sme poskočili o jednu
priečku a foto Hajov – volanie na prievozníka od Jozefa Juríka sa umiestniala v rámci
celoslovenskej súťaže „NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP“- kategória Naše tradície na druhom mieste.
/pa/

Jaworzański wrzesień 2013 bude už
dvadsiatou siedmou oslavou úrody
miestnych hospodárov u nás už asi všetkým známej poľskej obci Jaworze. Tohtoročné dožinky organizujú cez projekt
cezhraničnej spolupráce, kde je práve
Strečno partnerom. Tak ako Majowka,
ktorá je akciou podobného rozsahu, i
dožinky privítajú tiež našich reprezentantov.
Dvojdňová akcia začína v sobotu 31.
augusta a tam sa predstavíme v športovej
i kultúrnej časti. Volejbalisti si zmerajú
sily s družstvami cezhraničnej spolupráce a na medzinárodnom poli sa prvýkrát
predstavia naši dôchodcovia s novovytvoreným súborom Jesienka a repertoárom piesní nášho kraja. Strong Drwal je
súťaž šikovnosti a sily. V nej budeme mať
zastúpenie až dvoch družstiev, ktoré zostavia členovia DHZ Strečno.

Z činnosti Obecného podniku služieb Strečno s.r.o.
Obecný podnik služieb Strečno
s.r.o. (ďalej len OPS) realizoval
v roku 2013 množstvo činností
ako pre Obecný úrad Strečno (ďalej len
OÚ), tak aj pre právnické osoby a občanov
Strečna. Začiatkom roka bola naša činnosť
zameraná najmä na zimnú údržbu ciest a
chodníkov v obci a v priemyselnom parku. Vzhľadom k častému sneženiu bolo
zabezpečenie tejto činnosti mimoriadne
náročné, avšak vďaka enormnému úsiliu
pracovníkov OPS hodnotím, že sme túto
úlohu zvládli veľmi dobre k prevažnej
spokojnosti občanov i zákazníkov z priemyselného parku. Ďalšou hlavnou úlohou
OPS bola výroba a dodávka tepla pre OÚ a
budovu Základnej školy SNP v Strečne. Tu
sme takisto nezaznamenali žiadne väčšie
problémy.
V tomto roku sme ďalej zabezpečovali
pohrebné služby, údržbu verejného osvetlenia, dopravné služby, realizáciu kanalizačných a vodovodných prípojok a opravy
lávky cez rieku Váh. Podieľali sme sa tiež
na zabezpečení Behu oslobodenia Strečna.
Na obecnom cintoríne sme realizovali dodávku a montáž reproduktorov, opravu vodovodných ventilov a opravu WC v dome
smútku.
Ďalšie zrealizované činnosti v roku 2013:
- výkopové a betonárske práce pre výstavbu mostovej váhy pre spoločnosť
KARLA – Slovensko, s.r.o.,
- dodávka a montáž zvislého dopravného značenia na Kamennej ulici, ktorá bola
hradená spoločnosťou KARLA – Slovensko, s.r.o.,
- montáž smetných košov na Ulici SNP,
- dodávka a montáž čerpadla pre úžitkovú vodu a elektrického rozvádzača na futbalovom ihrisku,
- montáž lapačov snehu na budove Zák-
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ladnej školy SNP Strečno,
- rekonštrukčné práce po zatopení školy (maľovanie, oprava potrubia a elektrického vedenia)
- oprava a čistenie dažďových žľabov a
odtokov na budove telocvične,
- oprava Školskej ulice po výkopových
prácach,
- oprava Ulice Čsl. brigády po výkopových prácach,
- prevádzka, údržba a opravy verejného
vodovodu,
- prevádzka Turistickej informačnej kancelárie, kde sme rozšírili predaj aj na nealkoholické nápoje a nanuky,
- letná údržba v areáli priemyselného
parku,
- prenájom nástrojov a vybavenia OPS.
V súčasnosti sa OPS podieľa v spolupráci so
spoločnosťou Doprastav a.s. na oprave časti
Záhradnej ulice. Práce by mali byť ukončené
do konca mesiaca september 2013.
Po dokončení prác na Záhradnej ulici
máme tento rok ešte v pláne (popri drobných službách pre občanov a bežných činnostiach):
- realizáciu odvodu dažďovej vody v kritických úsekoch na Ulici Čsl. brigády vybudovaním vsakovacej jamy (trativodu) a
kanalizačnej vpuste,
- dodávku a realizáciu chodníka na Ulici
M. Ilovského,
- opravu strechy na dome smútku.
Na záver chcem zdôrazniť, že naším
hlavným cieľom je zabezpečenie kvalitných služieb pre našich zákazníkov. Verím,
že vďaka úsiliu a odborným ale i ľudským
kvalitám pracovníkov OPS sa nám to bude
i v budúcnosti naďalej dariť neustále zlepšovať predovšetkým k spokojnosti všetkých občanov obce Strečno.
Ing. Július ILOVSKÝ – konateľ spoločnosti

Nedeľný program bude vrcholom vďaky za božie dary. Začína „Korowódom“
– alegorickým sprievodom hospodárov,
spolkov, škôl a ďalších ulicami Jaworze,
končiacim v priestoroch amfiteátra. Tam
pokračuje ekumenickou omšou a je odovzdaný dožinkový veniec hlavného hospodára starostovi obce. Okrem starostu a
zástupcov Strečna nás v tento deň bude v
následnom kultúrnom programe reprezentovať dychovka Strečnianka.
Atmosféra, úcta k tradíciám, organizačné zvládnutie a priateľský duch
najvýznamnejšej kultúrnej akcie nášho
partnera budú isto aj zdrojom myšlienok
a nápadov, ktoré našich zástupcov oslovia a budú inšpiráciou pre podobné podujatia, ktoré robíme a ich škála sa stále
rozširuje.
/pa/
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Donovaly, Kalište
Turistický oddiel Uhlík pri Matici Slovenskej v Strečne má za sebou ďalšiu
úspešnú akciu. Dňa 22.6.2013 sme sa vybrali po stopách dávno minulých- navštívili sme osadu Kalište.
Vzdialenú len dve hodiny pohodovej
chôdze od Donovalov. Kalište má veľmi
smutnú históriu, dedina bola vypálená počas druhej svetovej vojny a už nikdy nebola
obnovená.
Pri čítaní informačných tabúľ v osade
sa nám slzy tlačili do očí. Bol to pre nás
nezabudnuteľný zážitok. Hoci sme si do
svojho denníka nezapísali veľa prejdených
kilometrov, ale v tomto prípade sa oplatilo
zmierniť tempo a dozvedieť sa niečo z našej histórie.

Výstup na Choč
Strečnianskym turistom v tohtoročnej
sezóne počasie praje. Dňa 14. Júla 2013
absolvovali výstup na Choč, ktorý je najvyšším vrchom pohoria Chočské vrchy
s výškou 1611 metrov. Trasu sme začali z
Valaskej Dubovej. Po červenej značke sme
stále stúpali až na vrchol, kde za odmenu bolo krásne vidieť Roháče, Liptovskú
Maru, Dolný Kubín a nad ním sa týčiacu
sa Kubínsku hoľu. Kúsok západnejšie sa
vypínali hrebene Krivánskej Malej Fatry.
Zostup z vrcholu bol rýchly. Všetci sa už
tešili na bazén s termálnou, tepľučkou vodou v kúpeľoch Lúčky. Niektorí „turisti“ si
povedali, že nemusia byť všade a miesto
výstupu na vrchol sa dali autobusom doviesť priamo k bazénom

Kráľová studňa –
Krížna – Borišov
Aj nedeľa 18. augusta 2013 bola dňom turistiky. V skorých ranných hodinách sme
vyrazili zo Strečna, ako ináč ako LADIKBUSom, ktorý je našim dopravcom na
miesta nástupov na túry. Tento deň to bolo
trochu inak.
Vystúpili sme už na Šturci. Cesta na Kráľovú studňu bola krásna, ale zdala sa nekonečná, ako by ju bol niekto presťahoval.
Odtiaľ sme sa vybrali na Krížnu. Potom na
Chatu pod Borišovom. Niektorí si odbehli
na Ploskú a vedúci výpravy, Peter a Dušan,
zvládli ešte aj na Borišov. Celá túra trvala
11-násť hodín. LADIKBUS bol vytúženým miestom oddychu. Bol to náročný,
ale krásny deň. Veľká Fatra nám ukázala
svoju krásu. Veríme, že aj tých, ktorí boli s
nami prvý krát oslovila a pripoja sa k nám
a spoločne budem spoznávať krásy Slovenska.

POZVÁNKA DO ROHÁČOV
Pozývame Vás na turistický výlet na Roháče – Sivý vrch dňa 7. septembra 2013, odchod od COOP Jednota o
6,00 hod. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke matica.strecno.eu. Záujemci sa môžu nahlásiť u
Dušana Ďurču č.t. 0905387030 alebo Petra Obertu č.t. 0903830461 do piatku 6.9.
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11.ročník INTERNACIONALE MEDVEDI STREČNO CUP 2013
Dňa 10.augusta 2013 sa na ihrisku Radinové uskutočnil 11.ročník turnaja starších pánov nad 31 rokov Internacionale
Medvedi Strečno Cup 2013. Zúčastnili sa
na ňom okrem domáceho tímu Medvedi Strečno aj Béčkari Nezbudská Lúčka,
ŠK Tošanovice,Slza Stráňavy a mužstvá
s premiérou na tomto turnaji: FC Stráža,
Fatran Varín, Pokrok Stará Bystrica. Týchto 7družstiev bolo rozdelených do 2-och
skupín a po obsadení celkového umiestnenia v základnej skupine sa následne hralo
o konečné umiestnenie turnaja. Hralo sa
dvakrát po 20 minút. Odohralo sa veľa
kvalitných zápasov s urputnou bojovnosťou a krásnymi gólmi. Najlepšiu športovú
formu mala FC Stráža, ktorá vo finále s
domácimi Medveďmi zvíťazila 2:0, a tak sa
tešila z celkového triumfu. O dobrú náladu
hráčov a fanúšikov sa postaral vždy veselo naladený d on Kamilo za spolupráce DJ
Dančesa. Počas celého dňa bolo postarané
o občerstvenie s bohatou ponukou. Tento rok sa dá nazvať ,,strieborným rokom,,
Medvedi na všetkých tohtoročných podujatiach (v Tošanoviciach, Varíne, Stráži)
obsadili smolné 2.miesto. Nevadí, v budúcom roku si to vynahradia. Samozrejme
pri oganizácií takýchto podujatí nemôžu
chýbať ani sponzori, za čo im patrí veľká
vďaka: Obecný úrad Strečno, TIMONT
(Peter Tichý), Ján Hrbek, 3 ŠRÓBY (Tomáš
Hanuliak, Adam Klocáň, Michal Klocáň),

LADIKBUS (Vladimír Taraba), BUČKOČ
BUS (Marek Bukovinský), Pohostinstvo
Ivan Beháň, Colormetal Žilina (Jozef Samec), Dobrovoľný hasičský zbor Strečno
Výsledky turnaja:
Stráňavy – NezbudskáLúčka
2:0
Varín – Stráža
0:1
Strečno – Tošanovice
3:0
Nezbudská Lúčka – Varín
1:2
Stráňavy – Stráža
0:0
Stará Bystrica – Tošanovice
2:1
Stráňavy – Varín
0:1
Nezbudská Lúčka – Stráža
1:4
Strečno – Stará Bystica
2:0
Tabuľky po skončení základných skupín:
Skupina A:
1.Stráža
5:1
7bodov
2.Varín
3:2
6bodov
3.Stráňavy
2:1
4body

Skupina B:
1.Strečno
5:0
6bodov
2.Stará Bystrica 2:3
3body
3.Tošanovice
1:5
0bodov
4.Nezbud. Lúčka 2:8
0bodov
(konečné 7.miesto)
Zápas o 5.-6.miesto: Tošanovice – Stráňavy
3:1
Zápas o 3.-4.miesto: Varín – St.Bystrica
1:2
Finále: Strečno – Stráža
0:2
Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:
Najlepší hráč: Branislav Beháň (Medvedi
Strečno)
Najlepší brankár: Milan Labant (Stará Bystrica)
Najlepší strelec: Juraj Zavadzan (Varín)
Najlepší hráč po 50-tke: Pavol Danihel 60
rokov (Stráža)

Z našej vyhladky môžete okrem iného
naraz sledovať 3 futbalové zápasy, v Strečne, v N.Lúčke a vo Varíne

VYDARENÝ ŽIACKY TURNAJ BITAROVÁ CUP
Počas letnej prípravy 27.6.2013 sa družstvo žiakov zúčastnilo na turnaji žiakov v
krásnom prostredí futbalového štadióna
v Bitarovej, na ktorom štartovalo sedem
družstiev. Listinu účastníkov tvorili Bitarová, Podhorie, Hôrky, Strečno, Stránske,
Brodno a žiačky ŠKF Žilina.
Hralo sa systémom každý s každým 2 x
15 minút. Mladí futbalisti a futbalistky
predviedli heroické výkony a o víťazovi
turnaja sa rozhodlo v poslednom zápase
turnaja, ktorý vyšiel tak, akoby to bolo pripravené finále. V ňom sme porazili Hôrky,
ktoré dovtedy mali samé víťazstvá a stali
sme sa víťazom turnaja. Futbalový maratón dobre zvládla aj rozhodcovská dvojica
Michal Botka a Slávka Blichárová.
Turnaja sa zúčastnili: E. Hauer, B. Samec,
F. Beháň, Ľ. Belko, R. Samec, M. Kopásek,
A. Zaťura, J. Pavlina, A. Hubočani,
M. Beháň, T. Kormančík, T. Čičmanec a J.
Beháň.
Výsledky našich zápasov:
Strečno – ŠKF Žilina 7:0, Bitarová –
Strečno 0:4, Strečno – Stránske 2:2, Brodno – Strečno 0:3, Strečno – Podhorie 6:0,
Strečno – Hôrky 2:0.
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Konečná tabuľka turnaja
1. Strečno
6 5
2. Hôrky
6 5
3. Stránske
6 3
4. Bitarová
6 2
5. Podhorie
6 2

1
0
2
1
1

0
1
1
3
3

24:2 16
22: 3 15
9:5 11
9:13 7
6:15 7

6. ŠKF Žilina
6 1 1 4 6:24 4
7. Brodno
6 0 0 6 4:18 0
Ďakujeme všetkým organizátorom: domácej TJ Bitarová, združeniu Football4fun
a ŠKF Žilina, ktorí tento turnaj pripravili.
Ondrej Kormančík
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Žiaci FK Strečno v ročníku 2013/2014

Memoriál Jarka
Hanuljaka 2. ročník
futbalového turnaja
žiakov
7.7.2013 sa konal 2.ročník žiackého futbalového turnaja Memoriál Jarka Hanuljaka. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev z
Krasňan, Nededze, N. Lúčky, Stráže, Višňového a Strečna.
Po slávnostnom nástupe, odovzdaní putovného pohára minuloročným víťazom zo
Strečna, otváracích príhovoroch Omdreja
Kormančíka a Jaroslava Hanuljaka st. sa
minútou ticha a čestným výkopom otca
Jarka Hanuljaka začali súťažné stretnutia.
Vzájomné zápasy ukázali majstrovstvo,
chuť hrať, zručnosť, kondíciu, ale aj nedostatky jednotlivcov i družstiev. Napätie
a túžba po víťaztve však nechýbali v žiadnom stretnutí. Hralo sa v dvoch skupinách,
každý s každým a potom podľa poradia
medzi skupinami o konečné umiestnenie.
Našemu družstvu sa veľmi nedarilo a bojovali sme až o piatu priečku, ktorú sme po
remíze a víťazstve v pokutových kopoch s
FC Stráža aj obsadili. O tretie miesto bojovali TJ Fatran Krasňany a OŠK Nededza.
Po dramatickom zápase sa nakoniec tešili
žiaci z Krasňan. Finále si zahrali žiaci z TJ
Višňové a TJ Považan N. Lúčka, Víťazom
sa stali žiaci z Višňového, ale až po pokutových kopoch, lebo zápas skončil 0:0.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Augustín Štefanica z TJ Višňové. Z toho istého klubu boli aj najlepší hráč a najlepší
brankár, na prekvapenie boli to dievčatá
Dominika Kucharčíková a Zuzana Majtánová. Najmladším účastnikom bol Jakub
Ripel z Krasňan.
Že sa turnaj uskutočnil aj tento rok, patrí
vďaka rodine Jarka Hanuljaka, ktorá pripravila fantastické občerstvenie a nariek
prebiehajúcej dedinskej lige si našli na turnaj čas, Ľubovi Belkovi, ZŠ SNP Strečno,
FK Strečno, Adamovi Klocáňovi, Marekovi Bukovinskému Bučkobus, Medveďom
Strečno, OU Strečno, Dušanovi Štadánimu, Danielovi Samcovi a hlásateľovi Kamilovi Tichému.
Ondrej Kormančík
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V súťažnom ročníku 2013/2014 žiaci
Fk Strečno hrajú II. triedu riadenú ObFZ
v Žiline. V skupine máme štrnásť účastníkov. Jesennú časť začíname 17.8.2013 a
posledný zápas hráme 27.10.2013. Hracím
dňom pre domáce zápasy je sobota. Vonku
hrávame v nedeľu.
Z družstva po minulom ročníku odišli:
- do dorastu: Erik Hauer, Marek Kopásek
a Richard Samec
- na hosťovaní sú: Ľubo Belko – MŠK
Žilina, Adrián Bárta – FC Ajax Slimáčik
Mojš-Žilina, Daniel Oberta – ŠK Juventus
Žilina – Závodie
V novom ročníku posilnil mužstvo Federik Beháň z Fatranu Varín, ktorý má
pomôcť v doraste, ale môže ešte hrať za
žiakov.
Káder družstva tvorí dvadsaťdva hráčov,
ktorí sú evidovaní v novom systéme a už
majú aj nové registračné preukazy. Patria
tu: Tomáš Kormančík, Jakub Beháň, Branislav Samec, Jakub Pavlina, Tomáš Oberta, Jakub Peťko, Peter Galadík, Ján Kopásek, Andrej Jankulár, Timotej Čičmanec,
Šimon Chovanec, Marián Beháň, Ivan
Štadáni, Kristína Hauerová, Janka Košová,
Dominik Haluška, Michal Beháň, Adam
Hubočáni, Róbert Taraba, Jakub Mičlo,
Frederik Beháň a Andrej Zaťura.
V doraste vypomáhajú ešte Tomáš Kormančík a Branislav Samec. Po ostaršení sa
môžu zapojiť ešte Ján Kopásek, Peter Galadík a Jakub Pavlina, ktorí by tak mohli
zbierať cenné skúsenosti do ďalšej športovej kariery.
Družstvo žiakov vedú Ondrej Kormančík a spolu s ním Ľubo Belko, Peter Beháň,
Patrik Honko a ďalší rodičia, ktorí sľúbili
pomoc.

1.kolo - Štv 5.9.2013 o 17:00
Strečno - Rosina
2.kolo - Štv 12.9.2013 o 17:00
D.Tižina - Strečno
3.kolo - So 17.8.2013 o 10:00
Strečno – Kotešová
8: 0
4.kolo - Ne 25.8.2013 o 10:00
Ďurčiná – Strečno
0: 2
5.kolo - So 31.8.2013 o 10:00
Strečno - Hôrky
6.kolo - Ne 8.9.2013 o 10:00
Rašov - Strečno
7.kolo - So 14.9.2013 o 10:00
Strečno - Brodno
8.kolo - So 21.9.2013 o 10:00
Strečno - Hliník
9.kolo - Ne 29.9.2013 o 10:00
Kolárovice - Strečno
10.kolo - So 5.10.2013 o 10:00
Strečno - Krasňany
11.kolo - Ne 13.10.2013 o 10:00
Ovčiarsko - Strečno
12.kolo - So 19.10.2013 o 10:00
Strečno - R.T.-Konská
13.kolo - Ne 27.10.2013 o 10:00
Divinka - Strečno
Sezónu sme začali veľmi dobre, keď
máme z dvoch zápasov plný bodový zisk.
A. Zaťura sa so 4 gólmi prepracoval na čelo
tabuľky strelcov pred B. Samca, ktorý dal
tri góly.
Družstvo žiakov nastupuje striedavo s
posilami a bez (keď sú chlaci s dorastom),
čo kladie zvýšené nároky na kvalitu výkonu mladších hráčov. Teraz nás čakajú
náročné dva týždne, keď v priebehu pätnástich dní (31.8.-14.9.)odohráme päť zápasov.
Príďte nás povzbudiť. Tešíme sa na Vás.
Ondrej Kormančík

Keď nie sú hráči, nemôžu byť hneď výsledky
» Dokončenie z 12. strany

stup, a to futbalovo vyspelé Čierne. To sa aj
napokon preukázalo na ihrisku vo výsledku 1:6. V Podvysokej už to bolo o niečo
lepšie. Chlapci si vypracovali gólové šance.
Nepremenili sme ich a následne nás súper
potrestal dvoma gólmi.
I napriek nelichotivým štyrom prehrám
netreba lámať palicu. Pokiaľ chlapci budú
bojovať tak ako v závere uplynulej sezóne,
tak budú aj body!
1.kolo, 4.augusta 2013
STREČNO – VARÍN
2:4 (0:1)
:Libor Ondák, Erik Hauer
2.kolo, 11.augusta 2013
BELÁ – STREČNO
10:1 (8:0)
:Roman Ondák
3.kolo, 18.augusta 2013
STREČNO – ČIERNE
1:6 (1:3)
:Erik Hauer

4.kolo, 25.augusta 2013
PODVYSOKÁ – STREČNO 2:0 (1:0)
5.kolo, 1.septembra 2013, 13:00h
STREČNO – TERCHOVÁ
6.kolo, 7.sept. 2013(SOBOTA), 15:30h
ZBOROV – STREČNO
7.kolo, 15.septembra 2013, 13:00h
STREČNO – RAKOVÁ
8.kolo, 22.septembra 2013, 12:30h
STREČNO – RADOĽA
9.kolo, 29.septembra 2013, 12:30h
ŠTIAVNIK – STREČNO
10.kolo, 6.októbra 2013, 12:00h
STREČNO – K.LIESKOVEC
11.kolo, 12.okt. 2013(SOBOTA),14:30h
RAJEC – STREČNO
12.kolo, 20.októbra 2013, 11:30h
STREČNO – STARÁ BYSTRICA
13.kolo, 27.októbra 2013, 11:30h
OŠČADNICA – STREČNO
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Počaszápasovú eufóriu veľmi rýchlo nahradí strach o víťazstvo
Vzhľadom na neistú situáciu ohľadom budúcnosti klubu počas celého júla,
kedy sa uskutočnili 2 neúspešné verejné
schôdze a oslovení boli viacerí možní
kandidáti, resp. adepti pre futbal v obci,
futbalový oddiel začal postupne fungovať
až od 19.júla (2 týždne pred súťažou!!!).
Hlavným hrajúcim trénerom sa stal Jakub
Beháň. Jeho pravá ruka je resp. asistentom
trénera sa stal Róbert Kán. Celú zápasovú
administratívu klubu, kontakt so zväzmi
a vedúceho mužstva A-mužstva vykonáva
Peter Dugovič ml.
Počas celých tých 2-och týždňov pred
sezónou sa iba trénovalo 3-krát týždene
bez prípravného duelu.V tom čase bolo
dovolenkové obdobie a zároveň sme nechceli riskovať zranenia. Vedenie sa zameralo
hlavne na zostavenie hráčského kádra z
vlastných odchovancov, bohužiaľ to bolo
nakopniec nutné riešiť doplnením kádra
formou hosťovaní:
Miroslav Turčan (brankár,FK Trnové) –
na rok
Miloslav Samec (Nezbudská Lúčka) – na
polroka
Andrej Barošinec+Tomáš Trpiš (MŠK
Fomat Martin) – na polroka
Jakub Beháň (MŠK Žilina) – na polroka
Adrián Mračník (TJ Brodno) – na polroka
Rastislav Beháň - koniec hosťovanie v
Nezbudskej Lúčke
Ako každy zainteresovaný fanúšik klubu
už vie, že Pavol Kopásek odišiel na polročné hosťovanie do Belej.Na vlastnú žiadosť
sme vyhoveli Martinovi Dovičákovi, ktorý
nás korektne poprosil o polročné hosťovanie do TJ Považanu Nezbudskej Lúčky.
Z pracovných a osobných dôvodov sme
uvoľnili na polročné hosťovanie Patrika
Melu (ŠK Gbeľany) a Michala Belku (OFK
Kotrčina Lúčka).
Súťažný ročník 2013/14 sme začali domácim duelom so Slovanom Skalité. V 36.
minúte sme už vyhrávali 3:0. Už sa zdalo,
že húževnatý súper rezignoval, avšak po
našej nedôslednosti znížil na 2:3.Hneď na
to sme premenenou 11-tkou zvýšili na 4:2.
Kysučania nepoložili zbrane, znížili na 3:4

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 30. augusta 2013 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: Vydavateľstvo EDIS ŽU, Žilina
Reg. číslo: RP388/2008
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a hrýzli do poslednej minúty. Nanešťastie
sme ich ubránili do víťazného konca. O
týždeň nás čakal prestížny zápas v Belej.
No bola to ,stará obohraná pesnička. Vždy
keď sa na nás vonku prídu pozrieť naši fanúšikovia v hojnom množstve, tak vždy
naším predvedeným slabým výkonom ich
sklameme na plnej čiare. Nevypracovaná
žiadna „tutovka“ a neustále sa sústredenie
na rozhodcov!!!Takto neuspejeme nikdy!!!
Druhý domáci match s Kotešovou bola navlas rovnaká kópia Skalitého. Zo stavu 5:1
sme si koledovali o zbytočný ,,nervák,, do
samotného konca. Musíme popracovať na
90-minútovej koncentrácií.Na domácom
ihrisku dostávame zbytočne veľa gólov, čo
nás môže v konečnom zúčtovaní mrzieť.
Po kotešovskej divokej prestrelke sme cestovali do Staškova, ktorý bol pred týmto
duelom bez bodu a to nás netešilo. Čakali
sme náročný zápas, čo sa aj potvrdilo.V prvom polčase Slávia mala viac z hry, a tak aj
vsietila vedúci gól. Naši chlapci sa nevzdali. Druhý polčas sa jednoznačne niesol v
našej réžii. Vypracovali sme si množstvo
tutoviek, no bohužiaľ premenili sme iba
jednu, a to po centri Andreja Barošinca gólovou hlavičkou presne trafil do horného
pravého rohu Patrik Beháň.Sezóna sa ešte
len začala.No uvidíme?Hodnotiť budeme
až na konci.
Rozlosovanie a prvé výsledky:
1.kolo, 4.augusta 2013
STREČNO – SKALITÉ
4:3 (3:1)
:Jakub Beháň 2,Patrik Beháň, Dušan Trhančík
2.kolo, 11.augusta 2013
BELÁ – STREČNO
1:0 (1:0)
3.kolo, 18.augusta 2013
STREČNO – KOTEŠOVÁ 5:3 (2:0)
:Jakub Beháň 3, Rastislav Beháň, Andrej
Barošinec
4.kolo, 25.augusta 2013
STAŠKOV – STREČNO 1:1 (1:0)
: Patrik Beháň
5.kolo, 1.septembra 2013, 15:30h
STREČNO – TERCHOVÁ
6.kolo, 8.septembra 2013, 15:30h
BÁNOVÁ – STREČNO
7.kolo, 15.septembra 2013, 15:30h
STREČNO – RAKOVÁ
8.kolo, 22.septembra 2013, 15:00h
STREČNO – RADOĽA
9.kolo, 29.septembra 2013, 15:00h
STRÁŽA – STREČNO
10.kolo, 6.októbra 2013, 14:30h
STREČNO – ČIERNE
11.kolo, 13.októbra 2013, 14:30h
RAJEC – STREČNO
12.kolo, 20.októbra 2013, 14:00h
STREČNO – STARÁ BYSTRICA
13.kolo, 27.októbra 2013, 14:00h
DIVINKA – STREČNO

Keď nie sú hráči,
nemôžu byť hneď
výsledky
Aj tejto sezóne pretrváva problém v poskladaní hráčskej kostry pre dorasteneckú
kategóriu prebiehajúceho súťažného ročníka.
Vekovo už skončili 3 chlapci (Jozef Židek, Peter Taraba, Štefan Palubjak). Hosťovanie nepredĺžili Peter Rolko s Romanom
Milom vzhľadom k prihláseniu dorastu do
súťaže mužstva Rozvoj Mojš (odtiaľto pochádzajú, resp. sú kmeňovými hráčmi tohto klubu). Tomáš Smetana a Tomáš Martinka (brankár) z Mojšovej Lúčky skončili
s aktívnou činnosťou pre ich osobné záľuby (hasičstvo, kikbox!!!). Taktiež l Adam
Tichý odišiel na prestup do susednej Nezbudskej Lúčky za výmenu žiaka Róberta
Tarabu.
Strata hráčov z Mojša a Mojšovej Lúčky nás donútili k ostaršeniu 3-och žiakov
(Branislav Samec, Frederik Beháň, Tomáš
Kormančík). Podarilo sa nám k nám do
klubu dotiahnuť prestup šikovného talentovaného žiaka Frederika Beháňa z Fatranu Varín, ktorého sme okamžite ostaršili.
Po dlhom 30-dňovom čakaní (podľa prestupového poriadku SFZ) sa stal oficiálne
už hráčom Strečna (na prestup) Jakub Ďuriš, ktorý sa vrátil z pôsobenia v Třinci.
Tento talentovaný futbalista je veľký
prísľub do A-mužstva a stane sa stabilným
členom kádra dospelích. Momentálne v
kádri je aktívnych 14 dorastencov (z toho
3 ostaršení žiaci) a 1 brankár Janko Repák.
Bohužiaľ s takýmto kádrom sa nedá robiť
zázraky, a preto aj také doposiaľ sú výsledky.
Hneď v úvodných 3-och kolách nás čakali mužstvá, ktoré budú vládnuť na špici
tabuľky.
V úvodnom 1.kole sme na domácom
trávniku privítali suseda a zároveň nováčika súťaže z Varína. Fatran bol jednoznačne
lepší a záslužene vyhrali 2:4. V druhom
kole sa cestovalo do ambicióznej Belej a
tá nás vyfackala hanebným debalom 1:10.
Aj v 3.kole nás čakal ďalší adept na poPokračovanie na 11. strane »
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Obecné zastupiteľstvo obce Strečno v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f), g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. Ďalšie náležitosti, neupravené
týmto VZN, sú zahrnuté v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Strečno
§1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Strečno (ďalej len „prevádzkový poriadok“)
upravuje rozsah služieb poskytovaných na
pohrebiskách (nový a starý cintorín Ul. SNP)
a v dome smútku, povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska a domu smútku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov
pohrebiska a domu smútku a cenník služieb.
§2
Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku
a rozsah služieb.
1) Pohrebiská a Dom smútku prevádzkuje
obec Strečno (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“) prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby – Obecného podniku služieb Strečno
s.r.o..
2) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
Obec Strečno
Obecný úrad, ul. Sokolská 487
013 240 Strečno
IČO: 00321648, DIČ: 2020677615
3) Prevádzkovateľ zabezpečuje služby:
a) výkopové práce, súvisiace s pochovávaním
alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonávanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebísk,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na
pohrebiskách,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebíska,
g) zber a odvoz odpadu z pohrebísk,
h) dodávku vody
i) správu domu smútku
4) Dom smútku slúži na:
a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v
chladiacom zariadení
b) vykonávanie cirkevných a občianskych
smútočných obradov
5) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje po dohode s prevádzkovateľom osoba, ktorá pohreb obstaráva.
§3
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a domu smútku
Prevádzkovateľ pohrebísk:
a) Zabezpečuje schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníkov v pohrebisku.
b) Zabezpečuje údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania dôstojnosti miesta. Vysádza a udržiavať dreviny na
pohrebisku prostredníctvom oprávnenej osoby.
c) Stará sa o dôstojnosť hrobov zomretých
osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho
a spoločenského života v prípade, že o takéto
hroby sa nemá kto starať.
d) Upozorňuje nájomcu hrobového miesta
na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť pohrebiska.
e) Dohliada na ukladanie odpadu z hrobov do
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kontajnerov na to určených.
f) Dodržiava základné hygienické podmienky,
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými
platnými právnymi predpismi.
g) Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so
zabezpečovaním prevádzky pohrebiska sú povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a sú povinné citlivo a slušne sa správať
k blízkym osobám mŕtveho a ostatným osobám.
h) Vedie evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje
osobné údaje osoby, ktorej ľudské pozostatky sú
v hrobovom mieste uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stanovené v
§ 17 zákona o pohrebníctve. Nové skutočnosti
a zmeny údajov vedených v evidencii je prevádzkovateľ pohrebiska povinný zapísať do 10
dní odo dňa oznámenia skutočnosti. Evidencia
pohrebiska je vedená v informačnom systéme
Obecného úradu v Strečne v digitálnej forme a
písomnej forme.
i) Písomne informuje nájomcu hrobového
miesta o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené a informáciu doručí
najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty, za
ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je
známa adresa alebo sídlo nájomcu uverejní túto
informáciu na úradnej tabuli pohrebiska.
j) Dočasne ukladá ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku, ktoré zabezpečuje trvale udržiavanie teploty v rozmedzí 0
– 5oC, dohliada na funkčnosť chladiaceho boxu.
k) Umožní uloženie ľudských pozostatkov na
pohrebisku najmenej počas tlecej doby, najmenej 10 rokov.
l) Otvára dom smútku pre smútiacu rodinu 1
hodinu pred začatím smútočného obradu, alebo
podľa dohody s pozostalými príp.obstarávateľom pohrebu.
m) Po ukončení smútočného obradu zabezpečí dom smútku pred jeho poškodením, odcudzením a zničením zariadenia domu smútku
cudzou osobou.
n) Dohliada, aby drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na cintoríne sa
uskutočňovali v súlade s písomným povolením
obce, vymeriava miesta hrobov.
o) Dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v blízkosti domu smútku a na cintoríne a
dbá na dodržiavanie dobrých mravov .
p) Dohliada, aby neoprávnená osoba úmyselne nezničila, nepoškodzovala, neznečisťovala
jednotlivé hroby.
§4
Užívanie hrobového miesta
1) Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.
2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať
prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta.
3) Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom
pohrebu, ako nájomcom spísať zmluvu o nájme
hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“)

na dobu neurčitú. Zmluva nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo dňa
uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
4) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v
súlade s plánom miest na pochovávanie.
5) Za dočasné užívanie hrobového miesta
nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a
úhradu za služby (správa a údržba pohrebiska,
správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody)
6) Od nájomného sú oslobodené:
a) hroby farárov
b) hroby obetí svetových vojen
c) iné; podľa posúdenia prevádzkovateľa pohrebísk
§5
Uskutočňovanie drobných stavieb
1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už existujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu
) je potrebné ohlásenie v zmysle §57 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších právnych predpisov ( stavebný zákon).
2) Stavebník drobnej stavby, stavebných úprav
a udržiavacích prác na cintoríne je povinný ich
uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu obce Strečno.
3) Ohlásenie stavebnému úradu okrem iného
musí obsahovať:
a) pôdorysný rozmer hrobu (šírka, dĺžka a
výška obruby)
b) z akého materiálu stavba sa bude uskutočňovať (liaty betón, žula, mramor a pod.)
c) hrúbka obruby a jej ukotvenie do zeme
d) či ide o hrob prekrytý alebo nie.
4) Pre drobnú stavbu sa určujú nasledovné
rozmery:
a) výška obruby hrobu nad zemou maximálne
25 cm; v prípade zvažujúceho sa terénu sa tento
rozmer meria v jeho najvyššom bode,
b) vonkajšie rozmery obruby:
1. dĺžka obruby max. 260 cm,
2. šírka pre jeden hrob max. 120 cm,
3. šírka pre dvojhrob max. 240 cm,
4. šírka pre trojhrob max. 340 cm.
c) vnútorný voľný priestor v obrube:
1. dĺžka min. 210 cm,
2. šírka min. 80 cm.
d) 50 cm šírka chodníka medzi hrobmi
5) Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže
stavebník uskutočniť len na základe písomného
oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.
6) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo
ohlásenie písomne podané stavebnému úradu
alebo odovzdané na poštovú prepravu.
7) Deň uskutočnenia drobnej stavby je potrebné dohodnúť s OPS Strečno, s.r.o. 24 hodín
vopred
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8) Po ukončení výkopových resp. stavebných
prác na pohrebisku je ten, kto tieto práce vykonával, povinný upraviť okolie, vyčistiť použité
trávnaté a ostatné plochy, odstrániť prebytočný
stavebný materiál a zlikvidovať všetok odpad
§6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta
b) odpad z hrobového miesta uložiť do zberného kontajnera na to určeného
c) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi
pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4
písm. a) zákona o pohrebníctve,
2) Nájomcovi hrobového miesta je zakázané:
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
c) vchádzať motorovými vozidlami a motocyklami na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
d) fajčiť na pohrebisku,
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
f) vodiť psov na pohrebisko,
g) robiť hluk na pohrebisku,
h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
i) vstup deťom do 10 rokov do pohrebiska bez
sprievodu dospelej osoby.,
§7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý
nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému
záujmu.
2) Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na
pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,

b) fajčiť na pohrebisku,
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
d) vodiť psov na pohrebisko,
e) robiť hluk na pohrebisku,
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
g) vstup deťom do 10 rokov na pohrebiská bez
sprievodu dospelej osoby.
§8
Prístup pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín
denne.
§9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a
plán miest na pochovávanie
1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo umiestnením urny po spopolnení na určené miesto.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú na pohrebisku podľa poradia.
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste
pohrebiska určenom prevádzkovateľom pohrebiska podľa poradia.
4) Výkopové práce súvisiace:
a) s pochovávaním vykonáva prevádzkovateľ
– oprávnená osoba OPS s.r.o. Strečno, ktorá je
povinný zabezpečiť bezpečnostné a hygienické
podmienky; na požiadanie pozostalých zabezpečí výkopové práce prevádzkovateľ cintorína.
b) s exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ –
OPS s.r.o. Strečno, cez oprávnenú osobu pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.
5) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú
po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu
do toho istého hrobu uložiť, ak je ich možné
umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných
ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy
nad rakvou bude najmenej 1 m.
6) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u
prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.
§ 10
Dĺžka tlecej doby
Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe
najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá trvá 10

Príloha č.1
Pohrebné služby v obci Strečno realizuje Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.
Činnosť
Cena bez DPH
Výkop hrobu, zasypanie a odvoz prebytočného materiálu
73,00 EUR
(dĺžka x šírka x hĺbka) 200 cm x 70 cm x 160 cm
Výkop hrobu, zasypanie a odvoz prebytočného materiálu
93,00 EUR
(dĺžka x šírka x hĺbka) 200 cm x 70 cm x 210 cm
Prirážka za sťažený ručný výkop 50 % (hĺbka 160 cm)
36,50 EUR
Prirážka za sťažený ručný výkop 50 % (hĺbka 210 cm)
46,50 EUR
Odvoz zosnulého a položenie do hrobu
40,00 EUR
Prirážka za odvoz a položenie do hrobu sobota, nedeľa - 50 %
20,00 EUR
Prirážka za odvoz a položenie do hrobu sviatok - 100 %
40,00 EUR
Demontáž a montáž vrchnej platne
13,50 EUR
Ozvučenie
8,00 EUR
Zameranie obruby hrobu pri realizovaní drobnej stavby
10,00 EUR
Jednorazový vstup kamenárov
8,33 EUR
Celoročný vstup kamenárov
100,00 EUR

hl2013-04_priloha.indd 2

Cena s DPH
87,60 EUR
111,60 EUR
43,80 EUR
55,80 EUR
48,00 EUR
24,00 EUR
48,00 EUR
16,20 EUR
9,60 EUR
12,00 EUR
10,00 EUR
120,00 EUR

rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov
do hrobu.
§ 11
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci
pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta
do zberného kontajnera na to určeného na pohrebisku.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na
zber odpadu z pohrebiska zberný kontajner,
ktorý vyváža pravidelne podľa potreby osoba
oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi sú upravené vo všeobecne záväznom
nariadení obce Strečno. Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo
zberného kontajnera zodpovedá správca pohrebiska.
§ 12
Cenník služieb
1) Ceny za poskytovanie služieb Obecným
podnikom služieb Strečno s.r.o. súvisiace s vykopaním hrobu a uložením ľudských pozostakov do hrobu sú uvedené v prílohe č.1
2) Nájomné za užívanie hrobového miesta a
plnenia za služby sa stanovujú nasledovne na 10
rokov:
2.1 Pre občanov s trvalým pobytom v Strečne
a) jeden hrob vo výške 10,–EUR,
b) dvojhrob vo výške 20,–EUR,
c) trojhrob vo výške 30,- EUR,
d) urna vo výške 10,–EUR,
2.2 Pre občanov bez trvalého pobytu v obci
Strečno (bývalí občania a ich najbližší rodinní
príslušníci)
e) jeden hrob vo výške 20,–EUR,
f) dvojhrob vo výške 40,–EUR,
g) trojhrob vo výške 60,- EUR,
h) urna vo výške 20,–EUR,
2.3 Ostatní
Trojnásovok sumy uvedenej v bode 2.1
3) Poplatok za prechodné uloženie rakvy v
chladiacom zariadení domu smútku do 3 dní:
10,–EUR. Za každý ďalší deň 3 ,- Eurá
4) Poplatok je povinná zaplatiť osoba, ktorá
pohreb obstaráva, ihneď.
§ 13
Kontrola a dodržiavanie VZN
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci OZ a členovia komisie
verejného poriadku.
2) Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto
VZN je priestupkom v zmysle § 32 zákona o
pohrebníctve.
§ 13
Sankcie
Za porušenie prevádzkového poriadku pohrebísk môže byť uložená pokuta do výšky 60 eur.
§ 15
Záverečné ustanovenie
Toto VZN o prevádzke pohrebiska v obci
Strečno, bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa 14.6.2013 Uznesením č.
70/A/2 a nadobúda právoplatnosť 15. dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
Bc. Dušan Štadáni
starosta obce
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Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur
XX. ročník
Prečo kriminalita neutícha
Nie je to prvýkrát, čo sa o rôznych prejavoch kriminality a vandalizmu zmieňujú
obecné noviny. Krádeže, ničenie verejného
a súkromného majetku sa akoby stávajú
súčasťou nášho života. Čochvíľa počuť, že
niekomu zmizol bicykel, poškodili auto,
horel kontajner, sú aj prípady krádeží v
domácnostiach a obecný úrad rieši nielen
opakované narušenia v budove a areáli, ale
tiež na verejných priestranstvách. Existuje
mnoho podnetov na trestné stíhanie, no
vinníci akoby sa spoliehali, že na ich prečiny v záľahe iných káuz len tak skoro nedôjde.
Hľadať príčiny je odborným problémom,
no predsa sa zdá, že každá väčšia či menšia
spoločnosť by mala mať svoj život a dodržiavať aj svoje, v úvodzovkách interné, zákonitosti. Navonok uzavretá obec by mala
mať do značnej miery schopnosť sebakontroly a udržiavania vnútorného poriadku.
Pretože v priestore, kde možno povedať, že
každý každého pozná, by mal byť problém
existencie takých javov, ktoré znepríjemňujú a otravujú život ostatným, vyvolávajú
obavy a kazia obraz, eliminovaný. Zvlášť v
prípade, kde je významné miestne bohatstvo, na ktoré by mal byť každý hrdý.
Že je tomu tak, sme sa mohli presvedčiť
najmenej dvakrát.
Naposledy sme nadviazali spoluprácu na
kultúrnom poli s obcou valašských vojvodov - Kozlovice na moravsko - slovenskom
pomedzí. Vyvíjala sa vplyvom valašskej
kolonizácie (16. – 18. st.) a riadila sa svojím valašským právom. Jej súčasnosť je
odrazom historického vývoja a hrdosti na
prácu predkov. Pri otázke, či majú kamerový systém, pretože u nás, kvôli vzrastajúcej
kriminalite pristupujeme k jeho riešeniu,
starosta Kozlovic odpovedal nášmu starostovi, že keby mal riešiť takéto problémy,
Pokračovanie na 3. strane »
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Obecné zastupiťelstvo
Dňa 26.9.2013 sa konalo 24. zasadnutie
OZ v Strečne.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ,
hlavný kontrolór obce p. Lingeš, zapisovateľka p. Janeková a hostia Bc. Oľga Škripková, Ing. Július Ilovský a p. Mária Sokolovská.
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 71
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• došlú poštu,
• bod rôzne,
• pripomienky poslancov OZ.
B. zriaďuje
• návrhovú komisiu,
Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení:
Ing. Dana Sokolovská, p. Jozef Samec
2. overovateľov 24. zápisnice v zložení:
Mgr. Monika Obertová, p. Stanislav Trnovec
Uznesenie č. 73

A. schvaľuje
1. program 24. zasadnutia OZ
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0,
neprítomní - 3.
2. návrh 2. zmeny finančného rozpočtu
obce Strečno
Hlasovanie: za - 7, proti 0, zdržal sa - 0,
neprítomní - 2.
3. otvorenie prevádzky Aqua baru – prevádzkovateľke p. Darine Tarabovej
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0,
neprítomní - 2.
4. doplnok č. 1 k VZN č. 2/2013
Hlasovanie: za -7, proti - 0, zdržal sa - 0,
neprítomní - 2.
5. zníženie poplatku za prenájom telocvične na mesiace jún – september.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0,
neprítomní - 2.
6. možnosť obnovy sály kultúrneho
domu v Strečne prostredníctvom operačného programu cezhraničnej spolupráce
SR – ČR 2007 – 2013.
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0,
neprítomní -2.
Zapísala: p. Eva Janeková

Rozšírenie logistického a výrobného areálu PointPark
Investor logistického a výrobného areálu PointPark Žilina, firma I.K.A.development, s.r.o. predložil v októbri 2013
dokumentáciu na stavebné povolenie na
vybudovanie haly DC1B, ktorá bude pokračovaním existujúcej haly DC1 v areáli
priemyselného parku Strečno, priamym
prestavením k nej. Stavebno technické
riešenie II. etapy je totožné s jestvujúcou
halou. Skladovo výrobná hala DC1B bude
mať rozmery 101,12 x 60,00 m s celkovou
zastavanou plochou 6 373,76 m2 a obostavaným priestorom o veľkosti 79 034,62 m3.
Slávnostné vztýčenie prvého pylónu
prebehlo 15. októbra. Oslavy sa zúčastnil
aj Dušan Štadáni, starosta obce Strečno,
ktorý tento projekt plne podporuje. „Nezamestnanosť v obci sa vďaka projektom,
ktoré sú v jej blízkosti, znížila na polovicu.
Významným prínosom sú i vyššie podielové dane. Preto podobné investície vítame,“
povedal starosta. Predpokladané ukončenie výstavby je vo februári budúceho roku.
Prvým nájomcom v novej budove bude
spoločnosť Geis, ktorá bude využívať
2400 m2.
/r/
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OZNÁMENIE
Výbor lesných spoločenstiev (
Bývalý urbariát, Lesné družstvo,
Lesný spolok Ostredok a Komposesorát ) obce Strečno oznamuje
podielnikom, že dňa 16.11.2013
(sobota) sa uskutoční „čiastkové
Zhromaždenie“ v sále kultúrneho
domu Strečno o 15.00 hod., s
prezentáciou od 14,30 hod.
Ďalšie „ čiastkové zhromaždenie“
so Slovenským pozemkovým fondom sa uskutoční dňa 27.11.2013
o 9,00 hod. v jedálni KD.
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Veľvyslanci SR v ŽSK a mimoriadne
ocenenie strečnianskym pltníkom

Ako separovať
Brožúry Ako separovať a Separujme!
Vydalo Združenie obcí Mikroregiónu Terchovská dolina, aby zdôraznilo
ekonomický a ekologický význam triedenia jednotlivých komodít odpadu a
podporilo systém separácie. Brožúrky
boli vydané spolufinancovaním z kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu
SR v rámci projektu združenia Najmodernejšia cesta separovania pre takmer
30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny.
Distribuované sú do každej domácnosti na splnenie jednej zo základných
myšlienok: Separácia – Investícia do
budúcnosti. Pričom však zároveň zdôrazňujú fakt, že najlepším odpadom je
ten, ktorý nikdy nevznikne.
/pa/

Ponukový list
Obecného podniku služieb
Strečno s.r.o.
Inštalačné práce (voda, kanalizácia, domové prípojky)
Maliarske práce (steny, ploty)
Búracie práce
Stavebné práce - kladenie zámkovej dlažby, obrubníky, výkop rýh,
hutnenie, sadrokartóny, výmurovky,
omietky, obklady, dlažby, plávajúce
podlahy, certifikované zatepľovanie
fasád (nobasil, polystyrén) systémom CEMIX.
Dodávka a certifikovaná montáž
termických slnečných kolektorov na
prípravu teplej vody, ohrev vody v
bazénoch a vykurovanie.
Ceny dohodou.
Mobil: 0911 277 744
Email: ops@strecno.sk

V programe tradičnej akcie, ktorej cieľom je predstaviť popredným zahraničným diplomatom históriu jednotlivých
regiónov Slovenska, ich kultúru, tradície,
možnosti v oblasti cestovného ruchu a v
neposlednom rade investičné príležitosti,
ktoré by v konečnom dôsledku znamenali
nárast pracovných príležitostí a zníženie
nezamestnanosti v jednotlivých krajoch
bola v dňoch 4. a 5. októbra návšteva Žilinského samosprávneho kraja. Organizátorom návštevy pre veľvyslancov akreditovaných na Slovensku z Bratislavy, Viedne,
Prahy a z Budapešti bol podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky Miroslav
Lajčák. Na akcii sa zúčastnili vedúci diplomatických misií zo štyridsiatich šiestich
krajín spolu so svojimi partnermi ako aj
vedúci pracovníci MZVaEZ SR.
V rámci kultúrno-spoločenského programu navštívili sobášny palác v Bytči, ďalej
navštívili závod KIA Motors Slovakia v
Žiline, kúpele v Rajeckých Tepliciach, absolvovali plavbu na pltiach Strečnianskou
úžinou, zavítali na Oravský hrad a pozreli
si Múzeum oravskej dediny v Zuberci.
Plavbu na pltiach mali v programe v sobotu 5. októbra, ráno o deviatej. Na Bariérovej ich spolu s pltníkmi privítalo krásne,
ale až mrazivé počasie. Zástupcovia Prvej
pltníckej a raftingovej spoločnosti na úvod
poďakovali za návštevu, ktorá umožňuje
predstaviť Strečno a jeho ponuku záujemcom o návštevu nášho kraja prostredníctvom zástupcov polovice sveta. Pretože,
ako uviedol Pavol Albrecht, cestovný ruch
považujú aj pltníci za budúcnosť Slovenska
a vidieť strečniansku úžinu z plte stojí za to
každému, kto našu krajinu navštívi.

Konateľ spoločnosti Vladimír Melo následne dostal plaketu s mimoriadnym
uznaním za rozvoj cestovného ruchu na
Slovensku pre pltníkov spod Strečna, ktorú
mu odovzdal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
Potom už takmer sto členov výjazdu diplomatov a členov diplomatických zborov
nasadlo na plte a nechali sa unášať prúdom
Váhu. Ich zážitky im samozrejme umocňovali chlapci v krojoch svojím výkladom a
pltníckym umením.
Pri odchode minister Lajčák osobne
poďakoval pltníkom za krásny zážitok a
profesionálne zvládnutie akcie. Ako boli
spokojní, sme mohli vidieť aj večer v hlavných správach televízie Markíza. Dozvedeli sme sa, že bolo super, krásne a aj keď
bolo chladno, vo vnútri bolo teplo, ako sa v
šote, okrem iných, vyjadrila veľvyslankyňa
Bulharska.
Pltníci a plte sa teda opäť predstavili ako
dôstojní reprezentanti a propagátori svojho rodiska. O tom, že z tejto návštevy má
ministerstvo zahraničných vecí dobré skúsenosti a stojí mu za to ju organizovať pre
takú váženú a dôležitú klientelu, svedčí aj
to, že bola opätovne naplánovaná, pretože
túto akciu zorganizoval už v roku 2008 vtedajší minister zahraničných vecí Ján Kubiš.
A potvrdzujú, to aj ďalšie listy od účastníkov splavov za výnimočné zážitky i
ústretovosť pri zľavách, ako to dokumentujú poďakovania napr. od Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, účastníkov Slovenského plavebného kongresu, dlhodobo
chorých detí organizovaných v Klube detskej nádeje a pod.
/pa/
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Prečo kriminalita neutícha
» Dokončenie z 1. strany

odchádza z úradu. Áno, majú kamery, ale
tie slúžia na to, aby si každý Kozlovan kedykoľvek a kdekoľvek, keď chce vidieť ako
beži život v obci, klikol na stránku a videl
svoju dedinu v reáli. Sú patrioti. Kriminalitu majú nulovú a verejné priestranstvá
neničia a neznečisťujú vandali, čo si môže
všimnúť každý už pri vstupe do obce. Pretože všetko je upravené, autobusové zástavky sú čisté, nenarušené, žiadny sprejer
tam nemá svoju stopu.
Druhou obcou, kde sme počuli z ich úst
ako samozrejmosť fakt, že majú nulovú
kriminalitu, bola obec Oberammergau
v Nemecku. Od sedemnásteho storočia,
kedy ich vďaka modlitbám a božej pomoci obišiel mor a zachoval ich existenciu, si
ďalej budujú svoju obec a stávajú sa svojimi Pašiovými hrami, ktoré z vďaky za túto
historickú skutočnosť hrajú iba miestni,
svetoznámymi.
Možno nie je celkom presné porovnávať
tieto dve samosprávy, ale majú čosi spoločné. Úctu k vlastnému majetku a odpor voči
všetkému a každému, kto ich prácu a predovšetkým dedičstvo predkov ničí.
Pašiové hry môže hrať iba rodák alebo
ten, ktorý v obci najmenej dvadsať rokov
žije. A pre toho je cťou a váži si, že tu našiel svoj životný priestor. A snaží sa svojou
prácou byť prínosom a byť akceptovaný miestnou komunitou. S prekvapením
sme zistili, že podobný princíp existuje i
v Kozloviciach. Tam prisťahovanému po
dvadsiatich rokoch udeľuje starosta obce
dekrét, že sa stáva Kozlovanom. Pre tohto
to nie je recesia, ale pocta, ktorou sa hrdí.
Ako je to u nás? Akoby naša súčasnosť
nebola odrazom práce generácií. Akoby
sme boli vďační za všetko iba priaznivým
okolnostiam bez osobného vkladu. Akoby
systém všeobecného vlastníctva bol príliš
zakorenený a úcta k nemu neexistovala.
Cudzie nám nie je cudzie, ale nesprávame sa k nemu ako k vlastnému. Tvárime
sa, že sme Strečňania, aj o tom hovoríme,
ale často ostáva iba pri slovách. Skutky o
tom nehovoria. A pritom to nielen doba,
náš potenciál, ale predovšetkým my sami
očakávame. Je to však v nás a v schopnosti
reflexie vyššie uvedených princípov. Teda
vážiť si nielen svoje osobné ale aj spoločné,
pretože to nám tiež patrí a je veľakrát vybudované i našimi silami či prostriedkami.
Je preto smutné, ak si ho sami ničíme, alebo to niekomu dovolíme. Viniť školu či ulicu je zväčša alibizmus. Prvoradá a najdôležitejšia je výchova v rodine. Zodpovednosť
pripomenie každodenný pohľad do zrkadla. Represia je zriedkakedy nástrojom zlepšenia pomerov. Náš postoj a činy majú byť
prevenciou!
Ing. Pavol Albrecht
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Sviatok Všetkých svätých versus Halloween
Na Slovensku má úcta k svätým a zosnulým
veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes.
Veriaci aj ostatní obyvatelia počas sviatkov
Všetkých svätých a Dušičiek prichádzajú na
cintoríny. Zapaľujú sviečky, prinášajú kytice
a vence na hroby a spomínajú na svojich zosnulých. Tichou modlitbou im u Pána Boha
vyprosujú pokoj vo večnosti. Pokoj, ktorý prichádza od Ježiša Krista. Sú to sviatky, ktorých
pietna atmosféra pramení z ľudského srdca a
duše.
Korene sviatku Všetkých svätých siahajú
do 4.storočia. Vo východnej cirkvi sa už vtedy slávila spomienka na všetkých, čo položili svoj život za vieru. V západnej cirkvi sa
datuje vznik spomienky na všetkých svätých
na začiatok 7.storočia. 13. mája 608 sa slávila posviacka bývalého pohanského chrámu
Panteónu, ktorý bol postavený v roku 25 pred
Kristom za vlády cisára Oktaviána Augusta
a bol zasvätený všetkým rímskym bohom.
Pápež Bonifác IV. zasvätil tento chrám Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým
mučeníkom. Súčasne nariadil, aby sa 13.mája
konala slávnosť všetkých svätých. Pápež Gregor III. v roku 731 dal vystavať v chráme sv.
Petra kaplnku ku cti všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých a nariadil deň
1.novembra ako spoločnú oslavu všetkých
svätých v Ríme. O rok neskôr pápež Gregor
IV. rozšíril slávenie všetkých svätých na celú
Cirkev.
Milovali sme ich a chýbajú nám. Ležia na
mieste ich posledného odpočinku a my si
každý rok uctievame ich pamiatku. Náš spôsob oslavy týchto dní sa líši od Halloweenu
- tradície, ktorú uznávajú v iných krajinách
sveta (USA, Austrália, Írsko, Nový Zéland,
Kanada, Anglicko). Aj keď je veľmi mylné už
len porovnávanie týchto sviatkov. Náš sviatok
Všetkých svätých a uctievanie pamiatky zosnulých nepredstavujú nijaký konkurenčný
protisviatok.
Halloween má svoj pôvod v Írsku u Keltov.
Bol to sviatok zmierenia sa s démonmi a zlými
duchmi. Každý rok 31.októbra Kelti oslavova-

li na počesť svojho pohanského božstva festival smrti. Členovia tajnej spoločnosti chodili
od domu k domu a žiadali dary pre svojho
boha. V prípade odmietnutia vyslovovali nad
dotyčným domom zlorečenie smrti. Odtiaľ
pochádza výraz „Trick or Treat“ (zlorečenie
alebo dar). Teda ak nebude dar, bude prekliatie. Na cestu si svietili vydlabanými repami,
vyrezanými vo forme tváre, v ktorých vnútri
svietila sviečka. Repy predstavovali zlého ducha. Dnes sa miesto repy používajú tekvice.
Stará írska legenda hovorí o istom Jackovi,
zlom a skúpom kováčovi, ktorý jednej noci,
veľmi opitý, dostal smrteľný zásah na pečeň.
Diabol mu sľúbil, že ho nechá pri živote, ak
sa zriekne svojej duše. Jack aj tak po roku
zomrel a pretože nemal dušu, bol odmietnutý
v raji, ale aj v pekle, pretože peklo mu „darovalo“ život. A tak Jack chodí ako prízrak s
lampášom v ruke medzi živými. V krajinách,
kde slávia Halloween sa deti preobliekajú za
nepokojných duchov, ktorí nenachádzajú pokoj a navštevujú rodiny s tekvicovým lampášom v ruke a dostávajú sladkosti výmenou za
náklonnosť duchov. Výraz „Trick or Treat“ je
používaný ako „sladkosť alebo žartík“. Halloween je okultistický sviatok, ktorý sa najmä
v USA stal komerčnou záležitosťou. Po Vianociach a Veľkej noci sa stal ekonomicky najvýnosnejším sviatkom.
Kresťanský sviatok Všetkých svätých je
predovšetkým sviatkom blahoslavených –
tichých a sviatkom nádeje, že sa máme tešiť,
že naše mená sú zapísané v nebesiach. Je to
sviatok všetkých kresťanov, ktorí sú pozvaní
k svätosti. Je to sviatok plný radosti a nádeje.
Sviatok všetkých svätých a spomienka na našich verných zosnulých (Dušičky) tvoria dôležitú súčasť našej kultúry. Svetlo sviečky pri
obraze Krista ukazuje ľuďom, že máme nádej
v niekoho iného, nie v samých seba. Zviditeľnime svoju vieru pri svetle sviečok na cintorínoch a v kostoloch a modlime sa s láskou za
tých, ktorí nás už predišli do domu nebeského
Otca a obnovujme svoju vieru vo vzkriesenie.
AM

Milí Strečňania,
nastáva dušičkové obdobie, po ňom adventné a po ňom vianočné.
Cykly roka nás týmito obdobiami posúvajú, brúsiac v nás zmysel pre hlbšie pochopenie
a prežitie každého sviatku v roku. O dva mesiace nás opäť čakajú vianočné sviatky a ako
sme avizovali vo februárovom čísle, boli by sme radi, keby sa v úlohách účinkujúcich
predstavili strečnianske rodiny. Veď hudobné alebo aj iné umelecké nadanie sa častokrát
dedí „po krvi“.
Vieme, že niektoré rodiny hrajú a spievajú verejne a nebude pre ne problém vystúpiť.Ale vieme, že niektoré rodiny si muzicírujú doma, iba tak pre radosť, a práve im je
adresovaná táto výzva. Zíďte sa, starí rodičia, bratranci, súrodenci, babky a vnukovia,
strýkovia a tety! Pripravte si koledu, dve, a darujte nám ju od srdca. Publikum vás určite
prijme a odmení. Už presýtené umelcami, ktorí „navoniavajú svet“. Podeľte sa s nami o
vianočnú prostú radosť. Je to jednoduché: čečina, jabĺčko, orech, vinš, pesnička. Všetko
prestrené na dlani. Tešíme sa na vás!
om*
P.S. Ak sa rozhodnete vystúpiť, môžte svoj príspevok nahlásiť v Kúdeľnej izbe. Alebo si
nájdite svoju cestu. Všetci bývame blízko:-)
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Kolo mego ogrodecka...
Aj táto poľská pieseň sa spolu s našimi
krásnymi slovenskými rozliehala stráňami
poľského mestečka Jaworze. Zaspievala ich
tam naša spevácka skupina seniorov Jesienka. Chcem sa s vami podeliť o zážitky z
tohto podujatia.
V dňoch 31. augusta až 1. septembra sa
konali v družobnom mestečku Jaworze
,,Dožinky“. Prvý deň, ktorého sme sa zúčastnili aj my, bol kultúrno-športový. Naša
obec tam vyslala aj družstvo volejbalistov.
Keďže oni súťažili o desiatej a my sme vystupovali až o sedemnástej hodine, mali
sme doobeda iný program a ich zápolenie
sme nevideli. Mrzelo nás, že sme ich nemohli povzbudzovať, ale o to viac sme si
to vychutnávali, keď o pätnástej hodine
súťažilo družstvo našich mladých hasičov. Nešlo však o súťaženie v hasičských
disciplínach, ale v niečom úplne inom,
napr. pílenie motorovou pílou na čas, na
presnosť, pílenie ručnou pílou na čas, rozrúbanie pňa s priemerom asi pol metra na
desať častí, tlačenie veľkého balíka slamy
do kopca a iné. Keď sme videli, akých chlapov postavili do súťaží Poliaci alebo Česi,
vedeli sme, že naši šťúpli chlapci to budú

mať ťažké. Povzbudzovali sme ich, ako sme
len vládali. Myslím si, že naši mladí chlapci
sa vôbec nemajú za čo hanbiť. Už len to, že
dokážu chytiť do ruky motorovú pílu, rozťať veľký klát, o pílení ručnou pílou ani nehovoriac. Tak za toto, chlapci, klobúk dolu.
Čas, kým vyhlásili výsledky, sme vyplnili
my, speváci z Jesienky. Chcem sa poďakovať pánovi starostovi, ktorý mal odvahu a
po piatich mesiacoch našej existencie nás
tam poslal. Myslím si, že hanbu sme neu-

robili, pretože sme sa zodpovedne pripravovali, o čom svedčí aj spomínaná poľská
pieseň, ktorú sme nacvičili pre našich poľských priateľov.
Po našom vystúpení a vyhlásení výsledkov sme odchádzali domov s dobrým pocitom a pekným zážitkom. Cesta domov
nám ubehla rýchlo, Jožko hral na harmonike a nám sa celou cestou od spievania
ústa nezavreli.
H.Kuzmányová

Strong Drwal
Súťaž v šikovnosti, sile a umení zvládať
prácu s drevom či pri simulácií iných fyzicky náročných mužských prác na vidieku je dlhoročne súčasťou programu
Jaworzianskeho wrzesnia. V tomto roku sa
ho zúčastnili prvýkrát až dve družstvá zo
Strečna. Tvorili ho členovia DHZ a svojou
účasťou si nielen zmerali svoje schopnosti
s ďalšími poľskými a českými kolegami, ale
aj prakticky prispeli k naplneniu spoločného projektu medzi Strečnom a Jaworze.
Že zvládnuť súťažné disciplíny nie je jednoduché, si uvedomili až na mieste. Siahli
až na dno svojich síl, čo im pre tentokrát
zabezpečilo umiestnenie na nižších priečkach. Skúsenosť a príprava by však mala
byť predpokladom lepšieho výsledku na
budúcom ročníku Strong Drwalu, na ktorý
sú už pozvaní.
············
 Nedeľného alegorického sprievodu a
hlavného programu odovzdávania dožinkového venca v amfiteátri v Jaworze sa zúčastnila aj Strečnianka.
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Barón Leopold Popper v roku 1868 odkúpil od Esterházyovcov panstvo Bytča –
Strečno. Tieto majetky kúpil hlavne kvôli
ťažbe dreva. Bol to veľmi bohatý človek,
ktorý mal majetok po celej Európe (v
Hamburgu, Terste, v Odese...). Po jeho
smrti panstvo Strečno zdedil jeho syn Armin. Koncom 19.storočia si Jozef Hanuliak, mlynár z Terchovej, vzal do prenájmu
od baróna Poppera mlyn v Strečne. Neskôr
ho od neho odkúpil a usadil sa v Strečne.
Tu sa mu narodili jeho tri deti. Mal syna
a dve dcéry. Po jeho smrti prevzal žezlo
mlynára jeho syn Štefan Hanuliak (1885-1956). Mlyn bol veľmi
zadĺžený. Bola na ňom exekúcia.
Rodina sa musela vysťahovať. Až
koncom dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia mlynár Štefan Hanuliak s pomocou svojej manželky
Žofie dlhy splatili a vrátili sa späť
do mlyna.
Stavba, v ktorej bol umiestnený
mlyn, stála v Doline povyše starej horárne, ktorá dnes, až na pár
základných kameňov, tiež neexistuje. Budova mlyna bola vlastne
obyčajná dedinská drevenica pokrytá dreveným šindľom, ktorej
interiér tvorili tri miestnosti: izba,
kde žila mlynárova rodina, komora, v ktorej spali dievky, miestnosť, kde
bol umiestnený mlyn, čiže mlynica a podkrovie. Do domu sa vstupovalo priamo z
mlynice a z tej sa vchádzalo do obytného
priestoru a do hornej mlynice v podkroví. Samotný mlyn tvorili dva okrúhle kamene s priemerom približne jeden meter.
Tie vzájomným trením premenili obilie
na múku. Do pohybu ich uvádzalo vodné
mlynské koleso s priemerom asi dva metre.
Prevod zabezpečovali remenice a remene
umiestnené na osi vodného kolesa. Náhon

vody viedol odrazením horského potoka
Strečnianky umelo vytvoreným korytom
v dĺžke asi tristo metrov cez vyššie položenú Hornú záhradu. Voda na koleso bola
usmernená dreveným žľabom. Obilie určené k zomletiu sa nasypalo do zásobníka,
ktorý bol zaistený šuberom (tiež nazývaný šiber). Šuber bol regulátor dávkovania
obilia. Zaisťoval množstvo obilia, ktoré
išlo medzi kamene. Podľa toho, aký druh
múky mal byť vyrobený, si mlynár vybral

Mlynári v Strečne

druh sita, cez ktoré sa preosievala zomletá
múka a šuberom nastavil množstvo obilia.
Čím jemnejšiu múku chcel zomlieť, tým
menšie množstvo obilia muselo prechádzať šuberom. Pri mletí sa zrno v prvom
rade muselo zbaviť vrchnej šupky (obalu
zrna). Kamene zrno nahrubo premleli a
zbavili šupiek, ktoré vyvial ventilátor. Tento odpad sa volal klč a kŕmili ním dobytok.
Nič nevyšlo nazmar. Takto upravené obilie
sa znova sypalo do násypníkov a znova sa
mlelo. Proces sa opakoval aj viackrát podľa
toho, aká mala byť múka. Výrobkami mly-

Prvé boje SNP
Po vlaňajšej ouvertúre rekonštrukcie bojov v II.
svetovej vojne v našom katastri, na svahu Bôrku,
sa tentokrát akcia pod názvom Prvé boje v SNP
presunula na Skalu do Nezbudskej Lúčky. Organizátormi boli obce Nezbudská Lúčka a Strečno,
spolu s Klubom vojenskej histórie Dubná skala
a ďalšími historickými bojovými skupinami z celého Slovenska. Záštitu nad podujatím, konanom
7. septembra, prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. 120 účinkujúcich v uniformách z II. svetovej vojny predstavilo
spôsob boja a historickú vojnovú techniku. Na
vojská povstalcov rekonštrujúcich aj boje francúzskych partizánov útočili i autentické vojenské
lietadlá. Akciu, ktorej tentoraz, na rozdiel od minulého roku, prialo mimoriadne pekné počasie,
vo večernom bloku ukončil kultúrny program a
vystúpenie Zuzany Smatanovej, skupín Arzén,
Šleha a ďalších.
/pa/
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nára Štefana Hanuliaka boli múka, krúpy
a šrot. Mlyn v Strečne bol v prevádzke do
roka 1950. Po znárodnení a zrušení živnostníkov bol mlyn zaplombovaný. Nedá
sa povedať, že si tento mlyn po roku 1950
už vôbec „nezaklepkal“. Mlynár vedel, ako
odistiť plombu a ak bolo treba, zomlel obilie tajne v noci. Mlynár Štefan Hanuliak
mlel múku takmer do svojej smrti. Zomrel
v roku 1956 na následky úrazu. Krátko po
jeho smrti bola budova mlyna rozobraná.
Druhý vodný mlyn bol v osade Zlatné.
Jeho majiteľom bol Tomáš Maláč, rodák z
Považskej Bystrice. Tomáš Maláč
kúpil mlyn na Zlatnom od jeho
vtedajšieho majiteľa Repáňa, ktorý pochádzal z Terchovej. Budova
mlyna bola tiež dedinská drevenica a mlyn mal ten istý systém
mletia ako mlyn v Doline. Vodným zdrojom na jeho pohon bola
riečka Stráňavka. Tomáš Maláč
však postavil murovanú budovu
mlyna a v starej drevenej budove
zostal bývať s rodinou. Svoj vodný
mlyn vybavil vodno-elektrickým
pohonom. Princíp spočíval v tom,
že z vodného kolesa išiel prevod
na dynamo, čiže generátor na výrobu jednosmerného prúdu, ktoré vyrábalo elektrickú energiu. Tá
poháňala mlyn. Dnes by sme tento systém
nazvali malou vodnou elektrárňou. Múku
mleli valcovým mlynom. Kovové valce
nahradili staré mlynské kamene. Prácu v
mlyne na Zlatnom tiež zastavilo znárodnenie. Samozrejme, aj mlynár Tomáš Maláč
vedel, ako aj ďalej zomlieť múku ľuďom z
okolia. Jeho rodinu to však už určite nemohlo uživiť. Odsťahoval sa do Považskej
Bystrice a mlyn chátral.
Spracované na základe spomienok môjho
otca Ambróza Hrnčiara - AM
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OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Október je mesiacom, kedy sa najčastejšie skloňujú slová ako starší ľudia, seniori,
starci, starenky či staroba. Október je mesiacom úcty k starším.
Aj my, členovia Jednoty dôchodcov v
Strečne, sme sa pri tejto príležitosti stretli
dňa 5. októbra. Zároveň sme toto stretnutie spojili s oslavou okrúhlych jubileí našich členov, ktorých sme mali tento rok
pätnásť.
Hĺbku pojmu úcta k starším dokážeme najlepšie pochopiť cez vzťah mladého
človeka k nám, starším. Predkladám vám
príhovor, ktorý som predniesla moiím
členom. Napísal ho 25-ročný muž, ktorý
nastavil zrkadlo, ako vníma (alebo by mala
vnímať) úctu k starším mladá generácia.
Vážené dámy, vážení páni,
Človek je krásny nielen vtedy, keď má
pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a
bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v
hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.
Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný
čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do
pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú
končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné
a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné
závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je
naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá
môže byť zrodená v duši človeka.
Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí

tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta
k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí,
ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a
k naším mamám. K naším prarodičom. Ku
všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše
zostali hladké a nepoškvrnené.
V jednej básni sa píše: „Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte
majú, dedko vie vraj všetko.“ Nepochybujme, že niečo podobné platí aj pre ženy. Bolo
by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz
budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte
vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A
najlepšími učiteľmi sú jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí rodičia.
Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a to,
čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy na

nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden
mesiac, ale každý deň v roku. Na záver si
dovolím citovať niekoľko slov v mene tých,
ktorým tieto dni patria: „Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou
chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už
musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú
požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak
zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že
sa mi dnes vyliala káva.“
Tak nezabúdajme a vážme si. A budeme
požehnaní.
Čo poviete? Snáď to s tou úctou mladých k
nám, starším, nie je až také zlé!
Helena Kuzmányová
Predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov

Stredoveká dedina Paseka otvorená
V piatok 13. septembra sme boli svedkami
slávnostného otvorenia stredovekej dediny
Paseka pod hradom Strečno.
Vybudovanie ďalšieho prvku na zvýšenie
atraktivity územia je i naplnením jednej z
koncepčných štúdií projektu Generel CR
obce Strečno z roku 2004, v ktorom bol aj
zámer vybudovania oddychovej zóny pod
hradom Strečno, v zásade zhodný s dnešnou
realizáciou.
V projekte „Ślemień a Strečno na spoločnej
ceste cez minulosť do budúcnosti“ financovanom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013, ktorého žiadateľom bol Žilinský samosprávny kraj (ŽSK),
bola jeho partnerom poľská obec Ślemień.
Stredoveká dedina s piatimi malými kompletne vybavenými domčekmi z dreva so
slamenými strechami, zvonicoou, piknikovou zónou, amfiteátrom a detským ihriskom
bude určite tvoriť doplnok miestnej ponuky
pre návštevníkov národnej kultúrnej pamiat-

ky – hradu Strečno či vôbec Strečna ako cieľa
záujmu poznávacej turistiky. Sprítomní život
v stredoveku a predstaví prácu vtedajších remesiel.
Stredovekú dedinu otvoril predseda ŽSK
Juraj Blanár a vyjadril potešenie z naplnenia
projektu, ktorý rieši revitalizáciu podhradia,
rozšíri a posilní atraktívnosť kultúrnej pamiatky a Žilinského kraja. Riaditeľ Považské-

ho múzea v Žiline Ladislav Cimerák uviedol,
že drevenice sú postavené v štýle 10. - 12. storočia tak ako v stredoveku - z jedného kusa
kmeňa, bez základov, s hlinenou podlahou a
rovnakým pôdorysom. Využité sú tradičné
materiály tých čias – drevo a rákos. Stredoveká dedina má ukázať život jednoduchého
človeka, jeho životné podmienky a technologické postupy.
pa
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V obci opäť darovali krv
Medzi najaktívnejších dobrovoľných darcov v širokom okolí
patria občania obce Strečno. Potvrdzuje to aj veľký záujem o darcovstvo, a to dva-trikrát do roka. Miestna organizácia Červeného kríža má svoje zakladajúce korene tesne po skončení druhej
svetovej vojny. Potvrdila nám to bývalá vedúca MSS ČK Veronika
Samcová, ktorá túto funkciu zastávala od 70-tych rokov. V obci sa
už 9 rokov pravidelne organizuje darcovstvo krvi.
Miestna organizácia má v obci 95 členov a je medzi nimi niekoľko držiteľov zlatých, strieborných a bronzových Jánskeho plakiet.
Dokonca máme v obci aj držiteľa Kňazovického plakety, ktorá sa
dáva za sto a viacnásobné darovanie krvi. Takýmto človekom je
Anton Oberta. Klobúk dolu, Tono.
Darcovstvo v Strečne oceňuje pravidelne aj Národná transfúzna
služba SR. Odberoch sa v obci zúčastňuje pravidelne okolo 30-40
darcov a je potešiteľné, že vždy sa medzi nimi nájdu aj prvodarci, ktorí prídu darovať z vlastného presvedčenia. Pri poslednom
dobrovoľnom darovaní 11. októbra sme mohli odfotografovať aj
Antona Tarabu, ktorý daroval už 27-litrov krvi. Juraj Oberta st.
daroval krv v tento deň už osemdesiaty krát a zaradil sa medzi
darcov, ktorým prislúcha diamantová Jánskeho plaketa. Medzi
darcami však nechýbal ani starosta obce Dušan Štadáni.
Odber zabezpečovali členky výboru MO SČK, predsedníčka
Veronika Samcová a Eva Vojvodová, ktorým odovzdali členovia
Národnej transfúznej služby SR ďakovný list vedúceho lekára NZS
z pracoviska Žilina, MUDr. Laurincovej za spoluprácu pri organizovaní mobilného výjazdu a ochotu darcov darovať krv.
P.Ďurčo, foto autor

Zoznam darcov krvi z 11. októbra 2013
Rastislav Kostka
Juraj Oberta
Stanislav Puček
Zuzana Hanuliaková
Vladimír Bukovinský Daniel Ilovský
Peter Oberta
Renáta Štadániová
Václav Kubička
Andrea Kubičková
Anna Imrišková
Nikola Kubičková
Miroslav Melo
Zuzana Šmidová
Petra Ďuračková
Michal Klocáň
Peter Michálek
Dušan Štadáni
Juraj Buchta
Július Ilovský
Nikola Chovancová

7. strana

Miroslav Cvacho
Jakub Ďuriš
Štefan Palubjak
Ľubomír Záhradník
Anton Taraba
Marián Klocáň
Pavol Melo
Jana Škorvánková
Alfonz Klocáň
Peter Krak

Návštevy francúzskych priateľov
Starosta Strečna prijal dcéru posledného predsedu Združenia
francúzskych partizánov bojujúcich na Slovensku Rogera Camberlyna pani Chantal spolu s jej partnerom pred oslavami 69. výročia SNP 28. augusta.

Zoznámil ju tiež s pamätnou izbou, kde sú dokumentované
okrem iného i dejinné udalosti viažuce sa k obci a pamiatke francúzskym bojovníkom a jeden panel je venovaný tiež čestným občanom Strečna, ku ktorým patria aj rodičia pani Chantal – Roger
a Odette.
Yan Mélenec v rámci súkromnej návštevy u svojho „brata“ Al-

fonza Klocáňa prijal 2. októbra pozvanie starostu obce na stretnutie na pôde obecného úradu. Yan Mélenec je zakladateľom našich
vzťahov s francúzskym mestom Sain Pol de Léon a čestným občanom Strečna. Ocenením jeho práce, ktorú ďalej rozvinul do spolupráce s viacerými mestami a nemocnicami na Slovensku, bolo
následné menovanie honorárnym konzulom Slovenskej republiky
pre Bretónsko.
Starosta Strečna Dušan Štadáni ho informoval o svojich snahách
pokračovať v kontaktoch, ktoré začali nadčasovo už v roku 1992.
V súčasnosti sú takéto aktivity podporované i z prostriedkov EÚ, v
rámci programu Európa pre občanov. Záujmom starostu je zapojiť
sa do programu vytvorením vzťahov medzi kultúrnymi súbormi a
obrátil sa v tejto súvislosti i na Yana Méleneca s prosbou o preverenie možností na francúzskej strane.
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VOĽBY DO ORGÁNOV ŽILINSKÉHO
Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa konajú
9. novembra 2013 od 7:00 hod do 22:00 hod. V našom obvode sa
krúžkuje jeden kandidát na predsedu VUC a maximálne 13 kandidátov na poslancov.
Volebný okrsok číslo 1 – sála kultúrneho domu
ul. 26. apríla, ul. 28. októbra, M. Ilovského, ul. 1. Mája, ul. Cintorínska, ul. Francúzskych partizánov, ul. Hradná, ul. Lesná, ul.

Kamenná, ul. Kováčska, ul. Lipová, ul. Partizánska, ul. SNP ul. Za
záhradami, Zlatné
Volebný okrsok číslo 2 – jedáleň kultúrneho domu
ul. Čsl. Brigády, ul. Mládeže, ul. Záhradná, ul. Školská, ul. Sokolská, ul. Športová, ul. Nábrežná
V zozname je uvedené - meno a priezvisko, titul, vek, povolanie,
trvalý pobyt, politická strana (koalícia)

Kandidáti na predsedov VÚC
1. Juraj Blanár, Ing., 47, predseda Žilinského samosprávneho kraja, Do Brezníka 1333/3A, Žilina, SMER - sociálna demokra-

cia, Slovenská národná strana, Strana zelených
2. Miroslav Mikolášik, MUDr., 61, europoslanec-lekár, S. Nováka 1767/3, Dolný Kubín, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana
3. Ivan Pavlisko, Mgr., 67, umelec a pedagóg, Za dráhou 479/23, Ružomberok, Ľudová strana Naše Slovensko
4. Juraj Pavlovič, Ing., 64, súkromný podnikateľ, Hrabiny 267, Lipovec, Komunistická strana Slovenska
5. Igor Ryban, 48, riaditeľ, Višňové 782, Višňové, nezávislý kandidát

Kandidáti na poslancov VÚC – volebný obvod č.:11 - okres Žilina
1. Martin Babčan, Mgr., 33, SZČO, Sama Chalupku
1088/33, Rajec, nezávislý kandidát
2. Branislav Bačík, Ing., 44, dopravný inžinier, M. R. Štefánika 820/7, Žilina, SMER - sociálna demokracia
3. Jozef Badžgoň, 30, technik, Smreková 6, Žilina, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna
strana
4. Martin Barčík, Mgr., 40, novinár a mediálny manažér,
Ústecká 1674/3, Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
5. Ľubomír Bažík, MUDr., 61, lekár, Vojtecha Spanyola 47,
Žilina, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska
konzervatívna strana
6. Mariana Bohačiaková, Mgr., 33, pedagóg, J. Martinčeka
117/32, Varín, Slovenská národná strana
7. Slavomíra Brezovská, PhDr., 50, zástupca primátora,
Kysucká 570/2, Žilina, SMER - sociálna demokracia
8. Pavol Čorba, PhDr., 31, hovorca mesta, Republiky
1049/16, Žilina, SMER - sociálna demokracia
9. Monika Dimitriadu, Mgr., 45, asistent poslanca NR SR,
Na Dúbravy 482/14, Lietavská Lúčka, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana
10. Peter Dobeš, RNDr., 56, primátor mesta Rajecké Teplice,
Riečna 10/481, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
11. Vladimír Droppa, 65, dôchodca, Terchová 230, Terchová,
Komunistická strana Slovenska
12. Rastislav Ďuriník, Mgr., 35, riaditeľ realitno - investičnej
spoločnosti, Horný Hričov 256, Horný Hričov, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
13. Ján Ďuriš, Ing., 57, živnostník, Višňové 741, Višňové,
nezávislý kandidát
14. Jaroslav Dvorský, 51, riaditeľ obchodnej spoločnosti,
Budovateľov 117, Belá, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratic-

ká a kresťanská únia - Demokratická strana
15. Robert Ficek, MUDr., 58, primár, Antona Bernoláka
2200/28, Žilina, SMER - sociálna demokracia
16. Andrej Filip, Ing., 35, manažér, Pittsburská 1672/1,
Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD,
Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
17. Milan Gavlák, Ing., 64, konateľ, Piešťanská 2991/7, Žilina,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
18. Patrik Groma, Ing., 40, ekonóm, Antona Bernoláka
2178/68, Žilina, nezávislý kandidát
19. Juraj Hamaj, Ing., Mgr., 45, manažér, A. Rudnaya 63,
Žilina, nezávislý kandidát
20. Martin Hanuliak, Mgr., 25, advokátsky koncipient, Terchová 1357, Terchová, nezávislý kandidát
21. Marek Heinrich, JUDr., 32, právnik, Daniela Dlabača 7,
Žilina, nezávislý kandidát
22. Peter Hroško, 32, vedúci predajne, Tatranská 3109/4,
Žilina, PRIAMA DEMOKRACIA
23. Marian Hurík, Mgr., 39, manažér, Bitarová 196, Bitarová,
Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana
24. Igor Choma, Ing., 49, primátor, Liesková 10, Žilina,
SMER - sociálna demokracia
25. Jozef Juriš, 38, SZČO, Rakové 19, Žilina, nezávislý kandidát
26. Martin Kapitulík, Ing., 27, ekonóm, Brodno 189, Žilina,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Sloboda
a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
27. Róbert Kašša, Mgr., 38, novinár, A. Bernoláka 2202/38,
Žilina, nezávislý kandidát
28. Monika Kavecká, Mgr., 40, sestra pri lôžku JIS, Neurochirurg. odd. FNsP Žilina, Kunerad 260, Kunerad, nezávislý
kandidát
29. Daniel Klačko, MUDr., 60, lekár, Baničova 8, Žilina,
Slovenská národná strana
30. Ivan Koterba, Ing., 47, strojný inžinier, Baničova 3392/27,
Žilina, 99 % - občiansky hlas
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31. Milan Laurenčík, Ing., 55, manažér IT firmy, Za mlynom
1274, Terchová, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST
- HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
32. Igor Liška, Ing., 33, vedúci odboru, Jána Vojtaššáka
3146/11, Žilina, SMER - sociálna demokracia
33. Jozef Machyna, Ing., 49, riaditeľ úradu, Veľká voda 774,
Rosina, SMER - sociálna demokracia
34. Juraj Marko, Ing., 54, technik, Jabloňová 15A, Žilina,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Sloboda
a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
35. Peter Mesároš, 44, manažér, B. S. Timravy 950/15, Žilina,
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
36. Soňa Miháliková, 58, informátor, Na rybník 296/4, Teplička nad Váhom, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST
- HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
37. Rudolf Michalec, Ing., 55, riaditeľ školy, Borová 3176/6,
Žilina, SMER - sociálna demokracia
38. Peter Miškus, 31, nezamestnaný, Javorová 3072/11, Žilina,
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
39. Milan Mrázik, MUDr., 43, lekár, A. Hlinku 601/2, Teplička nad Váhom, 99 % - občiansky hlas
40. Štefan Muchy, 74, zvárač, J. Kovalíka 2272/25, Žilina,
Komunistická strana Slovenska
41. Peter Ničík, Mgr., Ing., 50, kulturológ, Baničova 3, Žilina,
Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana
42. Marian Orieščik, 51, inštalatér, Puškinova 18, Žilina,
Komunistická strana Slovenska
43. Jozef Papán, Ing., 59, starosta, Stráňavy 93, Stráňavy,
SMER - sociálna demokracia
44. Pavel Pavlásek, Doc., Ing., PhD., 62, docent, Za potokom
5, Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD,
Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
45. Jaroslav Pecho, RNDr., 54, podnikateľ, Jánošíková 536/43,
Rajec, Slovenská národná strana
46. Jaroslav Pechočiak, 53, mechanik, Javorová 11, Žilina,
Komunistická strana Slovenska
47. Juraj Petráš, Ing., M.C.S., 49, softvérový inžinier, Berylová 567/4, Žilina, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic),
Občianska konzervatívna strana
48. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA, 58, lekár, Antona
Bernoláka 30, Žilina, SMER - sociálna demokracia
49. Emil Rafaj, Mgr., 48, štátny zamestnanec, Bajzova 2, Žilina, Slovenská národná strana
50. Roman Repa, JUDr., 38, hasič, Kubínska 1103/3, Žilina,
nezávislý kandidát
51. Jana Rojková, Mgr., 40, media manažérka, novinárka,
Jura Hronca 3365/21, Žilina, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
52. Ľubomír Ryant, Ing., 56, podnikateľ, Sad na Studničkách
1031/7, Žilina, Slovenská národná strana
53. Vladimír Sadloň, Ing., 58, starosta, Dolný Hričov 288,

Dolný Hričov, Slovenská národná strana
54. Martin Seč, Ing., 62, dôchodca, Červená 488/4, Žilina,
nezávislý kandidát
55. Ľubomír Sečkár, 40, riaditeľ, Záhrady 677/3,Varín, SMER
- sociálna demokracia
56. Boris Schubert, PhDr., 41, riaditeľ tlačovej agentúry, Do
Brezičia 359/6, Žilina, nezávislý kandidát
57. Mária Sluková, 54, odborný referent, Osiková 3211/10,
Žilina, Magnificat Slovakia
58. Michal Smolka, 22, študent, Teplička nad Váhom 265,
Teplička nad Váhom, Slovenská národná strana
59. Andrej Sočuvka, Ing., 64, konateľ firmy, Daniela Dlabača
978/2, Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST
- HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
60. Štefan Svetko, Ing., 54, starosta obce Mojš, Mojš 30, Mojš,
nezávislý kandidát
61. Pavol Škorík, MUDr., 68, lekár, Nanterská 4/97, Žilina,
Slovenská ľudová strana
62. Dušan Štadáni, Bc., 42, starosta obce Strečno, Čsl. brigády 704, Strečno, nezávislý kandidát
63. Ladislav Štefanec, Ing., 48, manažér, Hôrky 107, Hôrky,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Sloboda
a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
64. František Štefánik, 57, dôchodca, Lietavská Svinná 181,
Lietavská Svinná - Babkov, Komunistická strana Slovenska
65. Anton Štefko, 57, starosta, Lutiše 44, Lutiše, Slovenská
národná strana
66. Jozef Štrba, Ing., 51, podpredseda ŽSK, Kopanice 666/1,
Žilina, SMER - sociálna demokracia
67. Peter Tarábek, Ing., 54, starosta, Rajecká Lesná 636, Rajecká Lesná, Slovenská národná strana
68. Anton Trnovec, Mgr., 48, prednosta úradu, Ružová
1638/38, Žilina, SMER - sociálna demokracia
69. Milan Turčan, Mgr., PaedDr., 43, zamestnanec verejnej
správy, Gerlachovská 7, Žilina, nezávislý kandidát
70. Viliam Turský, Ing., 58, technik, Stránske 186, Stránske,
Slovenská národná strana
71. Vladislava Uhliariková, Ing., 37, manager, Rajecká Lesná
486, Rajecká Lesná, NOVÝ PARLAMENT
72. Peter Vajda, PhDr., 50, starosta obce Nededza, Záhradná
211/15, Nededza, nezávislý kandidát
73. Dana Veveričíková, Ing., 54, starosta, Dlhé Pole 204, Dlhé
Pole, Slovenská národná strana
74. Štefan Zelník, MUDr., PhD., 58, chirurg, Veľkomoravská
8589/1, Žilina, Slovenská národná strana
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NIELEN ZA
TERCHOVSKÚ DOLINU
Ako starostovia, ktorým záleží na
rozvoji svojho regiónu, chceme potreby a požiadavky riešiť a presadzovať komplexne.
Preto sme sa rozhodli zastupovať
Vás v centrálnom samosprávnom
orgáne. Mikroregión Terchovská
dolina má výnimočný potenciál ale
i neriešené problémy.
Je tu sústredené bohatstvo, ktoré
chceme využiť pre súčasnosť i budúce generácie. Vyžaduje to systémový prístup a znalosť podmienok
a problematiky.
Sme predstavitelia samospráv so
skúsenosťami a cítime sa kompetentní zastupovať všeobecné záujmy nielen viac ako 30 tis. obyvateľov mikroregiónu, ale každého
občana Žilinského samosprávneho
kraja. Chceme sa sústrediť na oblasti, s ktorými sme v každodennom styku, rozumieme im a patria
k najdôležitejším sféram potrieb
nášho VÚC. A mať stály záujem o
bezprostrednú osobnú komunikáciu s miestnymi samosprávami na
zabezpečenie koordinovaného rozvoja regiónu

Voľby do ŽSK
Dňa 9.11.2013 sa budú konať voľby
do VÚC a teda aj ŽSK. Na poslednom
zasadnutí starostov Mikroregiónu Terchovská dolina, ktorý združuje obce
Terchová, Zázrivá, Lutiše, Belá, Lysica,
Stráža, Dolná Tižina, Krasňany, Varín,
Nezbudská Lúčka, Gbeľany, Nededza,
Mojš, Kotrčina lúčka, Teplička nad Váhom, Stráňavy a Strečno sa konštatovalo, že združenie nemá žiadne zastúpenie v tomto regionálnom parlamente,
na ktorého pôde sa rozhoduje o rozvoji
kraja a aj našich obcí v združení.
Tu sa starostovia dohodli, že v záujme združenia vyjadria v jednotlivých
obciach podporu trom nezávislým
kandidátom na post poslanca za náš
mikroregión, aby v prípade úspechu
presadzovali záujmy nielen jednotlivých obcí, ale celého združenia pri
riešení problémov. Za združenie MTD
boli navrhnutí PhDr. Peter Vajda – starosta obce Nededza, Ing. Štefan Svetko
– starosta obce Mojš a Bc. Dušan Štadáni - starosta obce Strečno. Aj touto
cestou Vás chceme požiadať o účasť a
podporu v týchto voľbách do Žilinského samosprávneho kraja.
Dušan Štadáni, starosta obce

Preteky raftov
Najvýznamnejšia vodácka akcia na severe Slovenska, ktoré usporiadava TJ Sokol Žilina, má po sobote 28. septembra za
sebou už deviaty ročník. Na štart splavu v
Lipovci pri Vrútkach sa o dvanástej hodine
„postavilo“ 55 posádok. Už tradične je ich
cieľom a miestom občerstvenia a následného programu futbalový areál v Strečne.

Medzi účastníkmi bolo i družstvo zložené zo starostov Miktoregiónu Terchovská
dolina - PhDr. Peter Vajda, starosta obce
Nededza, Ján Poliak, starosta obce Stráža,
Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Strečno,
Ing. Jozef Martinček, starosta obce Gbeľany, Ing. Štefan Svetko, starosta obce Mojš,
ktoré obsadilo 31. miesto.
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Posledný kolár
Knihu s rovnomenným názvom vydal a
pri príležitosti rodinnej oslavy na Zlatnom
pokrstil náš rodák Pavol Ďurčo ml. Dlhoročne získavaný fotografický materiál a vybudovaný vzťah s posledným terchovským
kolárom Ludvíkom Hanzelom spracoval
autor do diela, ktoré je významným dokumentačným materiálom predovšetkým
pre Terchovú, odkiaľ majster pochádzal,
ale tiež zaznamenáva jedného z posledných remeselníkov typickej vidieckej práce
na Slovensku. Súčasný zastupujúci starosta
Terchovej Marian Zajac dal Pavlovi Durčovi typ a ten sa ho ujal tak, že vytvoril dielo,
ktoré je svojráznou výpoveďou a jeho kvalitu oceňuje v slove na úvod aj Peter Cabadaj. Ako terchovský rodák tiež uvádza,
že patril k tým šťastlivcom, ktorý mali v

Po stopách hrdinov II. svetovej vojny
Štvorjazyčnú publikácia (SJ, AN, FJ, RJ)
venovanú pamätným miestam a udalostiam II. svetovej vojny na území Žilinského samosprávneho kraja pokrstili na
slávnostnom stretnutí za prítomnosti autorov, predsedu a podpredsedu VÚC ŽSK,
zástupcov ambasád Ruska, Ukrajiny a
Francúzska a samospráv, na území ktorých
sú pamätníky, 7 októbra v zasadačke ŽSK.
Krstu sa zúčastnil aj strečniansky rodák,
odbojár Matúš Beháň, ktorý žije v Žiline
Kniha vydaná Krajskou organizáciou
cestovného ruchu Žilinský turistický raj je
spracovaná na základe textov historických
odborníkov a fotografií. Obrazová a textová časť venovaná Žilinskej kotline zahŕňa
aj snímky a históriu Pamätníka francúzskych partizánov na vrchu Zvonica a tiež
cieľ každoročného výstupu na Javorinu
- Pamätník víťazstva I. československého
armádneho zboru.
Pamätník na Zvonici je aj centrálnym
motívom titulnej strany knihy vydanej na
pamiatku obetiam II. svetovej vojny. /pa/

detstve možnosť plnými dúškami vychutnávať prirodzené obrazy starého sveta. A
kontakt s prácou Ludvika Hanzela, ktorý
sa vydania knihy o svojom živote nedožil,
k nim patril tiež.
Kniha o kolárovi Ludvikovi Hanzelovi
je nielen príležitosťou vidieť jeho posledné roky života cez objektív, ale aj textom,
ktorý je svojskou výpoveďou o jeho živote
a remesle.
Adam František Kolár je zrejme najvýznamnejšou, aj keď vedľa Jánošíka asi
nie najznámejšou osobnosťou Terchovej.
Jeseň života Ludvika Hanzela, posledného
reprezentanta remesla, ktoré dávalo i mená
svojim majstrom, je možno knihou Pavla
Ďurča Posledný kolár zaznamenaná detailnejšie ako jeho slávnejších rodákov.

Obecná knižnica
Chuť čítať knihy je v tejto dobe potláčaná
pohodlným pozeraním filmov z televízie
a iných médií. Internet ponúka množstvo
informácií, ktoré sú jednoducho dostupnejšie. Je to pochopiteľné. Kontakt s knihou je však stále žiaduci. Náš knižný trh
chŕli množstvo krásnych kníh. Pre deti i
bohato ilustrovaných. Deťom sa rozvíja
čítaním predstavivosť, rozširuje slovná
zásoba a ten pocit radosti a uspokojenia
z prečítanej knihy u detí je neopísateľný.
Hlavne najmladší čitateľ to vie krásne
prejaviť. Radostne môžem konštatovať,
že rodičia častokrát sprevádzajú deti
do knižnice. Pomôžu deťom vybrať knihu a detská duša to i potrebuje. Posmelí
ich to a skôr získajú samostatnosť nielen
v návštevnosti knižnice. Rodičia si často
vyberú knihu i pre seba, a to je tá najlepšie kombinácia. Pomôžte i ostatní svojim
deťom nájsť vzťah ku knihe. Pani učiteľka
Pratáková prevzala túto úlohu a so svojimi žiakmi druhákmi navštívili knižnicu a
spoločne si ich vymenili. Ponuka kníh je
uspokojivá, deti, mládežníci i dospelí čitatelia po návšteve knižnice nie sú sklamaní.
Teším sa na vašu návštevu.
vaša knihovníčka
Obecná knižnica vyhlasuje témy literárnych súťaží pre žiakov ZŠ v poézii a
próze.
V poézii na tému:
„Čo počul vetrík?“
V próze:
,,Koho som stretol v lese?“
Príspevky treba odovzdať do obecnej
knižnice do 15.novembra 2013. Príspevky sa naspäť nevracajú. Musia byť
napísané na počítači, prípadne čitateľne rukou, podpísané s uvedením triedy.
Budú vyhodnotené peknými cenami.
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Z našej školy
September
Naši noví tretiaci sa hneď na
začiatku od 9.- 13. 9. zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý absolvovali v Základnej škole Martinská, Žilina.
············
10.septembra ročníky 4.-9. absolvovali
divadelné predstavenie v anglickom jazyku. Divadlo prišlo za nami do kultúrneho
domu.
Predstavili sa nám dvaja herci, ktorí zahrali známu rozprávku Ako išlo vajce na
vandrovku, v hre bola použitá anglická
slovná zásoba tak, aby porozumel každý.

············
Hneď 12. 9. sa 8.B, 9.A, 9.B vybrali na
včasnú literárnu exkurziu na Slanický
ostrov na Orave, na ostrove nás čakala
sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala zaujímavosti o zatopených obciach a o Antonovi Bernolákovi.
············
27.9. celá škola absolvovala cvičenie
v prírode alebo účelové cvičenie.
············

Október
Október sme začali v duchovnej tónine,
boli sme na Cyrilo-metodskom koncerte v
našom kostole. Spievala nám sólistka brnenskej opery piesne v staroslovienčine i v
súčasnom jazyku.
············
Deň zvierat
Tento deň pripadá na 4.októbra, ale v
našej škole akcia prebehla 11.10. Deti mali
možnosť si priniesť svoje zvieratko do škol y , videli sme tu andulky, korytnačky,
zajačikov, rybičky, škrečkov.
Zvieratkám sa veľmi potešili naši prváci, pre ktorých
to bol veľký zážitok.
············

Zber papiera
Naša škola organizovala zber papiera, vyzbieralo sa 6098 kg papiera.
Umiestnenie:
1.miesto
7.ročník,
2.miesto
5.A,
3.miesto
4.ročník,
4.miesto
6.A,
5.miesto
2.ročník.
Pochvala patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili, či tým, čo zbierali papier alebo pomáhali pri vážení.
············
Šarkaniáda
Náš povestný strečniansky vietor sa oprel
do šarkanov našich žiakov z prvého stupňa. Koľko bolo radosti!!!
············
Koniec októbra bude patriť dvom veľkým
akciám:
28.10. vyhodnotíme najkrajšie ozdobenú
tekvicu a 29.10. budeme mať Deň strašidiel
- kto bude chcieť, môže prísť prezlečený v
strašidelnej maske.
Večer sa vyberieme na Lampiónový pochod, ktorý je pre nás v tento deň každoročná tradícia.
············
Naši žiaci spolu s vyučujúcimi pracujú aj
na rôznych príspevkoch do literárnych a
výtvarných súťaží.
Výtvarná výchova
- Zapojili sme sa do súťaže s názvom Návrh obalu žiackej knižky, ktorú vyhlasuje
každoročne Ševt.
- Pracujeme na družobnom projekte,
kde vyrábame záložky do kníh pre našu
partnerskú školu. Bola nám určená ZŠ z
Haligoviec, s touto školou komunikujeme
elektronicky.
- Vytvárame vianočné pohľadnice.

Strašidelná noc v škole

3.ročník s p.uč.M.Hliníkovou a dievčatá zo 7.roč.. Decká čaká noc zaujímavých
aktivít a okamihov. Budú hľadať poklad,
vyrábať masky, absolvujú nočný pochod
Strečnom, budú si rozprávať strašidelné
príbehy.
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Piataci sa učili ukladať verše do rýmov,
používali schémy rýmov.
Radosť z prírody
Mám rada kačku,
Doma strihám mačku.
Dnes je pekný deň
Vonku kvitne peň.
(Timea Tarabová, Nikolka Melová, Kika
Špirková, 5.B)
O našej škole
Moji spolužiaci sú dobrí,
Škoda že do školy nemôžeme brať kobry!
Škola je zatiaľ celá,
V našej triede je aj biela.
(Mariánko Kadaši, 5.B)
V záhrade
Dnes je pekný deň,
Vonku kvitne peň.
V záhrade sa pracuje,
Každý sa tu raduje.
(Rebeka Beháňová, 5.B)
Október
Jablká, slivky, orechy
Naplníme s nimi naše mechy.
Z jabĺk koláč upečieme
A slivky si nasušíme.
Vyrobíme z orechov si loďky,
Pozveme si kamarátky na dve hoďky.
Keď gaštany padnú na zem,
Sníva sa mi krásny sen.
(Monika Žídeková, Bronka Tichá, 6.A)

V rámci dlhodobej
dobrej spolupráce darovala firma DonHee
obci ďalšiu výpočtovú
techniku vo forme
dvoch serverov, pre
potreby obecného úradu a základnej školy.
V zastúpeni DongHee
odovzdal techniku
Ing. Miroslav Kubo.

S farbami
Oranžový pomaranč,
Hneď si zapnem počítač.
Sadnem si na oranžovú stoličku,
Vidím oranžovú mamičku.
(Martinko Štadani,5.B)
············
Farby
Cez deň žlté slnko svieti,
Po rusky je kocúr kot.
V noci zase húska letí,
Mama plače: Oh, my god!
Oranžový pomaranč hnilý je,
Húska pekáč miluje.
Pri Strečne je hora,
Škola je moja nočná mora!
(Tomáško Mano, 5.B)
············
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Október
V októbri je pre mňa každý piatok
Jeden veľký sviatok.
Mám tento mesiac rád,
Narodil sa mi vtedy môj brat.
Tento mesiac je jeseň
A všetci ľudia počúvajú pieseň.
Listy zo stromov opadávajú
A deti s hrabľami ich zbierajú.
Tento čas je tu veľa zábavy
To nás všetkých pobaví.
U susedov majú Októberfest
Aspoň štyri pivá si odnes.
V októbri je celkom zima,
Zima, prosím, nebi ma!
(Š.Chovanec, M.Taraba, M.Bukovinský, R.
Melo, 6.B)

Príspevok 2% z dane

Na slávnostom odovzdávaní šekov 1..
októbra 2013 z rúk predsedu žilinského
samosprávneho kraja Juraja Blanára, predsedu správnej rady Nadácie spoločne pre
región Georgea Trabelssieho sa zúčastnili
zástupcovia našich podporených subjektov – starosta obce Dušan Štadáni spolu s
riaditeľom ZŠ Marianom Obertom a riaditeľkou MŠ Žofiou Rajniakovou.
Futbalový klub na základe Zmluvy o
spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región
obdržal 724,41 Eur na podporu svojej činnosti. Materská škola v Strečne touto cestou obdržala 628,16 Eur. Najúspešnejšia
bola ZŠ, ktorej pribudlo na účet z tohto
„konta“ 1620,50 Eur.
Príspevok bude využitý na rozvoj deti a
mládeže.
············
 Ku gratulantom k zlatému sobášu Štefana Podkopčana a Margity, rod. Kadašiovej sa zaradil aj starosta Dušan Štadáni.
Siedmeho septembra sa naplnilo 50 rokov
ich spoločného života. Ku všetkým, ktorí
im pri tejto príležitosti priali zdravie a radosť, sa pripája i redakcia obecných novín.
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Turistické aktivity matičiarov
Turistické aktivity členov a nečlenov
miestneho odboru Matice slovenskej v
Strečne naberajú na obrátkach. O turistické výlety z radov občanov obce je veľký záujem. Každý turistický výlet mal zatiaľ niečo do seba, no za podujatie po náučnom
chodníku v okolí Strečna si jeho organizátori Peter Oberta a Dušan Ďurčo zaslúžia
pochvalu. Nešlo už len o klasicky prechod
vybraným úsekom ale pre deti bol pripravený súťažný program.
Najskôr na Bašte museli hádať druhy listov stromov, potom hľadali po ceste sklené
guľôčky. Potom na Kojšovej bili klince na
čas do dreva.

Cestou mali všetci ešte príjemný zážitok,
keď zo Špicáku mohli obdivovať fantastickú inverziu. Hustá hmla bola nízko nad
Váhom a v Doline a nad ňou kraľovala
slnko s ostrými výhľadmi na kopce Malej
Fatry.
Potom cesta pokračovala na sedlo Javorina, kde deti opäť súťažili v hádzaní loptičiek na cieľ. Odtiaľto sa už len zbehlo
na Košariská, kde na všetkých účastníkov
podujatia čakal vynikajúci guľáš, ktorý pripravili kuchári ...
Aby však podujatia nebolo koniec, tak tí
čo mali záujem sa mohli domov zviesť z
Barierovej plťami. Keď sa k podujatie pridalo pekné počasie a krásne hríby, ktoré
ľudia našli tak sa dá povedať, že takýto deň
bolo ozaj radosť prežiť. Vďaka organizáto-

rom podujatia a aj ľuďom, ktorí začínajú
prekonávať svoju lenivosť, do prírody začínajú chodiť a tak robia niečo pre seba a
svoje zdravie.
Je potešiteľné, že záujem o turistiku narastá. Potvrdila to aj ostatná akcia a to
nočný výstup k pamätníku na Javorine.
Zúčastnilo sa ho do 70 ľudí všetkých veko-

vých kategórii. Pôvodný zámer dať sa vyviesť autobusom na Javorinu moc nevyšiel
a tak časť turistov vyšľapala k pamätníku
od múzea v Stráňavach peši. Škoda, že sa
autobus kazil. Ľudia tak nevideli západ
slnka. Toho si užil jedine predseda MO
MS Pavol Ďurčo st., ktorý si pre istotu vyšľapal k pamätníku zo Stráňav už o 14.00
hod. Ostatní prišli k pamätníku už za tmy
a tak po spoločnej fotografii sa šľapalo na
pitné námestie (Uhliská), kde sa opekalo,
debatovalo a prevádzali ďalšie turistické
činnosti. Prví prišli do Strečna okolo 22.00
hod, no a tí ďalší plus mínus niekoľko hodín .
P.Ďurčo, ml.
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Začiatočné prehry vystriedali radostné výhry
Zo strany našich dorastencov prvú polovicu súťažného ročníka 2013/14 hodnotíme pozitívne. Zverenci Jozefa Samca
a Mariána Beháňa začali sezónu veľmi zle.
Po prvých 5 dueloch sme nezískali ani bod
so skóre 5:25, potácali sme sa na samom
chvoste tabuľky. Avšak v 6.kole sa cestovalo do hrateľného Zborova a po hektickom
závere sme si pripísali prvé víťazstvo. Od
tohto zápasu sa chlapci začali postupne
osmeľovať, čoraz viac si veriť, bojovať o
každú loptu, byť disciplinovaní a mať aj
futbalové šťastíčko. Vďaka tomuto všetkému napokon sa vytúžené výsledky dostavili a to vo zvyšných 8-ich zápasoch
získali krásnych 19 bodov (6 výhier,1remíza,1 prehra). Predovšetkým treba hráčov
pochváliť za predvedený výborný výkon
na horúcej pôde lídra ligy Štiavnika, kde sa
nám podarila bezgólová remíza. Päťzápasová šnúra neporaziteľnosti sa skončila až
v 11.kole v Rajci a to prísne nariadenou 11tkou, ktorú by sme nerozpoznali azda ani
mikroskopom. Z prehry sa chlapci oklepali a vynahradili si to tesnou jednogólovou
výhrou v poslednej minúte doma so Starou
Bystricou. Aj v poslednom zápase v Oščadnici sme chceli bodovať. Hneď v prvej minúte sme vsietili úvodný gól a ešte do polčasu druhý. Domáci potom pritlačili, avšak
naši chlapci nepripustili žiadnu drámu.
Pridali tretí a štvrtý presný zásah, čím spečatili víťazstvo 1:4! Modrobieli po jeseni sa
nachádzajú v kľudných vodách na 8.mieste
so 19 bodmi za 6 výhier,1 remízu,6 prehier
a záporným skóre 21:34. O 17 presných
zásahov sa podieľali týchto strelci: Jakub
Ďuriš 6, Tomáš Smetana, Roman Ondák a
Libor Ondák po 4 a Erik Hauer po 2, Frederik Beháň 1. Od pánov rozhodcov sme
obdržali 16 žltých kariet a 1 červená karta.
Pochvalu si zaslúžia predovšetkým chlapci
resp. ostaršení žiaci (Frederik Beháň, Branislav Samec, Tomáš Kormančík), ktorí
nastúpili vo väčšine zápasov a počínali si
v nich na výbornú. Zahanbiť sa však nedali ani nováčikovia Richard Samec, Erik

Hauer, Ondrej Kormančík, ktorí majú za
sebou úspešný prvý polrok v tejto vekovej
kategórii. K mladým bažantom sa pridali
skúsení najstarší bratia Ondákovci a najlepší strelec s kapitánskou páskou Jakub
Beháň. Od týchto sa čakali hlavne góly, čo
sa aj nakoniec splnilo.
STREČNO – VARÍN
2:4 (0:1)
g:Libor Ondák, Erik Hauer
BELÁ – STREČNO
10:1 (8:0)
g:Roman Ondák
STREČNO – ČIERNE
1:6 (1:3)
g:Erik Hauer
PODVYSOKÁ – STREČNO
2:0 (1:0)
STREČNO – TERCHOVÁ
1:3 (1:2)
g: Tomáš Smetana
ZBOROV – STREČNO
2:3 (1:0)
g: Jakub Ďuriš 2, Frederik Beháň
STREČNO – RAKOVÁ
2:0 (2:0)
g: Libor Ondák, Roman Ondák
STREČNO – RADOĽA
4:3 (3:2)
g: Jakub Ďuriš 2(obidva z 11m), Tomáš
Smetana 2
ŠTIAVNIK – STREČNO
0:0
STREČNO – K.LIESKOVEC
2:1 (0:0)
g: Jakub Ďuriš z 11m, Tomáš Smetana
RAJEC – STREČNO
2:0 (0:0)
STREČNO – ST. BYSTRICA
1:0 (0:0)
g: Roman Ondák
OŠČADNICA – STREČNO
1:4 (1:2)
g: Libor Ondák 2, Roman Ondák, Jakub
Ďuriš
Tabuľka
1 ŠK Štiavnik
12 9 3 0 42:12 30
2 ŠK Belá
12 10 0 2 50:22 30
3 ŠK Čierne pri Čadci 12 9 0 3 40:12 27
4 FK Terchová
12 7 2 3 36:23 23
5 Fatran Varín
12 7 1 4 29:26 22
6 FK Rajec
11 7 0 4 27:14 21
7 Kysucký Lieskovec 12 6 1 5 41:26 19
8 FK Strečno
13 6 1 6 21:34 19
9 ŠK Radoľa
11 4 1 6 35:34 13
10 Stará Bystrica
12 2 3 7 24:41 9
11 Tatran Oščadnica 13 2 3 8 23:48 9
12 Zborov n. Bystricou 12 2 2 8 19:52 8
13 Slovan Podvysoká 12 1 3 8 14:37 6
14 Polom Raková
12 1 2 9 17:37 5

Nástup „A„ mužstva do zápasu Strečno - Čierne.
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Stolný tenis
Tak ako minulý rok máme aj v tomto ročníku v súťažiach zastúpené tri družstvá. V
krajskej súťaži, v 4.lige reprezentuje Strečno A družstvo. V oblastných súťažiach 6.lige máme družstvo B a 7.lige družstvo
C. V týchto dňoch prebieha už 6.kolo súťaže. Priaznivci tohto športu si môžu pozrieť
výsledky stretnutí, tabuľky umiestnenia a
aj rozpis zápasov na webovej stránke www.
pinecinfo.sk. Zároveň pozývame fanúšikov
tohto športu na domáce stretnutia, ktoré
sa odohrávajú v telocvični ZŠ každý druhý
piatok zo začiatkom o 18,00 hod. Športu
zdar.
/kp/

Šprintpolom 2013
Dôvodom nezvyčajne veľkého počtu
bikerov v okolí hradu a na prístupových
cestách v sobotu 12. októbra bol už 9.
ročník cyklistickej časovky do vrchu - na
Javorinu. Tentokrát sa štartovalo na Paseke a trasa s dĺžkou 6 200 m a prevýšením
570 m viedla zväčša po zvážnici. Hlavným
organizátorom bol klub Cyklopozitív zo
Žiliny. Zo 166 pretekárov, súťažiacich v
desiatich kategóriách, ktorí došli do cieľa,
bol najrýchlejší pretekár s časom 00:27:50,
čo predstavuje priemernú rýchlosť
14,66 km/hod.

Saab Session Slovakia 2013
Za posledný z tohtoročných zrazov
druhého ročníka Saab session Slovakia
pre majiteľov veteránov Saab si členovia slovenského klubu zvolili Strečno.
Akcie sa zúčastnilo 55 vozidiel a 125
priaznivcov značky Saab z Poľska, Čiech
a Moravy, Rakúska a Slovenska,. Víkendový zraz v 41. týždni bol podľa českých
účastníkov asi najlepšie zorganizovaný
zo všetkých zrazov v tomto roku.
Program po piatkovej prehliadke automobilky KIA pozostával predovšetkým
z poznávania Strečna. Ubytovanie účastníkom poskytlo zariadenie SIP ŽSR.
Sobotu 12. októbra začali splavením
Váhu na pltiach, kde sa okrem pltí viezli
i na plávajúcej verzii Saabu 96. Pokračovali spanilou jazdou do Žiliny a späť a
fotením pod hradom Strečno. Hrad si
prezreli pred odchodom v nedeľu. /pa/
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Bánovská blamáž nás naštartovala
Jesennú časť mužov hodnotíme nad
očakávanie ako výbornú. Začiatok súťaže sa niesol v réžii nevyrovnaných
kolísavých výkonov a výsledkov. Domáci gólostroj so Skalitým a Kotešovou
vystriedala nemohúcnosť v Belej a predovšetkým v Bánovej! Pritom zahanbujúca prehra vôbec nemusela byť, keby
sme chvíľkou nekoncentrovanosti za
posledné 2 minútky 1.polčasu neinkasovali dokonca až 3-krát. Hráčov a vedenie mužstva táto prehra veľmi trápila.
Avšak niečo zlé ja na niečo aj dobré. Od
tohto zápasu resp. nasledujúceho domáceho zápasu s Rakovou hráči sa zomkli
k výborným výkonom a tak mohla sa
začať 6 týždňová eufória so 6-timi víťazstvami v rade!!! S Rakovou sme sa
natrápili a vydreli hokejové víťazstvo
5:2. Následne nás čakal doma ďalší húževnatý kysucký súper Radoľa, ktorá
odolávala nášmu 2.polčasovému tlaku
až do 72.a 81.minúty kedy sa nám podarilo vsietiť 2 víťazné góly .Po domácom
povinnom víťaznom dvojzápase prišiel
dlho očakávaný 29.september 2013.
Vtedy sme vycestovali do líderskej nováčikovskej Stráže, na ktorú sa viacerí
naši vyhecovaní hráči tešili. Predviedli
sme jeden fantastický perfektný výkon
za posledných X rokov na súperových
pôdach. Výborná defenzíva, výborné
nebezpečné využité brejky, bojovné srdiečko s potrebným šťastím a to hlavne
a t.j. fantastickí naši fanúšikovia, ktorí
nás neustále po celý zápas hnali dopredu. Vedenie a hráči sa im touto cestou
chcú veľmi pekne poďakovať za zážitok,
na ktorý sa bude veľmi dlho spomínať!!!
Ďakujeme!!! Po tomto víťazstve modrobieli boli čoraz viac hladní po futbale
a ďalších bodoch. Aj fanúšikovská verejnosť začala žiť futbalom. O týždeň
sme privítali ďalšieho nováčika Čierne.
Paralyzovali sme ho 3-oma presnými
zásahmi a neočakávane pomerne hladko vyhrali 3:0. V 11.kole sme cestovali
do Rajca. Vzájomné štatistiky s nimi
nás strašili. To sa aj potvrdilo, keď už

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 30. októbra 2013 v náklade 350
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: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

v 23.minúte sme prehrávali 2:0 a vyzeralo to s nami moc zle. Po prestávke s
vychladnutými a zobudenými hlavami
sme dokázali otočiť na 2:3 a mohlo sa
začať oslavovať v plnom autobuse fanúšikov. V poslednom domácom zápase
sme privítali odovzdanú Starú Bystricu.
Vsietili sme 4 góly a rozlúčili sme sa tak
s divákmi a rokom 2013 peknou výhrou
4:0. Posledný zápas sezóny sa odohral
v neobľúbenej Divinke. Po zbytočnom
lacnom inkasovanom góle sme mali
druhopolčasovú hernú prevahu, počas
ktorej sme si vypracovali iba jednu gólovú šancu. To však bolo dosť na to, aby
sme uspeli.
Jesennú časť sme zakončili na peknom
4.mieste so ziskom 26 bodov za 8 výhier(6 doma, 2 vonku) 2 (1d,1v) remízy a 3 prehry(0 d, 3 v) s kladným skóre
29:18. Medzi strelcami sa zaradili Jakub
Beháň 8, Patrik Beháň 6, Andrej Barošinec , Dušan Trhančík po 5, Tomáš Trpiš
2, Peter Sokolovský, Rastislav Beháň,
Peter Oberta po 1.Proti pravidlám sme
sa previnili 28-krát(žlté karty) a žiadna
červená karta.
Momentálne nás čaká dvojmesačné
voľno, počas ktorého sa budeme stretávať raz do týždňa. Zimná príprava
na jarnú časť začne v druhej polovici
januára 2014. Na záver by sme ešte raz
sa chceli poďakovať všetkým fanúšikom
a popriať všetko najlepšie do nového
roka a veľa radostných futbalových chvíľ
v novom roku. Taktiež realizačný tím s
hráčmi by chcel popriať Petrovi Sokolovskému skoré uzdravenie z ťažkého
bolestivého zranenia aby sa čo najskôr
vrátil uzdravený medzi chlapcovi do
kabíny a spoločne si zaspievať hymnu:
,,Singi jou jupi... Peťo drž sa!!!,,
Futbalový klub by sa chcel taktiež poďakovať všetkým osobám pracujúcim
okolo futbalu a sponzorom:
Starosta obce Dušan Štadáni, overovateľka a hlásateľka Evka Janeková,
učtovníčka klubu Štefánia Honková,
údržbári trávnika a areálu Peter Oberta
s Milanom Kučerom.
Bufetár Marek Bukovinský a spol.
Hospodár Štefan Honko s jeho rodinou
Hlásateľ Don Kamilo
Kameraman Miroslav Kubo
Dopravcovia Bučkobus a Ladikbus
Internacionale Medvedi Strečno
Oky Hydraulik
Dušan Klocáň, Ján Hrbek, Miloš Sokolovský, Branislav Beháň
Rodina Trhančikova, Kánova, Dugovičova
Osobám, ktorí poskytli 2% z daní

Výsledky
DOSPELÍ – 5.liga skupina A
jeseň
STREČNO – SKALITÉ
4:3 (3:1)
g:Jakub Beháň 2,Patrik Beháň, Dušan Trhančík
BELÁ – STREČNO
1:0 (1:0)
STREČNO – KOTEŠOVÁ
5:3 (2:0)
g:Jakub Beháň 3, Rastislav Beháň, Andrej
Barošinec
STAŠKOV – STREČNO
1:1 (1:0)
g:Patrik Beháň
STREČNO – TERCHOVÁ
0:0
BÁNOVÁ – STREČNO
5:0 (3:0)
STREČNO – RAKOVÁ
5:2 (1:1)
g:Andrej Barošinec, Patrik Beháň, Dušan
Trhančík z 11m, Jakub Beháň, Peter Sokolovský
STREČNO – RADOĽA
2:0 (0:0)
g: Andrej Barošinec, Tomáš Trpiš
STRÁŽA – STREČNO
0:2 (0:0)
g: Dušan Trhančík z 11m, Andrej Barošinec
STREČNO – ČIERNE
3:0 (1:0)
g: Dušan Trhančík 2, Jakub Beháň
RAJEC – STREČNO
2:3 (2:1)
g: Patrik Beháň 2 (druhý z 11m), Jakub
Beháň
STREČNO – STARÁ BYSTRICA 4:0 (3:0)
g: Andrej Barošinec, Peter Oberta, Patrik
Beháň z 11m ,Tomáš Trpiš
DIVINKA – STREČNO
1:0 (1:0)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabuľka
TJ Stráža
13 10
FK Terchová
13 9
ŠK Čierne pri Čadci 13 8
FK Strečno
13 8
Jednota Bánová
13 8
TJ Divinka
13 6
Slávia Staškov
13 6
ŠK Belá
13 5
Polom Raková
13 3
Slovan Skalité
13 2
OFK Kotešová
13 3
FK Rajec
13 3
Pokrok Stará Bystrica 13 2
ŠK Radoľa
13 1

2
3
2
2
1
3
1
3
3
5
2
2
2
3

1
1
3
3
4
4
6
5
7
6
8
8
9
9

31:13
23:8
32:18
29:18
33:12
17:23
21:25
21:21
22:26
19:26
16:31
16:32
11:25
15:28

32
30
26
26
25
21
19
18
12
11
11
11
8
6

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur
XX. ročník
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Milí spoluobčania,
a,
dovoľte mi, aby som
m sa
Vám v čase, keď saa rok
s rokom míňa, poďakoďakoval za Vašu ústretovosť,
ovosť,
pomoc a podporu,
u,
ale aj za konštruk-tívnu kritiku, lebo
aj tá nám v mnohom otvára oči a človek sa potom lepšie
zorientúva v problematike vecí a diania
okolo nás.
V predchádzajúcich rokoch sme hodnotili nelichotivú situáciu okolo financií v obci. Dnes sa dá povedať, že sme z
najhoršieho vonku, i keď tok financií do
obce z podielu výnosu na dani z príjmov fyzických osôb bol na úrovni 65,4 %
oproti pôvodným 70,3 % v predchádzajúcich obdobiach. Po rokovaniach ZMOS-u s vládou bolo pre obce a mestá v ďalšom roku prisľúbených 67 % a v r. 2015
by sa mal podiel výnosu z daní vrátiť na
pôvodných 70,3 %. Ďalšie príjmy obce
sú z miestnych daní a miestnych poplatkov. Vieme, že dnes majú mnohí ľudia
hlboko do vreciek, preto sme nenavrhovali pre ďalšie obdobie zvyšovanie daní
a poplatkov. Toto sa snažíme dobehnúť
ústretovými krokmi hlavne pri naplnení
priemyselného parku, odkiaľ máme nemalé finančné prostriedky vo forme daní,
sponzorstva, ale aj zamestnanosti našich
občanov. Zamestnanosť v sekundárnom
meradle znamená vyšší výnos na dani z
príjmov fyzických osôb s trvalým pobytom v našej obci. Dnes je v našej obci
cca 7,5 % miera nezamestnanosti z aktívne činných obyvateľov, čo je polovica
z celoslovenského priemeru. Aj to je teda
dôvod podpory a pomoci investorom v
priemyselnom parku.
Viem, že tieto štatistické ukazovatele
Pokračovanie na 5. strane »
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Príjemné prežitie vianočných
sviatkov plných lásky,
porozumenia a spokojnosti
v kruhu rodiny a v novom roku
veľa zdravia, šťastia, osobných
a pracovných úspechov praje
redakcia Hlásnika

Obecné zastupiťelstvo
Dňa 21.11.2013 sa konalo 25. zasadnutie
OZ v Strečne
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ,
hlavný kontrolór obce p. Lingeš, zapisovateľka p. Eva Janeková a hostia Ing. Július Ilovský, p. Jozef Capek, Ing. Vítězslav
Chvátal,p. Pavol Lokaj, Ing. Anton Schächter, Ing. Pavol Albrecht
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• došlú poštu,
• bod rôzne,
• pripomienky poslancov OZ
• riešenie dopravnej situácie v obci Strečno
osadením spomaľovacích retardérov
• návrh programového rozpočtu obce
Strečno na rok 2014
• príkaz na vykonanie inventarizácie k
31.12.2013
• inžinierske siete na Športovej a Nábrežnej ulici riešiť vysporiadaním pozemkov
so SPF
• riešenie presunu skladu OPS z Majera za
obecný úrad
• vyprázdniť a zabezpečiť priestory rodinného domu na Lesnej ulici
B. zriaďuje
• návrhovú komisiu,
Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí

1. členov návrhovej komisie v zložení: p.
Stanislav Trnovec, Mgr. Dušan Ďurčo
2. overovateľov 25. zápisnice v zložení: p.
Peter Oberta, p. Gustáv Muráň
Uznesenie č. 76
A. schvaľuje
1. program 25. zasadnutia OZ. Hlasovanie:
za -5, proti -0, zdržal sa -0, neprítomní -4.
2. návrh na osadenie spomaľovacích retardérov. Hlasovanie: za -5, proti -0, zdržal sa
-0, neprítomní -4
3. návrh 3. zmeny finančného rozpočtu
obce Strečno. Hlasovanie: za -5, proti -0,
zdržal sa -0, neprítomní -4
4. schválenie žiadosti p. Anny Melovej o
výrub dreviny na pozemku obecného úradu. Hlasovanie: za -5, proti -0, zdržal sa -0,
neprítomní -4
5. riešenie vybudovania inžinierskych sietí
na Nábrežnej a Športovej ulici až po vysporiadaní
vlastníckych vzťahov k pozemkom so SPF v časti Radinové. Hlasovanie.
za – 5, proti -0, zdržal sa -0, neprítomní -4
6. riešenie dopravnej situácie a dopravného značenia v spolupráci s dopravným
inšpektorátom a projektantom Ing. Antonom Schächterom. Hlasovanie: za -5, proti
-0, zdržal sa -0, neprítomní -4
Dňa 06.12.2013 sa konalo 26. zasadnutie
OZ v Strečne
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ,
hlavný kontrolór obce p. Peter Lingeš, zapisovateľka p. Eva Janeková.
Pokračovanie na 2. strane »
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Obecné zastupiťelstvo
» Dokončenie z 1. strany

Starosta obce konštatuje, že OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. berie na vedomie
• stanovisko hlavného kontrolóra obce p.
Petra Lingeša k programovému rozpočtu
obce na rok 2014, 2015 a 2016
• došlú poštu,
• bod rôzne,
• pripomienky poslancov OZ
B. zriaďuje
• návrhovú komisiu
Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A. volí
1. členov návrhovej komisie v zložení: p.

Alfonz Klocáň, Mgr. Ondrej Kormančík
2. overovateľov 26. zápisnice v zložení:
Mgr. Dušan Ďurčo, Mgr. Monika Obertová
Uznesenie č. 79
B. schvaľuje
1. program 26. zasadnutia OZ. Hlasovanie:
za -6, proti -0, zdržal sa -0, neprítomní -3
2. návrh rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2014, 2015 a 2016.
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0,
neprítomní -2
C. neschvaľuje
1. žiadosť obce Nezbudská Lúčka o príspevok vo výške 1/3 nájmu z prevádzky kompy. Hlasovanie: za - 0, proti – 7, zdržal sa
- 0, neprítomní -2
Zapísala: p. Eva Janeková

Z prác OPS
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
(ďalej len OPS) v roku 2013 úspešne realizoval najmä v obci Strečno (ale aj mimo
obce) niekoľko projektov:
- oprava oplotenia areálu Point Park,
- zabezpečenie ozvučenia pre Beh oslobodenia Strečna,
- údržba Pamätníka francúzskych partizánov,
- oprava WC v dome smútku, montáž reproduktorov na cintoríne,
- výkopové a betonárske práce pri realizácii mostovej váhy pre spoločnosť KARLA-Slovensko, s.r.o.
- osadenie dopravného značenia na Kamennej ulici,
- úprava skládky zeleného odpadu pri cintoríne,
- oprava kanalizácie budovy Základnej
školy SNP Strečno,
- výmena a napojenie elektrického rozvádzača na obecnom ihrisku v Strečne,
- čistenie kanalizačných vpustí,
- drobné stavebné práce (betónové schody,
pokládka dlažby a obkladu, maľovanie, ...)
pre fyzickú osobu zo Žiliny,
- oprava Školskej ulice po výkopových
prácach,
- dodávka a montáž lapačov snehu na budove Základnej školy SNP Strečno, opravy
v budove základnej školy po zatečení,
- výmena čerpadla na úžitkovú vodu + napojenie na existujúci rozvod vody na obecnom ihrisku v Strečne,
- oprava Ulice čsl. brigády po výkopových
prácach,
- vybudovanie vsakovacej jamy a kanalizačnej vpuste na Ulici čsl. brigády v Strečne, zemné práce, prídlažba a osadenie dažďových vpustí na Záhradnej ulici,
- dobudovanie chodníka na Ulici M. Ilovského,

- letná údržba a upratovacie práce pre niektoré spoločnosti v priemyselnom parku
- v letných mesiacoch sme mali pod patronátom aj Turistickú informačnú kanceláriu, kde sme rozšírili predaj o mrazený
tovar a nápoje.
V súčasnosti stále intenzívne pracujeme
na oprave strechy budovy domu smútku
(v závislosti od počasia) ako i na stavebných úpravách v budove Obecného úradu
Strečno.
Ďalšími našimi činnosťami, ktorými
sme sa v uplynulom roku venovali, sú zabezpečenie údržby verejného osvetlenia a
verejného rozhlasu, dodávka pitnej vody,
dodávka tepla, zimná údržba komunikácií,
opravy a údržba lávky cez rieku Váh, pohrebné a iné služby pre občanov.
Sme radi, že v priebehu roku využívali
naše služby nielen obec Strečno a firmy
pôsobiace v našom katastri, 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 našich zákazníkov
sa snažíme riešiť v čo najkratšom čase, a to
aj za cenu zmeny plánovanej činnosti na
daný deň, pokiaľ je to len trochu možné.
Neraz sa stáva, že zabezpečujeme služby i v
mimopracovných hodinách alebo cez dni
pracovného pokoja alebo voľna.
S plnou zodpovednosťou môžem konštatovať, že všetci pracovníci OPS si uvedomujú, že našou hlavnou úlohou je zabezpečovanie služieb pre potreby obce
a jej občanov a naším hlavným cieľom je
spokojnosť zákazníkov. Som presvedčený, že sa nám tento cieľ darí plniť, aj keď si
uvedomujeme, že je stále priestor na zlepšenie. V tejto súvislosti chcem poďakovať

Ponukový list
Obecného podniku služieb
Strečno s.r.o.
Inštalačné práce (voda, kanalizácia, domové prípojky)
Maliarske práce (steny, ploty)
Búracie práce
Stavebné práce - kladenie zámkovej dlažby, obrubníky, výkop rýh,
hutnenie, sadrokartóny, výmurovky,
omietky, obklady, dlažby, plávajúce
podlahy, certifikované zatepľovanie
fasád (nobasil, polystyrén) systémom CEMIX.
Ceny dohodou.
Mobil: 0911 277 744
Email: ops@strecno.sk
všetkým pracovníkom OPS za ich tvorivý a
niekedy až neuveriteľne iniciatívny prístup
pri plnení úloh, za ich neustále zdokonaľovanie sa, ako i za prácu mnohokrát aj nad
rámec ich pracovných povinností. Menovite sú to Jitka Masná, Peter Oberta, Juraj
Buchta, Dano Ilovský, Ivan Melo a Miloš
Melo.
Samozrejme nesmiem zabudnúť poďakovať tiež brigádnikom a pracovníkom na
dohodu, ktorí nám pomáhali plniť úlohy
najmä v oblasti drobných stavebných a
upratovacích prác a pri odpise stavov vody.
Na záver však chcem poďakovať i všetkým našim obchodným partnerom ako i
občanom za dôveru a spoluprácu v uplynulom roku 2013. Dovoľte mi popriať
Vám pekné a požehnané Vianoce, ako i
veľa pracovných i osobných úspechov v
novom roku 2014.
Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti

Prenájom haly
Obec Strečno ponúka na prenájom
priestory haly na futbalovom ihrisku
pre zabezpečenie občerstvenia návštevníkom počas domácich zápasov v sezóne 2014. Záujemcovia sa môžu hlásiť
na obecnom úrade.

Oznam
Spoločnosť SAMWOO Slovakia,
s.r.o. robí nábor zamestnancov do výroby na pozície: operátor linky, zvárač,
balič.
Záujemcovia môžu zasielať životopisy do 15.01.2014 na adresu: Ul. SNP
769/152, 013 24 Strečno alebo na mail:
jedlovcova@samwoo.sk
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V tieto dni sa pozornosť celého sveta obracia na Betlehem.
Nielen veriaci kresťania myslia v tieto dni na miesto narodenia
Krista Pána. O Betleheme môžeme počuť aj v správach. Zo všetkých častí sveta prichádza veľké množstvo pútnikov, aby priamo
na mieste slávili sviatky narodenia Spasiteľa sveta. Odvtedy, čo
je Blízky východ miestom vojen a napätí, očakávame pred Vianocami každú správu z Betlehema s obavami, či tam nespáchali
nejaký atentát, teroristickú akciu alebo inú násilnosť, ktorá by
narušila slávnostné chvíle.
Kristus sa narodil v Betleheme. Už sedemsto rokov predtým to predpovedal prorok
Micheáš: „A ty, Betlehem, Efrata, primalý si
medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo
má vládnuť v Izraeli.“ Betlehem je malé, bezvýznamné júdske mestečko. Podľa proroka je to najmenšie mesto
v Júdsku. A práve v tomto malom, zastrčenom, bezvýznamnom
mestečku sa narodil Spasiteľ sveta. To však ešte nie je všetko.
Pán Boh ešte dôraznejšie naznačil pri narodení Spasiteľa, že pri
uskutočňovaní svojich plánov nie je odkázaný na tých, ktorí sú
mocní, vznešení a slávni. Spasiteľ sa nielenže narodil v malom
mestečku, ale na dôvažok ešte aj ako dieťa chudobných rodičov,
ba dokonca sa narodil v maštali. Miesto Spasiteľovho narodenia
je teda to najskromnejšie, najjednoduchšie a najchudobnejšie,
aké si len možno predstaviť. Malý Betlehem a chudobná maštaľ
ukazujú, že aj malé veci a drobní ľudia môžu zohrať rozhodujúcu
úlohu v Božích plánoch. Malý Betlehem a chudobná maštaľ ukazujú, že Pán Ježiš prišiel pre tých, ktorí sú malí, ktorých iní pokladajú za malých, či ktorých druhí chcú urobiť malými. Z dejín
vieme o sčítaní ľudu, ktoré nariadil cisár Augustus. Z Evanjelia
zasa vieme o maštali, pastieroch anjeloch... Nový zákon hovorí o
Ježišovom narodení veľmi málo. Len Evanjeliá Matúša a Lukáša
hovoria o Ježišovom pôvode a narodení. Podstata Evanjelií však
nespočíva v tom, aby evanjelisti písali životopis Ježiša Krista, ale
jedná sa o vieroučné svedectvá. Rozhodujúci pre kresťanskú vieru je výklad, že sa narodil Boží syn, ktorý prináša vládu Boha.
Každý z nás počas vianočných dní určite spozoroval skutočnosť,
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ako všade vládne túžba ľudí zapáliť svetlo radosti. Je to mimoriadny čas. Čas, v ktorom sú ľudia uchvátení robením dobra a
majú zvláštnu, až detskú radosť. Narodilo sa predsa dieťa! Cirkev neprestáva oslavovať slávu tejto noci, „lebo sa narodilo pre
nás malé dieťa, večný Boh!“ „Tu Boh prehovoril svojou láskou
k ľudstvu, keď dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v
neho verí, nezahynul, ale mal život večný (Jn 3,16). Najpodstatnejšie na Vianociach je to, že ich pôvodcom je Boh. Bez toho,
aby sa nás na to pýtal, rozhodol. Vianoce sú
tajomstvom lásky Boha k človeku. Narodením Spasiteľa v Betleheme sa Boh priblížil
človeku, ktorý tak dostal milosť prijatia za
Božie dieťa. Narodenie Ježiša Krista z Panny
Márie povoláva človeka do nebies. Podstata vianočných sviatkov však nespočíva vo falošnom sentimente utopiť tvrdú pravdu o ľudskom bytí v ligote pozlátka a jase
svetielok, ale spočíva vo vnímaní diela Ježiša Krista ako celku.
Prístup k Vianociam treba nachádzať v pohľade na Ježišov kríž
a zmŕtvychvstanie. Pri pohľade do jasličiek si musíme uvedomiť,
že sa narodil len preto, aby sa obetoval za nás všetkých: „lebo ani
Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých (Mk 10,45). Ak budeme
počas Vianoc pozorní, zahľadíme sa znova a znova do jasličiek,
v Synovej tvári uvidíme tvár Boha - Otca, ktorý svojho jediného
Syna neušetril a vydal ho na smrť za nás v Duchu Svätom. Slávme
teda Vianoce kresťanským štýlom modlitbou, prijímaním sviatostí a v rodinnej pohode ako tajomstvo posvätnej noci, ktorá
zjavila ľuďom Svetlo sveta!

Plný zmysel Vianoc

Prajem Vám také sviatky, počas ktorých s pomocou Ducha
Svätého ešte viac spoznáte Božiu slávu Ježiša Krista, ktorý sa
narodil v Betleheme. Prajem Vám, aby Spasiteľ rozšíril svoju
vládu aj nad Vašimi príbytkami a zavládol svojou láskou aj vo
Vašich srdciach. Prajem Vám, aby ste sa mohli tešiť z daru Kristovej lásky a moci, z pokoja, ktorý všetko prevyšuje!
AM

Odovzdávanie ocenení “Národná cena Slovenskej
republiky za kvalitu 2013”
Počas celého roka 2013 sa spoločnosť
Dong Hee usilovala o získanie prestížneho
ocenenia – Národná cena SR za kvalitu.
Snaha našich zamestnancov a odborného
tímu bola vo finále úspešne odmenená
prostredníctvom uznania excelentného
výkonu našej organizácie a získaním certifikátu Ocenený finalista. Prierezový tím
bol tvorení zamestnancami rôznych oddelení, aby bol deklarovaný čo najširší rozsah
poznania činností DHS. Členmi TFT tímu
boli P. Nahálka, R. Poliak, A. Blátová, T.
Macková, I. Rajniaková a P.Melišíková.
Dňa 11.11.2013 si toto unikátne vyznamenanie prevzal prezident DHS v sprievode TFT tímu a manažérov oddelenia kvality a všeobecných záležitostí. Odovzdávanie
cien sa uskutočnilo v historickej budove
Národnej rady SR. Záštitu nad odovzdávaním konkrétnych ocenení mali minister
hospodárstva SR T. Malatinský a minister
školstva, vedy a výskumu SR D. Čaplovič.
Celý program sa niesol v znení úspechu

elitných organizácií, do kruhu ktorých sa
zaradila I naša spoločnosť. Všetkým za-

mestnancom preto patrí úprimné – ďakujem!!
P.Melišíková
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Medzinárodná partnerská konferencia
Na 15. 11. boli obcou Jaworze pozvaní zástupcovia z obcí, s ktorými spolupracuje v
projektoch cezhraničnej spolupráce. Strečno na slovenskej strane je ich partnerom
od začiatku existencie Euroregiónu Beskydy. Podali sme spolu množstvo projektov a ich výsledkom sú aktivity i investície
predovšetkým na športovom a kultúrnom
poli. Aj v tomto roku viaceré naše spolky a
súbory boli účastníkmi podujatí v Jaworze,
ale takisto sme ich my privítali na streč-

nianskych hodoch.
Konferencia za účasti starostov zo Slovenska a Čiech na záver roku hodnotila
výsledky a takisto sa pripravovali plány
projektov v poľsko – slovensko – českom
prihraničí. Zástupca starostu Radoslaw
Ostalkiewicz a predseda Rady obce Jaworze ANDRZEJ ŚLIWKA v rámci programu
tiež odovzdali starostovi Strečna Dušanovi
Štadánimu uznanie a poďakovanie za doterajšiu spoluprácu.

Oznam

Sme opäť v období, ktorý sa označuje
za čas lásky a pokoja. No myslím, že jeho
duch sa stráca. Zhon, i pod vplyvom reklamy, ktorá na nás priam agresívne útočí
najrôznejším spôsobom, bez ohľadu na
náš záujem a vôľu, nie
je v súlade so zmyslom
Vianoc. Darčeky, ligot,
roľničky k nim síce patria, ale mali by byť
len doplnkom duchovnej a rodinnej pohody, spolupatričnosti, empatie a obdobia, kedy nachádzame cestu k sebe.
Je preto chvályhodné, že popri duchovnej príprave a slávenia Narodenia sa u nás
k sviatočnej atmosfére viažu i podujatia,
ktoré umocňujú atribúty Vianoc.
Tradície v srdci už zakaždým očakávame a svojou skladbou a pestrosťou nám
približujú zvyky v minulosti. Ukazujú
predovšetkým to, ako hlboko sa v ľudovej slovesnosti odrazila symbolika a
ozajstný význam týchto sviatkov pre vtedajší život.
Vianočný koncert v autentickom
priestore sa tiež stáva súčasťou ponuky
a možnosťou prežiť a precítiť kresťanské
sviatky prostredníctvom umeleckého zážitku.
Divadlo svojimi premiérami v prvý

sviatok vianočný a vďaka vysokému záujmu i cez reprízy vypĺňa celý čas vianočného obdobia až do nového roku.
K tvorbe a predstaveniam kultúrnych
súborov sa počas Vianoc radí aj ponuka
aktívneho pohybu a športových
aktivít.
Turisti majú v programe až dve akcie a
stolní tenisti organizujú opäť vianočný
turnaj.
Za všetkým je veľa práce a niekedy o
všetkých, aj keď sú to známi konkrétni
ľudia, nevieme. No každý sa nám svojim
dielom a jemu vlastným spôsobom snaží pripraviť doplnok sviatočných chvíľ.
Robia to spontánne a my máme cez nich
príležitosť stretnúť sa s človekom a prírodou, potešiť dušu i telo. Asi tak, ako by
to malo byť a nie, ako by sa v tejto dobe
chcelo zdať, o čom sú Vianoce.
Pragmatik bez sentimentu pri pohľade
do kalendára povie, že tieto sviatky vyšli. Je to prázdny fakt z pohľadu možného voľna. No my chceme, aby nimi boli
i v ich pravom zmysle. A budeme sa o to
snažiť nielen v teple rodinného krbu, ale
isto nám pomôže i pestrosť výberu, za
ktorú ďakujeme.
/pa/

Náš vianočný čas

Vážený podielnik/čka Lesných spoločenstiev, Bývalý urbariát obce Strečno, pozemkové spoločenstvo, Lesné
družstvo Strečno, pozemkové spoločenstvo, Lesný spolok Ostredok
Strečno, pozemkové spoločenstvo a
Komposesorát Strečno, pozemkové
spoločenstvo oznamuje, že zhromaždenie spoločenstiev sa bude konať dňa
25.1.2014 v sále KD Strečno, kde sa
bude rozhodovať o budúcnosti a činností pozemkových spoločenstiev v našej obci. Výbor spoločenstiev a väčšia
časť pracovnej skupiny je za jedno spoločenstvo s názvom LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO STREČNO.
Preto Vás žiadam, aby ste sa zúčastnili na ZHROMAŽDENÍ a vyjadrili
sa. Prípadné otázky k Zmluve o pozemkovom spoločenstve podľa zákona
č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách môžete konzultovať v sídle spoločenstiev každý pondelok od 16.00 do
19.00 hod., alebo na telefónnom čísle
041 5697264. Program bude spresnení
v pozvánke na zhromaždenie.
Prajeme Vám Šťastné a radostné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku, hlavne veľa zdravia praje
predseda spoločenstiev Marian Jurík

Krásne vianočné sviatky
so svojimi blízkymi,
veľa šťastia, zdravia,
lásky a pohody
v roku 2014
prajú
strečnianski pltníci
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Milí spoluobčania ...
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nie každého uspokoja. Veď každý z nás
má iné priority a každý by chcel riešiť
niečo iné, a preto tu nastáva otázka, či
za tie peniaze, z ktorých má obec príjem,
je možné vyriešiť všetky potreby občanov. Jeden chce mať nové cesty, chodníky, byty, iný potrebuje peniaze na šport,
kultúru či bezpečnosť. Nie všetko sa dá
zvládnuť naraz, ale snažíme sa riešiť a robiť to, čo nás najviac tlačí.
Tento rok sa nám podarilo čiastočne
premiestniť skládku zeleného odpadu
pri cintoríne, s ktorou nebolo pohnuté
niekoľko rokov, poopravovať cesty po
rozkopových prácach na Ulici mládeže a
Čsl. brigády, ktorá bola rozkopaná ešte z
bývalých čias po budovaní plynovodu bez
povšimnutia snáď aj viac ako 25 rokov!
Dobudovali sme chodník na Ul. Ilovského, vymenili krytinu na dome smútku,
riešili sme havarijný stav ústredného kúrenia v materskej škôlke a veľa iných vecí.
Taktiež s trochou oneskorenia z dôvodu
zmeny Zákona o verejnom obstarávaní
sme opravili Záhradnú ulicu II. časť. V
projekte bola okrem samotnej opravy riešená aj dopravná situácia, označenie križovatiek dopravnými značkami. Tu sme
však narazili na problém, keď občanom
bývajúcim na uvedenej ulici a okolitých
križovatkách toto označenie nevyhovovalo.
Jedni to vyjadrili petíciou a tí druhí,
oveľa horšie, poškodením značiek, pričom si vôbec neuvedomili, že mohlo
dôjsť k situácii obdobnej už z minulosti, keď na križovatke ciest 28. októbra
a Záhradnej došlo k vážnej dopravnej
nehode, kde vyhasol mladý život. Zástupcovia petičného výboru boli pozvaní na novembrové zasadnutie OZ, kde
sa vyjadrili, že nesúhlasia s dopravným
značením, aké momentálne na Záhradnej ulici platí. K dohode nedošlo, preto
sme do obce pozvali okrem projektanta
aj policajtov z dopravného inšpektorátu
na posúdenie situácie. Dohodli sme sa, že
budú hľadať iné riešenia, ako sú teraz. Do
doby, kým nebude projektantom navrhnutý a dopravným inšpektorátom odsúhlasený súbeh spomaľovacích retardérov
a dopravného značenia, bude predmetné
dopravné značenie dočasne odstránené a
bude platiť opäť obojsmerný prejazd.
Momentálne sa v obci buduje kamerový systém, ku ktorému sme sa rozhodli
najmä z dôvodu neustálych krádeží a prejavov vandalizmu. Budeme sa snažiť eliminovať tento neduh našich, ak sa to dá
povedať, občanov. Veď kto z cudzích by si
dal námahu, aby na tých istých miestach
boli poprevracané smetné kontajnery,

horiace a plávajúce vo Váhu. A kto iný
najlepšie pozná prostredie, kde si prilepšiť krádežami, ak nie našinec. Sú súčasťou
života v obci a takýmto spôsobom nás
oberajú o financie, ktoré môžu byť použité na prospešnejšie veci.
Na základe podnetov kultúrnych a spoločenských združení, ako aj občanov v
obci, prenajímajúcich si kuchyňu a sálu
KD sme sa rozhodli vymeniť elektrospotrebiče, lebo staré sú už z časti nefunkčné a
nie je možné s nimi zabezpečiť plnohodnotný komfort prenájmu.
Taktiež prebieha 1.etapa rekonštrukcie a
stavebných úprav prízemných kancelárií
a sociálneho zariadenia obecného úradu,
do ktorých nebolo investované cca 20
rokov. Staré materiály, podlaha, kúrenie,
okná už dosluhujú a doba si vyžaduje
aj modernizáciu elektrických a počítačových sietí. V ďalšom období by sme
chceli pokračovať postupnou rekonštrukciou sály KD, výmenou okien, podláh a
rekonštrukciou kancelárií na 1. poschodí.
Z ďalších investičných akcií je plánovaná aj oprava strechy MŠ, oprava ciest, ale
aj dobudovanie chodníkov, hlavne projektovo zastrešiť chodník aj s osvetlením
pozdĺžne cesty III. triedy v ,,Močidelnom“, v úseku od rodinného domu Kučerovci po cestu do priemyselného parku. Najskôr je však potrebné daný úsek
vysporiadať s Urbárskym spoločenstvom.
V spolupráci so sponzorom je v pláne
rekonštruovať administratívnu budovu a
šatne na futbalovom ihrisku, lebo budova je už v dezolátnom stave a nevyhovuje
prevádzkou technickým normám a podmienkam.
V neposlednom rade by sme chceli riešiť otázku, ktorá už dlhé roky ťaží nielen
občanov, ale aj návštevníkov našej obce, a
to sklad a okolie „na majeri.“ S jeho premiestnením plánujeme na pozemok obce
za kotolňou na biomasu, tento pozemok
ohradiť a skultúrniť zberný dvor za obecným úradom. Ďalej sa plánuje pozemok
„na majeri „ vyčistiť a v prípade súhlasu s
COOP Jednota pripraviť riešenie na parkovú úpravu.
Je ešte veľa plánov, ktoré by sme chceli
a ktoré je potrebné riešiť . Všetko to závisí od rôznych okolností, najmä financií,
o ktorých získanie sa snažíme aj formou
rôznych dotácií, grantov a projektov, ale
aj časovej dispozícii.
Na záver mi dovoľte ešte spomenúť, že
tak ako po uplynulé dva roky, aj tento rok
sa Vám do domácnosti dostáva kalendár
obce Strečno na r. 2014, v ktorom nájdete základné informácie o cirkevných
sviatkoch, o plánovaných kultúrnych a
spoločenských podujatiach, turistických
aktivitách, dôležitých telefónnych číslach, odchody dopravných prostriedkov
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a v neposlednom rade Vás informuje o
termínoch vývozov komunálneho a separovaného odpadu. Doplňujúcou a výpovednou hodnotou kalendára sú fotografie
zachycujúce okolie a spoločenstvo našej
obce. Aj takýmto spôsobom chceme u
Vás vzbudiť úctu a patriotizmus.
Začínal som ďakovaním a ďakovaním aj
končím. Nedávno prebiehali v SR voľby
do VÚC a ako starosta, ktorému záleží na
rozvoji svojho regiónu, som kandidoval
ako nezávislý, s nominovaním Mikroregiónu Terchovská dolina, ktorej sme
súčasťou, za poslanca do ŽSK. I keď som
sa nedostal do zastupiteľstva ŽSK, vo
voľbách, získal som celkovo 1990 hlasov,
ktoré si nesmierne vážim a tým, ktorí sa
zúčastnili volieb a vyjadrili mi podporu,
ďakujem.
Taktiež ďakujem všetkým ľuďom, kultúrnym, športovým, spoločenským organizáciám a sponzorom, ktorí tvoria naše
spoločenstvo obce, vytvárajú tu hodnoty,
reprezentujú našu obec a robia jej dobré
meno.
Všetkým Vám prajem krásne a požehnané Vianoce, veľa zdravia, spokojnosti
a pokoja v rodinách aj v ďalšom roku.
Dušan Štadáni, starosta obce

Voľby do orgánov
samosprávneho kraja
Voľby v rámci samosprávnych krajov
na Slovensku sa konali 9. novembra
2013. Volili sa v nich predsedovia a poslanci samostatne pre každý kraj. Počet
poslancov v kraji a v okresoch bol stanovený podľa počtu obyvateľstva.
Pre Žilinský samosprávny kraj bolo
stanovené zvoliť 57 poslancov, z toho
pre žilinský okres to bolo 13 poslancov.
Výsledky volieb v rámci kraja boli nasledovné:
- účasť voličov vo voľbách činila 21,57
% z počtu zapísaných voličov
- za predsedu kraja bol zvolený Juraj
Blanár s počtom odovzdaných hlasov
54,01%, druhý bol Miroslav Mikolášik
s 28,35% .
- z 13 zvolených poslancov najviac
hlasov dostal Igor Choma – 6452, Jozef
Štrba dostal 5 680 hlasov a na poslednom mieste ako poslanec bol Ľubomír
Sečkár – 3 869 hlasov. Z našej obce
kandidoval Dušan Štadáni, ktorý dostal v rámci okresu 1990 hlasov.
V obci Strečno boli zriadené dva volebné okrsky. Volieb sa zúčastnilo 435
voličov, čo činí 20,17% z počtu zapísaných voličov. Druhé kolo volieb v rámci kraja sa nekonalo, lebo zvolený Juraj
Blanár získal od voličov viac ako 50 %
hlasov.
P. Ďurčo st.
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· · · · · Strečno a okolie v diele slávneho Mateja Bela · · · · ·
Kysucké múzeum v Čadci vydalo na jeseň
tohto roku unikátnu publikáciu, na ktorú
slovenská verejnosť zaujímajúca sa o dejiny
čakala viac ako dvesto rokov. Jedná sa o slovenský preklad diela Trenčianska stolica od
veľkého slovenského osvietenského učenca
a vedca menom Matej Bel, ktorého mnohí
označujú ako polyhistora.
Publikáciou prichádza na slovenský čitateľský trh v poradí piaty kompletný slovenský
preklad časti slávneho monumentálneho diela Historicko-geografické vedomosti o súvekom Uhorsku od slovenského polyhistora a
učenca Mateja Bela. Vedomosti Trenčianskej
stolice predstavujú originálny a jedinečný
historický prameň k poznaniu regionálnych
dejín Kysúc, horného i časti stredného Považia. Publikácia je výsledkom práce medzinárodného tímu odborníkov. Originálny latinský text Vedomostí Trenčianskej stolice pre
vydanie knihy na požiadanie pripravil kolektív maďarských historikov. Slovenský preklad
latinského textu Vedomostí vyhotovil historik a klasický filológ Mgr. Imrich Nagy, PhD.
z katedry histórie Fakulty humanitných vied
UMB v Banskej Bystrici.
Matej Bel, rodák z Očovej (žil v rokoch
1684-1749) patrí medzi najväčších vedcov
a vzdelancov európskych dejín. Žil v dobe,
kedy vzdelaní ľudia boli posadnutí túžbou
poznať, zapísať a systematicky usporiadať vedomosti o svete, ktorý ich obklopoval. Patril
medzi priekopníkov encyklopedického bádania v Európe a metodológiou svojej vedeckej činnosti predbehol svoju dobu.
Vrcholom jeho práce bolo monumentálne
vedecké dielo Historicko-geografické vedomosti o súvekom Uhorsku. Systematicky začal
na ňom pracovať po roku 1720 a dovtedy to
bola najrozsiahlejšia vedecká práca historicko-geografického charakteru o Uhorskom
kráľovstve. Obsahuje opis prírodných podmienok, riek, pohorí, obyvateľstva, dejín, sídiel a tradícií všetkých 48 stolíc, nazývaných
aj župy, vtedajšieho Uhorska, čo predstavovalo približne územie od Tatier, cez Karpaty v Rumunsku až po Jadranské more. Kvôli
predčasnej smrti sa mu podarilo vydať tlačou len niektoré stolice a ostatné zostali v
rukopisoch.
Opis Trenčianskej stolice dokončil niekedy
po roku 1735 a popísal tu pomerne podrobne: prírodu, mestá, dediny, hrady, šľachtické
sídla či život obyvateľov. Pomáhalo mu pri
tom viacero pomocníkov a informátorov.
Trenčianska stolica ostala v latinskom rukopise v podstate až do jesene tohto roku.
Strečno sa väčšinu obdobia existencie
Uhorského kráľovstva administratívne nachádzalo práve v Trenčianskej stolici, ktorá sa
delila na tri slúžnovské okresy- Horný, Stredný a Dolný, podľa toku Váhu. Strečno sa prirodzene nachádzalo na samom začiatku Horného slúžneho okresu a bolo tzv. hraničnou
obcou, nakoľko sa nachádzalo na hraniciach
medzi Trenčianskou a Turčianskou župou.
Matej Bel pri opisovaní Trenčianskej stolice

zaznamenal niektoré zaujímavé informácie o
prírode či obyvateľoch Strečna a jeho okolia.
Vďaka tomu si môžeme vytvoriť ucelenejšiu
predstavu o tom, ako žili naši predkovia v
prvej polovici 18. storočia.
Trenčiansku stolicu začína Matej Bel opisom prírodných podmienok, pohorí a riek.
Medzi inými spomína aj vrch menom Strečno, kde píše: “... Strečno, Slovákmi nazývaná
aj Strečenská hora, oddeľuje Turiec od nášho
územia, obísť ho musí kráľovská cesta, aj rieka Váh“. Strečno tu uvádza ako pohraničnú
obec s Turčianskou stolicou: “... kam stadiaľ
vedie aj cesta cez vrch Strečno, na prechod náročná a ťažká“. Je veľmi zaujímavé, že v polovici 18.storočia geografi používali pre tunajšie kopce súhrnný názov „vrch Strečno“ a nie
Malá Fatra. Dnes už nevieme presne, o aký
vrch vlastne išlo, ale dá sa predpokladať, že sa
jedná o kopec Grúň, ktorý dodnes dominuje
Strečnianskej úžine.
Cez dnešné Strečno prechádzala od nepamäti jedna z najdôležitejších obchodných
ciest strednej Európy. Avšak súčasná cesta zo
Strečna do Vrútok neviedla pôvodne tesne
okolo Váhu tak ako dnes. Matej Bel na viacerých miestach citovaného diela uvádza,
že pri ceste zo Žiliny do Vrútok sa jednalo o
náročný prechod cez hory. Z hôr ku koloritu
Váhu totiž zostupujú vysoké strmé úbočia a
skaly, ktoré sa nedali v polovici 18. storočia
obísť, aspoň nie s konským alebo volským
záprahom. Ich zvyšky môžme dodnes vidieť
napríklad aj v priestore tzv. Margetinej skaly, neďaleko súčasného pltiska Barierová. Až
postupom technického pokroku nasledujúceho storočia sa podarilo cestu preraziť cez
skaliská či strmé brehy, a tak ju výrazne uľahčiť kopírovaním toku rieky Váh.
Kadiaľ presne cez hory pôvodná cesta zo
Strečna do Vrútok išla, už nevieme a asi ani
nezistíme. Matej Bel však píše o ceste, ktorou
osobne prechádzal v roku 1708, a to o ceste
zo Žiliny cez mestečko Varín, ktorá pod Starhradom prechádzala cez brod na druhú stranu a niekde tu pravdepodobne začala stúpať
cez dnešný Domašín do hôr. Pri potulkách
za hubami v týchto častiach nášho chotára
je naozaj možné všimnúť si zvyšky starodávnych lesných ciest, ktoré sa už len kde - tu
vynárajú z terénu.
Súčasťou citovanej publikácie je aj ukážka
mapy severnej časti Trenčianskej stolice z polovice 18.storočia, podľa ktorej možno predpokladať, že zo Strečna do Vrútok viedla aj
iná cesta, a to popod hrad Strečno hore Dolinou možno na Košariská, odkiaľ potom prešla do lokality Čierny potok. Nech už ale viedla cesta do Turca kadiaľkoľvek, bola to cesta
podľa Mateja Bela náročná a obávaná, nie len
pre náročnosť terénu, ale aj kvôli zbojníctvu,
ktoré, ako píše, bolo „...obľúbeným zdrojom
obživy tunajších ľudí“.
Naopak, smerom z Turca do Žiliny sa dala
od nepamäti cesta uľahčiť splavením rieky
Váh na plti. Práve pltníctvo uvádza Matej Bel
doslova ako: „...jedinú prednosť tohto kraja...

obyvatelia plťami prepravujú dolu na rovinaté
kraje drevený materiál všetkého druhu a venujú sa jeho výrobe: brvná, kmene, dosky, koly,
šindle na strechy, sudy alebo stĺpiky na vinič“.
Ako najťažší úsek na celom toku Váhu opisuje úsek: „...pod vrchom Strečno, z ktorého
vyčnieva bralo, ktoré je nebezpečné pre plte,
preto ho nazývajú Besná skala“. Ešte zlovestnejšie opisuje bralo Margita, ktoré lokalizuje
len pár metrov po prúde za Besnou a zmieňuje sa tu nielen o potopení množstva tovaru, ale aj o početných obetiach na životoch
ľudí pri splavovaní Váhu.
Spomína aj menej známu verziu povesti o
nešťastnej Margite, podľa ktorej je skala pomenovaná: „ ...Takéto meno dali tejto skale,
pretože už neviem aký Kornel, mimoriadne
surový zúrivec z mesta, pri strašnej hádke
svoju manželku Margitu zhodil odtiaľto dolu
hlavou do rieky. Na pamiatku tohto zločinu
spieva zhrozená Múza o tomto šialenstve každému, kto sa okolo plaví: Toto miesto sa nazýva Margita, lebo ju strmhlav manžel s kamenným srdcom odtiaľto zhodil.“ Je to pomerne
málo známa verzia tejto povesti. Oveľa viac je
známe rozprávanie o zlej macoche a Margitke. Obidve sa však zhodujú v mene a nešťastí
dievčaťa menom Margita, a ako sa hovorí, na
každej povesti je zrnko pravdy. A aj z iných
dokumentov a z rozprávaní starých otcov
vieme, že skale Margite sa cestujúci vždy vyhýbali najmä v noci...
Okrem nebezpečných skál uvádza Matej
Bel aj zaujímavé nebezpečenstvo riečnych
pirátov pri Strečne, o ktorých mu rozprávali
„tunajší ľudia“, keď prechádzal popod Starhrad v roku 1708 cez brod. V tomto období
bol najbližší most cez Váh v Žiline a potom až
v Trenčíne. O bližšom pôsobení týchto riečnych zbojníkov toho moc nevieme, no opäť
zo starých povestí sa dozvedáme, že vraj aj
slávny Juraj Jánošík, ktorý bol súčasníkom
Mateja Bela, prepadol istého farára na plti pri
Strečne.
Matej Bel podáva pomerne podrobný zemepisný opis územia, cez ktoré Váh pretekal
v jeho časoch, pričom v blízkosti našej obce
spomína aj Nezbudskú Lúčku či osadu Zlatné. Opisuje aj jeho prítoky a je zaujímavé, že
dnešnú Varínku označuje pod názvom Biely
potok alebo Beliansky potok, o ktorom píše:
„...pramení na hraniciach s Oravou, odtiaľ tečie do Terchovej, až po Belú, Krasňany až kým
nedosiahne Varín. Žijú v ňom bobry a vydry...
je veľmi pohostinný pre raky...“
V Strečne spomína aj prameň veľmi zdravej vody, tzv. kyselky, no kde presne pramení,
neuvádza. Výskyt takýchto prameňov opisuje na viacerých miestach v okolí Žiliny a vysoko hodnotí ich zdraviu prospešné účinky.
Za zmienku však stojí aj výskyt záhadného
prameňa v neďalekých Gbeľanoch, ktorý vraj
pramenil na cintoríne a keď sa z neho vtáky
náhodou napili, padli mŕtve k zemi...
Uhorsko bolo od svojho počiatku mnohonárodnostný štát, pričom jeho severné stolice obývali prevažne Slováci. Matej Bel okolo
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roku 1735 píše o obyvateľoch Trenčianskej
stolice, kam patrilo aj Strečno, že sú to Slováci a obývajú tento kraj trvalo. Spomína tu
však aj menej zastúpené maďarské, nemecké
a židovské obyvateľstvo. Uvádza rôznorodosť
slovenských jazykových nárečí, pričom o Slovákoch z okolia Žiliny hovorí, že ich jazykový
dialekt je „...najhrubší a tomu sa podobajú aj
ich mravy....obyvateľstvo, hoci je chudobné a
biedne, je drsným podnebím zocelené pevným
zdravím, má mocné telo a bujarú povahu...
chýbajú im správne mravy a sú náchylní na
zbojníčenie...“
Tu treba podotknúť, že zbojníctvo bolo naozaj v polovici 18. storočia bežným zdrojom
obživy chudobného obyvateľstva na severe
dnešného Slovenska. Súčasníkom Mateja
Bela bol aj slávny Juraj Jánošík, ktorý bol od
neho len o štyri roky mladší a so svojou družinou pôsobil aj v strečnianskych horách. Ako
som spomínal, cez Strečno prechádzala od
dávnych čias významná obchodná kráľovská
cesta, po ktorej sa prepravoval nielen domáci
tovar, ale častokrát veľmi vzácny tovar z Poľska, Čiech, Sliezska či severného Talianska
alebo Nemecka. Strečno so svojimi horami
bolo teda pre zbojníkov lákavou výzvou.
O tunajších Slovákoch Matej Bel píše veľmi
zaujímavé postrehy, ktoré nám môžu priblížiť život obyvateľov Strečna a okolia v prvej
polovici 18. storočia. Napríklad: „....živia sa
skromnými možnosťami poľnohospodárstva,
takže za pokrm im slúži ovčie alebo kravské
mlieko, z ktorého robia syr a ovsený chlieb...
na výrobu odevu im slúži vlna a konope...zhotovujú si z nich všetko, čo nosia...za peniaze si
nekupujú nič, iba klobúky a tí civilizovanejší
aj topánky...ostatné veci ako košele, nohavice
či šaty si pletú a šijú vlastnoručne...chlapcov
zamestnávajú vidieckymi povinnosťami, pasením dobytka, poľnými či inými manuálnymi
prácami, dievčatá zas vedú zväčša k usilovnosti pri pletení, upratovaní a starostlivosti o
domácnosť...pohostinne sú pripravení prijať
hostí, nech prichádzajú odkiaľkoľvek a radi
zdarma poslúžia nápojom aj pokrmom. Túto
cnosť získali dedičstvom od svojich predkov...“
Na inom mieste o našich predkoch zas píše:
„...majú veselú povahu. Ak nemajú čo robiť, sú
náchylní robiť žarty. Ako sa však pri najmenšej zámienke oddávajú radosti, tak sa okamžite oddávajú smútku...pri pohreboch nariekajú
predovšetkým ženy, vrhajú sa na tvár zosnulého, ktorého objímajú a zasypávajú bozkami,
akoby bol živý...iba ťažko sa od neho nechajú
odtrhnúť, akoby mali byť s ním pochované...
po návrate z pohrebu radi usporadúvajú kar,
podľa stavu zásob... vinohradníctvo sa tu neujalo, ale víno nikde nechýba.... žijú v horách,
a tak uprednostňujú pred vínom pálenku a
pivo...“
Matej Bel pravdepodobne ochutnal aj
miestne alkoholické nápoje, pričom v okolí Žiliny vyzdvihol žilinské pivo a pálenku,
ktoré obľubovali aj ľudia z okolitých dedín:
„...druhé miesto si drží žilinské pivo, ktoré
má poctivú chuť, ale nevyrovná sa trenčianskemu...avšak pálené, čiže umelé víno..., ktoré
vyrábajú Žilinčania, sa pokladá za také vyso-

ko ušľachtilé, že tí, ktorí z neho ochutnali, ho
porovnávajú s gdaňským vínom, vychýrenom
po celom Poľsku a Nemecku...preto sa vyváža
na sever do Poľska alebo sa pri Váhu nakladá
na plte a vozí do Komárna a Budína(dnes Budapešť)...“
Zaujímavé sú aj opisy zvierat, ktoré tu žili
alebo tunajší ľudia chovali, pričom vyzdvihuje voľne chovaný dobytok pred ustajneným:
„...chov dobytka je síce veľmi rozšírený, ale
dobytok je vychudnutý a strakatý. Platí to tak
o hovädzom dobytku ako aj o stádach koní,
avšak tie, ktoré sa pasú na voľných pláňach,
vynikajú svojou povesťou. Majú totiž mohutnejší vzrast aj krajšie zafarbenie, než ho má
ustajnený dobytok...najviac tu chovajú ovce...
väčšina ošípaných je čierna a malého vzrastu,
stačí však pre domácu spotrebu...v horách sa
nachádzajú rysy, vlky, jelene, daniele, kuny,
medvede......vo Váhu šťuky a kapre...viaceré ryby sa chytajú oštepmi...ale nezriedka sa
dajú uloviť aj hlavátky, ktoré sú vyhľadávanou
pochúťkou urodzených...“ Tu treba ešte pripomenúť, že hlavátky sa vyskytujú vo Váhu
v Strečnianskej úžine dodnes a dodnes patria
medzi najvzácnejšie ryby u nás.
Pri opise povodia rieky Váh v okolí našej
obce neušli pozornosti Mateja Bela ani dva
stredoveké hrady: Starhrad a Strečno, kde sa
dozvedáme zaujímavé informácie o ich stave
v polovici 18. storočia. Pri hrade Strečno píše,
že sa jedná o smutnú zrúcaninu, ale v minulosti bola jeho sláva taká veľká, že dal meno
celému údoliu, kadiaľ preteká Váh. Píše, že
majitelia hradu často aj násilím a neprávosťami rozširovali územie a bohatstvo svojho
panstva, a tak sa pod správu hradu dostali aj
vzdialenejšie dediny na Kysuciach.
Matej Bel tu uvádza, že na hrade Strečno
v jeho dobe, v prvej polovici 18.storočia, už
nik nebýval. Centrum panstva, hoci si zachovalo svoj názov, sídlilo v novom kaštieli
v Tepličke nad Váhom a patrilo šľachtičnej
Terézii, manželke grófa Erdödiho. Panstvo
Strečno bolo naozaj veľké a bohaté a v prvej
polovici 18 storočia mu podľa rozprávania
Mateja Bela patrili nasledovné obce: Strečno,
Stráňavy, Mojš, Rosina, Ílové (dnes časť Lietavskej Lúčky), Porúbka, Poluvsie, Staškov,
Raková, Lúky (?), Stará Bystrica, Terchová,
Lutiše, Tížina a dokonca aj mestečko Žilina.
Všetky tieto dediny a ich obyvatelia mali k
strečnianskemu panstvu pomerne prísne
poddanské povinnosti, okrem Žiliny, ktorej
mestské výsady zaručovali slobodné postavenie pre svojich občanov.
Omnoho zaujímavejší je opis Starhradu.
Za jeho majiteľov Matej Bel uvádza starobylý
slovenský rod Pongrácovcov, ktorý považoval za jeden z najstarších rodov v Uhorskom
kráľovstve a nechávali sa oslovovať páni zo
Starhradu. Píše, že hrad je najstarší v Trenčianskej stolici, doslova: „...je taký starý, že
zmienky o ňom by si nenašiel v listinách ani
v rozprávaní starcov. Po maďarsky sa nazýva Óvar, čo Slováci prekladajú Starý Hrad...
k hradnému panstvu patria okrem mestečka
Varín aj dediny: Nezbudská Lúčka, Krasňany,
Stráža, Belá, Lysica, Kotrčina Lúčka“
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Jedna správa Mateja Bela však vyvracia
všetky doterajšie tvrdenia a predstavy o jeho
osídlení. Píše totiž, že keď popod Starhrad
v roku 1708 prechádzal, hrad bol ešte osídlený...! No pri hrade Strečno píše, že už bol
opustenou ruinou. Pritom je aj medzi odborníkmi zaužívané tvrdenie, že Starhrad bol
opustený dávno predtým ako hrad Strečno,
dokonca niektoré neprofesionálne a hlavne
nepravdivé tvrdenia hovoria, že hrad Strečno
postavili, až keď Starhrad zanikol.
Matej Bel o Starhrade píše: „...hrad má
podľa dávneho vzoru vybudované opevnenia,
takisto vojenské príbytky a vykurované miestnosti slúžiace na ubytovanie pánov. Dnes ho
už páni zriedkakedy obývajú, lebo považujú
za dostatočné strážiť hradby posádkou a ako-tak udržiavať strechy. Nevýhodou hradu pri
obrane je nedostatok vody, keďže stojí na skale, nemožno vyhĺbiť studňu. Vodu teda získava
potrubím z úbočí najbližších vrchov.“
Podľa svedectva Mateja Bela bol Starhrad
teda ešte v roku 1708 obývaný, udržiavaný,
opevnený a používal pomerne sofistikovaný systém na získavanie vody, zatiaľ čo hrad
Strečno bol vtedy už neobývaný a neobývateľný. Ako píše, Pongrácovci osobne ho navštevovali zriedkavo, no čakali ich tu vykurované miestnosti a hrad strážila aj vojenská
posádka, ktorá dohliadala na bezpečnosť pri
splavovaní Váhu na pltiach. Aj Matej Bel totiž uvádza, že: „....hrad bol vybudovaný buď
preto, aby zaistil bezpečnosť plavby po Váhu,
alebo aby odstrašoval riečnych pirátov“. Kedy
však presne ľudia nadobro opustili Starý
Hrad a čas ho premenil na ruiny ako ho poznáme dnes, sa už asi nedozvieme.
Publikácia Trenčianska stolica od Mateja
Bela, významného osvieteneckého učenca,
ponúka ešte mnoho ďalších zaujímavostí o
našom regióne a živote v ňom na začiatku 18.
storočia. Je to jedinečný prameň k štúdiu nielen regionálnych dejín stredného Považia, ale
aj k štúdiu miestneho folklóru. Rozsah Strečnianskeho hlásnika zďaleka nedovoľuje úplne
vyčerpať jeho výpovednú hodnotu a v tomto
príspevku som chcel poukázal len na niektoré zaujímavosti a zároveň odporučiť všetkým
záujemcom o dejiny a folklór nášho regiónu,
aby si ju prečítali. Prajem všetkým obyvateľom Strečna krásne, šťastné a veselé Vianoce.
Silvester Trnovec ml.
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Z našej školy
V novembri naša základná škola opäť organizovala Volejbalový turnaj o pohár riaditeľa ZŠ SNP Strečno. Bol to už v poradí
5. ročník.
Zúčastnili sa ho tieto tímy: ZŠ SNP Strečno, Gymnázium Veľká okružná, Gymnázium Varšavská cesta, rodičia a priatelia
školy. Prvé miesto obhájilo družstvo našej
základnej školy.
Myšlienka turnaja: Nezvíťaziť, ale utužovať priateľské vzťahy medzi školami.
·················
Naša škola v tomto mesiaci aj kultúrne
žila, vybrali sme sa do Mestského divadla
v Žiline na muzikálové predstavenie Maľované na skle. U detí aj pedagógov predstavenie zožalo veľký úspech.
·················
Matematicko-fyzikálna súťaž bola výzvou pre Alenku a Dominiku Gáborové, Mareka Kopáska a Richarda Samca.
Umiestnili sa na veľmi peknom 11. mieste.
·················
Koniec novembra patril veľmi zaujímavej
výstave. Žiaci celej školy mali možnosť vidieť výstavu hmyzu z celého sveta.

Darčeky
V darčekoch sa skrýva prekvapenie,
pre maminu peňaženku je to utrpenie.
Darčeky má každý rád,
vždy mi ich berie brat.
S novými darčekmi sa každý machruje
a sestra sa pred zrkadlom maľuje.
Keď sú darčeky rozbalené,
dobroty sú zjedené.
Mirko Melo, 6.A

December
Už idem na sánkovačku,
cestou hore stretnem mačku.
Vlastne malé mača,
ktoré hľadal vymrznutý bača.

1. decembra sa žiaci 7. ročníka a žiaci,
ktorí prispeli do literárnej súťaže vyhlásenej Obecnou knižnicou Strečno zúčastnili
besedy v knižnici s historikom. Zaujímavé
rozprávanie z obdobia SNP v našom okolí
obohatilo vedomosti o našom regióne.
·················
5.decembra Rada rodičov pripravila už
tradičnú Mikulášsku diskotéku, ktorá sa
konala v KD Strečno
·················
Veľkým dňom pre našu školu bol 6. december, konala sa Mikulášska akadémia.
V nej sme si pripomenuli aj 50. výročie
založenia školy, a samozrejme tematicky
sa venovali blížiacim sa Vianociam. Pod
vedením p. uč. Mirky Moravčíkovej, ktorá
koordinovala celú akadémiu vzniklo krásne podujatie, kde sa hralo, tancovalo, spievalo. Touto cestou chceme poďakovať aj
všetkým pedagógom, ktorí s deťmi nacvičovali program, p.uč Michalovi Klocáňovi,
ktorý zabezpečoval technickú stránku a
deťom, moderátorom Anetke Benedigovej,
Riškovi Samcovi a samozrejme všetkým
účinkujúcim deťom, ktoré boli fantastické.

Mráz namaľoval
na okná biely kvett
a vianočný čas opäť
äť
prišiel k nám.
Pod bielou perinou spí
celý svet a každý začal
veriť rozprávkam.
Príjemné a spokojné prežitie
vianočných sviatkov
praje všetkým
kolektív ZŠ SNP Strečno.

Koleda
Koledníci koledujú,
po domoch sa poberajú.
Ľudia dvere otvárajú,
radi na nich pozerajú.

Zima
Zima je studené ročné obdobie,
ale veľa detí ju miluje.
Je chladná a biela
a sneh padá z neba.
Hľadám všade vosk,
pre sane nežný bozk.
Tomáško Mano,5.B

Anna Dikošová

Studený čas
Vonku je zima,
mrazivý chlad.
A v srdci teplo,
čo rozmrazí ľad.
Dominik Haluška, 6.A

Vianoce
Vianoce sú zas,
plné pekných krás.
Začalo už snežiť,
deti od radosti začali sa hemžiť.
Deti hľadia na zimu,
Vianoce už pominú,
na zimu kapor,
na leto traktor,
sviečky na stole svietia,
tie časy už letia.
Paulínka Horáková, Anetka Melová 5.B

Krásne tancujú,

Emma Troščáková 3.ročník

do tanca si spievajú.
Ľudia im veľa dajú,
koledníci sa z toho radujú.
Rebeka Beháňová, 5.B
Pripravila E. Trnovcová
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December
December je pekný mesiac,
každý dostal zlatý peniaz.
Deti sa už radujú
na Ježiška čakajú.
Na večeru čakáme
a ohňostroj púšťame.
Cencúle sme oblízali,
jazyky nám omŕzali.
Kika Honková, Lenka Vojvodová,
Lejka Ilovská, Paťka Zrelicová, 6.B

Vianočný čas
Na stromčeku sviečky horia,
deti po skriniach lozia.
Nastal vianočný čas,
radovánky budú zas.
Stromčeky svietia v každej izbe,
deťom svietia očká iste.
Vonku sniežik poletuje,
sánky ťažia snehové gule.
Nikolka Badíková, Viktorka Verešová 5.B

Michal Cvacho 2.ročník

Koniec roka v obecnej knižnici
Každoročne oživia priestory knižnice
začiatkom mesiaca svojou návštevou naši
prváci. Pre niektoré deti je to jeho prvý
kontakt s knihou z knižnice. Ešte nezvládli
všetky písmenká zo šľabikára, no láka ich
nahliadnuť do bohato ilustrovaných kníh.
Vyzdobili vlastnoručne vyrobenými ozdobami vianočný stromček v knižnici. Deti
najviac vedia prejaviť svoje túžby. Pohovorili sme si o prípravách na Vianoce a deti
prezradili, čo by chceli nájsť pod stromčekom.

4.12. 2013 prijal pozvanie do našej knižnice Dušan Halaj, známy historik a taktiež
jeho priateľ a nadšenec histórie p.Osika,
člen Klubu vojenskej histórie. Pán Dušan
Halaj sa narodil v Českej republike. Toho
času žije v našom okrese .V detstve zblízka
zažil hrôzy druhej svetovej vojny, možno i
preto sa stala potom zdrojom jeho najväčšieho odborného záujmu. Svoje poznatky
spracoval v množstve publikácii a kníh, v
ktorých je zdokumentovaných veľa faktov
z našej histórie. Najnovšiu jeho knihu o
Žiline nám predstavil a pohovoril o podrobnostiach pri jej spracovaní. Hlavnou
témou besedy bolo podrobné opísanie
udalostí počas Slovenského národného po-

vstania. Niektoré podrobnosti sme mnohí
počuli prvýkrát. Ako nastala mobilizácia,
ako riskovali mnohí vojenskí funkcionári a
mladí nadšenci, ktorí boli ochotní pomôcť.
Nabrali odvahu a bez rozkazu prevzali moc a vedenie nad vtedajším vedením
vojska. Dostať sa k zbraniam, organizovať
boj nadšencov z našich dedín a zadržať nemecké vojsko bola úloha neľahká, ale oni
sa jej ujali naozaj hrdinsky. Beseda bola zaujímavá. Deti pozorne počúvali. Film premietnutý o strečnianskej úžine ešte lepšie
priblížil deťom tieto skutočnosti. Je dobré
sa vracať k minulosti, aby sme si vážili prítomnosť. Historici túto úlohu plnia, pán
Halaj je autorom i 31 dokumentárnych filmov. Hoci je na dôchodku, stále je nadšený
a stretáva sa s mladými ľuďmi a nadšencami histórie, ako pánom Osikom. Určite ho
ešte radi privítame v našej knižnici, aby
nás obohatil o svoje cenné skúsenosti.
Témy literárnych súťaží pre deti ZŠ v

próze na tému: ,,Koho som stretol v lese“ a
v poézii ,,Čo počul vetrík“, boli na besede
vyhodnotené. Deti v súčasnom období nezažívajú to, čo zažil náš besedujúci. Možno
pri ďalšej prechádzke v lese si na jeho slová spomenú a uvedomia si, akí museli byť
naši starí rodičia hrdinovia .
Vyhodnotené deti boli odmenené knižnými cenami a diplomom. Vyhodnotená
bola Katka Ďurčová na 1.mieste v próze,
na 2.mieste Simonka Bukovinská, na 3
.mieste Samko Samec, mladší žiaci Angelika Martiniaková a Anetka Samcová tiež
boli ocenené .V próze sa umiestnili na
1.mieste Anetka Benedigová, na 2.mieste
Rebeka Martiniaková...všetkým ostatným
deťom patri vďaka a i ony boli ocenené.
Všetkým našim čitateľom ako i občanom
našej obci praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, plné lásky a porozumenia
a v novom roku hlavne veľa zdravia a
úspechov ˝
vaša knihovníčka
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„Veru, moje piesne, a ja vás veľa mám
a všetky do jednej pekňe vás vispievam...“
Pod týmto názvom mal Detský a mládežnícky folklórny súbor Hajovček svoje vystúpenie vo Velkej Lhote na Morave. Nešlo o festivalové vystúpenie, ale o sviatočný
koncert v starom drevenom kostolíku, postavenom v roku 1783 vysoko v kopcoch
medzi pustými osadami. Pozvanie sme

dostali od zástupcov obce Velká Lhota na
Moravě a odborníkov na folklór.
Náš repertoár tvorili hlavne trávnice a
ľudové piesne zo Strečna v podaní Detskej
ľudovej hudby pod vedením p. uč. Martina Hanuliaka. Vystúpenie umocnili staré
texty ľudových piesní, ktoré tu zozbieral p.
Andrej Halaša v roku 1893. Súčasne s nami
vystúpili aj súbory „Písečánek“ z moravského Písku a ľudová hudba „Trnečky“
z Velké nad Veličnou. Všetky tri súbory

spracúvajú hlavne materiál svojho kraja, a
tak o ňom podávajú hudobný obraz. Naše
vystúpenie zaujalo ľudí hlavne trávnicami,
melodikou regiónu a živým tempom piesní, ktoré je tak odlišné od moravského.
Hoci sa kostolík nachádza naozaj vysoko
v kopcoch pod nebom, kde usadlosti ľudí

sú od seba ďaleko, počet návštevníkov na
koncerte bol veľký. Od miestnych obyvateľov, pocestných turistov až po odborníkov
z oblasti folklóru.
V závere sa spojili všetky tri súbory a
spoločne si zaspievali a zahrali slovenské a
moravské piesne s ľuďmi z osád priamo v
prírode na vyhliadke Santov.
Máme za sebou úspešnú letnú sezónu
a veľa pekných vystúpení. Od Fašiangov,
cez odborné súťaže: Vítanie jari a krajskú

súťaž Kubínske krpčeky, na ktorom sme
opäť získali Zlaté pásmo. Spestrili sme
Odomykanie Váhu, Strečnianske hody,
vystúpili na „Zraze cimbalových muzík
Valašského království vo Frenštáte pod
Radhoštém“. Jánske piesne sme vyspievali v poľskom Suszeci. Účinkovali sme v
detskom programe na Medzinárodnom
folklórnom festivale Jánošíkove dni 2013,
na medzinárodnom folklórnom festivale
Podroháčske slávnosti v Zuberci, v Krasňanoch na Dňoch sv. Moniky. Spoločne
s Vami sme v daždi varili lekvár, spestrili
sprievod a program na dožinkách vo Varíne, vystúpili na Mariánskom námestí
na Dňoch vidieka v Žiline. A nakoniec v
krásnom kostolíku s cimbalovou muzikou
„Trnečky“ vo Velkej lhote na Morave.
Stále pracujeme, zlepšujeme sa. Čakajú
nás ďalšie vystúpenia, súťaže pred odbornými porotami. Ďakujeme všetkým aktívnym členom DFS Hajovček za vzornú
reprezentáciu na veľkých pódiách. Veľká
vďaka patrí aj rodičom, ktorí nám pomáhajú organizačne. Tým, ktorí deti podporujú a sú ochotní v rámci prázdnin zosúladiť svoje rodinné dovolenky s našimi
vystúpeniami. Ďakujeme ZŠ v Strečne a
OU v Strečne za podporu našej činnosti.
· · · · · · · ·
Ďakujeme aj Vám všetkým, ktorí ste prišli v nedeľu na náš 6. vianočný program
„Tradície v srdci 2013“. Tento rok sme
Vám priblížili zvyky a hry detí pri mlátení
obilia a hlavne tradíciu „drapania peria drapačiek“ v dedine. Materiál, ktorý sme
Vám predstavili, pochádza z obce a z výskumu. Sme vďační za každý námet, ktorý
oživíme na pódiu. Ďakujeme p. Anne Hanuliakovej, Márii Kopáskovej, Anne Verešovej, Márii Hanuliakovej, Jozefíne Obertovej, Otílii Kadašiovej za ich zdieľnosť a
živé spomienky, ktoré sú tak dôležité pre
našu prácu. Stále zbierame materiál- fotografie, časti krojov, spomienky. Ak niečo z
toho vlastníte, budeme vďační za Vašu pomoc, radu. Ďakujeme rodičom za pomoc
pri príprave podujatia.
Tešíme sa na Vás na Vianočnom koncerte
v kostole, ktorý zaznie tradične na sviatok
Štefana 26.12.2013.
Vďačne Vám zaspievame krásne koledy.
DFS Hajovček a FS Zvonica
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„Kúdeľná izba u starej mamy“ ožíva
Aj vďaka mojej mame „starej mame“, ako
ju všetci voláme, ožíva jej Kúdeľná izba.
Na Ondreja sme sa akosi náhodne po návrate z Ondrejovského jarmoku vo Varíne
zišli početná skupina ľudí práve v Kúdeľnej izbe. Spoločne sme sa najprv zohriali,
potom sme „drapali“ perie, odlievali olovo
a vypočuli si zaujímavé historky zo života
ľudí v dedine. Samozrejme aj tie strašidelné o bytostiach, ktoré k takémuto rozprávaniu patria. Bol to veľmi zaujímavý večer.
Tí, čo tam boli, vedia. Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným. Verím, že takéto večery sa budú opakovať.
Ak máte chuť stretať sa spoločne pri pracovných činnostiach, pri vyšívaní, tkaní,
„drapaní peria“ či pri piesni, oslovte starú
mamu. Vďačne Vás prijme.
Na našu veľkú radosť sa objavujú aj ľudia, ktorí sa chcú riadiť heslom: „Vykroj
sa z davu“. A tak možno nabudúce bude v
ľudovom odeve nielen Hajovček a Zvonica,
ale aj poniektorí vaši - naši známi. Tešíme
sa tomu a radi Vám poradíme, ako na to.
No neteší nás vandalizmus a správanie
poniektorých osôb v dedine. Poukazujem

Srdečne Vás pozývame
na tradičný vianočný koncert

na krádeže a ničenie majetku ľudí, školy,
škôlky v čase, keď máme v dedine verejné osvetlenie, mobily a iné vymoženosti,
ktoré voľakedy ľudia nemali a poriadok v
dedine vždy bol. Z Kúdeľnej izby niekto
ukradol vianočné osvetlenie, ktoré sme
zabezpečili mame práve pred rokom, aby
bolo v dedine počas zimy a Vianoc ešte

krajšie. Je to smutné.
Voľakedy boli v dedine „mládenci“ na
čele s richtárom, ktorí sa starali o dobro
a poriadok v dedine. Ak niekto niekomu
urobil škodu, hneď to naprávali. Dnes je to
naopak. Mládenci by aj boli, ale majú akési
iné hodnoty. Možno by sme sa mali poučiť
aj z minulosti.
Ľ.K

Ochotníci sa tešia na Vás
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám v mene Ochotníckeho divadla Strečno
pri MO MS zaželala príjemné prežitie vianočných sviatkov, poďakovala Vám za priazeň a pozvala Vás na divadelnú čiernu komédiu od súčasného slovenského dramatika
Ivana Holuba

POHREB
alebo Jedzte, pite po smrti nieto rozkoše

Štedrý večer
nastal...
na Štefana
26.decembra 2013 o 17.00
v strečnianskom kostole sv. Žofie
Opäť ich pripravili hudobné
súbory Hajovček, Zvonica, zbor
sv. Žofie, Flatus vocis a hudobníci
zo Strečna
Tento rok vystúpia aj hudobné
rodiny zo Strečna.
Veríme, že Vám občerstvíme
vianočný čas a že na záver zaspieva aj celá strečnianska hudobná
rodina.
* Tešíme sa na vás *

Obsadenie:
Miloš Pohánka, bohatý strýko
doktor, jeho priateľ
Marta, švagriná ,
vdova po strýkovom bratovi
Pišta, jej syn
Angela, strýkova sestra
Ing. Paľo, jej muž
Déži poštár, strýkov bratranec
Irenka, jeho dcéra
smrť

–
–

Jozef Bičan
Daniel Taraba

–
–
–
–
–
–
–

Ivanka Rajniaková
Ľubomír Melo
Beátka Badibangová
Vladimír Štadáni
Vlasto Slováček
Zuzka Samcová
Janka Trnovcová

–

Peter Pristach
Ľubomír Bukovinský ml.
Marta Pristachová

Technickí pracovníci

Réžia
Termíny predstavení:
Strečno:

–

25. 12. 2013 o 19,oo hod
27. 12. 2013 o 19,oo hod
29. 12. 2013 o 19,oo hod
Mojš:
4. 1. 2014 o 18,oo hod.
Stráňavy:
5. 1. 2014 o 18,oo hod.
Varín:
12. 1. 2013 o 18,oo hod.
V prípade záujmu uvedieme reprízu dňa 19. 1. 2014, t. j. v nedeľu o 18,oo hod
Marta Pristachová
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Rozpočet obce Strečno na rok 2014
Príjmy
Klas.
100

Názov

Suma

2 000

ZŠ - Vzdelávacie poukazy Pren.
kompetencie
ZŠ - Sociálne znevýhod.prostre312001
die Pren.kompetencie
ZŠ - Asistent učiteľa Pren.
312001
kompetencie
312001 MŠ - Transfer Pren.kompetencie

9 000

312001 Transfer Voľby rok 2014

3 600

9 000

312001 Transfer - Matrika

4 838

212003 Nájom káblovej televízie

4 000

Bežný rozpočet

212003 Nájom priestorov OPS

3 000

Daňové príjmy

212003 Nájom Plynovod SPP a.s.

111

Daň z príjmov FO
525 000
Výnos dane z príjmov poukázaný
111003
525 000
územ.samospráve
121
Daň z nehnuteľností
225 245

212003 Nájom Parkovisko
Prenájom - Inventár OÚ (1100 l
212004
kontajner a iné)
221
Administratívne poplatky

121001 Daň z pozemkov

221004 Správne poplatky
Poplatky z nepriemyselného a
223
náhodného predaja a služieb
223001 Miestny rozhlas

93 770

121002 Daň zo stavieb
131 300
Daň z bytov a nebytov. priestorov
121003
175
v bytovom dome
133
Dane za špecifické služby
76 260

636
2 100

4 274
900

223001 Cintorínsky poplatok /hroby/

870

133001 Daň za psa

3 260

223001 Dom smútku

250

133003 Za výherné hracie prístroje

3 000

223001 Odpadové nádoby

300

133006 Daň za ubytovanie
Za užívanie verejného priestran133012
stva
Za komunálne odpady a drobné
133013
stavebné odpady
200
Nedaňové príjmy

9 000

223001 Kopírovanie

1 000

223001 Beh oslobodenia

212

Príjmy z vlastníctva

212002 Z prenajatých pozemkov
212002 Z prenajatých pozemkov OPS
212003 Nájom 12 bytová jednotka
212003 Nájom KD - Byty
212003 Nájom Kotolňa - OPS
212003 Nájom Kompa

60 000
84 569
14 800
4 000
18 298
5 975
664
4 550

223001 Príjmy za druhotné suroviny
223001 Poplatok za ťažbu Polom
OK- Zápisné,pošk.knihy, upo223001
mienky,kopírov.,internet
Úroky z účtov finančného hos243
podárenia
243
Úroky prijaté z účtov
292

292006 Z náhrad z poistného plnenia
292017 Vratky - vrátená výpomoc z OPS
292017 Vratky ostatné

13 000

300

212003 Nájom Kultúrny dom

2 500

311

212003 Nájom Bowling

5 975

212003 Nájom Telocvičňa

212003 Nájom Kanalizácia - SEVAK
Nájom FALCK Požiarna zbroj212003
nica

416
2 655

Ostatné príjmy

20
230
1 300
309
95
130
130
19 500
0
6 000
13 500

Granty a transfery

Granty
Recyklačný fond - granty, finanč.
311
príspevky
Tuzemské transfery v rámci
312
verej.správy - bežné
312001 ZŠ - Transfer Pren.kompetencie

312001

312001 Transfer - Register Obyvateľov

414

200
3 600
3 038

842

312001 Transfer - Životné prostredie

267

312001 Transfer - Vojnové Hroby

620

312001 Transfer - Doprava
Transfer - Projekt Doplnenie
312001
knižnič.fondu v OK
Transfer - UPSVaR Podpora
312001
zamestnan.§ 50j/NS-ESF
Transfer - UPSVaR Podpora
312001
zamestnan.§ 50j/NS-ŠR
Spolu príjmy bežného rozpočtu

135

Kapitálový rozpočet
Tuzemské transfery v rámci
322
verej.správy - kapitál.
322001 KP - Rozšírenie vodovodu
KP - Transfer Pož.zbrojnica
322001
rekonštrukcia - EÚ
KP - Transfer Pož.zbrojnica
322001
rekonštrukcia - ŠR
Spolu príjmy kapitálového
rozpočtu
Finančné operácie
450

414

6 960

500
23 290
4 110
1 336 305
61 000
50 000
0
11 000
61 000

Z ostatných finančných operácií
Zostatok prostried.z predchádzaj.
453
rokov - poklad., banka
454001 Z rezervného fondu obce

5 900

Spolu príjmy finančných operácií

5 900

391 913

0
5 900

Spolu príjmy: 1 403 205

339 913

Výdaje
Názov
Kontrola,finančné riadenie a
01
patnerstvá obce
01.01 Finančné riadenie

Suma
110 518
102 298

Propagácia a marketing

6 900

02.01 Prezentácia obce
Tovary a služby (Obec.noviny,ka630
lendáre,buletíny)
02.02 Pamäťové dedičstvo obce

5 500
5 500
1 400

637

FR - Bankové poplatky

651

FR - Úroky úver č. 020712

20 000

632

PDO - Energie

400

651

FR - Úroky úver č. 020132

200

633

200

651

FR - Úroky úver ŠFRB

0

635

821

FR - Splátka úver č. 020712

55 000

PDO - Všeobecný materiál
PDO - Údržba budov, objektov
alebo ich častí
Interné služby

821

FR - Splátka úver č. 020132

15 410

821

FR - Splátka úver ŠFRB

9 873

01.02 Kontrola
Mzdy, platy a ostatné osobné
610
vyrovnania
620
Poistné a príspevky do poisťovní

6 120

630

Tovary a služby

1 500

01.03

Členstvá a partnerstvá obce

2 100

630

Tovary a služby
Bežné transfery - Členské
príspevky

640

1 815

02

3 600
1 020

100
2 000

03

800
32 905

03.01 Činnosť orgánov samosprávy
ČOS - Poistné a príspevky do
620
poisťovní
630
ČOS - Odmeny a príspevky

3 980

03.02 Chod obce

4 715

634

Autodoprava - Pohonné hmoty
Autodoprava - Pohonné hmoty
634
Voľby 2014
Autodoprava - Servis, údržba a
634
oprava vozidiel
Autodoprava - Poistenie vozidiel,
634
TK,EK,známky
KV - Obstaranie motorového
714
vozidla
Informačné prostredie - softvér,
03.04
výp.technika
630
Tovary a služby
03.05 Vzdelávanie zamestnancov

980

631

3 000

633

1 800
60
500
580
15 000
900
900
2 400

VZ - Cestovné náhrady

100
300

2 970
2 700

632

CHO - El.energia Kompa

200

VZ - Knihy, časopisy
VZ - Školenia, kurzy, semináre,
637
porady
03.06 Kotolňa

633

CHO - Všeobecný materiál
CHO - Údržba kompa, káblová
TV
CHO - Všeobecné služby

100

632

Kotolňa - Energie

3 000

637

Kotolňa - Všeobecné služby

1 415

04

Služby občanom

9 368

04.01 Matričné služby

4 906

635
637

03.03 Autodoprava

17 940

2 000

270
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633

MS - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
MS - Poistné a príspevky do
poisťovní
MS - Všeobecný materiál, ošatné

637

MS - Všeobecné služby

610
620

04.02 Obecné evidencie
OE - Tovary a služby (+ staveb.
630
úrad)
04.03 Informačné média

3 528
1 233
120
25
3 662
3 662

642
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ŠČ - Príspevok Futbalový klub

16 000

700

Kapitálový výdavok

642

ŠČ - Príspevok Lyžiarsky oddiel

1 500

12

Bývanie

642

ŠČ - Príspevok Tenisový klub

1 200

12.01 Bývanie, občianska vybavenosť

1 320

09.02

45 700

632

Bývanie - Energie

1 120

350

637

Bývanie - Všeobecné služby

632

Športová hala, telocvičňa
ŠHaT - Poistné a príspevky do
poisťovní
ŠHaT - Energie športová hala

632

ŠHaT - Energie telocvičňa

12 000

620

1 350

800

633

ŠHaT - Všeobecný materiál

500

633

IM - Všeobecný materiál

200

635

IM - Údržba miestneho rozhlasu

500

637

IM - Poplatky a odvody

100

05

Verejný poriadok

6 860

717

05.01 Požiarna ochrana

6 860

10

ŠHaT - Údržba a opravy
ŠHaT - Dohody mimopracovného pomeru
KV - Rekonštrukcia admin.
budovy FK
Kultúra

500

635

632

PO - Energie Požiarna zbrojnica

4 880

10.01 Kultúrny dom

633

PO - Všeobecný materiál

300

632

KD - Energie

634

PO - Pohonné hmoty, mazivá

200

633

KD - Všeobecný materiál

634

215

635

KD - Údržba a opravy

700

637

KD - Všeobecné služby

635

PO - Poistenie Pož.zbrojnica
PO - Prepravné a nájom doprav.
prostriedkov
PO - Opravy a údržba

200

717

KV - Rekonštrukcia sála KD

637

PO - Školenia, kurzy

150

637

PO - Všeobecné služby

200

637

PO - Poplatky a odvody

15

06

Odpadové hospodárstvo

634

06.01 Zber a likvidácia odpadu
ZLO - Mzdy, platy a ostatné
610
osobné vyrovnania
ZLO - Poistné a príspevky do
620
poisťovní
633
ZLO - Všeobecný materiál
ZLO - PHM, mazivá, oleje,
634
mýtne poplatky
634
ZLO - Servis, údržba
636

ZLO - Nájom kontajnerov
ZLO - Všeobecné služby, odvoz
637
komunál.odpadu
06.02 Separovaný zber

62 000
61 800
9 200
3 216
100
2 300
300
2 000
44 684
200

637

SZ - Všeobecné služby

200

07

Miestne komunikácie

121 904

07.01 Kapitálové výdavky
KV - Prípravná a projektová
716
dokumentácia
KV - Rekonštrukcia miestnych
717
komunikácií
07.02 Údržba komunikácií

105 404

633

ÚK - Všeobecný materiál

5 000

637

634

636
637

VZSP - PHM, oleje, doprava
VZSP - Údržba prev.strojov,
prístroj., zariadení
VZSP - Prenájom pozem.na
verej.prosp.účely
VZSP- Všeobecné služby

08

Vzdelávanie

70 900

632

VO - El. energia

900

633

VO - Všeobecný materiál

635

VO - Opravy a údržba

67 430

09.01 Športová činnosť

21 730

636

ŠČ - Nájom pozemku Ostredok

637

ŠČ - Športové podujatia

530
2 500

1 000
418
102 000

3 000

KČ - Hájovček - Tovary a služby
KČ - Kultúrne podujatia - Tovary
630
a služby
11
Prostredie pre život
Verejná zeleň a spoločné
11.01
priestranstvá
VZSP - Poistné a príspevky do
620
poisťovní
633
VZSP - Všeobecný materiál

15 000

70 000

500

630

ÚK - Údržba ciest

70 000

31 720

8 200

635

900

135 638

10.03 Kultúrna činnosť, osveta
KČ - Dychovka - Poistné a prísp.
620
do poisťovní
630
KČ - Dychovka - Tovary a služby

11.02 Verejné osvetlenie

08.01 Dotácie
Dotácie - Príspevok Školský úrad
Varín
08.02 Kapitálové výdavky
KV - Rekonštrukcia Materská
717
škola - strecha
09
Šport

147 703

3 865

635

1 500

30 000

10.02 Obecná knižnica
OK - Poistné a príspevky do
620
poisťovní
632
OK - Energie
OK - Všeobecný materiál, knihy,
633
časopisy
OK - Projekt Doplnenie knižnič.
633
fondu
637
OK - Všeobecné služby

100 404
16 500

1 000

100
2 200
700
500
365
200
1 000
4 000
21 778
7 278
300

Dom smútku - Údržba
Rozšírenie vodovodu, kana11.04
lizácie

14

Administratíva
Obec - Mzdové a zákonné
14.01
výdavky
A - Mzdy, platy a ostatné vyrov610
nania
A - Poistné a príspevky do
620
poisťovní
637
A - Stravovanie
14.02 Obec - Tovary a služby
631

A - Cestovné
A - Fax, telefóny, internet,
632
poštovné
A - Všeobecný materiál, DKP,
633
reprezentačné
A - Opravy a údržba prev.stroj.
635
prístr.,zariad.
A - Všeobecné služby, poplatky,
637
posudky
Podpora cestovného ruchu 14.03
TIK
632
A - TIK - Energie

200
43 834
7 200
200
500
500
1 000
2 300
2 700
36 634
22 282
11 972
2 380
156 224
137 224
98 000
35 000
4 224
18 200
100
4 000
6 500
600
7 000
800
400
150

1 800

637

A - TIK - Všeobecné služby

250

200
2 978
1 000
12 200
10 000
200
2 000
1 800

635

Sociálne služby
Obecné dotácie, podpora,
13.01
výpomoci
642
ODPV - Príspevok Klub ZŤP
ODPV - Príspevok Klub dô642
chodcov
ODPV - Príspevok Červený kríž
642
- darcovia
642
ODPV - Príspevok MO Matica
ODPV - Príspevok pri narodení
642
dieťaťa
ODPV - Sociál.výpomoc,prísp.
642
strava dôchodci
13.02 Podpora zamestnanosti
PZ - Mzdy, platy a ostatné
610
vyrovnania
PZ - Poistné a príspevky do
620
poisťovní
637
PZ - Stravovanie

1 000

632

634

13

A - TIK - Všeobecný materiál

2 300

633

1 320

633

11.03 Pietne miesta obce
Dom smútku - Energie
Dom smútku - Všeobecný
materiál
Dom smútku - Poistenie

0

100
100
300
0

Spolu: 859 644
ZŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj
339 913
111)
ZŠ - Vzdelávacie poukazy (Zdroj
6 960
111)
ZŠ - Asistent učiteľa (Zdroj 111)
3 600
ZŠ - Sociál.znevýhodn.prostredie
200
(Zdroj 111)
ZŠ - ŠKD (Zdroj 41)
12 600
ZŠ - CVČ (Zdroj 41)
MŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj
111)
MŠ + Škol.jedáleň (Zdroj 41)

27 250

150 000

SPOLU ZŠ, MŠ, ŠJ

543 561

3 038

Spolu výdaje: 1 403 205
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Sviatok všetkých svätých versus Helloween
Vždy, keď vyjde nové číslo Strečnianskeho hlásnika, so záujmom si prečítam pravidelné príspevky pani Anny Melišovej,
ktoré sa týkajú histórie rôznych kresťanských sviatkov. Chcel by som jej touto cestou poďakovať za jej zaujímavé príspevky,
ktoré približujú ľuďom okolnosti a význam
jednotlivých kresťanských sviatkov, s ktorými sa počas roka stretávame.
Musím však priznať, že nie vždy som
presvedčený o objektivite a pravdivosti obsahu niektorých článkov. Týka sa to aj príspevku z posledného Hlásnika č.5/2013 s
názvom Sviatok všetkých svätých versus
Helloween.
História starobylého sviatku Helloween totiž vôbec nie je taká jednoznačná a
čierno-biela ako to autorka napísala. Tento sviatok sa síce spája najčastejšie so starovekým národom Keltov, no 31. októbra
neslávili len akýsi „festival smrti na počesť
svojho pohanského božstva“, ale slávili aj
koniec zbierania úrody z polí, čo bol vždy
jeden z najdôležitejších sviatkov v roku pre
národy celej planéty. Je možné, že Kelti s
tým spájali aj vďakyvzdanie či udobrovanie si mocných božstiev, ktoré v ich predstavách rozhodovali o živote a smrti.
Kelti patria medzi najstaršie civilizované národy Európy a tvorili dejiny európskej kultúry stáročia predtým, ako sem
prišlo kresťanstvo. Svojim polyteistickým
náboženstvom si vysvetľovali svet, ktorý

ich obklopoval, a ak niektoré ich dôležité tradície pretrvali v povedomí ľudstva
dodnes, netreba ich označovať hneď ako
„okultistické“.
Ani úplná odlišnosť Helloweenu od
Sviatku všetkých svätých, ako to podčiarkuje vo svojom článku autorka, nemusí byť
úplne pravdivá, a to že sa dátumovo skoro
kryjú, nemusí byť len vecou náhody.
Pri šírení kresťanstva medzi národmi
Európy už najstarší pápeži podporovali to,
čomu dnes hovoríme „pohansko-kresťanský synkretizmus“. Jedná sa o prelínanie a
spájanie tzv. pohanských a kresťanských
sviatkov, tradícií či symbolov. Európske
národy mali svoje náboženstvá a kultúru
dávno pred vznikom kresťanstva, a preto aj po obrátení na novú vieru sa svojich
tradícií a zvykov vzdávali len veľmi ťažko.
Mnohé z nich pretrvali v kresťanskom
svete dodnes a kresťania ich prispôsobili
svojím potrebám. Ako jeden príklad takéhoto javu môžu slúžiť napríklad aj Vianoce: dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že
staroveké národy severnej pologule slávili
od nepamäti okolo 21. decembra tzv. zimný slnovrat, čiže znovuzrodenie Slnka ako
nevyhnutnej podmienky života na Zemi a
kresťania slávia príchod Ježiša Krista práve
v tomto období. Tieto aktivity na „uľahčenie“ pokresťančovania národov podporovali aj veľkí pápeži, vrátane Gregora I.
Veľkého (540-604).

reakcia na článok
Helloween a „Dušičky“ môžu mať podobný príbeh. O takýchto otázkach sa ale
vedú neustále seriózne historické, etnografické, jazykovedné a archeologické výskumy a diskusia či podrobná rozprava o
nich určite nepatri do tohto periodika.
Článok bol určite veľmi poučný a zaujímavý, ale označiť Helloween za „okultistický sviatok“, deti oblečené za strašidlá za
preoblečené „nepokojné duše“ a podobne,
považujem za nepresné. Je nutné si uvedomiť, že európska kultúra nie je len dedičom
kresťanskej civilizácie. Rovnaký podiel na
jej formovaní má aj antická kultúra, ktorej integrálnou súčasťou bola aj keltská
civilizácia. A hoci ich kresťanská tradícia
označuje ako pohanské, zanechali nám
mnoho zvykov a tradícií, ktoré sú bežnou
súčasťou nášho života bez toho, aby sme si
to uvedomovali. Helloween patrí rovnako
do európskeho kultúrneho dedičstva ako
Pamiatka zosnulých a kto si ho pripomína
tekvicou so sviečkou či zábavným strašidlom, nerobí určite nič okultistické a zlé.
Chápem, že pani Melišová píše svoje príspevky ako presvedčená veriaca, no táto
skutočnosť by nemala ovplyvňovať objektivitu historického poznania, k čomu vyzýval aj veľký pápež Ján Pavol II. Avšak jej
články sú určite veľmi zaujímavé, poučné,
veľmi si vážim jej aktivitu v tomto smere a
želám jej mnoho síl do ďalšej tvorby.
S.Trnovec ml.

Želáme Vám krásnu zimu a spoločné zážitky s folklórom.
Dajte si pod stromček úsmev,
čo slzy utiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, lásku,
čo ozaj málo stojí.
Zabudnite na starosti,
prežite chvíle v zdraví,
šťastí a radosti.
Svojim členom aj vám všetkým veselé Vianoce a šťastný nový rok želá
Výbor ZO Jednoty dôchodcov v
Strečne

Pokojné Vianoce
a úspešný nový rok 2014
Vám želá
FS Zvonica zo Strečna

Trinásty december venovaný Lucii padol v tomto roku na piatok. Kombinácia takmer
fatálna. Dievčatá zo základnej školy poobliekané v bielom a tvárami zaprášenými múkou
a sadzami sa vybrali po dedine s metlami, aby vymetali všetky kúty a očistili ich od zlých
síl. Pri návšteve obecného úradu neobišli ani kanceláriu starostu.
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Stolní tenisti v polovici súťaže
Trinásty december bol dňom, kedy naši
zástupcovia v krajských a okresných stolnotenisových súťažiach odohrali jedenásty
zápas v sezóne 2013/14.
Na domácej pôde „A“ mužstvo hostilo
áčko z Kysuckého Lieskovca, naše béčko sa
zároveň stretlo tiež s ich béčkom a Strečno
„C“ privítalo tiež súpera z Kysúc – Krásno „B“. Výsledky zodpovedali umiestneniu
v tabuľkách, a tak piatok trinásteho bol
dňom, kedy ani jedni nebodovali.
Druhú polovicu súťaže odštartujú 10. januára.
Medzitým však Stolnotenisový klub zorganizuje Vianočný turnaj 28. 12.(v nedeľu)
od 18,00 hod. v telocvični, na ktorý všetkých pozývajú.
KSST Žilina - 4. liga, Západ, muži
MSTK Martin B - Strečno A
15 : 3
Strečno A - Kláštor p. Zniev. A
10 : 8
Čadca D - Strečno A
16 : 2
Strečno A - Trnové A
6 : 12
Valča B - Strečno A
15 : 3
Strečno A - Medokýš MT B
12 : 6
MSTK Martin C - Strečno A
2 : 16
Strečno A - Rajec A
14 : 4
Kys. N. Mesto B - Strečno A
8 : 10
Žilina C - Strečno A
9:9
Strečno A - Kys. Lieskovec A
5 : 13
Tabuľka:
1. Žilina C
11 9 1 1 133:65 39
2. Kys. Lieskovec A
11 8 2 1 123:75 37
3. Čadca D
11 7 2 2 118:80 34
4. Trnové A
11 7 1 3 124:74 33
5. Valča B
11 7 0 4 109:89 32
6. MSTK Martin B
11 6 2 3 123:75 31
7. Strečno A
11 5 1 5 90:108 27
8. Kláštor p. Zniev. A 11 3 1 7 94:104 21
9. Rajec A
11 2 3 6 92:106 20
10. KNM B
11 2 2 7 85:113 19
11. Medokýš Martin B 11 1 3 7 73:125 17
12. MSTK Martin C
11 0 0 11 24:174 11

OSST Žilina - 6. liga, muži
KNM C - Strečno B
11 : 7
Strečno B - Rajec B
15 : 3
Bytča C - Strečno B
9:9
Strečno B - Višňové C
1 : 17
Divina - Lúky A Strečno B
10 : 8
Strečno B - Zákopčie B
16 : 2
Žilina Tepláreň A - Strečno B
13 : 5
Strečno B - Rosina B
10 : 8
Čadca F - Strečno B
13 : 5
Žilina Energodata F - Strečno B
10 : 8
Strečno B - Kys. Lieskovec B
6 : 12
Tabuľka:
1. KNM C
11 10 0 1 142:56 41
2. Višňové C
11 10 0 1 152:46 41
3. Kys. Lieskovec B
11 7 3 1 120:78 35
4. Žilina Tepláreň A
11 7 2 2 107:91 34
5. Bytča C
11 5 3 3 101:97 29
6. Divina - Lúky A
11 5 1 5 89:109 27
7. Čadca F
11 4 0 7 100:98 23
8. Strečno B
11 3 1 7 90:108 21
9. Rajec B
11 3 1 7 97:101 21
10. Žilina Energodata F 11 3 0 8 71:127 20
11. Rosina B
11 3 0 8 74:124 20
12. Zákopčie B
11 0 1 10 45:153 12

OSST Žilina - 7. liga, muži
Kotešová A - Strečno C
17 : 1
Strečno C - Jasenové A
10 : 8
Divina - Lúky B - Strečno C
5 : 13
Strečno C - Terchová A
12 : 6
Žilina Energodata G - Strečno C 14 : 4
Strečno C - Svrčinovec A
7 : 11
Nededza B - Strečno C
5 : 13
Strečno C - Nová Bystrica A
5 : 13
Čadca G - Strečno C
13 : 5
Nesluša A - Strečno C
10 : 8
Strečno C - Krásno B
5 : 13
Tabuľka:
1. Krásno B
11 11 0 0 155:42 44
2. Kotešová A
11 10 0 1 144:53 41
3. Žilina Energodata G 11 8 1 2 127:70 36
4. Nová Bystrica A
11 7 0 4 117:81 32
5. Terchová A
11 6 0 5 107:91 29
6. Jasenové A
11 5 0 6 104:94 26
7. Čadca G
11 4 0 7 82:116 23
8. Strečno C
11 4 0 7 83:115 23
9. Nededza B
11 4 0 7 89:108 23
10. Nesluša A
11 3 1 7 85:113 21
11. Svrčinovec A
11 3 0 8 55:143 20
12. Divina - Lúky B
11 0 0 11 38:160 11

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET
Vážení občania, blížia sa sviatky pokoja, radosti, ale aj osláv príchodu nového roka. Poďme
si spoločne zaspomínať, čo všetko sa udialo vo
svete Vašej káblovej televízie a internetu.
V prvom polroku sme potešili predovšetkým užívateľov internetu takmer dvojnásobným zvýšením rýchlosti. Samozrejme, že bez
navyšovania mesačných poplatkov. A aby sme
motivovali aj budúcich záujemcov, stiahli sme
aktivačné poplatky až na nulu.
V digitálnej televízií sme postupne zavádzali nové televízne stanice. Začali sme televíziou
Fooor, Wau a nesmieme zabudnúť ani na Senzi
TV. V polovici roka sme ukončili samostatné
predplácanie programov a naplno sme začali
„balíčkovať“. To zákazníkom prinieslo väčšie
množstvo televíznych programov. V mesiaci október sme si pre Vás pripravili darček –

program HBO na 3 dni úplne zadarmo. Počas
celého víkendu ste mohli sledovať tie najpútavejšie filmové novinky.
Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za vernosť, ale aj trpezlivosť, ktorú ste prejavili počas
zavádzania našich nových technológií.
Napriek všetkým novinkám sme zostali verní i klasickému analógovému vysielaniu. Preto Vám v súčasnej dobe prinášame až trojicu
kvalitných služieb za bezkonkurenčné ceny
– DIGITÁLNA TELEVÍZIA, INTERNET a
ANALÓGOVÁ TELEVÍZIA. Už čoskoro prekvapíme zaujímavými ponukami a zvýhodneniami každého, kto je nám verný a využíva
všetky naše služby.
V závere Vám chceme popriať požehnané a
pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok
2014.
Kolektív TES Media, s.r.o.

Turistický oddiel Uhlík ďakuje všetkým turistom za priazeň, praje príjemné prežitie Vianoc a novom roku
objavenie nových možností a splnenie
všetkých prianí.
Zároveň pozýva záujemcov na:
Koncoročný výstup na Suchý. Termín: 29. 12. Odchod od hornej Jednoty
o 8,45 hod.
Výstup na Čipčie. Termín 4. 1. 2014.
Odchod autobusom od hornej Jednoty
o 8,00 hod. Cestovné: 2,0 Eur.
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Žiaci FK Strečno
hodnotenie jesennej časti ročníka 2013/2014
Družstvo žiakov FK Strečno v ročníku
2013/2014 hrá v II. triede riadenej oblastným zväzom v Žiline. II. trieda má 14
účastníkov. Súťaž pre nás začala 18.8. a
končila 2.11.2013, keď sme mali dohrávku.
Káder družstva tvoria hráči s ročníkom
1999 a mladší. Spolu ich je aktívnych 22.
Brankári: Jakub Beháň a Tomáš Kormančík, ktorí mali striedavé štarty aj ako hráči. Hráči: Pavlina Jakub, Beháň Frederik,
Samec Branislav, Galadík Peter, Kopásek
Ján, Oberta Tomáš, Peťko Jakub, Jankulár
Andrej, Čičmanec Timotej, Zaťura Andrej,
Taraba Róbert, Štadáni Ivan, Chovanec
Šimon, Haluška Dominik, Beháň Marián,
Hubočáni Adam, Beháň Michal, Mičlo Jakub a dievčatá Košová Janka a Hauerová
Kristína, ktorá sa presadila aj gólovo.
V jesennej časti viedli družstvo žiakov
Ondrej Kormančík za výdatnej pomoci
Petra Beháňa. Tréningy boli trikrát do týždňa. Odohrali sme aj niekoľko priateľských
zápasov, v ktorých išlo hlavne o precvičenie herných situácií. Majstrovské zápasy
sme hrávali doma v sobotu a vonku v nedeľu. V jesennej časti sme obsadili pekné
tretie miesto. Z trinástich zápasov máme
9 výhier (5 doma a 4 vonku), 3 remízy (2
doma a 1 vonku) a 1 prehra vonku. Počet
získaných bodov 30 (17 doma a 13 vonku), skóre 58:10 (doma 38:6 a vonku 20:4).
Máme najlepšiu obranu, v súťaži sme dostali iba 10 gólov. Útok s 58 gólmi je na
druhom mieste.
Konkrétne k jednotlivým zápasom.
1. kolo Strečno – Rosina 1:1 (Samec B.)
Nepremenené príležitosti nás pripravili o
víťazstvo.
2. kolo Dolná Tížina – Strečno 3:1 (Samec B.)
Dva úniky posadili súpera na koňa. Ani
zlepšený výkon v druhom polčase nedokázal zabrániť jedinej prehre.
3. kolo Strečno – Kotešová 8:0 (Beháň.
F, Samec B. 3x, Zaťura A. 2x, Oberta T. a
Galadík P.)
Jednoznačne víťazstvo s hernou a gólovou prevahou.

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 20. decembra 2013 v náklade
350 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: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

4. kolo Ďurčiná – Strečno 0:2 (Zaťura A.
2x)
Oslabené družstvo dokázalo svoju silu a
usilovnosťou sa dopracovalo k víťazstvu.
5. kolo Strečno – Hôrky 8:0 (Kopásek J.,
Peťko J., Zaťura A.3x, Samec B.2x a Hauerová K.)
Súper známy a povinné víťazstvo bolo
naše.
6. kolo Rašov – Strečno 0:6 (Peťko J. 4x,
Samec B. a Zaťura A.)
Neznámy súper, no po prvotnom oťukaní sme prevzali vývoj zápasu do vlastných
rúk.
7. kolo Strečno – Brodno 10:0 (Beháň F.,
Peťko J.2x, Samec B., Čičmanec T. 2x a Zaťura A. 4x)
Brodnu sa nedarí a zrodilo sa naše najvyššie víťazstvo.
8. kolo Strečno – Hliník 6:3 (Kormančík
T., Beháň F., Peťko J., Samec B.3x)
Dohrávka - hráči boli útočne naladení a
zabudli na obranu.
9. Kolárovice – Strečno 1:3 (Galadík P.,
Pavlina J. a Chovanec Š.)
Absenciu strelcov nahradili nové talenty
a po zlepšenom druhom polčase sme víťazstvo strhli na svoju stranu.
10. kolo Strečno – Krasňany 2:2 (Kopásek J. a Chovanec Š.)
Po hrubých chybách v druhom polčase a
nepremenených príležitostiach sme utrpeli
remízu.
11. kolo Ovčiarsko – Strečno 0:0
Vybrali sme si svoju slabšiu chvíľku, vôbec sme sa nedokázali presadiť.
12. kolo Strečno – R.T.- Konská 3:0
Hostia neprišli.
13. kolo Divinka – Strečno 0:8 (Kormančík T., Pavlina J., Jankulár A., Samec B.4x,
Galadík P.)
Jednoznačne najslabšie družstvo súťaže,
povinné víťazstvo.
Žiaľ ani tento rok sme sa nevyhli častým
absenciám niektorých hráčov. Beháň Frederik a Samec Branislav pravidelne štartovali v družstve dorastu. Zaťura Andrej
a Peťko Jakub mali tiež herný výpadok a
žiaľbohu sa obnovilo zranenie kolena Jankovi Kopáskovi, ktorému aj takto želáme
skoré a úplné uzdravenie.
Vyťaženosť hráčov bola nasledovná. Najviac odohraných minút má Tomáš Kormančík 825, nasleduje Jakub Pavlina s 802
minútami. Ďalším je Tomáš Oberta so 745
minútami. Ostatní hráči sú na tom takto:
667 Frederik Beháň, 650 Andrej Zaťura,
608 Jakub Peťko, 550 Branislav Samec, 545
Andrej Jankulár, 490 Jakub Beháň, 487
Timotej Čičmanec, 483 Ján Kopásek, 423
Šimon Chovanec, 421 Kristína Hauerová, 373 Peter Galadík, 358 Ivan Štadáni,

II. trieda žiaci
1. FK Ďurčiná
13 11 1
2. OŠK Rosina
13 10 2
3. FK Strečno
13 9 3
4. FK Fatran D. Tižina 13 8 2
5. FK Hliník
13 8 1
6. TJ Tatran Krasňany 13 6 3
7. TJ Kolárovice
13 6 1
8. TJ R.Teplice-Konská 13 5 2
9. OFK Ovčiarsko
13 4 3
10. Družstevník Hôrky 13 4 2
11. OFK Kotešová
13 4 1
12. Družstevník Rašov 13 3 3
13. RTJ Brodno
13 1 0
14. Divinka
13 0 0

1
1
1
3
4
4
6
6
6
7
8
7
12
13

47:14
66:12
58:10
38:20
53:24
35:31
31:33
38:21
21:34
27:32
23:34
17:42
8:78
6:83

34
32
30
26
25
21
19
17
15
14
13
12
3
0

324 Janka Košová, 162 Marián Beháň, 90
Dominik Haluška, 60 Róbert Taraba, 48
Michal Beháň, 15 Hubočáni Adam a do
mužstva ešte patrí Jakub Mičlo.
So strelcami gólov u žiakov je to nasledovné. Najlepším strelcom jesennej časti je
Samec Branislav so 16 gólmi. Následné poradie je takéto: 12 Andrej Zaťura, 8 Jakub
Peťko, 3 – Peter Galadík, Frederik Beháň,
2 – Šimom Chovanec, Janko Kopásek, Jakub Pavlina, Tomáš Kormančík, Timotej
Čičmanec, 1 – Andrej Jankulár, Tomáš
Oberta a góly dávajú aj dievčatá -Kristína
Hauerová.
Začali s nami trénovať aj ďalší, ktorých
viedol Marek Hanuljak v prípravke a pomaly sa zoznamujú s „veľkým“ futbalom.
Keď úspešne prekonajú adaptáciu, budú
zaregistrovaní a rozšíria družstvo žiakov.
Počas zimy sa zúčastňujeme halových
turnajov organizovaných pre dievčatá, pre
chlapcov a pre zmiešané družstvá. Môže
nás iba tešiť, že nikdy sme neskončili poslední.
Na záver ďakujem p. starostovi Dušanovi
Štadánimu a p. riaditeľovi ZŠ Mariánovi
Obertovi za podporu mladých športovcov,
ďakujem aj všetkým fanúšikom a rodičom,
ktorí nás prišli podporiť na ihrisko a pomohli nám prezimovať na krásnom treťom
mieste.
Na Vianoce želám pokoj a dobrú vôľu
do každej, nielen športovej rodiny a do
nového roku radosť a chuť do práce pri
sebarealizácií.
Ondrej Kormančík

