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Volebný rok

Každý nový rok je rokom očakávaní, 
predsavzatí. Sú to osobné, rodinné i spolo-
čenské, konkrétne či náhodilé udalosti, od 
ktorých zo svojej podstaty predpokladá-
me predovšetkým pozitívny vplyv na náš 
osobný život i priaznivý vývoj a spoločen-
skú situáciu.

Momentálne v nás doznievajú pocity zo 
zimnej olympiády, na prelome júna a júla 
nás čakajú majstrovstvá sveta vo futbale, 
ktoré sa budú prelínať pre Slováka s čoraz 
populárnejším Tour de France. Takže člo-
vek so vzťahom k športu si v tomto roku 
príde na svoje. Budú samozrejme i iné 
podujatia a medzníky a ich význam pod-
lieha vkusu, potrebám a požiadavkám jed-
notlivca či spoločnosti.

Roku 2014 sa u nás dáva i prívlastok vo-
lebný. Je príležitosťou pre každého. Kumu-
lácia volieb, ktorých počet vlastne ešte ani 
nepoznáme, lebo to určia  až výsledky, je 
ozaj mimoriadna. 

Sobota 15.marca je dňom volieb prezi-
denta Slovenskej republiky. Až 14 kan-
didátov sa uchádza o post hlavy štátu. V 
prípade, že ani jeden z nich nezíska nadpo-
lovičnú väčšinu platných hlasov oprávne-
ných voličov, bude druhé kolo v sobotu 29. 
marca 2014. Funkčné obdobie zvoleného 
prezidenta je päť rokov.

24. mája budú u nás voľby do Európ-
skeho parlamentu. Poslanci Európskeho 
parlamentu, ktorí sú zástupcami občanov 
Únie, kde bude Slovensko predsedníckou 
krajinou Rady EÚ od 1. júla 2016, sú pria-
mo volení taktiež na 5 rokov.

Komunálne voľby sa budú konať v druhej 
polovici novembra 2014. Zastupiteľský 
zbor obce, volený v priamych voľbách oby-
vateľmi obce, má štvorročný mandát.

Volebné právo nám deleguje účasť na 
rozhodovaní. Ako s ním naložíme je súk-

Dňa 16.2.2014 bolo zvolané Zhromažde-
nie  s programom prechodu pozemkových 
spoločenstiev bez právnej subjektivity  na 
právnu ( Bývalý urbariát obce Strečno, 
pozemkové spoločenstvo,  Lesné družstvo 
Strečno, pozemkové spoločenstvo,  Lesný 
spolok Ostredok Strečno, pozemkové spo-
ločenstvo  a Komposesorát Strečno, po-
zemkové spoločenstvo  ).  Podielnici (čle-
novia spoločenstva) s účasťou  51,7178  %  
čo je 3000,8025 hlasov odsúhlasili založe-
nie spoločenstva s názvom POZEMKOVÉ 
SPOLOČENSTVO STREČNO.  

POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  STREČNO
Výbor v zložení:
predseda spoločenstva:    Marian Jurík  
podpredseda - hospodár :  Ing. Peter So-

kolovský  
ekonomický hospodár – pokladník:  Ma-

rián Trnovec
člen výboru:   Žofi a Tavačová 
člen výboru:   Stanislav Štadáni 
Dozorná rada v zložení:   
predseda dozornej rady:   JUDr. Margita 

Beháňová
člen dozornej rady:  Pavol Bukovinský
člen dozornej rady:   Ing. Stanislav Šupej 

Vo februári končí vo funkcii prezidenta 
závodu Dong Hee Slovakia, s.r.o pán Je-
ong Won Kim, ktorý tu pôsobil od marca 
2011. Personálne zmeny vo vedení pod-

Výmena prezidenta
niku  sú riadené centrálou a dochádza k 
ním každých 3 – 5 rokov.

Súčasný prezident pokračoval v dob-
Pokračovanie na 7. strane »

Ťažko sa niekedy hľadajú stratené dedičstvá našich predkov, zhmotnené nie v majetkoch, 
statkoch, ale v duchovnom odkaze, v tom všetkom, čo ich sprevádzalo od kolísky, prežívajúce 
a dedené generáciami, až sa postupne stratili v ničote. Možno ich predčasne preťala tepna 
industrializácie, vinúca sa vôkol našej dedovizne, prinášajúc pokrok a vidinu lepšej budúc-
nosti, ničiac staré relikvie  považované za haraburdie, búrajúc dedovizne považované za 
barabizne, hanbiac sa držať sa tradícií našich materí. Mohli sme len tíško závidieť , keď sme 
inde videli rozjasanú chasu, ujúkajúc i krepčiac, sprítomňujúc krásne tradície, stále žijúce, 
vyvolávajúce predstavy zašlých zvykov a obyčajov.   Ešte že u nás  Th ália niesla pochodeň a 
rozdávala sa vo vyprázdnenom priestore ponúkajúc  zamyslenie nad plynúcim časom.  Prá-
ve čas býva najlepším liekom, umožňuje nielen zabudnúť, ale aj zhmotniť myšlienky nad-
šencov v hlave nosené , hľadať to, čo tu kedysi bolo, loziť po povalách a prekračovať polená 
nielen rukami hodené. A hľa, nenápadne sa zrodilo čosi, čo nás napĺňa radosťou, pripomína 
nám zašlé zvyky  každého ročného obdobia ako i rôznych 

Návraty tradícií alebo kultúra v pohybe

Pokračovanie na 7. strane »

Na fotografi i z pracovného obeda sú zľava: nový prezident pán Young  Cheol Rhee, 
starosta obce Dušan Štadáni, odchádzajúci prezident Jeong Won Kim, Ing. Dana Bar-
číková, personálny manažér a You In Dae, prezident Webasto Slovakia.
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Oznam
Stredoslovenská energetika – Dis-

tribúcia a.s. ako osoba poverená pre-
vádzkovaním elektrických vedení v 
katastrálnom územi obce Strečno 
v zmysle § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike upozorňuje 
občanov, že je zakázané v ochrannom 
pásme vonkajšieho nadzemného elek-
trického vedenia a pod elektrickým 
vedením:

a/zriaďovať stavby, konštrukcie a 
skládky

b/ vysádzať a pestovať trvalé porasty s 
výškou presahujúcou 3 m

c/ vysádzať a pestovať trvalé porasty 
s výškou presahujúcou 3 m vo vzdiale-
nosti 2 m od krajného vzdušného vodi-
ča s jednoduchou izoláciou

d/ uskladňovať ľahko horľavé a výbuš-
né látky

e/ vykonávať činnosti ohrozujúce bez-
pečnosť osôb a majetku

f/ vykonávať činnosti ohrozujúce 
elektrické vedenie a bezpečnosť a spo-
ľahlivosť prevádzky sústavy

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s 
výškou presahujúcou 3 m vo vzdiale-
nosti 5 m od krajného vodiča vzduš-
ného vedenia možno len vtedy, ak je 
zabezpečené, že tieto porasty pri páde 
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného 
vedenia.

Demografi cký vývoj obyvateľstva za rok 2013 bol priaznivý, pretože počet obyvateľov 
zostal približne na úrovni predchádzajúceho roka 2012. Pokles nastal pri počte prisťa-
hovaných a odsťahovaných občanov a najmä v tom, že zomrelo o 8 občanov viac ako v 
predchádzajúcom roku.

V roku 2013 boli nasledovné prírastky a úbytky obyvateľov (údaje v zátvorkách sú za 
rok 2012):

- narodilo sa 33 detí (34), z toho 17 chlapcov a 16 dievčat
- prisťahovalo sa 23 občanov (34)
- odsťahovalo sa 33 občanov (45)
- zomrelo 26 občanov (18), z toho 12 mužov a 14 žien
- Stav obyvateľov k 31. 12. 2013 bol 2628 (2631)
V školskom roku 2013/2014 navštevuje základnú školu  229 žiakov (243), z toho je 120 

chlapcov a 109 dievčat. Vyučovanie a chod školy zabezpečuje 20 učiteľov a 7 prevádzko-
vých pracovníkov. V rámci školskej záujmovej činnosti pracuje 47 rôznych krúžkov. Našu 
školu navštevuje 16 detí z iných obcí, naproti tomu iné základné školy navštevuje 32 detí 
z našej obce. 

Materskú školu navštevuje v priemere 64 detí, prevádzku zabezpečuje 6 učiteliek a 8 
prevádzkových pracovníkov (kuchárky, upratovačky, kurič). 

Knižný fond v obecnej knižnici k 31. 12. 2013 tvorilo 7648 titulov. Počet výpožičiek v 
roku 2013 bol spolu 3124.

Miera nezamestnanosti v obci sa pohybovala v priemere na úrovni 7,5%.
P.Ďurčo st.

Štatistika obce Strečno za rok 2013

Najstarší občania:
Otília Pristachová  92 rokov (september)
Jozefína Honková  92 rokov (december)
Jozefína Obertová  91 rokov (september)
Anna Verešová  91 rokov (september)
Štefan Beháň  90 rokov (jún)
Pavol Melo  dožil sa 90 rokov v januári t.r.

Uzavreli manželstvo:
 11. 5.  Michal Bitušík – Lucia Krupárová
 21. 6.  Peter Neománi – Radka Gallová
 6. 7.  Pavol Bukovinský – Katarína 
  Leščinská
 13. 7.  Jiří Ilovský – Jarmila Harciníková
 13. 7. Marián Ilovský – Katarína 
  Rosincová
 9. 8.  Jozef Vidiečan – Dominika 
  Janeková
 17. 8.  Maciej Pawel Grzeszczyk – 
  Katarína Albrechtová
 21. 9.  Peter Krištofík – Anna Galadíková
 28. 9.  Matej Oberta – Lucia Bublávková
 16. 11. David Polomský – Veronika 
  Šrenkelová
 29. 11. Jozef Kubička – Marta Dávidiková

 Zomreli:
 10. 1. Janka Tarabová 89 rokov
 14. 1. Žofi a Mojská 89 rokov
 4. 2. Ondrej Hliník 73 rokov
 20. 2. Jozefa Melová 58 rokov
 1. 3. Jolana Bukovinská 75 rokov
 6. 3. Ján Kadaši 78 rokov
 23. 3. Magdaléna Kadašiová 49 rokov
 31. 3. Ľubomír Melo 60 rokov
 25. 4. Ľudmila Kadašiová 81 rokov
 3. 5. Tomáš Valica 15 rokov
 10. 5. Anna Samcová 60 rokov
 22. 5.  MUDr. Ľudmila Ilovská 68 rokov
 5. 6. Emília Cesneková 77 rokov
 28. 6. Jozef Adamé 76 rokov
 18. 8. Rozália Repáňová 80 rokov
 25. 8. Amália Ďuračková  81 rokov
 26. 8. Anna Pratáková 78 rokov
 27. 8. Pavol Tomášik 67 rokov
 23. 9. Ambróz Hrnčiar 78 rokov
 3. 11. Ján Vojvoda 79 rokov
 11. 11. Mária Kotulášová 85 rokov
 1. 12. Jaroslav Mojský 63 rokov
 5. 12. Mária Ilovská 76 rokov
 17. 12. Jozef Janeka 85 rokov
 24. 12. Igor Janeka 57 rokov
 28. 12. Vincent Taraba  71 rokov

 Narodili sa: 
    6. 1.  Ema Moravčíková
 29. 1.  Nela Ritkavová
 11. 2.  Lukáš Miko
 18. 2.  Lukáš Trnovec
 14. 3.  Terézia Pešková
 28. 3.  Ema Mravcová
 8. 4.  Medel Martinez Rafael
 13. 4. Andrej Trulík
 18. 4.  Ella Antónia Mahútová
 28. 4.  Tadeáš Bukovinský
 1. 5.  Ema Tojčíková
 9. 5.  Matej Špalek
 29. 5.  Gabriel Kováč
 29. 5.  Veronika Sedliačková
 10. 6.  Sára Klocáňová
 14. 6.  Vivien Bizíková
 14. 6.  Nela Bizíková
 23. 6.  Šimon Mikula
 14. 7.  Tobias Tichák
 31. 7. Andrea Mojtová
 31. 7.  Nela Beháňová
 17. 9.  Róbert Košiar
 27. 9.  Matej Ovečka
 23. 10. Rastislav Melo
 14. 11. Leonard Bitušík
 19. 11. Nela Schiff erdecker
 19. 11. Filip Meško
 25. 11. Andrej Svinčák
 25. 11. Dávid Hojcuš
 4. 12. Laura Brezániová
 12. 12. Diana Neomániová
 14. 12. Sára Kulková
 24. 12. Filip Pršek

Voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta SR sa budú konať v sobo-

tu 15.3.2014 od 7,00 do 22,00 hodiny.
Okrsok č. 1 bude v sále kultúrneho domu.
Do okrsku č.1 patria ulice: 1. mája, 26. aprí-

la, 28. októbra, Cintorínska, Francúzskych 
partizánov, Hradná, Kamenná, Kováčska, 
Lesná, Lipová, M. Ilovského, Partizánska, 
SNP, Za záhradami, Zlatné. Okrsok č. 2 bude 
v jedálni kultúrneho domu. Do okrsku č. 2 
patria ulice: Československej brigády, Mlá-
deže, Nábrežná, Sokolská, Školská, Športová, 
Záhradná. Ak ani jeden z kandidátov nezíska 
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voli-
čov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 
29.3.2014 od 7,00 do 22,00 hodiny.
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V roku 2014 si pripomenieme 450. vý-
ročie prvého zázraku na príhovor Panny 
Márie v Šaštíne a 50.výročie potvrdenia 
Sedembolestnej Panny Márie za patrón-
ku Slovenska pápežom Pavlom VI. Na 76. 
plenárnom zasadnutí Konferencie bisku-
pov Slovenska biskupi rozhodli o vyhlá-
sení roka 2014 za Rok Sedembolestnej 
Panny Márie. Základným cieľom tohto 
mariánskeho roka je primknúť sa bližšie 
k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej 
vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce 
zverenie sa pod ochranu Sedembolest-
nej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 
15. septembra 2014. Príprava na tento 
významný deň spočíva v deväťmesačnej 
prípravnej novéne, pričom každý mesiac 
má svoju ťažiskovú tému. Súčasťou sú 
témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy 
počas homílií druhej nedele v mesiaci. Na 
každý mesiac súčasne je stanovený úmy-
sel, na ktorý sa môžu rodiny našich far-
ností modliť desiatok ruženca v danom 

mesiaci. Týmito 
modlitbami sa 
veriaci pripravia na slávnostné zverenie 
Slovenska pod ochranu Sedembolestnej 
Panny Márie 15. septembra 2014 v šaštín-
skej bazilike. 

Obeta a bolesť Panny Márie je cestou 
skutočnej lásky konajúcej pre dobro a 
posvätenie okolia. Úcta k nej je bránou 
nádeje pre obnovu Evanjeliového života 
každého z nás. Mária je vzorom nábož-
nosti pre celú Cirkev. Je vzorom viery v 
Boha, lásky a jednoty s Kristom. Je predo-
všetkým Panna, ktorá počúva Božie slo-
vo s vierou. S vierou a pokorou počala z 
Ducha svätého a porodila Krista. Je Pan-
na, ktorá sa modlí. Zaspievala Bohu svoj 
chválospev: „Velebí moja duša Pána...“ 
(Magnifi kat), ktorý sa rozšíril do celého 
sveta. Je Panna, ktorá prináša obetu, kto-
rá vrcholí na Kalvárii. Tu sa Mária svojím 
trpiacim materinským srdcom pridružila 
k obete Ježiša Krista.                             AM

Rok 2014 – 
Rok Sedembolestnej 
Panny Márie

Čaro Vianoc príchodom všedných dní 
bledne. Ostávajú pocity, spomienky, zá-
žitky. Aj ja si často spomínam na kultúr-
ne podujatia, ktoré pre nás každoročne 
pripravujú vzácni ľudia z našej dediny a 
ktoré v nás umocňujú  radosť z najkraj-
ších sviatkov v roku.

15. december 2013 - Tradície v srdci. 
Program, ktorého dušou je Ľubka Ku-
čerová. Útle žieňa, ktoré svojím milým 
úsmevom a slovom nadchýňa nejedno 
dieťa, čoho výsledkom je súbor Hájov-
ček. Koľko len detí nasmerovala na cestu, 
ktorá vedie k hudbe a spevu. Je úžasné 
sledovať, s akým oduševnením tieto deti 
vystupujú. A nielen oni. Ľubka dala do-
hromady aj súbor speváčok - mladých 
žien Zvonica, ktoré majú za sebou ne-
jeden úspech a bez ich účinkovania si 
nevieme predstaviť žiadne z našich obec-
ných podujatí. Obrovské ďakujem patrí 
všetkým účinkujúcim v tomto programe, 
ale to najväčšie obetavej Ľubke, bez kto-
rej by sme asi ťažko prežívali takéto milé 
chvíle.

25. december 2013 - Premiéra diva-
delnej hry ,,Pohreb“. Nabitá sála. Zvykli 
sme si, že k vianočným sviatkom patrí di-
vadlo, ktoré pre nás nacvičujú ochotníci 
z našej obce. Tento rok s morbídnym ná-
zvom ,,Pohreb“, v ktorom však o humor 
nebola núdza. Úžasné výkony hercov. 
Vďaka Martuške Pristachovej za skvelý 
výber a réžiu. Vďaka všetkým, ktorí sa 
akokoľvek podieľali na tomto podujatí, 
aby sme my, ostatní mali vianočné sviat-
ky obohatené o takéto krásne zážitky.

26. december 2013 - Vianočný koncert 
v kostole. Nazvala som ho ,,čerešnička na 
torte“. Ďakujem

 Otke Moravčíkovej, ktorá každoročne 
pripravuje tento koncert, za jej krásne 
a milé slová vyslovené k nám. Vyzdvi-
hujem výborný nápad pozvať hudobné 
rodiny zo Strečna. Maličkí vinšovníci 
nemali chybu. Narodený Ježiško iste ja-
sal nad toľkým umením spevu, hudby a 
slova.

Týmto článkom sa chcem zo srdca 
poďakovať všetkým účinkujúcim v spo-
mínaných programoch za ich hodnotné 
výkony. Nech vás hreje pocit dobre vy-
konanej práce a naša vďačnosť. Viem, že 
vytvoriť akýkoľvek program nie je otáz-
ka jedného týždňa či mesiaca, ale celého 
roka. Preto vám v novom roku  želám 
veľa zdravia, veľa dobrých nápadov a 
skvelých a šikovných ľudí okolo seba.

H. Kuzmányová

Ešte raz Vianoce...

Od obnovenia ochotníckeho divadla v 
roku 2009 to bola už naša 6. premiéra, kto-
rú sme odohrali 25. , 27. , 29. 12. 2013 . Pre 
veľký záujem sme odohrali po prvýkrát  aj 
štvrté  predstavenie 22. 2. 2014. Boli sme 
milo prekvapení vysokou účasťou našich 
spoluobčanov, ale aj divákov z iných obcí. 
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.  Je to od-
mena za 3 mesiace tvrdej práce. Milo nás 
prekvapili aj v susedných obciach. Tešili 
sme sa a s chuťou hrali pred vypredaným 
hľadiskom v Stráňavách, v Mojši a vo Va-
ríne. Za úspech divadelného predstavenia 
Pohreb od slovenského dramatika Ivana 
Holuba ďakujem veľkému počtu ochotní-
kov v našej obci. V prvom rade ďakujem 
predstaviteľom našej obce  za vytváranie 
podmienok pri nacvičovaní, ale aj za tech-

Poďakovanie od ochotníkovPoďakovanie od ochotníkov

nické vybavenie hľadiska. Veľké ďakujem 
patrí našim ochotníkom hercom za skvelé 
herecké výkony, technickým pracovníkom 
za zodpovedný prístup pri riešení technic-
kej časti hry, sponzorom pri výrobe kulís, 
rekvizít a doprave, ale aj celej mojej roz-
vetvenej rodine za pomoc pri organizácii 
predstavení. Písomne sme tlmočili poďa-
kovanie autorovi  divadelnej hry Ivanovi 
Holubovi, ktorý nám udelil autorské práva 
a taktiež sa tešil z nášho úspechu.  

Teší ma, že máme veľa talentovaných detí 
a spoluobčanov, ktorí svojím talentom a 
umením obohacujú  vianočný čas a čo je 
dôležité, že do nášho kultúrneho stánku sa 
vracia kultúra.

Ešte raz veľká vďaka.
Marta Pristachová
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Písal sa rok 1964, keď sme sa nasťahovali, 
ja a moji rodičia, do nového domu na So-
kolskej ulici v Strečne. Môj otec mal vte-
dy 29 rokov a ja šesť. Čoraz častejšie ma 
ocko brával na návštevu k ujom, bratom, 
Jožkovi a Štefanovi Ilovským. Veľmi rada 
som tam s ním chodila, pretože tých lás-
kavých ujov som mala veľmi rada. Veľmi 
sa mi páčil ich domček a predzáhradka na 
jar plná žltých narcisov a neskôr bielych 
Jozefk ových ľalií. Domček ujov Ilovských 
bol podľa mňa veľmi „fortieľne“ posta-
vený. V mojej pamäti zostal krémový a 
veľmi vkusný. Aj napriek tomu, že v ňom 
žili dvaja chlapi, bol v ňom poriadok. Náv-
števy môjho otca boli spojené s dlhými 
chlapskými rozhovormi o ľudskej práci, 
no najmä o včelách. Bolo úžasné počú-
vať, inak veľmi mlčanlivého, uja Štefana, 
ako zanietene vysvetľuje môjmu mladuč-
kému otcovi všetko o včelárstve. Ujo Šte-
fan Ilovský bol otcov skvelý učiteľ. A tak 
sa stalo! Hneď na jar 1965 si otec kúpil 
prvé včelárske pomôcky a vstúpil do ra-
dov strečnianskych včelárov, a to s plnou 
podporou mojej mamy. Často sa ma ľudia 
pýtali, či otcovi nevadia včelie žihadlá. 
Po dni, keď sa otec, ako vravieval, prvý-
krát „vŕtal“ vo včelách, mal v práci nočnú 
službu. Na druhý deň ráno sme cestovali 
k starej mame do Liptova. S mamou sme 
šli zo Strečna vlakom. Otec sa mal k nám 
vo Vrútkach pripojiť. Z okna vlaku sme ho 
vyzerali, ale vôbec sme ho nevideli. Mama 
už začala mať obavy, či sa mu niečo nesta-
lo. Až keď sa jej prihovoril taký tučný pán-
ko s tvárou ako melón a rukami ako med-
veď: „Pavla, to som ja!“, pochopila som, 
že je to môj opuchnutý ocko. Do Liptova 
sme docestovali, ale môj otec celý víkend 
strávil v posteli starej mamy obložený oc-
tovými a vínovými obkladmi. Ja som pri 
ňom sedela, čítala mu rozprávky. Pamä-
tám si, že som sa veľmi bála, aby mi neum-
rel. Vyzeral naozaj strašne! Po tomto šoku 
však už nikdy po uštipnutí včelou neopu-
chol.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Včelárov bolo v Strečne veľa. Časť z nich, 
a bol medzi nimi aj môj otec, sa rozhodla, 
že budú včeláriť na Domašíne. Všetkých 
si ich veľmi dobre pamätám: ujo Štefan 
Ilovský, ujo Juraj Klocáň, ujo František Tr-
novec, ujovia Vincent a Peter Beháňovci, 
ujo Štefan Ondák, ujo Jozef Hanuliak, no 
a môj otec, Ambróz Hrnčiar. Všetci mali 
podporu a nadšenie svojej rodiny: manže-
liek a detí. Na Domašíne si postavili jed-
noduchú chatku. Mala jednu miestnosť, 
ktorá slúžila hlavne na stáčanie medu. 
Vzadu bola prilepená ešte malá kôlnička 
na drevo, pretože v chatke bola malá piec-
ka, na ktorej sa dalo čo-to uvariť. A hlavne, 
drevo bolo potrebné na stápanie vosku a 

Včelárstvo očami
dcéry včelára

do dymákov. Asi 20 metrov od chatky boli 
umiestnené stojany s úľmi s plechovými 
strieškami, ktoré chránili úle pred vrtoch-
mi počasia. Chlapi mali v pláne postaviť 
veľkokapacitný včelín pre všetky úle. Včely 
zostávali na tomto stanovišti celý rok, to 
znamená, že táto partia včelárov nepra-
covala s včelstvami kočovným spôsobom. 
Každý obyvateľ Strečna vie, kde sa nachá-

panenky silnicí...“, pretože po ceste späť 
sme ju vyspevovali. Jedinou zodpoved-
nou prácou nás malých bolo „vyžúvanie“ 
vytočených zbytkov medových plástov zo 
zvyškov medu a odkladať vyžuté guľôčky 
vosku do misy. Naši otcovia tieto guľôčky 
pridali k ostatnému vosku a stápali ho. 
Používal sa potom na výrobu nových me-
dzistienok do včelích rámikov. Po ťažkej 
práci si popoludní všetci dospelí posadali 
za chatku a do neskorých popoludňajších 
hodín príjemne oddychovali pri guláši a 
iných dobrotách, čo priniesli naše mamy. 
Prišli medzi nás aj staršie deti včelárov. 
Počas stáčania medu bolo na Domašíne 
naozaj veselo. Takto včelárili včelári na 
Domašíne až do doby, kým úle nezača-
li navštevovať medvede. Robili obrovskú 
škodu. Rozbíjali úle. Chlapi sa striedali pri 
nočných hliadkach. Včelárov odškodnil aj 
štát. Bolo to však neúnosné, preto včelá-
ri museli stiahnuť včelstvá do svojich zá-
hrad. Bola to škoda, pretože na Domašíne 
sa schádzala partia skutočných kamarátov, 
kde nebola len ťažká včelárska práca, ale 
aj príjemne a veselo na úrovni priateľstva 
celých rodín.

Práca včelára si vyžaduje skutočne veľkú 
lásku k týmto pracovitým, obdivuhodným 
tvorčekom a nesmiernu obetavosť. Dobrý 
včelár nepozná slovo nuda. A kto sa celý 
život zaoberá chovom včiel, môže pove-
dať, že nežil svoj život márne. Včelárstvo 
je ušľachtilý koníček. Aj keď sa v minulosti 
nepoužívalo slovo hobby, ale statočná prá-
ca. Ako sa vlastne včelári? Ako som už v 
úvode spomenula, začiatky včelárenia sú 
rôznorodé. Niekto včelstvá zdedí po svo-
jom otcovi, niekomu do záhrady priletí 
roj a rozmýšľa, čo s ním, iných získajú pre 
včelárenie priatelia. Nech je to akokoľvek, 
dôležité je, aby včelár mal o včely záujem 
a aby nebol alergický na ich jed. Včelár 
musí získať odborné znalosti o chove včiel 
a jeho význame a v dnešnej dobe poznať 

Včelári  a ich deti na Domašíne

dza Domašín. Nejeden z nás si pomyslí, 
ako mohli títo včelári stihnúť toľko práce 
pri dochádzaní na túto vzdialenú lokalitu. 
A stihli! A to ešte takmer všetci chodili 
do práce a mali deti, domy, role... Dodnes 
im patrí môj obdiv! Nikdy nezabudnem, 
ako môj otec v auguste až septembri kaž-
dý druhý deň sadal na bicykel obťažkaný 
kanvicami plnými sirupu  a „šľapal“ na 
Domašín zakrmovať včely na zimu.  Keď 
bolo pekné počasie, v nedeľu nás mamy 
naložili spolu so smaltovanými hrncami 
a kanvami na káry a vozíky a pešo išli za 
chlapmi, ktorí už stáčali med, na Doma-
šín. Cesta sa nám míňala pomerne rýchlo, 
pretože bola vyplnená veselými rozho-
vormi našich mám a chichotom nás, detí. 
Keď sme vyvliekli všetko hore chodníkom 
až k chate, našli sme chlapov stáčajúcich 
med. Z chatky rozvoniavala medovina a z 
kotlíka guláš. Dospelí všeličo robili a my, 
dievčatá: Hanka, Evka a Betka Ondáko-
vé, Olinka Beháňová a ja sme sa hrali na 
rozkvitnutej lúke, alebo sme do omrze-
nia púšťali prvorepublikové platne Sup-
raphonu, His Masters Voice, na starom 
gramofóne s kľukou, ktorý sme našli v 
kôlni. Najviac sa nám asi páčila pieseň „Šli 
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aj veterinárne predpisy o chove včiel. O 
tom, že by mal byť aj manuálne zručný, 
niet pochýb. Ak začínajúceho včelára za-
ujíma len cena medu a priemerné výnosy 
od jednej včelej rodiny, bez toho predo-
šlého, z jeho včelárenia nebude nič. Určite 
ste už počuli termín včelársky rok alebo 
rok včelára. Je iba zdanlivá predstava lai-
ka, že včelár pracuje len v lete, keď včiel-
ky lietajú. December a január sú mesiace 
pokoja na včelnici. Včely sú zazimované. 
Ak včelár včely správne zazimuje, prežijú 
aj tú najtuhšiu zimu. Včelár kontroluje, 
„obchádza“ včelnicu, či je všetko v poriad-
ku. Odhŕňa sneh spred letáčov, odpočúva 
gumenou hadičkou alebo fonendoskopom 
včelstvá, odstraňuje námrazu na letáčoch, 
aby zabezpečil prívod vzduchu, kontro-
luje, či mu úle nepoškodili hlodavce. V 
týchto mesiacoch včelár pracuje v dielni. 
Zbíja rámiky, vyrába rámiky a úle. Vo feb-
ruári sa robí príprava na včelársku sezónu. 
Včelár čaká na prvý jarný prelet, odobe-
rá melivo, vzorky uhynutých včiel. Pred 
prvým preletom sa musí odhádzať spred 
úľov sneh, lebo včely naň sadnú a skrehnú. 
Treba naplniť vodou napájadlá. V marci 
nastupuje včelárska sezóna. Včely za pek-
ného počasia znášajú prvý peľ. Včelár robí 
prvú prehliadku včelstiev. Pozoruje jarný 
stav včelstiev a zlaďuje požiadavky na jeho 
rast: počet plástov, zásob, priestor pre kla-
denie mlade, teplota v úli, zisťuje, či včel-
stvá majú matky, ak nie, spája včelstvá. V 
apríli včelár už pripravuje včelstvá na hlav-
nú znášku. Sleduje jarný rast včelstiev a 
jeho kondíciu, rozširuje plodisko. Nesmie 
zabúdať na to, že včely musia mať sústavný 
nadbytok zásob, aby mohli zabezpečiť svo-
je potomstvo. V máji sa už vypúšťajú včely 
do medníkov. Koncom mája je v našej ob-
lasti už produkčné obdobie. Samozrejme, 
všetko závisí od počasia. V produkčnom 
období včelár sleduje znášku. Ak je dob-
rá, vytáča med. Vytáčanie medu je ťažká 

práca. Plásty sa vyberajú z úľa, vložia do 
manipulačnej debničky, odviečkovávajú 
sa a následne vytáčajú. Včelár musí ve-
dieť odhadnúť správnu zrelosť medu. V 
produkčnom období sa zberajú a umiest-
ňujú roje, čo je súčasťou rozmnožovania 
včelstiev. Koncom produkčnej sezóny je 
koniec júla, začiatok augusta. Včely cítia 
príchod jesene, obmedzujú plodovanie a 
vyháňajú trúdy z úľov. Včelár vytáča zvy-
šky medu, upravuje a čistí plodiská. Pri-
pravuje včely na zazimovanie. Dopĺňa im 
zásoby kŕmením cukrovým sirupom ale-
bo cukromedovým cestom. V septembri 
zatepľuje včelstvá na zimu, čistí úle, vče-
lín. V októbri urobí poslednú prehliadku 
včelstiev, stápa vosk. Zo stopeného vosku 
si dáva u odborníka vyrobiť medzistien-
ku do rámikov pre novú sezónu. Okrem 
týchto postupov sa musí včelár vyrovnávať 
s chorobami včelstiev: klieštikovitosť, mor, 
hniloba včelieho plodu. 

   Včelárstvo je neoddeliteľnou súčas-
ťou hospodárenia človeka s prírodou. 
Významné je opeľovanie rastlín včelami, 
produkcia medu, vosku, propolisu, včelej 
materskej kašičky, peľu a jedu. Včelárenie 
má veľký význam aj z hľadiska správneho 
využívania voľného času. Včelár pracuje 
vo voľnej prírode na čerstvom vzduchu, 
kde sa psychicky odpúta od starostí všed-
ného života. Je to skutočne aktívny odpo-
činok. Chovateľ včiel môže denne pozo-
rovať čosi nové, zaujímavé, nad čím treba 
rozmýšľať a obdivovať zákony života včiel, 
ktoré obetujú život za svoje družky. Včelá-
renie vplýva aj na výchovu človeka. Život 
včiel je príkladom dôslednosti, presnosti, 
trpezlivosti a iných dobrých vlastností. Ak 
má chovateľ včiel k včielkam vrelý vzťah, 
je šťastný. Nie nadarmo sa v ľudovom po-
rekadle hovorí: „Chceš byť šťastný jeden 
deň, vypi si! Chceš byť šťastný jeden rok, 
ožeň sa! Chceš byť šťastný celý život, venuj 
sa včeláreniu!“    AM

romnou záležitosťou. Hierarchiu významu 
jednotlivých volieb si tiež vytvárame sami. 
Volebná účasť v komunálnych voľbách 
poukazuje na to, že sú v našom ponímaní 
prioritné. Vyvolávajú miestny adrenalín a s 
blížiacim termínom u mnohých i netušené 
ambície. 

Voľbu prezidenta sprevádza nižší záujem. 
Volebná účasť do Európskeho parlamentu 
je na Slovensku najnižšia zo všetkých kra-
jín EÚ. Paradoxne patríme k najväčším eu-
rooptimistom a naša viera v EÚ je väčšia 
ako k národnej vláde..

Všade však volíme svojich reprezen-
tantov. Účasťou demonštrujeme, že nám 
zrejme záleží najviac na obsadení miestnej 
samosprávy. No naše záujmy zastupuje aj 
prezident a poslanci slovenského a európ-
skeho parlamentu. Od nich závisí aj lokál-
na politika, ale predovšetkým činnosť mi-
nisterstiev, vnímanie republiky a globálne 
postavenie. 

Aj keď nás o tom reálny stav nieke-
dy nepresviedča, demokratický princíp 
umožňuje voliť si svojich zástupcov, a tým 
dáva každému účasť na riadení procesov 
ovplyvňujúcich každodenný život. A mož-
no ním dokázať či dosiahnuť, že  slobodné 
voľby nebudú považované občas za sprofa-
novaný nástroj.

Preto by sme mali zakaždým nielen zvá-
žiť účasť, ale aj to, komu svoj hlas dáme. 
Mal by to byť hlas rozumu, už dostatoč-
ných skúseností a schopnosti zodpovedne 
posúdiť reálnosť sľubov. Potom môže byť 
príspevkom k duchovnému i materiálne-
mu naplneniu. K stabilizácii a progresu. 

Súčasnosť sa niektorým na Slovensku 
javí ako dennodenný boj o prežitie. No pri 
globálnom porovnaní zistíme, že kvalita 
života v tomto priestore či podmienkach je 
niečím, čo by s nami menila väčšina sveto-
vej populácie. Výsledky volieb  sú prvkom, 
ktorý ju významne ovplyvňujú. A nie na  
jeden rok, ale niekedy i na obdobia niekoľ-
kých generácií.

Ing. Pavol Albrecht

Volebný rok
»  Dokončenie z 1. strany
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Takto spievali naši predkovia, keď už za-
čínalo byť teplejšie, slnko bolo o poznanie 
vyššie, tak sa tešili, že už zima, tá nepriazeň 
odchádza. V tomto období bola aj veľká 
úmrtnosť, aj sa hovorí „marec - poberaj sa 
starec“!! V kresťanskom období sa to pre-
pojilo na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie 
Ježiša Krista. A o to je tá radosť znásobená.  

Od Troch kráľov do škaredej stredy trvá 
„F A Š I A N E K“.   Vtedy aj ženy môžu 
chodiť do krčmy, treba sa prezliekať za 
maškary a takto oslavovať život a prosiť za 
novú úrodu. Maskami vyjadrujeme túžbu 
po lepšom živote, hojnosti a  šťastí. Je 
vhodné prezliecť sa za opak toho, čo som. 
To znamená chudobný za bohatého, chlapi 
za ženy a naopak. Robiť posmech zo seba aj 
z iných... Je to únik z ťažkého života.  

Slama už svojím vzhľadom pripomí-
na zlato.v pudilári aj v komore. Slamený 
hrubý chlap = bohatý vypasený gazda.  

Turôni, kožušiny, medvedi, barani , kone  
= hojnosť v maštali aj v horách.  

Cigánka mala za úlohu privolať šťastie a 
odohnať všetko zlé, smrť pripomínala, že 
život je pominuteľný a treba pamätať na 
spasenie, decko v batohu, na rukách, v ko-
čiari/ malo zabezpečiť pokračovanie rodu,

deti bolo treba veľa, lebo len málo ich 
prežilo,  vojak so šabľou predstavuje ochra-
nu a šabľu používa na napichovanie slani-
ny, nie ako zbraň. 

Hájnik, horár zaručil  uchovanie prírod-
ného bohatstva, lebo hory boli dôležitá  sú-
časť života. 

Tancujúca mládež, to je sila, zdravie, ve-
selosť, muzikanti, je akási predstava pekla. 

Ich sprievod zabezpečil  bujarú zábavu a 
hlavne pri vyvrcholení fašiangu, v utorok 
pred Popolcovou stredou, pochovajú basu, 
čím sa akosi“ vykúpia“ za to, čo cez fašian-
gy „narobili“. A to  na znak toho, že nastáva 
čas pôstu, že treba ešte 40 dní vydržať a už 
bude dobre. 

V 50- tych rokoch minulého storočia, keď 
môj tata so strýkami Turiakovcami chodili 
hrávať po dedinách, si chlapi na fašiangy 
brávali dovolenku a každý sa sprievodu 
masiek potešil, poriadali sa maškarné plesy 
a bály, kde sa volila najkrajšia maska, a to 
prekvapenie, keď sa povinne odmaskovali!

Preto neváhajte, fašiangujte, robte všetko 
naopak, aby vaša duša užila radosť a bola 
pripravená prijať od života aj to nie dobré..

U nás v Strečne má „fašangovanie“ dlhú, 
hádam aj nepretržitú tradíciu. Mali to na 
starosti mládenci z dediny, robili to v krč-
me, tí mali svojho richtára a zabezpečovali 
poriadok medzi mladými. Škoda, že to už 
nefunguje...Našťastie fašiangy pretrvávajú 
vďaka našim hasičom, ktorí to robia dote-
raz a dobre... 

V  DFS Hajovček sa tomu priúčajú aj deti 
a užívajú si to.   Škvarenicu, ktorú urobíme 
z vyzbieraných vajec, jedia aj tí, čo ju doma 
neľúbia!

A ešte nakoniec tento starý vtip:  Pýtajú 
sa cigáňa: „Dežo,kere svjatky sú ľepšje, Fa-
šiangy aľebo Vianoce?“ A on bez váhania 
odpovie:  „ No proším pekne, fašiangy, 
ľebo vtedi sa chodí z krčmi do krčmi a na 
Vianoce musíme chodiť z kosťela do kos-
ťela!!“  

Za oživené remeslá  Otka Kadašiová  

Občianske  združenie  Oživené re-
meslá spod Strečna v kúdeľnej izbe 
pripravuje kurz zdobenia kraslíc pre 
všetky vekové kategórie. Ak sa to chcete 
naučiť, prihláste sa na čísle tel. 0904 88 
77 28 , na otka.k@azet.sk, alebo osobne. 
Lektorkou bude chýrna krasličiarka   p. 
Štaff enová.

Plánujeme zdobenie  voskom, dier-
kovaním, batikovaním, so slamou aj 
zdobenie medovníkov.  Sú to staré tech-
niky, ktoré chceme posunúť do ďalších 
pokolení. Kurzy by mali byť začiatkom 
marca v kúdeľnej izbe, keď si dohodne-
me techniku a dátum.

Cena kurzu je 5.- Eur za 3 hodiny  / na 
lektorku, farby a iné pomôcky/. 

Vaša Otka, čo tká

Fašiangy, Turíce   

Čas ubieha rýchlo a hoci sa už cítime takmer jarne, dovoľte mi, 
aby som sa ešte raz obrátila k Vianociam. 

Všetci ctíme národné vianočné tradície. Typické jedlo a prie-
beh štedrovečernej večere, rituály sviatočných dní. Ďalej tie naše 
rodinné tradície, niektoré zdedené dávno, iné 
novšie.

A potom sú tu tie, ktoré vytvárame v našom 
okolí, v prostredí, v ktorom žijeme ako väčšia rodina. Myslím, že 
Strečno ako dedina má v tomto zmysle bohaté Vianoce. Už sme 
si zvykli na folklórne pásma Tradície v srdci, na premiéry nášho 
ochotníckeho divadla a aj na vianočné koncerty. Prijali sme ich do 
harmonogramu našich vianočných dní, ba dokonca majú v streč-
nianskom kalendári svoje stabilné miesto.

Každoročná pravidelnosť nevyzerá nejako náročne, veď je to iba 
raz do roka.  Ale... Aj amatérski umelci sú po celoročných akciách 
unavení a radi by v pokoji prežívali adventný čas. Navyše – v práci 
to vrcholí a do toho všetkého intenzívne skúšky – naozaj sa sklá-
ňam pred tými, ktorí každoročne vyzdobujú nielen svoje obydlia, 
ale – aj nás. 

A robia to poctivo. Poctivosť ľudí vyčerpáva, a tak sa niektoré 
roky rodia ťažko. Je to aj príbeh posledného vianočného koncertu. 
No napriek ťažkostiam sa udial koncert, z ktorého máme Svet-
lo na srdci. Rodiny, ktoré sme pozvali do vianočného spievania 
otvorili nielen jeho dramaturgiu, ale aj niečo nové v nás. 

Ani sme netušili, akí hudobníci žijú okolo nás a ako ich teší 

hudba. Tie potlesky, ktorými ste ohodnotili výkony účinkujúcich, 
boli iné ako inokedy. Boli to naozaj slová uznania a vďaky. Prichá-
dzali zblízka. Tak sme akosi cítili, že umenie je: ľudské. 

Veď ono nepatrí iba profesionálom. Umenie bolo darované člo-
veku, aby človekom bol. 

V mojom vianočnom slove som sa zmienila 
o tom, že niektoré veci robíme, lebo musíme. 

Ak by sme ich nerobili, niečo by tu chýbalo. Naposledy takmer 
chýbalo. Nakoniec bola dobrá vôľa, ochota a čas. Boli ľudia a boli 
piesne. A boli ste vy, milí Strečňania. A to je to, čo sme si želali.

Ďakujem  všetkým ľuďom, ktorí nás vianočne ozdobili: všetkým 
folkloristom za odkrývanie a oživovanie toho, čo tvorilo „kultúr-
ny život“ v minulosti a divadelníkom za prinášanie súčasného a 
moderného, čo je súčasťou kultúry dneška.

Tiež sa chcem veľmi pekne poďakovať muzikantom nášho kon-
certu: mojej pravej ruke Ľubke Kučerovej, krásnym deťom  z Ha-
jovčeka,  zvonivej Zvonici, rodinke Kováčovej, Tarabovej a Pra-
takovej, Prieložnej, Gáborovej, Martiniakovej, vnúčatám „starej 
mamy“ Kadašiovej, spevákom zo zboru sv.Žofi e, Braňovi Melišo-
vi, a spevákom „z chórusu“. Ďakujem Romanovi Pratakovi za po-
moc pri ozvučení a pánovi dekanovi Gurovi za otvorený chrám.

Na záver ďakujem skvelým dievčatám renesančného súboru Fla-
tus vocis za výkon i pomoc pri organizácii koncertu.

Nech vám v tomto roku nič nechýba
om*

Čo nechýbalo?
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rých vzťahoch s miestnou samosprávou 
a počas jeho funkčného obdobia boli 
zrealizované viaceré aktivity na pomoc 
obci a občianskym združeniam v Streč-
ne. 

Pre potreby OÚ a ZŠ bolo poskytnuté 
počítačové vybavenie, fi nančne zabez-
pečené oplotenie školy, odsúhlasený prí-
spevok na rekonštrukciu šatní na futba-
lovom ihrisku, ktorá sa bude realizovať v 
tomto roku, podpora Behu oslobodenia 
a festivalu Legendy fest. 

Pred odchodom do Kórey sa ešte osob-
ne angažoval v odpredaji služobného vo-
zidla Kia Sportage s 50 % zľavou pre našu 
obec, ktorého kúpu schvaľovali poslanci 
na štvrtkovom zasadnutí OZ.

Na pracovnom obede 26. februára sa 
odchádzajúci prezident Jeong Won Kim 
rozlúčil so starostom Strečna a zároveň 
mu predstavil nového prezidenta, kto-
rým bude pán Young Cheol Rhee. 

Nastupujúci prezident sa ujme funkcie 
od 1. marca 2014 a zároveň predstaví 
zamestnancom svoju stratégiu vedenia 
podniku Dong Hee Slovakia, s.r.o.

Starosta Strečna úprimne poďakoval 
odchádzajúcemu prezidentovi za ústre-
tovosť a spoluprácu a vyjadril presvedče-
nie, že nové vedenie bude v doterajších 
vzájomne výhodných vzťahoch pokra-
čovať.

/pa/ 

Výmena prezidenta
zvyklostí oslavujúcich prírodné javy i náboženské sviatky, ktorými sa vedela zabaviť dedin-
ská pospolitosť a vidiac už aj inde na pódiách našu mlaď, ako sa tam šikovne zvŕta, hruď sa 
začína nadýmať hrdosťou a žiada sa zakričať tlieskajúcim, to sú naši, naše tradície od nás, 
zo Strečna.  A cez  vianočné sviatky, v posvätnom chráme, tá erupcia nadšenia, krásy a rôz-
norodosti žánru, plynúca z hĺbky duše, umocnená rodinnými vystúpeniami v závere,  akoby 
symbolizujúc pevnosť Svätej rodiny, dáva nádej do budúcna, že tá námaha nie je márna a 
bude mať svojich pokračovateľov. 

Kultúrne dianie v našej obci má nebývalý rozsah a úžasné divácke zázemie. Tam, kde sme 
predtým závideli, už  si začíname byť rovní, kde sme si predtým  boli rovní, už nám začínajú 
závidieť.                                                                   ST

Návraty tradícií alebo kultúra v pohybe
»  Dokončenie z 1. strany

24. januára 2014 sa dožil 90 rokov pán  
Pavol Melo. Ku krásnemu jubileu mu 
prišli popriať veľa zdravia, elánu a spo-
kojnosti do ďalšieho života i zástupcovia 
obce – starosta Dušan Štadáni a matri-
kárka Eva Janeková.

Pán Melo je človekom, ktorý vďaka 
svojmu zamestnaniu – bol obchodníkom 
v rôznych prevádzkach už od svojich 
15 rokov - bol so životom Strečna bez-
prostredne spoza pultu spätý úctyhod-
ných 65 rokov. Okrem toho, že  je pamät-
níkom, je pre nás symbolom človeka, u 
ktorého bol obchod nie len  povolaním, 
ale priam poslaním. I dnes sleduje a má 
prehľad o rodinnom podniku, ktorý 
po odchode z pôsobenia v potravnom 
družstve, pohostinských a obchodných 
zariadeniach Jednoty rozbiehal ako sú-
kromník už v dôchodkovom veku v 
priestoroch súčasnej pizzerie Alžbetka.

Aj redakcia obecných novín sa pripája 
ku gratulantom a teší sa na stretnutia, pri 
ktorých nám pán Melo ešte čo – to pri-
blíži z našej minulosti a svojich bohatých 
životných skúseností.

Návšteva jubilanta

7. februára zorganizovala MO SČK  v Strečne prvý tohtoročný odber  pri príležitosti 
celoslovenskej akcie Valentínska kvapka krvi. Organizáciu, priebeh a podávanie občer-
stvenia zabezpečoval výbor MO pod vedením predsedníčky Veroniky Samcovej. Darcom 
k ich dobrovoľnému a vysoko humánnemu počinu venoval Obecný úrad v Strečne dar-
čekovú poukážku. Odber bol, ako zvyčajne, vykonaný mobilnou Národnou transfúznou 
jednotkou v priestoroch kultúrneho domu. Všetkým darcom i v mene anonymných prijí-
mateľov za ich čin ďakuje aj redakcia STH.

»  Dokončenie z 1. strany

Valentínska kvapka krvi

Stanislav Puček
Božena Obertová
Sidónia Kočišová
Miroslav Cvacho
Jakub Cvacho
Monika Čižmáriková
Anton Taraba
Róbert Kán
Rastislav Kostka
Dušan Štadáni
Vladimír Bukovinský
Július Ilovský

Zuzana Obertová
Peter Oberta
Lenka Vojvodová
Juraj Buchta
Miroslava Pernišová
Stanislav Šupej
Darina Bukovinská
Ján Krivko
Ivan Tavač
František Samec st.
František Samec ml.
Samuel Balcar

Jozef Bičan
Iveta Ondáková
Iveta Krupárová
Marián Klocáň
Eva Balcarová
Zuzana Hanuljaková
Alfonz Klocáň
Štefan Tavač
Dušan Trhančík
Ján Kuzmány
Daniel Samec

/pa/
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

Február sme začali opäť tradične plesom. Už piatym v poradí. Do tanca všetkým hrala 
hudobná skupina Marlen. Touto cestou sa chce naša škola poďakovať sponzorom, ktorí 
darovali ceny do tomboly: JANUS NÁPOJE, COOP JEDNOTA, KINEKUS, Koliba pano-
ráma, Dušan Ďurčo, SOBČIAK - čerstvé mäso, Mária Hanková, UNIS R.NOVÁK,PIZ-
ZERIA ALŽBETKA, SOFIA MOTOREST, PENZIÓN IRENKA, ZŠ Strečno, Ivan Beháň, 
Vlado Taraba,UHLÍK T.oddiel, BOWLING Edko Kadaši, STREČNO NAŠA OBEC, Prvá 
pltnícka a raft ingová spoločnosť, s r.o.

Školský ples
11.2.2014 sa v našej škole konalo školské 

kolo v umeleckom prednese - Hviezdosla-
vov Kubín.

Zúčastnili sa ho žiaci I. stupňa: Tamar-
ka Prieložná, Eliška Kováčová, Timejka 
Ovečková, Kubko Beháň, Filipko Vereš- 
2.roč., Jurko Kadaši, Emmka Troščáko-
vá-3.roč., Kubko Klocáň, Laurika Hanulia-
ková-4.roč.

Umiestnenie:
Poézia

1.miesto- Kubko Klocáň- bude reprezen-
tovať našu školu 4.3. na okresnom kole.

2.miesto-Kubko Beháň
3.miesto-Emmka Troščáková

Próza
Čestné uznanie- Eliška Kováčová.
a žiaci II.stupňa: Filipko Hliník- 5.A,  

Natálka Frašková, Dominik Hurka, Anetka 
Melová-5.B, Bronka Tichá, Margarétka 
Kadašiová, Kristínka Verešová- 6.A, An-
drejka Smolková, Martin Stráňavčin- 6.B, 

Anetka Benedigová, Gabika Kuricová, 
Henka Obertová, Andrejko Jankulár- 
7.roč., Katka Ďurčová -8.B, Janka Košová- 
9.A.

Umiestnenie
Poézia:

1.miesto- neudelilo sa
2.miesto- Andrej Jankulár
3.miesto- Andrejka Smolková, Henka 

Obertová
Próza:

1.miesto- Anetka Benedigová- bude re-
prezentovať našu školu 5.3. na okresnom 
kole.

2.miesto- Gabika Kuricová
3.miesto-Margarétka Kadašiová

· · · · · · · ·
Deň Valentína - karneval 14.2.2014. 

Rada rodičov pripravila krásnu akciu pre 
všetky deti ZŠ, už pri dverách ich vítali ro-
dičia v maskách. Veľká vďaka za ich ochotu 
a čas, ktorý venovali našim deťom.

Nové ročné obdobie
Medvede sa prebúdzajú,
lastovičky prilietajú.
Na jar kvitnú stromy
a sem-tam aj zahrmí.
Mama vytiahla z pekáča,
poriadny kus koláča.

(Peťo Tojčík, Dominik Hurka,
Maťo Štadáni 5.B)

Jar
Na jar sa vločky snehu topia
a farmári obrábajú polia.
  Sliepky majú kuriatka,
  príroda zas bahniatka.
Stromy kvitnú,
deti v škole majú pitvu.
  Bociany sa vracajú
  a kravičky mukajú.

(Tomáško Mano, 5.B)

Novorodená jar
Jeden pekný deň sa narodilo 

malé jahniatko,
v nádhernej záhrade som zbadala 

bahniatko.

Malá kravička pije teplé mliečko,
na stajňu som nakreslila srdiečko.

Šteniatka krútia chvostíkom,
cvičiteľka ukazuje prstíkom.

Prasiatko sa kúpe v bahne,
mamička si k nemu ľahne.
(Paulínka Horáková, 5.B)

Okresné kolo Geografi ckej olympiády - 6.2.2014
Súťažilo sa v kategóriách E,F,G,H,I. Celkovo sa v OK zúčastnilo 269 žiakov z 30 ZŠ a 

OGY Žilinského okresu. Z našej školy sa zúčastnilo 10 žiakov. Žiak Martin Stráňavčin sa 
stal úspešným riešiteľom (získal 74 bodov zo 100).

Tabuľka umiestnenia našich žiakov.

Kategória Meno Umiestnenie, 
počet bodov

Počet 
súťažiacich

I  - 5. roč. Adrián Dvorský 40. / 54 b. 51
Dominik Hurka 48. / 43 b. 51

H - 6.roč. Martin Stráňavčin 20. / 74 b. 58
Bronislava Tichá 49. / 53 b. 58

G – 7.roč. Aneta Benedigová 37. / 47 b. 54
Sandra Papánková 45. / 41 b. 54

F – 8.roč. Katarína Ďurčová 50. / 35 b. 54
Viktor Leščinský 51. / 28 b. 54

E – 9.roč. Michal Ďurčo 36. / 42 b. 52
Richard Samec 45. / 38 b. 52

Školský parlament pod vedením p.uč. Mirky Moravčíkovej opäť hodnotil vyhlásenú sú-
ťaž O najkrajšiu karnevalovú masku. Do súťaže sa zapojili skoro všetky triedy. Víťazné 
triedy dostali pekné vecné ceny, ktoré zabezpečila škola.

Vyhodnotenie:
I. stupeň: 1.miesto- 3.roč., 2.miesto- 2.roč., 3.miesto-1.roč.
II.stupeň: 1.miesto- 9.A chlapci, 2.miesto-5.A, 3.miesto-7.roč., 4.miesto-8.A
Špeciálnu cenu školníka dostala 8.B.
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Už nám zima odchádza
Už nám zima odchádza
a jar znovu prichádza.
Končia sa nám zimné časy,
začínajú jarné krásy.
Snežienky už kvitnú zas,
stromy objíma každý z nás.
Slnko je už zubaté
a kuriatka strapaté.
(Monika Žídeková, Adelka Pristachová, 

Bronka Tichá, 6.A)

Každý žiak môže nosiť do školy nepotreb-
né drobné elektrospotrebiče a odkladať ich 
do zbernej nádoby. Drobným elektrozaria-
dením sa na účely programu Recyklohry 
rozumie všetko, čo funguje na elektrinu a 
vojde sa do zbernej nádoby, napríklad sta-
rý mobil, kalkulačka, telefón, elektrohrač-
ka, drobné počítačové vybavenie, discman, 
MP3 prehrávač, ale tiež aj varná kanvica, 
kulma, fén a iné.

Do nádoby nepatria batérie a akumulá-
tory, žiarovky, televízory, počítačové moni-
tory a elektrozariadenia väčších rozmerov, 
ako je zberná nádoba.

Zber elektrozariadení je spojený so súťa-
žou medzi školami. Každá prihlásená ško-
la získava body za množstvo nazbieraných 
elektrozariadení a ďalšie body za plnenie 
súťažných úloh s ekologickou tematikou. 
Za tieto body môže škola získať rôzne 
učebné pomôcky, hry a športové potreby.

Rodičia môžu tiež pomôcť svojim deťom, 
ak im dovolia vyradené drobné elektro-
spotrebiče odovzdať do zbernej nádoby 
v škole. Umožnia tým ich recykláciu a 
pomôžu deťom získať body na nákup od-
mien. 

( Mgr. Miroslava Červencová)

Recyklohry

Obecná knižnica v Strečne vypisuje témy 
literárnych súťaží pre žiakov Základnej 
školy v Strečne

Vyhodnotené budú deti v dvoch kategó-
riách:

1. Žiaci od 1.-4. ročníka
 2.Žiaci od 5.-9.ročnika
V poézii: ,,Vivat jarná nálada“
V próze: ,, Veľká noc sa blíži“
Literárne práce prosím odovzdať do 

obecnej knižnice do 30. apríla 2014.
OZNAM:

Andersenova noc bude v obecnej kniž-
nici dňa 4.4.2014. Do zoznamu zúčastne-
ných detí budú uprednostňované hlavne 
tie deti,  ktoré sa i aktívne zapájajú do sú-
ťaží  v knižnici.

Obecná knižnica

Iniciatíva televízie Markíza  „Šup na kor-
čule“ chcela osloviť všetkých hokejových 
nadšencov, ktorí sa bez rozdielu  veku, 
pohlavia, či talentu dokážu s chuťou vy-
blázniť na korčuliach a s hokejkou v ruke. 
Spolu s prihláškou bolo potrebné zaslať i 
príbeh, ktorý dokumentuje vzťah záujem-
cu k tomuto zimnému športu. Môj poslala  
manželka Evka . Popísala v ňom  zážitky a 
nadšenie, ktoré pre hokej a korčule mám 
od malička a stále sa mu amatérsky venu-
jem. Zrejme zaujal, pretože ma okrem ďal-
ších štyroch vybrali z viac ako 100 záujem-
cov z celého Slovenska.

Najskôr so mnou natočili šot na štadió-
ne v Žiline a 17. februára som sa zúčastnil 
fi nále súťaže v Bratislave. Hlavnou cenou 
venovanou usporiadateľom TV Markíza 
bolo osobné auto – Škoda Yeti.

Súťaž pozostávala z troch disciplín. 
Dvoch technických a vedomostného tes-
tu. V slalome som bol najrýchlejší. V teste 
som získal tri z piatich bodov a pri streľ-
be na bránku som jedenkrát minul a tra-
fi l otvor štyrikrát. Ziskom  12 bodov som 
pred druhým o dva body zvíťazil.

Ďakujem všetkým, ktorí mi fandili,  aj sa 
so mnou a mojou rodinou zúčastnili nie-
len natáčania v Žiline, ale spolu sme auto-
busom cestovali i do Bratislavy. Prenosy či 
šoty z akcie „Šup na korčule“ uvádzal or-

ganizátor – TV Markíza v rámci relácie Te-
leráno. Bola to nielen propagácia populár-
neho zimného športu, ale aj obce Strečno. 
Moja vďaka samozrejme patrí aj všetkým,  
ktorí sponzorsky prispeli na dopravné ná-
klady a poskytli materiály na propagáciu 
môjho rodiska.

Sú to: 
Autodoprava – Ladikbus Vladimír Taraba

Bistro Ladik – Michal Taraba
Pohostinstvo Avoj – Juraj Vojvoda
Penzión Irenka – Alfonz Klocáň

Penzión Irenka – Janka Klocáňová
Pohostinstvo Ivan Beháň

Pizzeria Alžbetka – Roman Melo
Mário bar  - Marián Šipčiak

Motorest Sofi a – Braňo Oberta
Prvá pltnícka a raft ingová spoločnosť, s r.o.

FK Strečno 
Obecný úrad Strečno
Bytterm, a.s. Žilina
Armat, s.r.o. Žilina.

Najväčšie ďakujem patrí mojej manželke 
a rodine, ktorí ma v mojej záľube podpo-
rujú, mali a majú pre ňu pochopenie. A za 
to, že ma prihlásili do súťaže, do ktorej som 
nešiel s cieľom zvíťaziť, ale osobným prí-
kladom podporiť záujem o šport a zviditeľ-
niť Strečno. Možno bude inšpiráciou práve 
v tomto čase, keď náš hokej v Soči neoslnil. 

Jozef  Tavač st.

Slovensko,  na korčule !Slovensko,  na korčule !
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§ 1
Základné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného na-
riadenia je určiť výšku poskytnutia a spô-
sob použitia fi nančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na dieťa materskej ško-
ly, na dieťa školského klubu detí, na dieťa 
a ostatné zúčastnené osoby centra voľného 
času, na potenciálneho stravníka  zariade-
nia školského stravovania pre žiakov zák-
ladnej školy, ktoré sú zriadené na území 
obce, ktorých zriaďovateľom je obec Streč-
no a ktoré sú na základe rozhodnutia Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR zaradené do siete škôl a školských za-
riadení Slovenskej republiky.

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto všeobecne záväzného na-
riadenia sa rozumie: 

1. Finančné prostriedky na mzdy sú pro-
striedky, ktoré sú určené na bežné výdavky 
a zahŕňajú výdavky na tarifný plat, osob-
ný plat, príplatok za riadenie, príplatok 
za zastupovanie, osobný príplatok, plato-
vú kompenzáciu za sťažený výkon práce, 
príplatok za zmennosť, príplatok za výkon 
špecializovanej činnosti, kreditový prípla-
tok, výkonnostný príplatok, príplatok za 
praktickú prípravu, príplatok za prácu v 
noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v 
nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat 
za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť 
pracovnej pohotovosti na pracovisku a 
odmenu, vyplácaných pedagogickému a 
nepedagogickému zamestnancovi školy 
a školského zariadenia za podmienok a v 
rozsahu ustanovených osobitným predpi-
som; výdavky na poistné a príspevok do 
poisťovní hradené zamestnávateľom za pe-
dagogických a nepedagogických zamest-
nancov školy alebo školského zariadenia; 
výdavky na odstupné a odchodné vypláca-
né podľa osobitných predpisov maximálne 
vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské 
dávky a úrazové dávky hradené zamestná-
vateľom podľa osobitných predpisov.

2. Finančné prostriedky na prevádzku 
sú prostriedky, ktoré sú určené na bežné 
výdavky škôl a školských zariadení podľa 
§ 1 a zahŕňajú výdavky za tovary a služby 
defi nované Ministerstvom fi nancií SR v 
ekonomickej klasifi kácii rozpočtovej klasi-

fi kácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide 
o výdavky na cestovné náhrady, energie, 
vodu a komunikácie, materiál, dopravné, 
rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za 
nájom a služby špecifi kované v položkách 
631 až 637 ekonomickej klasifi kácie.

3. Hospodárnosťou je minimalizovanie 
nákladov na vykonanie činnosti alebo ob-
staranie tovarov, prác a služieb pri zacho-
vaní ich primeranej úrovne a kvality. 

4. Efektívnosťou je maximalizovanie vý-
sledkov činnosti vo vzťahu k disponibil-
ným verejným prostriedkom.

5. Účinnosťou je vzťah medzi plánova-
ným výsledkom činnosti a skutočným 
výsledkom činnosti vzhľadom na použité 
verejné prostriedky.

6. Účelnosťou je vzťah medzi určeným 
účelom použitia verejných prostriedkov a 
skutočným účelom ich použitia.

7. Počtom detí  materskej školy, školské-
ho klubu detí, centra voľného času, poč-
tom potenciálnych stravníkov zariadenia 
školského stravovania pre žiakov základ-
nej školy  (ďalej len výkonový ukazovateľ), 
rozhodujúcim pre pridelenie fi nančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku v ak-
tuálnom kalendárnom roku, je ich počet 
k 15. septembru začínajúceho školského 
roka.

8. Prijímateľom fi nančných prostriedkov 
pre školy a školské zariadenia defi nované 
v § 1 je:

a) ZŠ SNP Strečno s právnou subjekti-
vitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Strečno a CVČ pri ZŠ SNP Strečno v zria-
ďovateľskej pôsobnosti obce Strečno,

b) MŠ Strečno s právnou subjektivitou v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strečno a 
ŠJ pri MŠ Strečno v zriaďovateľskej pôsob-
nosti obce Strečno.

§ 3
Výška fi nančných prostriedkov urče-

ných na mzdy a prevádzku

1. Materská škola, školská jedáleň
 a) Obec poskytuje fi nančné prostriedky 

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so 
sídlom na území obce Strečno podľa počtu 
detí prijatých do MŠ na základe rozhodnu-
tia riaditeľky MŠ o prijatí, podľa stavu k 15. 
septembru začínajúceho školského roka.

Kategória 
školského 
zariadenia

Počet detí

Normatív 
na 1 dieťa 

pri jed. 
koef. 60,51

Finančné 
pros-

triedky z 
výnosu 

daní
Materská 

škola 66 1651,923 € 109 027 €
Výška fi nančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na dieťa MŠ je 109 027 €.

b) Obec poskytuje fi nančné prostriedky 
na stravovanie žiakov ZŠ v školskej jedálni 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so síd-
lom na území obce Strečno podľa počtu 
všetkých žiakov školy na základe rozhod-
nutia riaditeľa ZŠ o prijatí, podľa stavu k 
15. septembru začínajúceho školského 
roka.

Kategória 
školského 
zariadenia

Počet detí

Normatív 
na 1 dieťa 

pri jed. 
koef. 60,51

Finančné 
pros-

triedky z 
výnosu 

daní
Školská 
jedáleň 228 102,60 € 24 833 €

Výška fi nančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku zariadenia školského stravo-
vania je 24 833 eur. 

 c) Obec poskytuje ďalšie fi nančné pros-
triedky na zabezpečenie chodu prevádzky 
MŠ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
so sídlom na území obce Strečno podľa 
predložených údajov o predpokladanom 
rozpočte MŠ a ŠJ. 

Kategória 
školského 
zariadenia

Finančné 
pros-

triedky z 
výnosu 

daní

Ďalšie fi n. 
prostried-

ky po-
skytnuté 
obcou na 
dofi nan-
covanie

Finančné 
prostried-
ky potreb-
né podľa 
predpo-

kladaného 
rozpočtu

Materská 
škola 109 027 €

Školská 
jedáleň 24 833 €
MŠ a ŠJ 
spolu 133 860 € 16 140 € 150 000 €

Celková výška fi nančných prostriedkov 
potrebných na mzdy a prevádzku MŠ a ŠJ  
poskytnutých obcou Strečno je 150 000 €.

d) Obec poskytne fi nančné prostriedky 
MŠ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

najneskôr 28. deň v mesiaci.

2. Školský klub detí
a) Obec poskytuje fi nančné prostried-

ky potrebné na činnosť ŠKD pri ZŠ podľa 
predložených údajov o predpokladanom 

Obec Strečno v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 
12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 
o určení výšky fi nančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy  na dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2014
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Výzva k verejnosti na pomoc 
pri získavaní historického 
materiálu o obyvateľoch 

Strečna bojujúcich v prvej 
svetovej vojne 1914-1918, ako 

aj akýchkoľvek informácií o 
tom, ako prvá svetová vojna 
zasiahla život v obci Strečno

Vážení občania obce Strečno,
v tomto kalendárnom roku si celá Eu-

rópa pripomína 100 rokov od vypuknu-
tia 1. svetovej vojny, ktorá prebiehala v 
rokoch 1914-1918. Zasiahla národy ce-
lej Európy,  zásadne zmenila štátopráv-
ne postavenie a kultúrny život Slovákov 
k lepšiemu, no aj  kruto postihla osudy 
obyčajných ľudí a ich rodín.  Na Sloven-
sku je v spolupráci s rôznymi krajinami 
Európy naplánovaných na kalendárny 
rok 2014 viacero kultúrnych podujatí 
a publikácií k tejto príležitosti a obec 
Strečno nechce ostať bokom.

Viacerí obyvatelia Strečna sa totiž 
prvej svetovej vojny aktívne zúčastnili. 
Niektorí z nich v nej položili svoje živo-
ty na ďalekých bojiskách Ruska, Talian-
ska či Francúzska.  Iní sa zas bezpečne 
vrátili domov k svojim rodinám. Na-
priek tomu,  že sa jedná o takú dôležitú 
časť slovenských dejín, osudy obyvate-
ľov Strečna v rokoch 1914-1918 patria 
k tzv. bielym miestam našej regionálnej 
histórie a takmer nič o nich nevieme. 

Touto cestou by som chcel poprosiť 
občanov Strečna o akúkoľvek informá-
ciu či vedomosť  o účasti svojich  pred-
kov, obyvateľov Strečna, v prvej sveto-
vej vojne v rokoch 1914-1918. Ak máte 
doma, alebo viete o niekom, že má v 
rodinných archívoch akékoľvek fotky, 
listy či rôzne osobné doklady, alebo 
máte v pamäti akýkoľvek príbeh či už  
obyvateľov Strečna alebo zo života v 
našej obci,   týkajúci sa prvej svetovej 
vojny, napr . pobyt vojnových zajatcov, 
rabovanie a pod., budeme veľmi radi, 
keď sa o ne s nami podelíte. Poskytne-
te ich tak k odbornému spracovaniu, 
publikovaniu a stanete sa tak aktívnou 
súčasťou zachovávania historického a 
kultúrneho dedičstva našej obce, ako 
aj spolutvorcami ešte nevypovedaných 
príbehov našich predkov z čias prvej 
svetovej vojny,  ktoré nesmú zostať za-
budnuté.  

V prípade akýchkoľvek informácií 
nás neváhajte kontaktovať na obec@
strecno.sk  alebo telefónnom čísle 041 
5697 617

S pozdravom 
Silvester Trnovec ml.

rozpočte ŠKD
Kategória školského zariadenia         ŠKD
Počet žiakov   228
Normatív na 1 žiaka pri jed. koef. 60,51

96,816
Finančné prostriedky z výnosu daní

22 074 €
Finančné prostriedky podľa rozpočtu 

18 000 €
Výška fi nančných prostriedkov potreb-

ných na mzdy a prevádzku ŠKD na počet 
49 žiakov v ŠKD je 18 000 €.

b) Obec poskytne fi nančné prostriedky 
ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Strečno najneskôr 28. deň v mesiaci.

3. Centrum voľného času
a) Obec poskytuje fi nančné prostriedky 

na činnosť CVČ pri ZŠ SNP v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti obce Strečno podľa počtu 
detí s trvalým pobytom na území obce 
Strečno vo veku od 5 do 15 rokov veku 
podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v 
ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

Kategória školského zariadenia        CVČ
Počet detí   261
Normatív na 1 dieťa pri jed. koef. 60,51

66,561 €
Finančné prostriedky z výnosu daní 

17 372 €
Ďalšie fi n. prostriedky poskytnuté obcou 

na dofi nancovanie            4 074 €
Finančné prostriedky potrebné podľa 

predpokladaného rozpočtu          21 446 €
b) Obec poskytuje ďalšie fi nančné pros-

triedky na zabezpečenie chodu prevádzky 
CVČ pri ZŠ SNP v zriaďovateľskej pôsob-
nosti obce Strečno podľa predložených 
údajov o predpokladanom rozpočte CVČ 
a údajov o:

• počte detí v CVČ z MŠ, ZŠ a strednej 
školy

• zárobkovo činných osôb v CVČ
• osôb bez príjmu v CVČ
• osôb, na ktoré obec, v ktorej majú trvalý 

pobyt, neprispieva činnosť CVČ.
c) Obec Strečno neposkytuje fi nančné 

prostriedky na záujmové vzdelávaní detí v 
CVČ pri ZŠ SNP v Strečne, ktoré nemajú 
trvalý pobyt na území obce Strečno.  

d) Obec Strečno, fi nančné prostriedky 
získané z výnosu daní FO na fi nancova-
nie záujmového vzdelávania detí v CVČ s 
trvalým pobytom na území obce Strečno, 
poskytuje fi nančné prostriedky len na fi -
nancovanie CVČ pri ZŠ SNP v zriaďova-
teľskej pôsobnosti obce Strečno.

e) Obec poskytne fi nančné prostriedky 
CVČ zriadenému obcou Strečno najneskôr 
28. deň v mesiaci.

§ 4
Spôsob poskytovania fi nančných 

prostriedkov

1. Finančné prostriedky podľa § 3 budú 
poskytované prijímateľovi mesačne.

2. Celková suma fi nančných prostried-
kov, ktoré budú poskytnuté prijímateľovi, 
tvorí 12/12 schválených fi nančných pros-
triedkov na mzdy a prevádzku. 

3. Podmienkou na pridelenie fi nančných 
prostriedkov je predloženie návrhu roz-
počtu školy a školského zariadenia podľa 
osobitných predpisov.

§ 5
Zúčtovanie dotácie

Prijímateľ fi nančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať 
poskytnuté fi nančné prostriedky s obcou 
Strečno štvrťročne; termíny a spôsob zúč-
tovania určuje poskytovateľ fi nančných 
prostriedkov. V prípade, že fi nančné pro-
striedky nebudú vyčerpané do 31.12. ak-
tuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ 
povinný nevyčerpanú časť fi nančných pro-
striedkov vrátiť späť na účet obce do 31.12. 
aktuálneho kalendárneho roka.

§  6
Kontrola použitia dotácie

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodá-
renia s fi nančnými prostriedkami pride-
lenými podľa tohto VZN vykonáva obec 

Strečno a ostatné oprávnené orgány.
2. Prijímateľ fi nančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku školy a školského zaria-
denia je povinný predložiť všetky doklady, 
preukazujúce hospodárne, efektívne, účel-
né  vynaloženie pridelených fi nančných 
prostriedkov.

§  7
Všeobecné ustanovenia

Zrušuje sa:
Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Strečno č.1/2013 o určení výšky fi nanč-
ných prostriedkov určených na prevádzku 
a mzdy ma dieťa MŠ a dieťa školského za-
riadenia so sídlom na území obce na ka-
lendárny rok 2013.

§ 8
Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie o ur-
čení výšky fi nančných prostriedkov urče-
ných na prevádzku a mzdy  na dieťa mater-
skej školy a dieťa školského zariadenia so 
sídlom na území obce na kalendárny rok 
2014 bolo schválené Obecným zastupiteľ-
stvom v Strečne dňa 27.2.2014 a nadobúda 
právoplatnosť pätnástym dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli. 

Bc. Dušan Štadáni
starosta obce
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 28. februára 2014 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

DOSPELÍ – 5.liga skupina A DORAST– 4.liga skupina A ŽIACI– 2.trieda
Jar 2014 Jar 2014 Jar 2014

14.kolo,  23.marca 2014, 15:00h 14.kolo,  23.marca 2014, 12:30h 14.kolo, 1.mája(štvrtok) 2014, 10:00h
SKALITÉ – STREČNO VARÍN – STREČNO ROSINA – STREČNO

15.kolo,  30.marca 2014, 15:00h 15.kolo,  30.marca 2014, 12:30h 15.kolo, 8.mája(štvrtok)2014, 10:00h
STREČNO – BELÁ STREČNO – BELÁ STREČNO – D.TIŽINA

16.kolo,  6.apríla 2014, 15:30h 16.kolo,  5.apríla(SOBOTA) 2014, 15:30h 16.kolo, 6.apríla 2014, 10:00h
KOTEŠOVÁ – STREČNO ČIERNE – STREČNO KOTEŠOVÁ - STREČNO

17.kolo,  13.apríla 2014, 15:30h 17.kolo,  13.apríla 2014, 13:00h 17.kolo,12.apríla(sobota) 2014, 10:00h
STREČNO – STAŠKOV STREČNO – PODVYSOKÁ STREČNO - ĎURČINÁ

18.kolo,  20.apríla 2014, 16:00h 18.kolo,  20.apríla 2014, 13:30h 18.kolo,  20.apríla 2014, 10:00h
TERCHOVÁ – STREČNO TERCHOVÁ – STREČNO HÔRKY - STREČNO

19.kolo,  27.apríla 2014, 16:00h 19.kolo,  27.apríla 2014, 13:30h 19.kolo,26.apríla(sobota) 2014, 10:00h
STREČNO – BÁNOVÁ STREČNO – ZBOROV STREČNO - RAŠOV

20.kolo,  4.mája 2014, 16:30h 20.kolo,  4.mája 2014, 14:00h 20.kolo, 4.mája 2014, 10:00h  
RAKOVÁ – STREČNO RAKOVÁ – STREČNO BRODNO - STREČNO

21.kolo,  11.mája 2014, 16:30h 21.kolo,  10.mája(SOBOTA) 2014, 14:30h 21.kolo,  10.mája 2014, 10:00h
RADOĽA – STREČNO RADOĽA – STREČNO HLINÍK - STREČNO 

22.kolo,  18.mája 2014, 17:00h 22.kolo,  18.mája 2014, 14:30h 22.kolo,17.mája(sobota) 2014, 10:00h
STREČNO – STRÁŽA STREČNO – ŠTIAVNIK STREČNO - KOLÁROVICE

23.kolo,  25.mája 2014, 17:00h 23.kolo,  25.mája 2014, 14:30h 23.kolo, 25.mája 2014, 10:00h
ČIERNE – STREČNO K.LIESKOVEC – STREČNO KRASŇANY - STREČNO

24.kolo,  1.júna 2014, 17:00h 24.kolo,  1.júna 2014, 14:30h 24.kolo,31.mája(sobota) 2014, 10:00h
STREČNO – RAJEC STREČNO – RAJEC STREČNO - OVČIARSKO

25.kolo,  8.júna 2014, 17:00h 25.kolo,  8.júna 2014, 14:30h 25.kolo,  8.júna 2014, 13:00h
STARÁ BYSTRICA – STREČNO STARÁ BYSTRICA – STREČNO R.TEPLICE - STREČNO

26.kolo,  15.júna 2014, 17:00h  26.kolo,  15.júna 2014, 14:30h 26.kolo,14.júna(sobota) 2014, 10:00h
STREČNO – DIVINKA STREČNO – OŠČADNICA STREČNO - DIVINKA

Náhradné termíny prípadne neodohraných zápasov: 1.5. , 8.5. 2014(časy sa dodatočne upresnia)

Oznam
V roku 2014 si pripomenú okrúhle 90. 

výročie založenia až dve  najstaršie miestne 
občianske zložky – Futbalový klub a Dob-
rovoľný hasičský zbor v Strečne.

Výbory organizácií spolu s Obecným 
úradom v Strečne okrem ofi ciálnych osláv 
uvažujú i s vydaním brožúr – bulletinov o 
týchto organizáciách. S cieľom zabezpečiť 
čo najkvalitnejší a najvýpovednejší mate-
riál sa obracajú s prosbou o poskytnutie 
– zapožičanie fotografi í, či iných doku-
mentov viažucich sa k miestnemu futbalu 
a hasičskému zboru, ktoré budú majiteľom 
vrátené. Za každý príspevok k uvedenému 
zámeru vopred ďakujeme.

Materiál doručte na adresu: Pavol Ďurčo 
st., Sokolská 274 alebo Obecný úrad Streč-
no, Sokolská 487.

/pa/

   

Termín Miesto výletu Počet 
zúčastnených

Trasa
v km

16.02.2013 Strečno-Košariska  zima 33 9,1
20.04.2013 Blatnica-Gaderská dolina 30 13,4
05.05.2013 Turie-Polom-Strečno 24 18,9
22.06.2013 Kalište 39 11,4
14.07.2013 Choč 38 12,5
18.08.2013 Veľká Fatra 26 27,8
07.09.2013 Roháče-Sivý vrch 31 13,4
28.09.2013 Strečno-Košariska 100 10,8
12.10.2013 Rozsutec 37 13,2
25.10.2013 Javorina-nočný pochod 70 10,2
29.12.2013 Strečno-Suchý 25 14,8

Spolu 453 155,5

Štatistika výletov turistického oddielu Uhlík za rok 2013
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Dňa  27. 02. 2014 sa konalo 27. zasadnu-
tie OZ v Strečne
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 
hlavný kontrolór obce p. Peter Lingeš, 
zapisovateľka p. Eva Janeková, hostia Ing. 
Vladimír Barčiak, p. Marián Klocáň, p. 
Martina Tarabová, p.Iveta Ondáková, Ing. 
Július Ilovský
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznáša-
niaschopné.

Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  berie na vedomie
- informáciu ekonómky obce Bc. 
Oľgy Škripkovej o  inventarizácii obce 
k 31.12.2013,

Obecné zastupieľstvo
- došlú poštu
- bod rôzne
- pripomienky poslancov OZ
- rekonštrukciu administratívnej budovy 
a šatní na futbalovom ihrisku
- zhotovenie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie na rekonštrukciu 
miestnej komunikácie Partizánska
- informáciu Ing. Ilovského o prácach OPS 
s.r.o Strečno
- informáciu o  zabezpečení pohrebných 
služieb nájdeného tela nezvestného v k.ú. 
Strečno na náklady obce
B.  zriaďuje
- návrhovú komisiu

Po predchádzajúcich kontaktoch a  stre-
tnutiach Petra Sungsu Cze – zástupcu 
kórejskej fi rmy GigaTera pre východnú 
Európu so starostom a projektovým mana-
žérom navštívili Strečno aj majiteľ a riadi-
teľ fi rmy Duk-Yong Kim, Ph.D a Roseong 
Park – zástupca GigaTera pre západnú Eu-
rópu.

Peter Sungsu Cze predtým, ako sa stal 
zástupcom fi rmy GigaTera býval v  Streč-
ne a pracoval v   kórejských fi rmách na 
Slovensku i v Českej republike. Giga Tera 
je jedným zo svetových lídrov vo výrobe 
telekomunikačnej techniky a v  súčasnosti 
svoje aktivity smeruje do produkcie LED 
osvetlenia. 

Peter Sungsu Cze má záujem tento druh 
ekonomického a efektívneho osvetlenia so 
životnosťou až 50 000 hodín aplikovať na 
osvetlenie našich ulíc a  tiež hradu. Firma 
GigaTera tiež vyjadrila záujem o vybudo-
vanie závodu vo východnej Európe a zva-
žuje možnosť takejto investície do dvoch 
rokov v Poľsku alebo na Slovensku.

Predbežné jednania so zástupcom pre 
východnú Európu viedli k návšteve najvyš-
šieho manažmentu u nás 27. marca. 

Stretnutie na obecnom úrade a prehliad-
ka hradu im mala umožniť urobiť si pred-
stavu o  vhodnosti investície. O  výsledku 
rozhodnutia nie sme zatiaľ informovaní. 

/pa/

Návšteva kórejského investora

Zľava: Peter Sungsu Cze – zástupca kórejskej fi rmy GigaTera pre východnú Európu, Duk-
-Yong Kim, Ph.D - majiteľ a riaditeľ fi rmy,  Roseong Park – zástupca GigaTera pre západnú 
Európu, Dušan Štadáni – starosta Strečna, Pavol Albrecht – projektový manažér

Pokračovanie na 2. strane »

Pozvánky
Stavanie mája

Obecný úrad Strečno pozýva na stava-
nie pravidelné mája. Pri hudbe a  spe-
ve sa stretneme v  obecnom parku 30. 
apríla o 18,00 hod.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
370. výročie úmrtia 
Žofi e Bosniakovej

Obec Teplička nad Váhom a  v  spolu-
práci s mestom Šurany a obcou Streč-
no pozýva na spomienkovú slávnosť 3. 
mája. Hlavný a  sprievodný program 
začína svätou omšou o 10,30 vo far-
skom kostole v Tepličke nad Váhom

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Výstup nas Polom

Tradičný výstup na Polom pri príleži-
tosti 69. výročia oslobodenia sa usku-
toční 4. mája 2014.
Lístky na guľáš, podávaný na Ostredku, 
je možné zakúpiť u Ivana Melu st. a Jan-
ky Tavačovej

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Strečnianske  hody 2014

Sobota 17. 5.
- Magic show Marion (kúzelník)
- Hodová zábava so Sunny Music

Nedeľa 18. 5.
- Dychová hudba Strečnianka a  heli-
gónkár Robko Bukovinský
- DFS Valášek z Kozlovic (ČR)
- Heligonkár Libor Meško
- Dechová hudba Kozlovice (ČR)
- DFS Hajovček a ženská spevácka sku-
pina Zvonica
- Krakovské kvarteto (heligonkári zo 
Strečna)
- Spevácky súbor Jesienka
- Eminent - hudobno zábavná show
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Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  volí
1.   členov návrhovej komisie v zložení: 
Ing. Dana Sokolovská, p. Peter Oberta
2.   overovateľov 27. zápisnice v zložení: p. 
Alfonz Klocáň, Mgr. Dušan Ďurčo

Uznesenie č. 82
schvaľuje 
- program 27. zasadnutia OZ s doplnením 
bodu č.4 s tým, že ostatné body sa prečís-
lujú
Hlasovanie: za -5, proti -0, zdržal sa -0,  ne-
prítomní -4
- návrh na spracovanie doplnku č. 3 Územ-
ného plánu obce Strečno
Hlasovanie: za -5, proti -0, zdržal sa -0, ne-
prítomní -4
- 1. zmenu rozpočtu obce – úpravy nor-
matívnych fi nančných prostriedkov na 
rok 2014 pre ZŠ, vzdelávacie poukazy pre 
ZŠ, asistent učiteľa pre ZŠ, príspevok pre 
5-ročné deti MS, - prenesené kompetencie
Hlasovanie: za -5, proti -0, zdržal sa -0, ne-
prítomní -4
- VZN č.1/2014 v  oblasti fi nancovania 
školstva pre rok 2014
Hlasovanie: za -5, proti -0, zdržal sa -0, 
- spolufi nancovanie projektu Vyšehradská 
spolupráca
Hlasovanie: za -5, proti -0, zdržal sa -0, ne-
prítomní -4
- Odkúpenie ojazdeného motorového vo-
zidla KIA Sportage od KIA Motors
Hlasovanie: za -5, proti -0, zdržal sa -0, ne-
prítomní -4
B. neschvaľuje 
1. Odpredaj pozemku  p.Michalovi Klo-
cáńovi Ulica lesná č.12
Hlasovanie: za -0, proti – 4, zdržal sa -1, 
neprítomní -4

Obecné zastupiťelstvo
»  Dokončenie z 1. strany Dňa 10.04.2014 sa konalo 28. zasadnutie 

OZ v Strečne
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 
hlavný kontrolór obce p. Peter Lingeš, za-
pisovateľka p. Eva Janeková, hostia: Ing. 
Július Ilovský
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznáša-
niaschopné.

Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  berie na vedomie
- došlú poštu
- bod rôzne
- pripomienky poslancov OZ
- zmenu krízového štábu obce, aktualizá-
ciu členov
B.  zriaďuje
- návrhovú komisiu

Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
A.  volí
1.   členov návrhovej komisie v zložení: p. 
Alfonz Klocáň, p. Jozef Samec
2.   overovateľov 28. zápisnice v zložení: p. 
Gustáv Muráň, p. Peter Oberta

Uznesenie č.85
schvaľuje
- Program 28. zasadnutia OZ 
Hlasovanie: za -9, proti -0, zdržal sa -0,  ne-
prítomní -0
Druhú zmenu rozpočtu na rok 2014 
Hlasovanie: za -9, proti -0, zdržal sa -0, 
neprítomní -0
3.  Mesačný plat starostu obce na obdobie 
roka 2014 vo výške: 2121 €
Hlasovanie: za -9, proti -0, zdržal sa -0, 
neprítomní -0
4.   Mesačný plat hlavného kontrolóra na 
obdobie roka 2014 vo výške:    304,55 €.
Hlasovanie: za -9, proti -0, zdržal sa -0, 
neprítomní -0 

Zapísala: p. Eva Janeková

Začiatok tohto roku bol pre Obecný 
podnik služieb Strečno s.r.o. (ďalej len 
OPS) poznamenaný hlavne výrazným vý-
padkom očakávaných príjmov zo zimnej 
údržby. Samozrejme neznamenalo to, že 
by sme sa s tým uspokojili,  a tak sme ho 
do značnej miery kompenzovali inými ná-
hradnými činnosťami. 

V  prvom štvrťroku tohto roku OPS 
úspešne realizoval najmä  v obci Strečno 
(ale aj mimo obec)  niekoľko projektov: 

- výmena časti oplotenia areálu Color-
metal  s.r.o. v Žiline,

- osadenie dopravného značenia pre fi r-
mu Karla – Slovensko, s.r.o. v Strečne,

- dobudovanie chodníka na Ulici mláde-
že,

- rekonštrukciu kuchyne v budove kul-
túrneho domu,

- rekonštrukciu časti verejného osvetle-
nia.

V súčasnosti sme začali práce na rekon-
štrukcii  šatní  na futbalovom ihrisku obce 
Strečno. Termín ukončenia prác je 31. 7. 
2014, avšak našou snahou bude dokončiť 
práce k futbalovému turnaju usporiadané-
mu pri príležitosti  osláv  90. výročia za-
loženia futbalového klubu v obci Strečno, 
ktorý by sa mal konať v mesiaci júl. 

Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorými 
sme sa v uplynulom štvrťroku venovali, sú 
už tradične zabezpečenie údržby verejného 
osvetlenia a verejného rozhlasu,   dodávka 
pitnej vody, dodávka tepla, dopravné služ-
by, drobné služby pre občanov a  prenájom 
nástrojov a malej mechanizácie. 

Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti

I. kolo 15. marca okrs.1 okrs.2 spolu
Počet oprávnených voličov zapísaných do 
zoznamu oprávnených voličov 1045 1053 2098
Počet oprávnených voličov, ktorým boli 
vydané obálky 505 557 1062
Počet odovzdaných obálok 503 557 1060
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
všetkých kandidátov 498 554 1052

Kandidát okr. 1 okr. 2 Spolu
1. Bárdos Gyula 0 0 0
2. Behýl Jozef 1 3 4
3. Čarnogurský Ján 3 8 11
4. Fico Róbert 167 216 383
5. Fischer Viliam 1 2 3
6. Hrušovský Pavol 16 23 39
7. Jurišta Ján 0 0 0
8. Kiska Andrej 86 111 197
9. Kňažko Milan 59 59 118
10. Martinčko Stanislav 2 0 2

Voľby prezidenta SR 2014 - výsledky hlasovania v obci Strečno 
11. Melník Milan 0 2 2
12. Mezenská Helena 7 10 17
13. Procházka Radoslav 156 120 276
14. Šimko Jozef 0 0 0

Spolu 498 554 1052

II. kolo 29. marca okrs.1 okrs.2 spolu
Počet oprávnených voličov zapísaných do 
zoznamu oprávnených voličov 1045 1042 2087
Počet oprávnených voličov, ktorým boli 
vydané obálky 593 612 1205
Počet odovzdaných obálok 593 612 1205
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
všetkých kandidátov 584 605 1189
Volebná účasť 57,74%
Kandidát okr. 1 okr. 2 Spolu
1. Fico Róbert 296 324 620 / 52,14
2. Kiska Andrej 288 281 569 / 47/86

Spolu 584 605 1189
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Veľkonočné sviatky slávime na jar. 
Pohanské národy oslavovali v tomto 
období jej príchod. Pôvabné prvky 
tradície osláv príchodu jari našich 
predkov máme na Slovensku zacho-
vané dodnes. Židia dali pohanským 
sviatkom nový rozmer sviatkom Pa-
schy. Paschu slávia Židia na pamiat-
ku vyslobodenia Židov z egyptského 
otroctva. Kresťania rozpoznali v  ta-
jomstve Veľkej noci víťazstvo Kris-
tovho nového života nad smrťou, 
zlom a  strachom. Tajomnú chvíľu, 
keď Kristovo telo ožilo novým ži-
votom, nikto nevidel. Božská sila, 
Duch svätý, sa ho zmocnila, naplnila 
ho novým životom a  premenila ho. 
Celý Kristus, aj ako človek, sa stáva 
novým, večným. „Boh ho vzkriesil 
z mŕtvych a posadil po svojej pravi-
ci...“ (Ef 1,20). Nový život Krista je 
Otcovou odpoveďou a  odmenou za 
jeho poslušnosť a lásku na život a na 
smrť. „Kristus sa stal za nás poslušný 
až na smrť na kríži. A preto ho Boh 
vyvýšil a dal mu také meno, ktoré je 
nad všetky mená“ (Flp 2,8-9). Kristus 
prináša nový život a povolal k nemu 
človeka a  jeho ponuka stále platí. 
„Moc Kristovho kríža a  vzkriesenia 
je väčšia než akékoľvek zlo, z kto-
rého by človek mohol a musel mať 
strach. Nebojte sa toho, čo ste sami 
vytvorili, nebojte sa ani všetkého, čo 
človek vyrobil a čím je deň odo dňa 
viac ohrozovaný! A konečne, neboj-
te sa sami seba! Kristus po svojom 
zmŕtvychvstaní povedal apoštolom 
a ženám: „Nebojte sa!“ Tieto slová 
potrebujeme v dnešnej dobe možno 
viac než inokedy. Verte, že existuje 
ten, kto drží v rukách osudy tohto 
sveta, kto má v rukách kľúče od smr-
ti a podsvetia, kto je Alfou i Omegou. 
A tento niekto je Láska... Len on sa 
môže plne zaručiť za slová: „Nebojte 
sa!“ (Ján Pavol II.) 

Slová „Nebojte sa!“  nepatrili len 
ženám a apoštolom. Ježiš ich adresu-
je každému z nás, aby sme oznámi-
li zmŕtvychvstanie Krista všetkým 
bratom a sestrám. Inými slovami: 
zmŕtvychvstalý Kristus nepatrí len 
minulosti, patrí aj nám dnes. On je s 
nami tak, ako vtedy so ženami, apoš-
tolmi, so zástupom bratov a sestier, s 
ktorými sa po svojom zmŕtvychvsta-
ní stretol. Text evanjelia nás poúča, 
aby sme prosili o premenu svojho 
zmýšľania. Ženy sa ponáhľajú od 
hrobu k apoštolom. Nemôžu v sebe 
udržať myšlienku o prázdnom hrobe. 
Stretnutie s Kristom na ceste celkom 

mení ich život. A nielen im. Zmenu 
života u mnohých nezastavili ani ná-
silné akcie, ktoré nariadili veľkňazi a 
starší. Zmenu života nezastavili ani 
tí, čo sa dali kúpiť za peniaze a faloš-
ne svedčili: „V noci prišli jeho učení-
ci a kým sme my spali, oni nám ho 
ukradli“ (Mt 28, 13).

Veľká noc je najväčší dôkaz Božej 
lásky. Boh nás nenechal stratených 
a znova otvoril nebo. Skrze Kristovo 
vzkriesenie objavujeme nový život. 
Chceme v jeho láske, ktorú dokázal 
svojím životom, slovami, skutkami, 
smrťou a zmŕtvychvstaním obohatiť 
svoj život. Už dvetisíc rokov je Veľ-
ká noc ústredným sviatkom cirkev-
ného roka. Kresťania slávia Ježišovo 
vzkriesenie a radujú sa z toho, že skr-
ze jeho obetu majú vieru a nádej več-
ného života. Skrze vzkriesenie máme 
podiel na naplnenom živote Krista. 
„Nezmenil svet zabíjaním, ale tým, 
že sa sám nechal pribiť na kríž... Je-
žišov potupný koniec mal znamenať 
defi nitívne víťazstvo nenávisti a smr-
ti nad láskou a životom. Ale nestalo 
sa tak! Na Golgote bol síce vztýčený 
kríž, na ktorom visí mŕtvy muž, ale 
tento muž bol Božím Synom.“ (Be-
nedikt XVI.) 

Celé Ježišovo veľkonočné posolstvo 
ľuďom najlepšie vystihuje Ježišovo 
„Pokoj Vám!“ Pokoj je dar, ktorý po-
núka ľuďom vzkriesený Pán, a ktorý 
je plodom nového života, zavŕše-
ného jeho zmŕtvychvstaním. Nech 
sme v akejkoľvek situácii, keď nevie-
me, ako ísť ďalej, vďaka Veľkej noci 
môžeme povedať: „Víťazstvo je isté!“ 
Naša viera nie je súborom optimis-
tických ilúzií. Je to cesta, na ktorej 
sme niekedy všetci vystavení peklu 
pochybností, zvádzajúcej pýche... 
a nepočujeme Božie slovo. Naša vie-
ra, ak je živá, obopína všetky oblas-
ti života a  záchvevy ľudského srdca. 
Nič ľudské nie je cudzie. Ani to, čo 
prežívajú iní. Práve moment Ježišo-
vej smrti a zmŕtvychvstania v našom 
bežnom živote, kedy zažívame rôzne 
ťažké situácie (bolesť, choroba, na-
rušené medziľudské vzťahy, poni-
žovanie, stres, strach z  budúcnosti, 
neistota...) a aj napriek tomu dokáže-
me milovať svojich blížnych, je uni-
verzálnym posolstvom pre každého 
z nás. Vzkriesený Kristus je víťazom 
lásky nad nenávisťou, skromnosti a 
poslušnosti nad pýchou, víťazom ži-
vota nad smrťou telesnou a  smrťou 
večného zatratenia.

AM

Život je silnejší než smrť

8. marca sa konala výročná členská 
schôdza MS SČK v Strečne, na ktorej sa 
zúčastnilo 82 členov. Spojili sme to aj s 
odmenením darcov krvi, ktorým boli odo-
vzdané plakety.

Bronzová Jánskeho plaketa: Zuzana 
Obertová, Pavol Melo, Václav Kubička, 
Ing. Zuzana Kopásková, Michal Klocáň, 
Bc. Tomáš Gašper. Zlatá Jánskeho plaketa: 
Ing. Miroslav Kotuľáš, Branislav Podhorec, 
Peter Prieložný. Diamantová Jánskeho pla-
keta: Juraj Oberta

Dátum 8. marec nám pripomenul aj je-
den sympatický pán a na MDŽ nás ženy 
prekvapil podarovaním krásnych karafi á-
tov. Pani Samcová nám predniesla báseň. 
Bolo to krásne a pohodové stretnutie. Teší-
me sa na ďalšiu spoluprácu.

Samcová, Vojvodová

Výročná členská 
schôdza MS SČK 

24. mája 2014 budeme voliť poslancov 
do Európskeho parlamentu. Kandidátov 
nominovalo 29 strán. Z obdržaných hla-
sovacích lístkov si volič vyberie jeden, na 
ktorom zakrúžkuje najviac dvoch kandidá-
tov. Upravený volebný lístok vloží volič do 
obálky a následne do volebnej schránky.  

V Strečne sú voliči rozdelení do dvoch 
volebných okrskov:

Ulice okrsku č. 1: 1. mája, 26. apríla, 
28. októbra, Cintorínska, Fr. partizánov, 
Hradná, Kamenná, Kováčska, Lesná, Li-
pová, M. Ilovského, Partizánska, SNP, Za 
záhradami, Zlatné

Ulice okrsku č. 2: Čsl. brigády, Mládeže, 
Nábrežná, Sokolská, Školská, Športová, 
Záhradná

Voliči z obidvoch okrskov budú voliť 
v sále kultúrneho domu.

Čas volieb: 7,00 – 22,00 hod.

Voľby do Európskeho parlamentu

Držiteľovi diamantovej plakety Jurajovi Ober-
tovi gratuluje starosta Dušan Štadáni
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Jeseň života človeka je obdobím, ktoré 
môžeme prežiť spokojne a aktívne. Akti-
vitou plníme naše túžby, na život sa poze-
ráme s optimizmom. Vďaka tomu mnohé 
prekážky a  problémy, ktorých v  našom 
veku nie je málo, prekonávame oveľa ľah-
šie.

Aj preto sme sa my, členovia ZO Jedno-
ty dôchodcov, stretli v stredu 26. februára 
2014 na výročnej členskej schôdzi (VČS), 
aby sme bilancovali a zhodnotili prácu no-
vého výboru, ktorý má za sebou svoj prvý 
rok. Nakoľko v sobotu končilo fašiangové 
obdobie, VČS sme spojili s  fašiangovým 
posedením a pohostením.

Pani podpredsedníčka Marta Lokajová 
privítala a  pozdravila všetkých prítom-
ných členov a našich vzácnych hostí, kto-
rými boli tajomníčka KO JDS a  zároveň 
predsedníčka ZO JDS v  Bytčici p. Mária 
Žideková a náš p. starosta, bez ktorého si 
naše stretnutia už ani nevieme predstaviť. 
Okrem nich privítala aj ôsmich nových 
členov, ktorí rozširujú našu členskú zák-
ladňu. Potom nasledovala správa o činnos-
ti za rok 2013, ktorú prečítala predsedníč-
ka ZO JDS Helena Kuzmányová. Správa 
bola dlhá, pretože bolo čo hodnotiť a na čo 
spomínať.

Iba v  krátkosti: v  máji sme oslavu Dňa 
matiek spojili s oslavou Dňa otcov, pripra-
vili sme posedenie pri príležitosti Mesiaca 
úcty starším či guláš partiu na Radinovom. 
Zúčastnili sme sa tiež okresných športo-
vých hier, boli sme na divadelnom pred-

stavení v  Mar-
tine a  v  Žiline 
a v  spolupráci 
so základnou 
školou sme zor-
ganizovali kurz 
pre začiatoční-
kov pre prácu na 
počítači. Z  rám-
ca brigádnickej 
činnosti, o ktorú 
sme boli požia-
daní obecným 
úradom, stojí 
za spomenutie 
pomoc pri Behu 
oslobodenia, pečenie koláčov na obecné 
hodové slávnosti a tiež na lekvárové hody. 
K výsledkom našej aktivity patrí aj úprava 
ostrovčeka pri dolnej autobusovej zástav-
ke a úprava kríža pod lipami pri penzióne 
Alžbetka. Šestnásť našich členov sa zú-
častnilo kúpeľného pobytu. Usporiadali 
sme tiež Katarínsku zábavu, na ktorú sme 
nacvičili svoj program. A rovnako netreba 
zabudnúť na nemenej bohatú činnosť spe-
váckeho súboru  Jesienka.

Na konci správy sa predsedníčka v mene 
všetkých členov poďakovala prítomnému 
p. starostovi za príkladnú pomoc a spolu-
prácu. Vyslovila želanie, aby spolupráca na 
takejto úrovni pokračovala aj naďalej.

Potom sa prihlásila o slovo p. Žideková, 
ktorá našu prácu pochválila. Pochválila aj 
spoluprácu s obecným úradom a p. staros-

A takto sme bilancovali...

tom. Skonštatovala, že v mnohých obciach 
to takto nefunguje a mnohí nám môžu len 
závidieť. Neskôr našu prácu ohodnotil aj p. 
starosta, ktorý vyjadril s našou organizáci-
ou veľkú spokojnosť.

Po prečítaní správy o hospodárskej situá-
cii a plánu práce na tento rok nám Jesienka 
zaspievala a pripojila aj fašiangové pesnič-
ky. Nasledovalo pohostenie, aké k  fašian-
gom patrí:  čaj s  rumom, šišky a klobása.  
A potom sme sa už len rozprávali a  spie-
vali.

Kdesi som čítala, že byť mladým a krás-
nym je dielom prírody, ale byť starým a ak-
tívnym je dielom každého z nás. Tento citát 
som zvolila za motto našej práce na tento 
rok. Dúfam, že sa nám ho podarí naplniť 
k plnej spokojnosti každého z nás. 

Helena Kuzmányová, predsedníčka ZO JDS

15. februára sa dožila deväťdesiat rokov pani Margita Remeková (na sním-
ke dolu) a 5. apríla pani Etela Jakubcová (snímka vpravo). Jubilantkám pri-
šiel k životnému jubileu zagratulovať aj starosta obce Dušan Štadáni. K jeho 
prianiam zdravia, životného optimizmu a rodinného porozumenia sa pri-
pája aj redakcia Strečnianskeho hlásnika.

Deväťdesiatiny



5. strana2/2014

Fašiangy
DHZ Strečno napĺňa každý rok fašian-

gové zvyky. Tradíciu sme chceli dodržať 
aj v tomto roku. Zabaviť sa spolu s ob-
čanmi našej obce. Zabezpečiť pochod v 
maskách po dedine, rozveseliť i postrašiť. 

Pred obecným úradom sa konala za-
bíjačka, kde si mohol každý ochutnať 
kapustnicu a prizerať sa majstrom mä-
siarom, ako vyrábajú klobásu, tlačenku, 
jaternice. Na týchto výrobkoch sme si 
mohli pochutnať večer na tanečnej zába-
ve.. V utorok sme pochovali basu a na-
stal čas pôstu. Na jeho konci držali naši 
členovia stráž pri svätom hrobe.

Deň narcisov

V piatok 11. apríla sme sa opäť mohli stať 
súčasťou veľkého a jedinečného projektu 
pomoci -Dňa narcisov. Liga proti rakovi-
ne zorganizovala i v tomto roku zbierku, 
ktorú u nás zabezpečovala s pomocou zák-
ladnej školy, obecného úradu a miestnymi 
členmi Ligy.

To, že vyzbieraná čiastka 716,81 Eura 
bola cca o 10% vyššia  ako vlani, svedčí 
o našom postoji k tomuto celospoločen-
skému problému a záujme hľadať cestu 
na zabránenie ľudskému utrpeniu. Miest-
ni organizátori po odovzdaní  fi nančnej 
čiastky dostali poďakovanie obci Strečno 
za pomoc a spoluprácu od žilinskej poboč-
ky Ligy proti rakovine.     /r/

Sedemnásť členov rybárskeho združenia 
zo Strečna sa zapojilo do rybárskej akcie 
na čistenie brehov pozdĺž rieky Váh. Čis-
tili ľavý breh v úseku od vodného diela 
po hrad. Vyzbierali odpad, ktorý odviezli 
troma prívesnými vozíkmi a piatimi pick 
– upmi! Toto obrovské množstvo z cca šty-
roch km brehu je smutným svedectvom 

Púť na Staré hory
MS SČK uskutočnil 5. apríla zájazd na 

Staré hory. Bezpečne nás viezol Miro-
slav Taraba a touto cestou mu ešte raz 
ďakujeme. Bola to milá púť ku Panenke 
Márii; také tiché pozastavenie a rozjí-
manie pred veľkonočnými sviatkami.

S.V.

Rybárska brigádaRybárska brigáda

vzťahu k životnému prostrediu a prírode. 
Je fakt, že ho tvoria predovšetkým napla-
veniny k nám prichádzajúce, ale pohľad na 
divoké skládky pri Váhu je dôkazom tiež 
nášho  negatívneho postoja. Rybári sa te-
raz pokúsili eliminovať smutný pohľad na 
rieku, prejde však ešte veľa vody, kým ich 
iniciatíva a práca nebudú potrebné.        /r/

Možno aj tento výrok Vám pootvorí 
dvere nielen do krásnej knihy, ale aj do 
Miestnej ľudovej knižnice v Strečne. 

Nám škôlkarom ich s radosťou otvo-
rila p. knihovníčka Evka Balcarová v 
jedno slnečné marcové predpoludnie. 
Knižnicu sme navštívili, aby sme s deť-
mi spoznali nové prostredie plné kníh, 
rozprávok a 
p r í b e h o v . 
Zážitkovým 
učením sme 
podporili u 
detí rozvoj 
pred čitateľ-
skej gramot-
nosti a pestovali krásny vzťah detí ku 
knihám, čo dnes nie je až taká samozrej-
mosť. P. Balcarová deti privítala a oboz-
námila ich s prostredím knižnice. Upú-
tala ich hlavne obrázkovými knižkami. 
Dala im istotu, že aj oni, hoci sú malí, 
vedia čítať. A tak čítali knižky obrázok  
po obrázku. 

Deti sa učia najmä vzorom. Každé die-
ťa je „Okno do rodiny“. A tak radi vidí-
me, že niektoré rodiny doma s knihou 
žijú, že svoje poznanie z kníh prenášajú 
do hry, medzi kamarátov. V niektorých 
rodinách je každodenné večerné číta-
nie príjemný spánkový rituál tak ako v 
materskej škole. Dnes sú deti naučené 
dostávať a prijímať veci hotové cez mo-
derné nosiče. Ale skúste deťom rozpráv-
ku najskôr prečítať viackrát a až potom 
pustiť na DVD. Uvidíte ten rozdiel vo 

vnímaní, porozumení. 
Čudujeme sa, prečo nás deti nepočúva-

jú? Čítame im? Sú naučené počúvať naše 
slovo, našu reč, naše cítenie?

Ak sa počas jari objaví upršaný, či prí-
jemný letný večer na dvore, spojte ho s 
knihou a spoločným čítaním v prírode. 
Malé deti čítať nevedia, ale počúvajú 

radi. 
A ak 

chcete byť 
dobrým či-
t at e ľ s k ý m 
vzorom pre 
svoje deti, 
nájdite si 

čas na návštevu knižnice. Veď prichádza 
deň, kedy sa budú učiť čítať a knižnica 
je plná krásnych kníh. A siahnite aj po 
starších knižkách od známych autorov 
detskej literatúry ako  Márie Ďuríčkovej, 
Ľudmily Podjavorinskej, Kláry Jarun-
kovej či Ruda Mórica. Nie všetko nové, 
čo trh prinesie, je aj hodnotné. To oce-
ní až čas.  Možno v polici nájdete práve 
tú „knižku“, ktorú ste si čítali vy, keď ste 
boli deti a utkvela vám v srdci. Tú budete 
vedieť deťom isto krásne podať. 

A na záver ešte jedno prenesené pona-
učenie: „Nečítajme deťom stále, ale na-
učme ich čítať.“ Ukážme im cestu „ako 
na to...“ a nechajme ich osamostatniť sa. 
To platí na všetko v živote.

Ďakujeme p. Balcarovej za pozvanie do 
knižnice a príjemný spoločný deň.

Ľ.Kučerová za MŠ Strečno

Rozprávky nevznikli preto, 
aby deti zaspali, ale aby sa 

dospelí zobudili. 
(Milan Rúfus)
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Dopravné služby
LIAZ 151.261 – nákladne auto sklápač

Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava do 20 km – 1 hodina 25,00 EUR/hod 30,00 EUR/hod.
Preprava nad 20 km 1,20 EUR/km 1,44 EUR/km
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR
Poplatok za mýto Podľa zvolenej trasy

UNC 060 – univerzálny nakladač
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Práca  – 1 hod (celková práca do 2 hodín) 23,34 EUR 28,01 EUR
Práca  – 1 hod (celková práca nad 2 
hodiny) 22,00 EUR 26,40 EUR
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR
Do času sa započítava aj preprava na pracovisko

Traktor (ohŕňanie snehu)
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Práca – 1 hod (celková práca do 2 hodín) 25,00 EUR 30,00 EUR
Práca – 1 hod (celková práca nad 2 hodiny) 24,00 EUR 28,80 EUR
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR

CATTERPILAR – rýpadlo-nakladač
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Práca – 1 hod (celková práca do 2 hodín) 30,00 EUR 36,00 EUR
Práca – 1 hod (celková práca nad 2 hodiny) 27,00 EUR 32,40 EUR
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR

Dacia LOGAN MCV – preprava osôb a drobného materiálu
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava 0,90 EUR/km 1,08 EUR/km
Stojné – 1 hodina 7,00 EUR 8,40 EUR

Účtuje sa každá začatá ½ hodina.

Prenájom strojov a zariadení
Rezačka asfaltu s obsluhou

Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava na pracovisko 0,50 EUR/km 0,60 EUR/km
Rezanie do 15 m 4,00 EUR/bm 4,80 EUR/bm
Rezanie nad 15 m 3,40 EUR/bm 4,08 EUR/bm

Vibračná platňa
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava na pracovisko   0,50 EUR/km   0,60 EUR/km
Bez obsluhy – 1 hodina (do 2 hodín) s 
PHM   3,00 EUR   3,60 EUR
Bez obsluhy – na cely deň bez PHM 16,00 EUR 19,20 EUR
S obsluhou – 1 hodina (do 2 hod) 13,00 EUR 15,60 EUR

Prívesný vozík PONGRATZ
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie do 3 hod.   3,00 EUR   3,60 EUR
Zapožičanie nad 3 hod (každá začatá hod)   1,00 EUR   1,20 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa max. 10,00 EUR 12,00 EUR

Búracie kladivo Makita HM1307C, 
Činnosť Cenabez DPH Cena s DPH

Zapožičanie  - 1 hodina   3,00 EUR   3,60 EUR
Zapožičanie  - 4 hodiny 11,00 EUR 13,20 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa max. 22,00 EUR 26,40 EUR
Špicatý sekáč je v cene zapožičania, plochý a lopatkový sekáč  1ks -  2,40 
EUR (s DPH) v rámci 1 dňa.

Ponukový list Obecného podniku služieb Strečno s.r.o.
Elektrocentrála, výkon max. 2,25 kVA (230V) 

Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie  - 1 hodina   2,50 EUR   3,00 EUR
Zapožičanie  - 4 hodiny   9,00 EUR 10,80 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa max 16,00 EUR 19,20 EUR

Vŕtaciekladivo Dewolt  SDS-plus
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie  - 1 hodina   1,80 EUR   2,16 EUR
Zapožičanie  - 4 hodiny   7,00 EUR   8,40 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa max 14,00 EUR 16,80 EUR

Príklepová vŕtačka Makita  HR 2470 SDS-plus
Č innosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie  - 1 hodina   1,25 EUR   1,50 EUR
Zapožičanie  - 4 hodiny   4,00 EUR   4,80 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa maxi   7,00 EUR   8,40 EUR
Zapožičanie vrtáku alebo sekáča SDS-plus  1,00 EUR v rámci jedného dňa.

Uhlová brúska 230mm
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie  - ½ dňa (do 4 hodín)   2,00 EUR   2,40 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa max   4,00 EUR   4,80 EUR

Kotúčová píla 
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie  - ½ dňa (do 4 hodín)   4,00 EUR   4,80 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa max   7,00 EUR   8,40 EUR

Lámačka zámkovej dlažby 
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie  - ½ dňa (do 4 hodín)   4,00 EUR   4,80 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa max   7,00 EUR   8,40 EUR

Prístroj nivelizačný optický
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie v rámci jedného dňa   4,00 EUR   4,80 EUR

Drvič vetiev
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Zapožičanie  - ½ dňa (do 4 hodín)     6,00 EUR    7,20 EUR
Zapožičanie v rámci jedného dňa max   12,00 EUR  14,40 EUR

Pohrebné služby v obci Strečno
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Výkop hrobu, zasypanie a odvoz prebytočného materiálu 
(dĺžka x šírka x hĺbka) 200 cm x 70 cm x 
160 cm   73,00 EUR   87,60 EUR
Výkop hrobu, zasypanie a odvoz prebytočného materiálu 
(dĺžka x šírka x hĺbka) 200 cm x 70 cm x 
210 cm   93,00 EUR 111,60 EUR
Prirážka za sťažený ručný výkop 50 %   
(hĺbka 160 cm)   36,50 EUR   43,80 EUR
Prirážka za sťažený ručný výkop 50 %   
(hĺbka 210 cm)   46,50 EUR   55,80 EUR
Odvoz zosnulého a položenie do hrobu   40,00 EUR   48,00 EUR
Prirážka za odvoz a položenie do hro-
bu  sobota, nedeľa  50 %   20,00 EUR   24,00 EUR
Prirážka za odvoz a položenie do hro-
bu  sviatok              100 %   40,00 EUR   48,00 EUR
Demontáž a montáž vrchnej platne   13,50 EUR   16,20 EUR
Ozvučenie     8,00 EUR      9,60 EUR
Zameranie obruby hrobu pri realizovaní 
drobnej stavby   10,00 EUR   12,00 EUR
Jednorazový vstup kamenárov       8,33 EUR   10,00 EUR
Celoročný vstup kamenárov 100,00 EUR 120,00 EUR
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Príjme väčší počet pltníkov

Finančne zaujímavá a 
sezónna pracovná príležitosť pre 

študentov, zmenárov, nezamestnaných 
a pod. Predpoklady: vek nad 18 rokov, 
dobrý  zdravotný stav, komunikatív-

nosť

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

Email: prvapltnicka@strecno.sk

Prvá 
pltnícka a 
raft  ingová 
spol. s r.o., 

Strečno

Práce žiakov

Dávid Oberta

Simonka Bukovinská
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

Aj tento rok, ako už pár rokov dozadu, sa 
organizovala rozprávková noc v obecnej 
knižnici. Pripomenuli sa i čítaním krásne 
rozprávky dánskeho rozprávkara H.CH. 
Andersena. Kto by nepoznal rozprávku o 
Cínovom vojačikovi či Cisárove nové šaty,, 
akoby ani nemal detstvo. V rámci tvori-
vých dielní deti urobili plagát a vymaľovali 
si pohľadnice. Tieto krátko pred pol nocou 
cestou na tmavé zákutia hradu Strečno 
dávali ľuďom do poštových schránok na 
pamiatku tejto u nás už tradičnej akcie. 
Úspešne vypustený lampión šťastia na ná-
dvorí hradu Strečno nech vyplní všetky 
priania našim deťom, tak ako sa to končí v 
každej rozprávke. 

Zriaďovateľ obce podporuje aktivity 
knižnice a spolu s pomocou vedenia zák-
ladnej školy majú deti za odmenu umož-
nené zúčastniť sa jej akcií. P.učiteľky Pra-
táková, Brúnová a Trnovcová pomohli 
svojou účasťou dotvoriť tú  pravú atmo-
sféru. Takisto patrí poďakovanie Dáške 
Samcovej, Romanke Pratakovej i Malvínke 
Kučerovej. Na hrade sprevádzali naše deti 
a pripomenuli im históriu hradu neopa-
kovateľným spôsobom. Aj tento rok bol 
umožnený vstup na hrad zdarma. Akcia 
bola o to zaujímavejšia. A akoby to bolo, 
keby v rozprávkovej noci neboli i strašidlá? 
Na hradných schodoch boli a ešte možno 
aj sú :)

Marec
Naši postupujúci žiaci Anetka Benedigo-

vá a Jakubko Klocáň sa zúčastnili Okresné-
ho kola v prednese HK 2014. Tento rok sa 
v tomto kole neumiestnili.

• • • • • • • • • • • • •
12.marca naši deviataci boli testovaní 

v slovenskom jazyku aj matematike v Tes-
tovaní 9. Priemerná percentuálna úspeš-
nosť školy: Mat- 44,86 %   v SJL- 54,10%. 
Priemerná percentuálna úspešnosť v rám-
ci SR (národný priemer)- Mat- 54,67 %   
v SJL- 62%.

• • • • • • • • • • • • •
Slávik Slovenska
20.3. 2014 sa konalo školské kolo.
Umiestnenie:
I.kat.
1. miesto Kika Zajacová 1.roč.
2.miesto Šimonko Srneček, Angelika 

Martiniaková 3.roč.
3.miesto Elenka Kazimírová 2.roč.
II.kat.
1.miesto- Andrejko Štadáni 5.A
2.miesto- Rebeka Martiniaková 6.A
3.miesto- Samko Samec -5.A
III.kat.
1.miesto Klaudika Škorvánková 8.B

2.miesto Katka Ďurčová 8.B
3. miesto- neudelené
Do okresného kola postupuje Klaudika 

Škorvánková. Držíme palce.
• • • • • • • • • • • • •

Okresné kolo chemickej olympiády, po-
stúpila deviatačka Dominika Gáborová, 
pod vedením Mgr. S.Pollákovej.

• • • • • • • • • • • • •
Naše deviatačky sa spolu s p.uč. G.Sme-

tánkovou zúčastnili aj Okresného kola fy-
zikálnej olympiády- Dominika a  Alenka 
Gáborové z 9.A, Dominika bola úspešnou 
riešiteľkou a  postúpila do krajského kola, 
ktoré sa konalo 16.4. .

• • • • • • • • • • • • •
Naša škola sa tradične zapojila do akcie 

Andersenova noc, žiaci pod vedením p.uč. 
J.Pratákovej a S.Brunnovej absolvovali deň 
aj noc v knižnici, zúčastnili sa nočného vý-
stupu na hrad, kde ich už po niekoľkýkrát 
čakali bývalé žiačky Romanka Pratáková, 
Dáška Samcová a  Malka Kučerová a  pre-
viedli ich po hrade.

• • • • • • • • • • • • •
Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili charitatív-

nej akcie Deň narcisov, touto cestou im 
patrí veľká vďaka.

Andersenova  noc v Strečne

Nové ročné obdobie
Medvede sa prebúdzajú,
lastovičky prilietajú.
Na jar kvitnú stromy
a sem-tam aj zahrmí.

Mama vytiahla z pekáča,
poriadny kus koláča.

(Peťo Tojčík, Dominik Hurka, 
Maťo Štadáni 5.B)

Novorodená jar
Jeden pekný deň sa narodilo malé jah-

niatko,
v  nádhernej záhrade som zbadala bah-

niatko.
Malá kravička pije teplé mliečko,
na stajňu som nakreslila srdiečko.
Šteniatka krútia chvostíkom,
cvičiteľka ukazuje prstíkom.
Prasiatko sa kúpe v bahne,
mamička si k nemu ľahne.

(Paulínka Horáková, 5.B)
Veľká noc

Veľká noc je krásny deň,
zajko sa teší na pieseň.
 Zajačik si poskakuje,
 celý svet sa už daruje.
Veľkonočný pondelok,
dievky bežia navonok.
 Chlapci ich tam oblejú,
 staré dievky sa smejú.

(Andrejka Smolková, 6.B)

Jar
Na jar sa vločky snehu topia
a farmári obrábajú polia.
Sliepky majú kuriatka,
príroda zas bahniatka.

Stromy kvitnú,
deti v škole majú pitvu.
Bociany sa vracajú
a kravičky mukajú.

(Tomáško Mano, 5.B)

Už nám zima odchádza
Už nám zima odchádza        
a jar znovu prichádza.

Končia sa nám zimné časy,
začínajú jarné krásy.

Snežienky už kvitnú zas,
stromy objíma každý z nás.

Slnko je už zubaté
a kuriatka strapaté.

 (Monika Žídeková, Adelka Pristáchová, 
Bronka Tichá, 6.A)

Čas vody
Čas vody sa už blíži                                Veľkonočné vajíčka sú pekne maľované
a cena na údenom sa zníži.                    a korbáče sú dobre vyvetrané.
Chalani si zarábajú                                 Na mamu by som si nikdy nezačínal,
a baby z toho nič nemajú.                      lebo by som Veľkú noc nikdy nemal.

( Robko Melo, Šimonko Chovanec, Mirko Melo, Maťo Bukovinský, 6.B)

Veľká noc
 Veľká noc sa blíži,
 teplota s zníži, 
 chalani chystajú korbáče,
 Janka si  poplače.

 Voňavky sa kupujú,
 predavačky ďakujú,
 vedrá sú už plné,
 voda tečie v mlyne.

(Kristínka Hauerová, 6.B)
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Krajská hvezdáreň v Žiline  organizuje 
každoročne detskú výtvarnú súťaž „Vesmír 
očami detí.“ Tento rok postúpil do fi nále 
celoslovenskej súťaže Jakubko Višňanský z 
Materskej školy v Strečne. Pod vedením p. 
uč. Danky Pavlíkovej  vytvoril obraz: „Ra-
keta letí do vesmíru“.

Blahoželáme, držíme palce a veríme že 
Jakubko uspeje aj v celoštátnom kole. 

MŠ Strečno

Jakubkova raketa letí 
do vesmíru!

Žiaci 2. ročníka navštívili v apríli Obecný 
úrad v Strečne v rámci poznávania svojej 
krajiny a výučby vlastivedy. Starosta obce, 
Bc. Dušan Štadáni, oboznámil deti s čin-
nosťou obecného úradu, porozprával im 
o histórii obce, o pamiatkach,  ukázal de-
ťom rôzne mapy obce, zasvätil ich do pri-
pravovaných aktivít, ktoré sa budú v obci 
realizovať. Deti smelo spustili lavínu otá-
zok, na ktoré pán starosta trpezlivo a rád 
odpovedal.  Zaujímala ich spolupráca ľudí 
na obecnom úrade, možnosť  vybudovať 
v obci kúpalisko, detské ihrisko, fungova-
nie kamerového systému i spomaľovacie 
retardéry na našich cestách. Ďakujeme za 
príjemne strávené vlastivedné dopoludnie 
a za možnosť nahliadnuť do priestorov, kde 
sa rozhoduje o dôležitých otázkach. 

Druháci na návšteve u starostu obce 

Interaktívnu edukačnú expozíciu Prvé 
detské mesto povolaní na Slovensku na-
vštívili v marci žiaci 2. a 4. ročníka. Putov-
ná expozícia v OC Mirage predstavovala 
kombináciu hry a vzdelania pre deti od 5 
do 14 rokov. Celá akcia mala priblížiť de-
ťom prácu, ktorú vykonávajú možno aj 
ich rodičia. Naučili sa, ako funguje reálny 
život a povolania v ňom, nazreli do zákuli-
sia  povolaní, vyskúšali si prácu predavača, 
pokladníka, logistu, zdravotnej sestry, le-
kára, energetika, elektrotechnika, stavbára, 
mechanika. Dozvedeli sa o výrobe mlieka 
a jogurtov RAJO, prešli do závodu na vý-
robu automobilov KIA, ocitli sa pri potru-
biach  vo vodárňach, zistili, ako funguje 
verejné osvetlenie v obci. 

Po návšteve expozície si druháci odbehli 
zacvičiť do MOZOLANI FITNESS CLUB 
HÁJIK. Sprevádzal ich p. Branislav Štrba, 
ktorý vysvetľoval, aký dôležitý je pre zdra-
vie pohyb, zdravá výživa, názorne ukázal, 
ako správne cvičiť. Deti mali možnosť vy-
skúšať si cvičenie na balančných podlož-
kách, beh na bežeckom páse i stacionárne 
bicykle.

Prvé detské mesto povolaní 
na Slovensku 

Andersenova noc
Pri príležitosti osláv narodenín veľkého dánskeho rozprávkara H. Ch.  Andersena sa 4. 

apríla 2014 zúčastnili 14 žiaci 2. - 5. ročníka medzinárodného podujatia  s názvom Ander-
senova noc. Deti zažili neobvyklé veci. Okrem samotného nocovania v spacákoch medzi 
regálmi knižnice, do noci čítali a počúvali rozprávky, vyrábali nádherné plagáty. Pred pol-
nocou podstúpili deti skúšku odvahy počas nočného pochodu na Strečniansky hrad, kde im 
umožnilo Považské múzeum v Žiline bezplatný vstup a prehliadku hradu.
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Druhý ročník Malofatranskej stovky sa 
uskutoční už o niekoľko týždňov.

Malofatranská stovka je diaľkový turistic-
ký pochod a horský ultrabeh v pohorí Malej 
Fatry, ktorého dĺžka je 100 km a prevýšenie 
viac ako 6800 m. Koncom roku 2012 sme sa 
rozhodli zorganizovať nový diaľkový pochod 
alebo “stovku“ v krásnom prostredí Malej 
Fatry. Prvý ročník Malofatranskej stovky sa 
uskutočnil 6.-7. júla 2013.

Na začiatku bolo potrebné pripraviť kon-
krétny realizačný plán, ktorý v sebe obsa-
hoval požiadavky legislatívne, technické a 
materiálne. Vďaka zapojeniu tímu ľudí sa 
nám s odstupom niekoľkých 
mesiacov podarilo myšlienku 
zrealizovať, a tak začiatkom 
júla 2013 sme mohli vypustiť 
na trasu dlhú 100 km celkovo 
98 účastníkov odhodlaných 
prekonať nielen túto vzdialenosť, ale aj pre-
výšenie vyše 6 kilometrov!

Štart prvého ročníka bol v Terchovej, s 
pokračovaním cez Krivánsku Fatru malo-
fatranskou magistrálou cez Rozsutce, Kri-
váne až do Nezbudskej Lúčky a Strečna, kde 
účastníci pokračovali do Lúčanskej Fatry na 
Martinské hole a ďalej sledujúc červenú hre-
beňovku až do cieľa vo Fačkovskom sedle. 
V cieli sme privítali celkovo 42 účastníkov, 
ktorí všetci zvládli trasu v časovom limite 
32 hodín. Ako prvých nás v cieli privíta-
li (áno, boli v cieli skôr ako organizátori :)) 
Rain a Silver Eensaar - bratia z Estónska, o 
ktorých sme si neskôr zistili, že sú majstri 
sveta v orientačnom behu. Trasu zvládli za 

neuveriteľných 18 hodín a 55 minút. Len 1 
(!) minútu za nimi dobehol do cieľa v obdi-
vuhodnom stíhacom tempe Matúš Lopušný 
zo Slovenska. Náš obdiv však patrí každému, 
kto našiel odvahu postaviť sa na štart tejto 
náročnej hrebeňovky.

Toľko v krátkosti poohliadnutie sa za 
prvým ročníkom. Získali sme množstvo skú-
seností a nápadov, ktoré chceme zrealizovať 
v druhom ročníku, ktorého termín je opäť 
prvý júlový víkend (5.-6. júl 2014), opäť so 
štartom v Terchovej. Trasa prešla niekoľkými 
zmenami najmä z dôvodu zvýšenia bezpeč-
nosti účastníkov. Vynechali sme úvodných 

22 km cez dolné Kysuce a z Terchovej budú 
účastníci pokračovať priamo do Krivánskej 
Fatry najprv asfaltkou do Štefanovej a neskôr 
už po turistickej značke do sedla Medziholie, 
Veľký Rozsutec až do Zázrivej, kde sa trasa 
otáča v smere do osady Biela. Z Bielej trasa 
pokračuje späť po zelenej značke do sedla 
Medziholie a ďalej už po červenej hrebe-
ňovej značke na Stoh, chatu pod Chlebom, 
Malý Kriváň, Suchý až do Nezbudskej Lúč-
ky/Strečna. Trasa cez Lúčanskú Fatru pokra-
čuje cez Martinské hole, Hnilickú Kýčeru, 
Kľak až do Fačkovského sedla, kde bude cieľ 
100 km trasy. To však ešte nie je úplný ko-
niec. Účastníci budú odtiaľ pokračovať ešte 
asi 7 km na vrchol Javorina už po Ceste hr-

dinov SNP, kde sa otočia a po rovnakej trase 
sa vrátia naspäť do Fačkovského sedla – do 
vytúženého cieľa. 

Aj v druhom ročníku budeme spolupra-
covať s dobrovoľníkmi z Horskej služby, 
ktorých pomoc a organizačné zabezpečenie 
kontrolných stanovíšť priamo v teréne je z 
hľadiska bezpečnosti účastníkov veľmi dô-
ležité. 

Aké novinky môžu čakať na účastníkov 2. 
ročníka? V prvom rade je to bezpečnejšia 
trasa - ktorá ale neuberá na atraktivite, v prí-
pade nepriaznivého počasia máme priprave-
né alternatívne trasy na obídenie hlavného 

Krivánskeho hrebeňa. Ďalej 
organizujeme aj polovičnú t.j. 
50 km trasu s prevýšením 3600 
m, ktorá kopíruje trasu stovky, 
avšak končí presne v polovici 
– v Nezbudskej Lúčke/Strečne. 

Na trase bude okrem živých kontrolných sta-
novíšť tiež niekoľko číselných kontrolných 
bodov, cez ktoré musia účastníci prejsť a za-
značiť si heslo do kontrolnej karty. Tieto čí-
selné body budú umiestnené tak, aby nebolo 
možné trasu zámerne skracovať - veríme vo 
fair-play každého účastníka.

Dúfame, že druhý ročník splní očakávania 
všetkých účastníkov - či už hľadáte adrena-
lín, športové vyžitie, dobrodružstvo alebo 
len chcete stráviť aktívny víkend v Malej 
Fatre, ste vítaní!

web Malofatranskej stovky: http://mf100.
weblahko.sk, autor: Martin Drozd © Autorské 
práva sú vyhradené

Zelený štvrtok – 17. apríl  bol v tomto roku 
dňom tradičnej akcie odomykania Váhu. Je prí-
ležitosťou predstavenia produktu, ktorý popri 
hrade najviac zviditeľňuje Strečno. Splavovanie 
Váhu na pltiach realizuje Prvá pltnícka a raft in-
gová spoločnosť, s r.o.už od roku 1999, takže v 
tomto roku vstupuje do svojej 16. sezóny. 

Pltníci sa od svojho vzniku intenzívne an-
gažujú v ponuke atrakcie, ale samozrejme i 
Strečna, pretože plte na Váhu sú predstavením 
celého miestneho turistického rámca. I napriek 
niekedy nepriaznivým  okolnostiam nepoľavu-
jú vo svojom úsilí, pretože sú si vedomí, že iba 
reklama a priaznivý ohlas ich môžu posunúť 
ďalej. Odomykanie Váhu je ich štartom do 
sezóny a príležitosťou využiť na zviditeľnenie 
záujem predovšetkým pozvaných médií, part-
nerov a spolupracovníkov Majú sa čím pochvá-
liť, a preto môžu touto cestou osloviť budúcich 
klientov i už pravidelných  návštevníkov. 

V tomto roku opäť prialo pltníkom počasie a 
opäť sa tiež naplnil Gazdovský dvor tými, čo im 
prajú a majú ich radi.

Štáby celoslovenských televízií – STV, Markí-
za, TA3, JOJ, regionálnych televízií, printových 
médií – TASR, SME, Pravda, Žilinské novi-
ny, rádií Lumen a Sever ako aj kameramanov 
z VÚC boli prísľubom naplnenia očakávaní. 
Taktiež prítomnosť predstaviteľov partnerských 
obcí a zdužení v rámci cezhraničnej spolupráce 

bola príjemným zistením a potvrdením dote-
rajších nadštandardných vzťahov.

Všetkých od desiatej hodiny vítala na Gaz-
dovskom dvore hudba a spev v podaní DFS 
Hajovček a ženskej speváckej skupiny Zvonica. 
Samozrejme pltníci a aj najmladší adept tohto 
remesla, malý Rastík Melo síce už v kroji, ale 

zatiaľ ešte v kočíku.
Po programe na dvore sa všetci previezli na 

pltisko  Bariérová, kde nasledoval akt slávnost-
ného odomknutia Váhu. Po príhovoroch zá-
stupcu spoločnosti Pavla Albrechta a starostu 
Strečna Dušana Štadániho,  predniesol modlit-
bu k svätému Krištofovi - patrónovi na ochranu 
všetkých,  ktorí sa budú plaviť, pltník Ján Ober-
ta. Vodník Jurko nato prirazil plťou k brehu, aby 
sa tiež pltníkom prihovoril, nech aj naďalej roz-
dávajú radosť a dobrý pocit všetkým, ktorí prí-
du navštíviť náš kraj. K tomu im odovzdal kľúč 
a venček na pamiatku všetkým, ktorí zahynuli v 
minulosti vo vodách Váhu. Pavol Albrecht sym-
bolicky odomkol Váh, a tak otvoril tohtoročnú 
sezónu.Všetci nastúpili na plte  a už ostávalo iba 
sa  kochať a tešiť sa z dobrej nálady, hudby, spe-
vu a priateľskej atmosféry. 

„Bolo to krásne a balzam na dušu popri všet-
kých reportážach prezentujúcich násilie, ťažké 
ľudské osudy a iné nepríjemnosti, “ povedala 
Zuzana Glabazňová, redaktorka Markízy .

V takom duchu bola atrakcia splavovanie 
Váhu na pltiach prezentovaná i v príspevkoch, 
ktoré plnili hlavné televízne a tlačové správy 
počas nasledujúcich dní veľkonočných sviat-
kov. Boli pozvánkou do Strečna a tou najlepšou 
propagáciou práce pltníckej spoločnosti pred 
vstupom do sezóny.

/pa/

Pltníci odomkli Váh

Foto: 
Ľ. Košalko
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4. liga, Západ, muži 2013/2014
1.Žilina C 22 16 2 4 257:139 72
2.Trnové A  22 16 1 5 245:151 71
3.Kysucký Lieskovec A  22 15 3 4 243:153 70
4.MSTK Martin B  22 14 2 6 238:156 66
5.Čadca D  22 12 5 5 228:168 63
6.Valča B  22 12 3 7 228:168 61
7.Kláštor pod Zniev. A 22 10 3 9 214:182 55
8.Strečno A  22 9 4 9 188:208 53
9.Rajec A  22 4 6 12 184:212 40
10.Kys. Nové Mesto B  22 4 4 14 175:221 38
11.Medokýš Martin B  22 2 3 17 118:276 31
12.MSTK Martin C  22 0 0 22 56:340 22

6. liga, muži 2013/2014
1.Višňové C  22 20 1 1 292:104 83
2.Kys. Nové Mesto C  22 20 0 2 289:107 82
3.Žilina Tepláreň A  22 14 2 6 215:181 66
4.Kysucký Lieskovec B  22 12 4 6 228:168 62
5.Strečno B  22 11 2 9 208:188 57
6.Bytča C  22 10 4 8 211:185 56
7.Čadca F  22 8 0 14 174:222 46
8.Divina - Lúky A  22 7 2 13 177:219 45
9.Žilina Energodata F  22 6 2 14 154:242 42
10.Rajec B  22 6 1 15 154:242 41
11.Rosina B  22 5 3 14 156:240 40
12. Zákopčie B  22 1 3 18 118:278 28

7. liga, muži 2013/2014
1.Krásno B  22 21 0 1 299:96 85
2.Kotešová A  21 16 0 5 263:115 69
3.Žilina Energodata G  22 14 1 7 239:157 65
4.Terchová A  22 14 1 7 234:162 65
5.Nová Bystrica A  22 14 0 8 239:157 64
6.Jasenové A  22 13 0 9 218:178 61
7.Čadca G  21 10 1 10 176:202 52
8.Nesluša A  22 7 4 11 187:209 47
9.Strečno C  22 8 1 13 187:209 47
10.Nededza B  22 5 0 17 143:252 37
11.Svrčinovec A  22 3 0 19 79:317 31
12.Divina - Lúky B  22 2 0 20 93:303 28

Stolný 
tenis

olný 
nis

2.trieda žiaci - 2013/14
1. FK Ďurčiná 16 12 2 2 56:21 38
2. FK Strečno 16 11 4 1 72 : 14 37
3. OŠK Rosina 14 11 2 1 68 : 13 35
4. Teplička n/Váhom 15 10 2 3 41 : 21 32
5. FK Hliník 16 10 1 5 62 : 25 31
6. Raj. Teplice - Konská 15 7 2 6 47 : 22 23
7. TJ Fatran Krasňany 14 6 3 5 36 : 33 21
8. TJ Družstevník Hôrky 16 6 2 8 37 : 40 20
9. TJ Kolárovice 15 6 1 8 31 : 31 19
10. OFK Ovčiarsko 16 5 3 8 25 : 48 18
11. OFK Kotešová 16 5 1 10 27 : 43 16
12. Družstevník Rašov 16 4 3 9 21 : 54 15
13. RTJ Brodno 15 1 0 14 9 : 86 3
14. TJ Divinka 16 1 0 15 9 : 90 3

Nový tréner žiakov Róbert Benedig  pra-
cuje pri mužstve od 15.2., Družstvo prevzal 
po Ondrejovi Kormančíiovi a Ľubovi Bel-
kovi , ktorým za odvedenú prácu ďakuje.

Tóbert Benedig chce aj touto cestou  oslo-
viť záujemcov o spoluprácu, hľadá  asis-
tenta a vedúceho mužstva - pri mládeži 
a hlavne žiakoch, pretože tu je potrebná 
práca viacerých ľudí. Každý záujemca je 
vítaný a môže funkcionárov klubu a tréne-
ra kedykoľvejk osloviť.

V príprave na jarnú súťaž mali chlapci 
tréning trikrát v týždni a odohrali tri prí-
pravné zápasy.(Belá, Stráňavy, N. Lúčka ), 
z ktorých dva prehrali a jeden vyhrali

Počas súťaže trénujú 2-3 krát týždenne  a 
odohrajú zápas., Aktuálne sú na 3. mieste, 
Z  troch zápasov dva vyhrali a jedenkrát 
remizovali (  Kotešová- Strečno 1:5, Streč-
no - Ďurčiná 2:2, Hôrky- Strečno 1:7)

Zápasy vonku hrávajú v nedeľu o 10:00, 
domáce v sobotu o 10:00, na ktoré tréner 
srdečne pozýva všetkých - príďte nás po-
vzbudiť!

Róbert Benedig má momentálne k dispo-
zícii aktívnych a registrovaných 24 hráčov, 
priemerná účasť na tréningoch a zápasoch 
je 17 hráčov. Cieľom nového trénera je 

Žiaci majú nového trénera
pritiahnuť viac hráčov k futbalu, hlavne 
z mladších ročníkov má ambíciu vytvoriť 
dve žiacke družstvá – starších a mladších 
žiakov. Tiež chce zlepšiť prácu s jednotli-
vými hráčmi, vytvoriť priestor na ich lep-
ší futbalový rast. Nepovažuje za vhodné, 
ak máme žiakov združených do jedného 
mužstva - kde sú zároveň napr. žiaci 3. 
ročníka (10 rokov) spolu s hráčmi napr. 9. 
ročníka ( 15 rokov). Vtedy je práca oveľa 
zložitejšia. Vytvorenie dvoch družstiev má 
viac futbalových výhod, ale vyžaduje roz-
siahlejšiu a dlhodobejšiu  prácu klubu a sú 
tiež fi nančne náročnejšie.

Širšia základňa žiakov predpokladá väčší 
počet hráčov a kvalitu pre dorast a násled-
ne väčší predpoklad  uplatnenia domácich 
odchovancov pre mužstvo mužov.

Nový tréner je presvedčaný, že všeobecne 
platí čím väčší počet detí bude športovať, 
a to nielen hrať futbal,  tým  väčší je pred-
poklad ich koordinovaného a zmysluplné-
ho konania vo voľnom čase, prospešného 
pre jednotlivca (športovca) ako aj pre ve-
rejnosť. Preto vyzýva a prosí rodičov:-
-„Pridajte sa k nám a dajte svoje deti hrať 
futbal - šport ktorý je celosvetovým feno-
ménom!“         /r/

19. apríla odstránil OPS, s.r.o. Strečno starú budovu šatní na futbalovom ihrisku. Pripravený 
projekt na modernizáciu týchto priestorov rieši náhradu doterajšieho jednopodlažného objek-
tu dvojpodlažnou budovou, spĺňajúcou priestorové i hygienické požiadavky. Investor – Obec 
Strečno by chcel realizáciu ukončiť k termínu osláv 90. výročia futbalu u nás.

Demolácia šatní na futbalovom ihrisku
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Futbalový rok 2014 sa pre A-mužstvo 
začal 18.1.2014 prvým tréningom ne-
populárnej zimnej prípravy. Tento celý 
3-mesačný proces viedlo doterajšie 
vedenie: Jakub Beháň-tréner, Róbert 
Kán-asistent trénera a lekár, Peter Du-
govič  ml.- vedúci mužstva. Trénovalo 
sa 2-krát týždenne (1x hala, 1x terén) + 
prípravný zápas. Odohrali sme doved-
na 5 zápasov so zápornou bilanciou 2 
výhry, 3 prehry a skóre 15:19:

Strečno – Kláštor pod Znievom 2:6 
(1:1) g:T.Trpiš, A.Barošinec

Strečno – Drážkovce 0:4 (0:1)
Strečno – Bystrička 6:4 (6:2) g.P.Soko-

lovský 2,P.Beháň 2, J.Ďuriš, R.Kán
Strečno – Diviaky 2:3 (0:0) g: J.Beháň, 

P.Beháň
Strečno – Rosina 5:2 (2:2) g:A.Baroši-

nec 2,P.Beháň, D.Trhančík, T.Trpiš
Samozrejme aj v našom klube sa rieši-

li príchody a odchody urazených a nie-
kedy nepochopiteľných hráčov:

Príchody: Andrej Barošinec + Tomáš 
Trpiš (polročné hosťovanie z Fomatu 
Martin), Miloslav Samec (prestup z 
Nezbud. Lúčky), Pavol Kopásek (ko-
niec hosťovania v Belej), Jakub Ďuriš 
(ostaršenie z dorastu). Odchody: Mi-
chal Belko + Dominik Ilovský + Miro-
slav Bolibruch  (prestup do N.Lúčky), 
Martin Dovičák (polročné hosťovanie 
do N.Lúčky), Róbert Vojvoda + Patrik 
Melo (polročné hosťovanie do Gbelian)

Počasie nám praje od začiatku kalen-
dárneho roka, a tak sa mohla podľa da-
ného harmonogramu začať jarná časť. 
Hneď na úvod nás čakal krst ohňom, 
resp. peklom. Cestovali sme na horú-
cu kysuckú pôdu do Skalitého. Zápas 
nám vyšiel nad očakávanie. Naštarto-
vali sme sa v 5. minúte  Trpišovou ďale-
konosnou presnou strelou pod brvno. 
Nervozita z nás opadla, hrali sme uvoľ-
nene, vychádzali nám brejkové situácie 
a v 32.min. bolo „vymaľované“ v podo-
be 0:4. V druhom polčase nás domáci 
zatlačili a znížili na 1:4. V 72. min. náš 
golman Miroslav Turčan chytil 11-tku,  

Futbalová jar začala....
po ktorej sme spečatili výsledok na li-
chotivých 1:5. Vieme, že pre niektorých 
to bolo prekvapujúce. Škoda, že to vi-
delo iba hŕstka verných fanúšikov.

V prvom jarnom domácom zápase 
sme privítali Belú. Treba priznať, že 
sa na nás veľmi dobre pripravila. Síce 
sme po polčase viedli 1:0, avšak za-
čiatok 2.polčasu sme prespali a súper 
naše hrubé chyby trestal. Na otočenie 
nepriaznivého stavu sme mali posled-
ných 15 minút a nám sa to našťastie 
podarilo. Boli to nezaslúžené vydreté 
3 body. V 3.kole sme cestovali do Ko-
tešovej, súper hrajúci o záchranu. Naši 
hráči veľmi chceli, ale z našej strany to 
nebolo to ,,pravé orechové, a bez gólu 
sa nedá bodovať. Zlé nepresvedčivé 
výkony z posledných 2-och duelov 
sme chceli pred našim publikom odči-
niť doma proti Slávii Staškov. Opäť sa 
ozval Tomáš Trpiš, špecialista na strely 
z väčších vzdialeností, keď opečiatko-
val brvno so žrďou a najlepší strelec 
družstva Patrik Beháň (12 gólov) do-
rážal do prázdnej brány. Hostia hrýzli 
nebezpečnými protiútokmi, s ktorými 
si poradil skvelý Matej Bukovinský 
okrem Michálikovej 11-tky. Modro-
bieli v 2.polčase zapli na plné obrátky 
a súpera zatlačili. Po naservírovanej 
presnej prihrávke Petra Sokolovského 
sa Andrej Barošinec nemýlil. Závereč-
nou bodkou bola vymietnutá pavučina 
horného rohu hosťujúcej brány v poda-
ní Patrika Beháňa.

Na veľkonočnú nedeľu sme s Jáno-
šíkmi bojovali o 2.priečku. V prvom 
polčase mali domáci navrch, čo sa aj 
preukázalo gólom do Turčanovej siete 
po nedôslednosti  obrany. 

Druhé dejstvo bolo jednoznačne v 
našej réžii. Po skrumáži na bránkovej 
čiare sa nám podarilo vyrovnať. I na-
ďalej sme hýrili aktivitou a vytvárali 
si sľubné príležitosti. Avšak prišla ne-
šťastná 80.minúta, keď po nesprávnom 
verdikte rozhodcu  prišiel rohový kop, 
po ktorom Dušan Trhančík zahral ru-
kou na bránkovej čiare. Následne čer-
vená karta, premenená 11-tka a bolo 
rozhodnuté.

Je to len začiatok. Čaká nás ešte mno-
ho ťažkých zápasov. Hodnotiť budeme 
až 15.júna. Uvidíme....

Na záver by sa hráči a funkcionári 
chceli poďakovať  fi rme TIMONT za 
nákup dresov. Taktiež  klub chce poďa-
kovať všetkým fanúšikom, ktorí  nám 
poskytli ( a stále ešte môžu  poskytnúť 
do 15.5.) 2% z daní na nákup tréningo-
vých a materiálnych vecí./

Výbor FK

Výsledky
14.kolo,  23.marca 2014

SKALITÉ – STREČNO 1:5 (0:4) g:Patrik 
Beháň 2 (15‘+32‘ z 11m), Tomáš Trpiš 5‘, 
Andrej Barošinec 9‘, Jakub Beháň 81´

15.kolo,  30.marca 2014, 15:00h 
STREČNO – BELÁ 3:2 (1:0) g: Patrik Be-
háň 2(25‘+84‘ z 11m), Jakub Beháň 75‘ 

16.kolo,  6.apríla 2014, 15:30h 
KOTEŠOVÁ – STREČNO 1:0 (0:0)

17.kolo,  13.apríla 2014, 15:30h 
STREČNO – STAŠKOV  3:1 (1:1) g:Pat-
rik Beháň 2(7‘+86‘), Andrej Barošinec 
61‘ 

18.kolo,  20.apríla 2014, 16:00h 
TERCHOVÁ – STREČNO 2:1 (1:0) g:-
Patrik Beháň 67‘

Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 25. apríla 2014 v náklade 350 

kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpo-
vedá redakčná rada v zložení: P. Albrecht, 
D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, E. Tr-
novcová, E.Balcárová

Foto: T. Srneček, M. Praták, P. Ďurčo ml., 
OU Strečno

Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Tabuľky
V. liga dospelí - skupina A - 2013/14

1 TJ Stráža 18 14 2 2 39:14 44
2 FK Terchová 18 12 3 3 29:13 39
3 Jednota Bánová 18 11 2 5 44:20 35
4 FK Strečno 18 11 2 5 41:25 35
5 TJ Divinka 18 9 4 5 25:32 31
6 ŠK Čierne pri Čadci 18 8 3 7 39:33 27
7 Slávia Staškov 18 8 1 9 33:37 25
8 ŠK Belá 18 6 5 7 30:27 23
9 Polom Raková 18 6 3 9 29:32 21
10 OFK Kotešová 18 6 2 10 22:37 20
11 FK Rajec 18 5 3 10 23:40 18
12 Slovan Skalité 18 4 5 9 25:37 17
13 Pokrok St. Bystrica 18 3 3 12 14:30 12
14 ŠK Radoľa 18 2 4 12 22:38 10

IV. liga dorast sk. A - 2013/14
1 ŠK Belá 17 14 0 3 69:29 42
2 ŠK Čierne pri Čadci 16 13 0 3 54:17 39
3 ŠK Štiavnik 17 12 3 2 56:20 39
4 FK Rajec 17 12 0 5 53:18 36
5 Fatran Varín 17 11 1 5 46:31 34
6 FK Terchová 16 10 2 4 50:27 32
7 Kys. Lieskovec 17 9 1 7 53:37 28
8 ŠK Radoľa 17 7 1 9 48:49 22
9 FK Strečno 17 6 1 10 25:49 19
10 Pokrok St. Bystrica 17 3 3 11 37:55 12
11 Slovan Podvysoká 17 3 3 11 26:47 12
12 Tatran Oščadnica 17 3 3 11 30:61 12
13 Zborov nad Bys. 17 3 2 12 21:72 11
14 Polom Raková 17 1 2 14 18:74 5
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Obecné zastupiteľstvo
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Dvojdňový program strečnianskych hodov 
začal v sobotu 17. mája vystúpením kúzelníc-
keho dua Marion a následne sa pokračovalo 
hodovou zábavou za sprievodu Sunny Music.

Nedeľný program započal slávnostnou svä-
tou omšou a pokračoval v poobedňajších 
hodinách opäť ako deň predtým - v areáli 
základnej školy. Návštevníkov čakala pestrá 
ponuka kultúry, zábavy, občerstvenia a ho-
dových zábaviek. K zážitku prispelo tiež po-

Strečnianske hody 2014 
časie, tak si každý mohol užiť obecný sviatok 
v spoločnosti známych, priateľov, rodiny a 
všetkých, ktorí sa tu zišli.

Vystúpenia na pódiu patria zvyčajne našim 
súborom a hosťom. V tomto roku sme okrem 
tradičnej dychovky Strečnianka, foklórnych 
zoskupení Hajovček a Zvonica, heligonkárov 
a Jesienky- speváckeho zboru JDS  mohli pri-
vítať tiež hostí z českých Kozlovic. S naším 

Pokračovanie na 5. strane »

Výročie úmrtia najvýznamnejšej osob-
nosti nášho hradu – manželky majiteľa 
Fraňa Vešeléniho, Žofi e Bosniakovej si 
pripomenuli zástupcovia samospráv, ku 
ktorým sa jej život viaže. 

Spomienkovú slávnosť 3. mája zorga-
nizovala Teplička nad Váhom, kde sa do 
renesančného kaštieľa Žofi a po svadbe v 
roku 1630 presťahovala. Zástupca primá-
tora Šurian a žiaci materskej a základnej 
školy z tohto mesta prišli na stretnutie ako 
reprezentanti rodiska Žofi e Bosniakovej 
(nar. 2. jún 1609). Starosta Strečna spolu 
s folklórnym súborom Hajovček prišli z 
miesta, kde na hrade trávila svoj zbožný 
život a taktiež v roku 1644 zomrela (28. 
apríl) a bola pochovaná v krypte hradnej 
kaplnky. Jej ostatky sú dodnes uložené v 
Loretánskej kaplnke v Tepličke nad Vá-
hom.

Program spomienkovej slávnosti začal 
svätou omšou v kostole sv. Martina za 
účasti kňazov z rodiska a pôsobísk Žofi e 
Bosniakovej a pokračoval akadémiou v 
športklube. Účastníci osláv si tiež mohli 
prezrieť v obecnom dome diela akademic-
kých maliarov Stanislava Lajdu a Mariána 
Čupku s tematikou Žofi e Bosniakovej.  

Do literárno – výtvarnej súťaže s touto 
tematikou sa zapojili žiaci základných a 
materských škôl. Mimoriadne ocenenie 
získali žiaci 7. triedy našej základnej školy 
so svojou fotografi ou - reprodukciou  ob-
razu  Žofi e Bosniakovej, ktorej prepožičala 
tvár Gabika Kuricová.                               /pa/

370. výročie úmrtia 
Žofi e Bosniakovej

Dňa 28.5.2014 sa konalo 29. zasadnutie OZ. 
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ (ospra-
vedlnený: Mgr. Ondrej Kormančík), hlavný 
kontrolór obce p. Peter Lingeš, zapisovateľka p. 
Eva Janeková, konateľ OPS Strečno Ing. Július 
Ilovský a hostia: Ing. Mgr. Vladimír Hudec, Ing. 
Radoslav Vorobeľ

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 88/A/1 OZ schvaľuje program 

29.zasadnutia OZ. Hlasovanie:  za – 8,  proti – 
0, zdržal sa - 0, neprítomní – 1.  

 Uznesením č. 86/B poslanci OZ zriaďujú ná-
vrhovú komisiu.

Uznesením č. 87/A/1 OZ volí členov návrho-
vej komisie v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Ing. 
Dana Sokolovská. Hlasovanie:  za –  8, proti –0, 
zdržal sa - 0, neprítomní -1.  

Uznesením č. 87/A/2 OZ volí overovateľov 
29. zápisnice v zložení: p. Stanislav Trnovec, 
Mgr. Monika Obertová. Hlasovanie:  za –  8, 
proti –0, zdržal sa - 0,   neprítomní -1.

2.  Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plne-

ní úloh vyplývajúcich z diskusie poslancov z  

predchádzajúceho zasadnutia obecného zastu-
piteľstva:  

- riešenie zberného miesta nadrozmerného 
komunálneho odpadu a drobného stavebné-
ho odpadu: starosta uviedol, že rokoval o tejto 
možnosti s podnikateľom, ktorý predloží na 
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 
svoj zámer na vybudovanie zberného dvora.

- riešenie problému odtekania dažďovej vody 
z ul. Kováčskej: starosta uviedol, že problémom 
vody na ulici je hlavne to, že majitelia nehnu-
teľností majú zvody zo striech zvedené práve 
do ulice a nie zaústené do pozemkov nehnuteľ-
nosti, tak aby voda vsiakla v celom množstve vo 
funkčne vybudovanom trativode, ďalším prob-
lémom je, že majiteľ nehnuteľnosti – prevádzka 
mäsiarne pri vybudovaní vstupu nedostatočne 
zabezpečil prechod vody z ulice do miestneho 
rigolu popri ul. SNP, o čom bol na zastupiteľstve 
upozornený. Ďalej starosta uviedol, že sa ráta s 
vypracovaním projektovej dokumentácie na re-
konštrukciu ul. Kováčskej. 

- riešenie osvetlenia priestoru pri prečerpáva-
cej stanici SEVaKu: starosta uviedol, že osvetle-
nie je už zabezpečené.
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-  problém popílených konárov popod el. ve-

denie na ul. Hradná: starosta uviedol, že konáre 
sa nachádzajú na pozemku Lesných spoločen-
stiev na čo bol predseda Lesných spoločenstiev 
upozornený a prisľúbil nápravu. 

- problém búchania kanalizačného poklopu 
na ul. Sokolskej: starosta uviedol, že OPS Streč-
no s.r.o. už uvedený problém dočasne vyriešil.

- riešenie čistenia okolia obce: starosta uvie-
dol, že pri príležitosti Dňa zeme bola vykonaná 
brigáda  na vyčistenie brehu Váhu členmi ry-
bárskeho zväzu a do čistenia okolia boli zapoje-
ní žiaci základnej školy. 

3. Prerokovanie postupu realizácie výstavby 
bytových domov v lokalite Radinové. 

Starosta obce predniesol informáciu ohľadne 
výstavby bytových domov v lokalite Radinové.

V roku 2010 bola uzatvorená zmluva o tech-
nickej a vzájomnej spolupráci s poskytovateľom 
SVVH, s.r.o. Bratislava. Poskytovateľ mal za-
bezpečiť projektovú dokumentáciu pre územné 
konanie a pre stavebné konanie, proces verej-
ného obstarávania a prípravu podkladov pre 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a ŠFRB. Vzhľadom k tomu, že obec bola v 
zlej fi nančnej situácii, obci hrozila nútená sprá-
va, riešila sa reštrukturalizácia dlhov obce, ne-
pristúpilo sa k  realizácii investičného zámeru 
výstavby bytových domov.

V minulosti bola na výstavbu bytových do-
mov schválená lokalita Radinové. V rámci 
zmluvy, ktorá bola uzatvorená s SVVH s.r.o 
Bratislava vyplývali obci povinnosti, ak sa ne-
pristúpi zo strany obce k plneniu zmluvy. 

Na OZ bol pozvaný zástupca SVVH Ing. Mgr. 
Vladimír Hudec a Ing. Radoslav Vorobeľ, ktorí 
objasnili situáciu ohľadne prevzatia všetkých 
práv a záväzkov novou spoločnosťou. 

Na základe nového zmluvného vzťahu bude 
zabezpečená technická pomoc pre územné, 
stavebné a kolaudačné konanie, konanie pre za-
bezpečenie fi nancií zo ŠFRB, budú vybudované 
pre bytovky aj inžinierske siete, príjazdové cesty 
a parkoviská. Až po kolaudácii a schválení fi -
nančných prostriedkov zo ŠFRB  budú nájomné 
bytové domy odpredané obci. Z výšky nájom-
ného budú hradené pôžičky ŠFRB, takže obec 
nebude zaťažená ďalšou pôžičkou a nebude sa 
započítavať do dlhu obce. Začiatok predpokla-
danej výstavby by mal byť do konca tohto roka. 

Uznesením č. 88/B/1 poslanci OZ poverujú 
starostu obce riešiť otázku záväzkov vyplývajú-
cich zo zmluvy s fi rmou SVVH s.r.o. Bratislava. 
Hlasovanie: za - 8  , proti -0  , zdržal sa - 0 , 
neprítomní - 1.

Uznesením č. 88/B/2 poslanci OZ poverujú 
starostu obce riešením prípravy a realizácie by-
tovej výstavby obecných nájomných bytov bez 
fi nančného zaťaženia rozpočtu obce nástupníc-
kou fi rmou. Hlasovanie: za - 8  , proti -0  , zdržal 
sa - 0 , neprítomní - 1.

4. Prevod pozemkov v správe SPF na obec v 
lokalite Radinové

Starosta obce informoval OZ, že za účelom za-

čatia výstavby nájomných bytov požiadal SPF o 
bezodplatný prevod pozemkov parc. č. 1179/23 
a 1179/18, 1179/19, 1179/21, 1179/22 určených 
na výstavbu bytov a prístupových komuniká-
cií do vlastníctva obce Strečno. SPF listom zo 
dňa 8.4.2014 požaduje k žiadosti doložiť okrem 
iného aj znalecký posudok pôdy v intraviláne 
a výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, 
že OZ súhlasí s bezodplatným nadobudnutím 
a prevodom vyššie uvedených pozemkov do 
vlastníctva obce.

Uznesením č. 88/B8/3 poslanci OZ poverujú 
starostu obce konaním vo veci bezodplatného 
nadobudnutia a prevodu pozemkov SPF v loka-
lite Radinové do vlastníctva obce. Hlasovanie: 
za - 8  , proti -0  , zdržal sa - 0 , neprítomní - 1.

Uznesením č. 88/A/2 poslanci OZ schvaľujú 
bezodplatné nadobudnutie a prevod pozemkov 
SPF do vlastníctva obce v lokalite Radinové. 
Hlasovanie: za - 8  , proti -0  , zdržal sa - 0 , 
neprítomní - 1.

Taktiež starosta oboznámil poslancov, že po-
žiadal SPF o delimitáciu pozemkov športového 
areálu do vlastníctva obce. Jedná sa o pozemky 
parc. čísel 823/3, 823/6, 1179/25, 1179/26, kto-
ré slúžia ako športový areál využívaný obcou 
Strečno na futbalové zápasy a rôzne športové 
aktivity občanov, čím by sa umožnilo miest-
nej samospráve uspokojiť momentálne a stále 
rastúci záujem o riešenie ďalšieho rozvoja špor-
tového areálu pre voľnočasové aktivity občanov, 
bez ďalších nutných súhlasných stanovísk SPF. 
Starosta uviedol, že je taktiež potrebný súhlas 
OZ, že súhlasí s delimitáciou vyššie uvedených 
pozemkov do vlastníctva obce.

Uznesením č. 88/B/4 poslanci OZ poverujú 
starostu obce riešením delimitácie pozemkov 
SPF do vlastníctva obce v lokalite Radinové – 
šporový areál. Hlasovanie: za - 8  , proti -0  , 
zdržal sa - 0 , neprítomní - 1.

Uznesením č. 88/A/3 poslanci OZ schvaľujú 
delimitáciu pozemkov SPF do vlastníctva obce 
v lokalite Radinové – športový areál. Hlasova-
nie: za - 8, proti -0, zdržal sa - 0 , neprítomní - 1.

5. Rôzne 
5.1 Chodník v miestnej časti ,,Močidelné“
Starosta obce oboznámil poslancov, že vznie-

sol požiadavku na Bývalý urbariát o prenájom 
pozemku pod chodník v miestnej časti Moči-
delné od p. Jána Kučeru po priemyselnú zónu. 
Chodník pre peších aj bicyklistov spolu s osvet-
lením by slúžil našim občanom pracujúcim v 
priemyselnom parku, nakoľko sa jedná o frek-
ventovaný a   nebezpečný úsek, vjazdu vozidiel 
do obce  a výjazdu vozidiel z obce, čim môže 
dôjsť ku kolíznym situáciam. Vybudovaním 
chodníka v uvedenom úseku by bola zabezpe-
čená plynulá a bezpečná prevádzka všetkých 
účastníkov cestnej premávky.

 Dňa 26.4.2014 sa konalo Valné zhromaždenie 
lesných spoločenstiev /Bývalý urbariát, Lesné 
družstvo, Lesný spolok Ostredok a Komposeso-
rát/ a valné zhromaždenie uznesením č.6/2014 

schválilo prenájom spomínaného pozemku 
pod chodník na 99 rokov za 1 €.

Starosta uviedol, že je  potrebné pripra-
viť zmluvu, dať vyhotoviť geometrický plán 
na daný úsek a začať s prípravou na výstavbu 
chodníka v najbližšom období.

Uznesením č. 88/B/5 poslanci OZ poverujú 
starostu obce projektovou prípravou pre reali-
záciu pešieho a cyklistického chodníka s osvet-
lením v miestnej časti Močidelné. Hlasovanie: 
za - 8  , proti -0  , zdržal sa - 0 , neprítomní - 1.

5.2 Úhrada DPH z investičnej akcie Prístavba, 
nadstavba a stavebné úpravy - Hasičská zbroj-
nica Strečno

Starosta obce informoval poslancov, že na 
základe podanej žiadosti zo 4. 3. 2014 nám 
bolo v zmysle Usmernenia Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka o úhrade DPH 
obciam, uhradených 15 % DPH z celkových 
oprávnených nákladov na Prístavbu, nadstavbu 
a stavené úpravy požiarnej zbrojnice.

Celkový objem oprávnených a schválených 
výdavkov investičnej akcie bol 77052,05 Eura.

23. mája sme obdržali oznámenie o úhra-
de15%  DPH z uvedenej čiastky v objeme 
11557,80 Eura a jej prevedení na náš obecný 
účet. S týmito prostriedkami a vlastnými pro-
striedkami vo výške 5% DPH bude ku dňu  
6.6.2014 splatený úver, ktorý bol poskytnutý  na 
dokončenie projektu Hasičskej zbrojnice.

5.3 Schválené projekty
Starosta obce oboznámil poslancov so schvá-

lenými  projektmi: 
5.3.a Operačný program cezhraničnej spo-

lupráce
Partnerom projektu Cezhraničná kultúrna 

vzájomnosť je obec Kozlovice.
Projekt bol schválený bez krátenia rozpočtu v 

objeme 101 233,94 Eura.
Náplň projektu:
Kultúrne výmeny súborov partnerských obcí 

v rámci piatich kultúrnych podujatí (3 krát v 
Strečne – Strečnainske hody, Festival kultúrnej 
vzájomnosti, Divadelné predstavenie Divadelní 
společnosti Kozlovice a 2 krát v Kozloviciach 
– Den obce Kozlovice, multikulturálny festival 
Souznění).

Neinvestičná časť projektu zahŕňa tiež nákup 
nových stoličiek a kresiel, propagáciu a vydanie 
plnofarebného bulletinu.

Investičná časť: Oprava sály KD - plánova-
ný rozpočet 60 996,94 Eura. V súčasnosti sa v 
zmysle zákona vykonáva verejné obstarávanie 
dodávateľa stavebných prác. Oprava pozostáva 
z výmeny podlahy, okien, svietidiel a radiáto-
rov, opravy stien, výmena obkladov a úpravy 
balkóna. Začiatok projektu: máj 2014

Ukončenie projektu:. január 2015
Starosta ďalej uviedol, že do komisie pre  otvá-

raní obálok verejného obstarávania určil pred-
sedkyňu stavebnej komisie Ing. Danu Sokolov-
skú a člena komisie Ing. Pavla Albrechta.

5.3.b Nadačný fond KIA Motors
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že na 

základe podanej žiadosti nám bolo dňa 15.aprí-
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la doručené oznámenie o schválení projektu 
Bezbariérový vstup do ZŠ a udelení grantu 
v objeme 2500 Euro. Predmetom projektu je 
doplnenie chodníka pre peších v časti pred ZŠ 
zámkovou dlažbou s napojením na existujúcu 
bezbariérovú rampu vstupu do budovy.

5.4 Oprava miestnej komunikácie Partizánska
Starosta oboznámil poslancov OZ, že na zák-

lade výsledkov VO na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie Partizánska ulica v Strečne vyhra-
la fi rma Strabag s.r.o., Bratislava, ktorá vyhrala  
zákazku z pomedzi štyroch uchádzačov s naj-
nižšou cenou  40.327,3 Eur s DPH. Po podpise 
zmluvy o dielo budú zahájené práce v predpo-
kladanom termíne júl – august 2014. 

5.5 Nájom za pozemok pri výjazde z kompy v 
obci NL

Starosta obce informoval poslancov s požia-
davkou Urbariátu Nezbud. Lúčky vo veci pre-
jednania nájmu za pozemok č. 5092/1 v k.ú. 
Nezbudská Lúčka, ktorý využívajú prevádzko-
vatelia kompy. Starosta uviedol, že sa predbežne 
dohodol, že Urbariát nebude požadovať nájom 
do vypršania zmluvy s terajším prevádzkovate-
ľom t.j. do r.2015.

Uznesením č. 86/A poslanci berú bod rôzne 
na vedomie.

6. Diskusia
p. Oberta mal otázku, kedy sa začne s rekon-

štrukciou strechy na MŠ. Starosta odpovedal, že 
Ing. Staško dostal podklady a čaká sa na územ-
né rozhodnutie a stavebné povolenie.

p. Trnovec sa poďakoval všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a bezproblémovom prie-
behu 30. ročníka cezpoľného Behu oslobodenia 
obce Strečno. Ďalej upozornil na vychádzajúce 
kamióny z parkoviska ,, Kemp“, ktoré ohrozujú 
vodičov prichádzajúcich do Strečna.

p. Klocáň poďakoval za opravu lampy pri 
prečerpávacej stanici na ul. Nábrežná, zároveň 
poprosil, či by sa doviezol makadam alebo brú-
sený asfalt na MK Nábrežná. Obyvatelia by si 
svojpomocne zasypali a povyrovnávali výtlky. 
Ďalej poukázal na časté kontroly bicyklistov na 
miestnych komunikáciách obce príslušníkmi 
PZ SR, či nie sú pod vplyvom alkoholu.

Ing. Ilovský informoval poslancov o prácach 
OPS Strečno na šatniach na futbalovom ihris-
ku. Starosta podotkol, aby na budúce zasadnu-
tie OZ Ing. Ilovský predložil fi nančnú kalkulá-
ciu rekonštrukcie šatní na futbalovom ihrisku.

Uznesením č. 86/A poslanci berú pripomien-
ky na vedomie.

Dňa 20.6.2014 sa konalo 30. zasadnutie OZ. 
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ (ospra-
vedlnený: Mgr. Kormančík, p. Samec), hlavný 
kontrolór obce p. Lingeš, zapisovateľka p. Jane-
ková, ekonómka obce Bc. Oľga Škrípková, ko-
nateľ OPS Strečno Ing. Július Ilovský a p. Milan 
Klocáň. 

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné. 
Uznesením č. 91/A/1 OZ schvaľuje program 

30.zasadnutia OZ. Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0 

, zdržal sa - 0  , neprítomní – 3.  
Uznesením č. 89/B poslanci OZ zriaďujú ná-

vrhovú komisiu.
Uznesením č. 90/A/1 OZ volí členov návr-

hovej komisie v zložení: p. Peter Oberta, Mgr. 
Monika Obertová. Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0 
, zdržal sa - 0  , neprítomní – 3.  

Uznesením č. 90/A/2 OZ volí overovateľov 
30. zápisnice v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Ing. 
Dana Sokolovská. Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0 
, zdržal sa - 0  , neprítomní – 3.  

2. Zberný dvor
Starosta obce informoval poslancov, že je po-

trebné riešiť zberný dvor, nakoľko je už neúnos-
ná situácia voľného prístupu ku kontajnerom za 
obecným úradom. P. Milan Klocáň predložil 
svoj podnikateľský zámer na riešenie separácie 
niektorých komodít odpadov, čím by sa znížili 
náklady obce na vývoz odpadu zo skládky za 
obecným úradom. 

Starosta obce dal hlasovať za prenájom po-
zemku č. parc. 3/4 a časti parc. č. 3/1 za obec-
ným úradom pre podnikateľský zámer zberné-
ho dvora na 5 rokov. 

Uznesením č. 91/A/2 poslanci schválili pre-
nájom pozemku za obecným úradom. Hlaso-
vanie:  za 6,  proti 0 , zdržal sa 1, neprítomní 2.

3. Záverečný účet obce za r. 2013
Hlavný kontrolór obce p. Lingeš OZ predložil 

stanovisko k plneniu a hospodáreniu obce za 
rok 2013.

Uznesením č. 89/A/3 poslanci berú správu 
hlavného kontrolóra za rok 2013 na vedomie.

Na záver navrhol OZ schváliť záverečný účet 
obce za r. 2013 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. Starosta o tomto návrhu dal hlasovať.

Uznesením č. 91/A/3 poslanci schválili záve-
rečný účet obce za r. 2013. Hlasovanie: za - 7  , 
proti - 0 , zdržal sa -0  , neprítomní - 2.

Následne starosta obce informoval o vytvo-
rení rezervného fondu v súlade so zákonom o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
č. 583/2004 Z.z. v platnom znení z fi nančných 
prostriedkov z prebytku hospodárenia vo výške 
27.326,94 €  o čom dal hlasovať.

Uznesením č. 91/A/4 poslanci schválili pou-
žitie prebytku hospodárenia v sume 27.326,94 
€ na tvorbu rezervného fondu. Hlasovanie: za 
-  7, proti 0, zdržal sa 0, neprítomní -2.

Celé znenie záverečného účtu obce za rok 
2013 je dostupné na webovej stránke obce alebo 
k nahliadnutiu na obecnom úrade.

4. Úväzok starostu obce pre nasledujúce vo-
lebné obdobie.

Starosta obce uviedol poslancom, že pod-
ľa § 11 písm. i) zákona o obecnom zriadení 
č.369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a do-
plnkov má OZ určiť najneskôr 90 dní pred voľ-
bami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu 
funkcie starostu. 

Uznesením č. 91/A/5 poslanci schválili plný 
úväzok starostu obce pre budúce volebné obdo-
bie. Hlasovanie: za - 7  , proti - 0 , zdržal sa - 0 , 
neprítomní - 2.

5. Počet poslancov obce pre nasledujúce vo-

lebné obdobie.
Starosta obce  uviedol, že podľa § 11 ods.3 

písm. d) zákona o obecnom zriadení č.369/1990 
Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov sa 
počet poslancov na celé volebné obdobie určí 
pred voľbami podľa počtu obyvateľov obce od 1 
001 do 3 000 obyvateľov obce - 7 až 9 poslancov

Uznesením č. 91/A/6 poslanci schválili počet 
9 poslancov obecného zastupiteľstva pre budú-
ce volebné obdobie. Hlasovanie: za - 7  , proti -0  
, zdržal sa - 0 , neprítomní - 2.

6. Došlá pošta
Starosta obce oboznámil poslancov, že do za-

sadnutia nebola doručená žiadna pošta na rie-
šenie pre OZ.

7. Rôzne
1.) Starosta obce informoval poslancov, že v 

utorok 24.6.2014 bude zasadať Rada školy, kde 
okrem iného sa bude zaoberať konečným vyrie-
šením incidentu učiteľa so žiakom z predchá-
dzajúceho roka, nakoľko bol učiteľ stále PN.

 2.) Starosta obce ďalej oboznámil poslancov 
s plánovaným presunom skladu z pozemku na 
Majeri na pozemok za Kultúrny dom.

3.) Ing. Ilovský informoval poslancov OZ o 
prácach OPS Strečno na stavbe šatní na fut-
balovom ihrisku a ich čiastočnom fi nancova-
ní fi rmou Donghee a dofi nancovaní obcou. 
Predpoklad ukončenia prác – do osláv 90. vý-
ročia založenia futbalového klubu v obci t.j. 
20.7.2014 resp. 27.7.2014.

Uznesením č. 89/A/1 poslanci berú bod rôz-
ne na vedomie.

8. Diskusia
p. Oberta podotkol, že je potrebné zabezpe-

čiť obecné motorové vozidlo Toyota na dovoz 
stravy z MŠ do jedálne KD pre žiakov ZŠ už pre 
školský rok 2014/2015. Starosta uviedol, že mo-
torové vozidlo bude pre potreby rozvozu stravy 
obcou poskytnuté.

p.Trnovec pripomenul, že vjazd do obce z 
hlavnej cesty je stále nebezpečný kvôli vy-
chádzajúcim kamiónom. V diskusii poslanci 
uviedli, že iné riešenie (priamy výjazd z par-
koviska ,,Kemp“ na hlavnú cestu) z hľadiska 
frekvencie dopravy na ceste 1/18 by bolo ešte 
nebezpečnejšie.

p. Klocáň navrhol, aby sa urýchlil legislatívny 
proces pri nadstavbe MŠ, aby sa čo najviac sta-
vebných prác vykonalo počas letných prázdnin. 
Starosta uviedol, že túto vec rieši so zabezpečo-
vateľom inžinieringu pre uvedenú akciu.

Na otázku ako prebieha vysporiadanie po-
zemkov SPF, starosta obce uviedol, že určité 
požadované dokumenty odoslal na SPF a mo-
mentálne sa pracuje na územnom rozhodnutí a 
znaleckom posudku, ktoré sú potrebné pre do-
plnenie v konaní o bezodplatnom nadobudnutí 
a prevode pozemkov SPF v lokalite Radinové 
do vlastníctva obce a o delimitácii pozemkov 
SPF do vlastníctva obce v lokalite Radinové – 
športový areál.

Uznesením č. 89/A/2 poslanci berú pripo-
mienky na vedomie.

Zapísala: Eva Janeková
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Situačné riešenie výstavby nájomných bytových 
domov v lokalite Radinove
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2. júla kresťania na Slovensku slávia sviatok Navštívenia Panny Márie (lat. Visitatio 
Beattissimae Mariae Virginis), sviatok, ktorým si pripomínajú návštevu Panny Márie 
u Alžbety. Nový liturgický kalendár tomuto sviatku určil dátum 31. máj. Slovensko má 
výnimku vzhľadom na úctu tejto udalosti zo života Panny Márie v Levoči už od 16. sto-
ročia. Na tento sviatok sa viaže tradičná veľká púť do baziliky Navštívenia Panny Márie 
na Mariánskej hore pri Levoči. Väčšina mariánskych sviatkov vznikla na kresťanskom 
východe. Sviatok Navštívenia Panny Márie je však výnimkou. Zaviedli ho „západní“ 
františkáni v roku 1263 a „východní“ Sýri, Kopti a Maroniti ho prevzali do svojich li-
turgií na Florentskom koncile (1439).  Už v roku 1236 sv. Bonaventura zložil pre rád 
františkánov a pre tento sviatok veršované modlitby. Na zavedení sviatku Navštívenia 
Panny Márie má zásluhu pražský arcibiskup Ján z Jenštejna, ktorý ho po prvýkrát slávil 
r. 1386 ako prosbu o Máriin príhovor za zjednotenie rozdelenej cirkvi. Pápež Urban 
VI. (1318-1389) rozšíril slávenie sviatku Navštívenia Panny Márie na celú Cirkev. Ujalo 
sa po Bazilejskom koncile (Bazilejský koncil bol ekumenický koncil, ktorý sa konal v 
rokoch 1431 až 1445. Podľa ďalších miest rokovania je označovaný tiež ako bazilejsko-
-ferrarsko-fl orentský koncil. Termín bazilejský koncil môže užšie označovať iba roko-
vania, ktoré sa konali v Bazileji). Základom sviatku Navštívenia Panny Márie je biblická 
scéna, ktorú opisuje evanjelista Lukáš v prvej kapitole svojho evanjelia. Keď myslíme 
na Pannu Máriu, prichádzajú nám na um mnohé nádherné obrazy: panna, čistá, po-
korná, nevinná, verná, láskyplná, obetavá, žena odetá slnkom, nanebovzatá... Vo svojej 
skromnosti však Mária bola predovšetkým človekom. Mala každodenné ľudské sta-
rosti, aj radosti. Tešila sa zo šťastných rodinných chvíľ, mala radosť zo svojho syna... 
Po tom, čo jej anjel Gabriel zvestoval, že počne a porodí mesiáša, sa dozvedela, že jej 
príbuzná Alžbeta, ktorá už nebola najmladšia, čaká svoje prvé dieťa. Uvedomila si, že 
táto matka bude možno potrebovať pomoc. Preto sa ponáhľala navštíviť ju. Okrem 
toho Máriu pobádala túžba podeliť sa s Alžbetou o radostné tajomstvo, ktoré spájalo 
obe ženy. Tehotenstvo neplodnej Alžbety, budúcej matky Jána Krstiteľa, všetci pova-
žovali za zázrak. Alžbeta bola manželkou kňaza Zachariáša. Žili v Júdskych horách. 
Alžbetin manžel Zachariáš bol v tej dobe nemý, pretože neuveril Božiemu prisľúbeniu 
zvestovanému skrze anjela. Alžbeta bola pravdepodobne Máriinou tetou a z vnuknutia 
Ducha svätého sa jej dostalo poznanie, že k nej prichádza Matka očakávaného Mesiáša. 
“Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej tele; bola naplnená Duchom 
a zvolala veľkým hlasom: »Požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. 
Ako to, že ku mne prichádza matka môjho Pána? Hľa, akonáhle sa zvuk tvojho pozdra-
vu dotkol mojich uší, pohlo sa od radosti dieťa v mojom tele. A blahoslavená, ktorá 
uverila, že sa splní to, čo jej bolo povedané od Pána.«” (Lk 1,40-45) Mária ako odpoveď 
zaspievala chválospev: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spa-
siteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť 
ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho 
meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu 
svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov 
a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. 
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil na-
šim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.” Chválospev (Magnifi kat) nám oveľa 
viac než iné evanjeliové príbehy hovorí o prístupe Panny Márie k Bohu a modlitbe. 
Panna Mária bola taká šťastná zo stretnutia s Alžbetou a zo všetkých tých udalostí, že 
z nej doslova vytryskla táto nádherná modlitba chvály a vďačnosti Bohu, ktorý je tvor-
com takých úžasných vecí. Alžbeta ju nazvala požehnanou, anjel Gabriel ju pozdravil 
ako milostiplnú! Máriina pripravenosť umožnila Bohu, aby sa stala matkou Božieho 
Syna. Čo nepochopila pri stretnutí s anjelom Gabrielom, to zistila neskôr. Vždy však s 
ochotou plnila Božiu vôľu. Máriino stretnutie s Alžbetou nám sprítomňuje silu, vieru, 
nádej a lásku Panny Márie. Mária sa svojím chválospevom prihovára predovšetkým 
nám ľuďom, aby nám porozprávala o tom „aké veľké veci jej urobil ten, ktorý je Mocný 
a sväté je jeho meno...“ Je to Máriino svedectvo o Bohu a je to Máriin vzor, ako sa so 
všetkým zveriť Bohu, všade a za všetko Boha velebiť. Žiť vo vernosti Božiemu plánu, 
žiť s Bohom a pre Boha. Inými slovami, žiť Láskou. To je to, čo by sme mali so svojím 
životom urobiť. Týmto sviatkom si tiež pripomíname Pannu Máriu ako rozdávateľku 
milostí. Ona po Božej milosti vždy túžila, aj ju trpezlivo hľadala, a to za všetkým, čo s 
ňou Boh učinil. Nájdenie milosti malo za cieľ zjednať spásu všetkým ľuďom. Ak chce-
me ísť k Bohu, ku komu by sme najlepšie šli, ak nie k Márii? Skrze ňu prišiel na svet 
Boží Syn a skrze ňu sa najľahšie dostaneme k Bohu. Mária je novým stvorením. Človek 
plný Boha skrze prijaté Božie slovo a Ducha svätého. Máriina návšteva je vzorom pre 
každé naše stretnutia s inými ľuďmi.                AM

Sviatok Navštívenia Panny MárieStrečnianske hody 2014 
»  Dokončenie z 1. strany
novým projektovým partnerom sme začali 
napĺňať prvú aktivitu schváleného europro-
jektu česko -slovenskej spolupráce Cezhra-
ničná kultúrna vzájomnosť.

Prítomnosť ich dychovky a detského fol-
klórneho súboru Valášek  a ich vystúpe-
nia boli praktickým naplnením myšlienky 
projektu – cez vzájomné kultúrne výmeny 
sa nielen spoznávať,  ale tiež porovnávať v 
prospech všetkých kvalitu a špecifi ckosť. 
Prvý kontakt na hodoch bude pokračovať v 
rámci ďalších aktivít, kde sa budú môcť spo-
znať a stretnúť tiež divadelníci, Flavus vocis, 
Zvonica a ďalší. Záver strečnianskych hodov 
patril hudobno zábavnej show v podaní tria 
Eminent. Možno povedať, že hody sa vyda-
rili. Je to výsledok nielen tých, ktorí sa nám 
predstavili svojim umením, ale tiež množstva 
spolupracovníkov, ktorí hlavnému organizá-
torovi – obci Strečno pomáhali. Okrem pra-
covníkov obecného úradu to boli členovia 
Jednoty dôchodcov, Dobrovoľného hasič-
ského zboru, zamestnanci základnej školy a 
rodina Václava Kubičku, ktorí skúsenosti zo 
súťaží vo varení halušiek prvýkrát verejne a s 
úspechom predstavili i na domácej pôde.

/pa/
Schválené projekty
Grantový systém MK SR

Program 2.5 Akvizícia knižníc
Na projekt Doplnenie knižničného fondu 

v obecnej knižnici bola pridelená čiastka 700 
Euro. Príspevok obce + 50 Euro. Prostriedky 
budú použité na nákup kníh.

Program 7.3 Vznik a prezentácia tvorby 
Projekt Veru moje piesne a ja Vás veľa mám...

bol spracovaný pre prípravu a zabezpečenie 
nahrávky CD nosiča pre DFS Hajovček a mate-
riálne dovybavenie súboru. Vzhľadom na krá-
tenie požadovaného rozpočtu bude pridelená 
čiastka 2000 Euro z fondu spolu s vlastnými 
prostriedkami v objeme 534 Euro použitý iba 
na nahrávky a vydanie CD nosiča.

Projekty v príprave a 
v schvaľovacom procese

Nadačný fond KIA Motors
V rámci poslednej tohtoročnej výzvy 6. roč-

níka Zamestnaneckého grantového programu 
Región v pohybe zameraného na podporu kul-
túry a kultúrnych aktivít bol 11. júna podaný 
projekt Materiálna podpora DFS Hajovček. V 
prípade schválenia v požadovanom rozsahu 
budú fi nančné prostriedky použité na nákup 
ošatenia a hudobných nástrojov pre detský sú-
bor.

Environmentálny fond
V súčasnosti sa pripravujú podklady pre po-

danie projektovej žiadosti o poskytnutie dotá-
cie z environmentálneho fondu pre rok 2014 
v kategórii Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľo-
vania, kde by bolo riešené zateplenie a výmena 
okien na kultúrnom dome.
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Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v Strečne 24. mája 2014 

Volebný okrsok
Spolu %

1 2

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísa-
ných do zoznamu voličov 1 046 1 063 2109 100

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky 147 132 279 13,23

Počet odovzdaných obálok 145 132 277 13,13

Počet platných odovzdaných hlasov 141 128 269 12,75

Volebný okrsok 
počet hlasov

Počet 
hlasov 
spolu

%
Názov strany 1 2

1. NOVA, Konzervatívni demokrati Sloven-
ska, Občianska konzervatívna strana 5 6 11 4,09

2. Kresťanskodemokratické hnutie 24 20 44 16,36
3. SMER - sociálna demokracia 31 44 75 27,88
4. Slovenská ľudová strana 4 0 4 1,49
5. Národ a Spravodlivosť - naša strana 1 0 1 0,37
6. Magnifi cat Slovakia 2 1 3 1,12

7. DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRA-
NA 5 1 6 0,37

8. 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRA-
NA SLOVENSKA 0 0 0 0

9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 
- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0 0 0 0

10. Strana TIP 3 2 5 1,86
11. Ľudová strana Naše Slovensko 1 1 2 0,74
12. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 0 0 0 0
13. NOVÝ PARLAMENT 0 0 0 0
14. MOST - HÍD 0 2 2 0,74

15. Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ 
STRANA 2 5 7 2,60

16. Strana demokratického Slovenska 4 4 8 2,97
17. Strana zelených 1 0 1 0,37
18. VZDOR - strana práce 2 0 2 0,74
19. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 16 12 28 10,41
20. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 2 0 2 0,74
21. Sloboda a Solidarita 12 4 16 5,95
22. Strana moderného Slovenska 1 0 1 0,37
23. Komunistická strana Slovenska 4 1 5 1,86
24. ÚSVIT 0 0 0 0
25. Strana občianskej ľavice 0 0 0 0
26. Slovenská národná strana 3 8 11 4,09

27. Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana 18 17 35 13,01

28. PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľu-
dová strana 0 0 0 0

29. Strana maďarskej komunity - Magyar 
Közösség Pártja 0 0 0 0

Spolu 141 128 269

Voľby do Európskeho parlamentu

Jazykový kurz v Strečne
V septembri 2014 otvárame pre všetky 

vekové skupiny v Strečne kurzy anglic-
kého a francúzskeho jazyka. Úrovne: 
začiatočníci, mierne pokročilí, prípadne 
konverzačný kurz a príprava na maturi-
tu.

Viac informácií na telefónnom čísle: 
0907209757 alebo e-mailom: jana.tr-
novcova@ucj.uniza.sk

25. 4. 2014 uplynulo päťdesiat rokov, 
kedy si povedali svoje „áno“ Michal Trno-
vec a Alžbeta, rod. Štadániová. K zlatému 
sobášu im 28. apríla t.r. gratuloval v mene 
obce i svojom tiež starosta Dušan Štadáni.

Zlaté sobáše

23.  máj bol výročím pätdesiatich rokov 
spoločného života pre Dominika Melu a 
Margitu, rod. Obertovú. Ku gratulantom 
sa pripojila aj delegácia obecného úradu – 
starosta obce a matrikárka Eva Janeková.

Veľa zdravia, radosti zo spoločného živo-
ta a rodiny praje jubilantom tiež redakcia 
Strečnianskeho hlásnika.
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Do obecnej knižnice  koncom mája pri-
jal pozvanie  spisovateľ Igor Válek, ktorý 
sa predstavil  so svojou novou knižkou 

,,Najveselšie rozprávky Pavla Dobšin-
ského“. Zaujímavo porozprával, čo ho 
inšpirovalo  prerozprávať humornou 
formou rozprávky nášho najznámejšie-
ho rozprávkara. Prečítal deťom jednu z 
rozprávok, ktorá deti zaujala. Igor Válek 
ju vydal v roku 2013 ako i ,,Povesti o slo-
venských riekach“  a knihu ,,Nebojsa a iné 
HORORozprávky“ . Je autorom nielen 
rozprávok, ale  i literárnych lexi-
kónov. Deti mali možnosť počuť 
množstvo zaujímavých skúsenos-
ti pri písaní a vydávaní svojich 
kníh. Ocenili sme, že bol ochotný 
sa zapojiť i do vyhodnotenia prí-
spevkov do literárnych súťaží .Po 
besede knižnica v Strečne vyhod-
notila  témy literárnych súťaži. 
Súťaž bola  pre žiakov základnej 
školy. Deti súťažili v dvoch  ka-
tegóriách:

1. Žiaci od 1.-4. ročnika
2. Žiaci od 5.-9.ročnika
Vyhodnotenie :
Próza na tému : „Veľká noc sa blíži“
1.stupeň
1.Škripková Anetka
2.stupeň:
1.Benedigová Anetka 7. roč.
2.Melová Anetka 5.roč.
3.Martiniaková Marika 7. roč.
Poézia na tému: „Vivat jarná nálada!“
1. stupeň:
1. Martiniaková Angelika 3. ročník
2. Klocáňová Martinka 3. ročník
2. stupeň
1. Špirková Kristínka 5. roč.
2. Frašková Natália  5. roč.
3. Benedigová Anetka 7. ročník
V mesiaci máj bola v obecnej knižnici  

beseda s historikom Dušanom Halajom, 
ktorému ďakujem, že opakovane prijal 
naše pozvanie. Deviataci základnej ško-
ly mali možnosť obohatiť sa množstvom 
informácii o oslobodení našej republiky 
pri príležitosti pripomenutia si tohto ví-
ťazstva nad fašizmom, ako i o prípravách 

Z našej knižnice
a organizovaní Slovenského národného 
povstania, ktoré bezprostredne s ním 
súviselo. Je dobre si pripomenúť toto ob-

dobie, kedy naši otcovia, 
či starí otcovia riskovali 
svojou účasťou svoje ži-
voty. Čo prežívali priami 
účastníci ,sa deti dozvede-
li aj z fi lmu, ktorý im bol 
premietnutý, spolu s do-
kumentárnymi zábermi z 
diania aj v našom okolí. 
Náš hosť bol i spolutvor-
com tohto fi lmu, ako i 
iných, ktoré sú obohate-
ním o fakty a svedectvá, 

ktoré si treba zapamätať, aby naša mladá  
generácia vedela ,že nie vždy sme žili v 
mieri. Možno si bude viac vážiť život v 
mieri a zmení priority hodnôt.

Začiatok júna bol pre prvákov základnej 
školy spojený so slávnostným zaregistro-
vaním sa do obecnej knižnice. Deti uká-
zali, že po zvládnutí šlabikára sú schopné 
samostatne čítať. To bol i dôvod, prečo sa 

tak stalo. O chvíľku sa  deťom začínajú 
prázdniny. Budú mať menej povinnos-
ti a viac času pre seba, ako i na čítanie. 
Knižnica ponúka veľa zaujímavých kníh 
na spríjemnenie tohto obdobia, a to nie-
len pre nich. Naši prváci sa stali čitateľmi. 
Prosím o pomoc ich rodičov, či súroden-
cov  týmto našim už skoro druháčikom s 
návštevou našej knižnice. Určite si niečo 
nájdu, čo  ich zaujme. 

Vaša knihovníčka praje všetkým žiakom 
a študentom príjemné prežitie prázdnin a 
teší sa na vašu návštevu.

Jarná nálada
Najradšej mám na jari
Keď rozkvitnú púpavy

Zelená je trávička
A tu papá kravička

Zasadila som si zrnko
Vyrástlo mi z neho ,,slnko“

Slniečko ako slnečnica
Opáli nám všetkým líčka

Kristínka Špirková  4 ročník

„Obutá noha 
a bosí šľak“

Ako šarvanci sme chodili počas 
prázdnin pásavať kravy. V tej dobe 
boli v Strečne desiatky kráv. Bola to 
povinnosť nás mladších ísť každé 
ráno s kravami na pašu Pod lazy, na 
obed domov a poobede znova.  Leto 
sme strávili takto v prírode a zažili 
sme pritom aj veľa príhod.

Chodil s nami so svojou kravkou aj 
sváko Ilovský.  Menší chlapík  s hun-
cútskymi očami , stále sa usmievajúc 
popod fúzy, podopierajúc sa čaka-
nom, mierne krívajúc, každý deň 
meral cestu na pašu.

Radi sme počúvali jeho historky, 
najmä zážitky  z 1. svetovej vojny, 
ktorej bol účastníkom. Bojoval na 
talianskom fronte a rozprával nám,  
ako po jej skončení išiel domov väč-
šinou peši . 

A keď prišiel domov, hovoril nám 
s úsmevom, že mal „obutú nohu a 
bosí šľak“. Samozrejme sme nevede-
li, čo to znamená, tak nám vysvetlil, 
že vojenské bagandže mal síce obuté, 
ale už nemali podrážky, a tak kráčal 
prakticky bosý. Okamžite to bolo od-
vtedy  jeho indiánske meno.

Veľmi  sme sa zaujímali, aké to bolo  
na fronte, ako bojovali. Zas nám s 
huncútskym úsmevom povedal, že 
ku koncu vojny už len ležali v záko-
pe, vystrčili iba pušky a tak strieľa-
li. Boli sme z toho trochu sklamaní, 
asi len žartoval, ale možno aj vďaka 
tomu prežil.

Zrejme ako následok vojny mal veľ-
mi  silnú triašku rúk. A bol náruži-
vý fajčiar, takže cigaretu mal stále v 
ústach.

Prv bolo bežné, že starí chlapi si 
cigarety „šúľali.“ On mal na to takú 
tabatierku, volal to „kombajn“, kde 
sa cigareta po vložení papierika a ta-
baku po zavretí ušúľala sama.

Raz sa mu však „kombajn“ pokazil 
a to bola pre neho tragédia, lebo ciga-
retu si ručne ušúľať nedokázal. Vždy 
keď sa o to pokúsil, tak sa mu roz-
triasli ruky, že papierik s tabakom sa 
mu roztrhal. Bolo nám ho ľúto, tak 
sme sa pokúšali ušúľať mu cigaretu 
my. Ale naše detské ruky boli príliš 
neohrabané na takú robotu  a po via-
cerých pokusoch sa nám podarilo 
ušúľať niečo, čo sa skôr podobalo na 
„husacinec“ ako na poriadnu cigare-
tu. Ale ten blažený výraz, ktorý sa mu 
objavil na tvári, keď si po dlhom čase 
poriadne „potiahol“ z našej cigarety, 
mám doteraz pred očami.             S.T.
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

Spomienková slávnosť k 370. výročiu 
úmrtia Žofi e Bosniakovej

Do súťaže sa zapojili  žiaci prvého aj 
druhého stupňa, mohli ľubovoľne pre-
zentovať život Žofi e Bosniakovej formou 
výtvarných prác, fotografi í, reklamných 
plagátov... Špeciálne ocenenie získali žiaci 
7. ročníka za umelecky stvárnenú fotogra-
fi u, na ktorej boli dvaja žiaci v dobových 
kostýmoch, ktoré zostavili z rôznych kusov 
odevu a šperkov, ocenená fotografi a bola 
uverejnená v časopise pod vedením p.uč. 
V.Kottekovej, Z.Knoškovej a M.Maroszo-
vej.

Okresné kolo Slávik Slovenska
Pod vedením p.uč. J.Pratákovej pracovali 

a pripravovali sa dve žiačky Katka Ďurčo-
vá a Klaudika Štadániová na okresné kolo, 
úspešne sa zúčastnili.

Komparo  4. ročník
Dňa 7.5. 2014 sa uskutočnilo skúšobné 

testovanie 4. ročníka Komparo, kde si žiaci 
preverili svoje vedomosti  zo slovenčiny a 
matematiky.

Exkurzia- Banská Štiavnica
13.mája sa žiaci 5.A, 5.B, 6.A, 6.B a p.uč.  

K .Bukovinská – Leščinská, S.Polláková a 
M.Klučiariková zúčastnili biologickej ex-
kurzie v okolí krásneho banského mesta 
Banská Štiavnica. Prvá naša zastávka po 
dlhej a hlavne kľukatej ceste bola v kaštieli 
Antol v Sv.Antone. Tu si prezreli 15 histo-
rických miestností a poľovnícku expozíciu. 
Potom sa žiaci presunuli do ZŠ v Štiavnic-
kých Baniach, kde jedným z vyuč. pred-
metov je sokoliarstvo. Žiaci tunajšej školy 
predviedli prácu s dravcami. 

Beseda s historikom
14. 5. sa žiaci zúčastnili besedy s histo-

rikom Dušanom Halajom, ktorá bola na 
tému SNP a boje na Polome. Historik žia-
kom podrobne porozprával o týchto uda-
lostiach, ktoré sú úzko spojené s ich rod-
nou obcou, priblížil stretnutia s očitými 
svedkami a v závere premietol dokumen-
tárny fi lm s touto témou.

Biologická olympiáda
Dňa 15.5. sa pod vedením p.uč. K.Bu-

kovinskej – Leščinskej žiaci 6. ročníka 
Margarétka Kadašiová a Martin Stráňav-
čin zúčastnili okresného kola biologickej 
olympiády. Vo veľkej konkurencii obstáli 
na výbornú, obaja sa stali úspešnými rieši-
teľmi s vynikajúcim umiestnením, Martin 
na 7. mieste a Margarétka na 18.mieste z 
25 zúčastnených.

Spevácka súťaž 
Rozvíjej se poupátko v Stříteži

Pre našu školu už tradičná súťaž v speve, 
ktorej sa zúčastnili Kristínka Zajacová – 1. 
ročník, Jakubko Martinček - 3. ročník a 
Julka Chovanová z 9.A spolu s p.uč. Roma-

nom Franekom.
Festival kreslenia – Komorní Lhotka

23.5.2014 sa uskutočnila tradičná výtvar-
ná súťaž, ktorej sa zúčastnili šiesti žiaci 1. 
aj 2. stupňa- Emma Troščáková, Mirka 
Trhančíková, Dávid Oberta, Ferko Vráb, 
Rebeka Dudusová , Margarétka Kadašiová 
zo 6.A získala za svoju kresbu 3.miesto vo 
svojej kategórii, ochrannú ruku nad nimi 
držala p.uč M.Maroszová.

Oswienčim
Piatok 23.5. sa žiaci zo 7. roč., 8.A, 8.B, 

9.A a 9.B s p.uč. E.Trnovcovou, J.Kubi-
šovou, M.Moravčíkovou, M.Klocáňom, 
J.Štefk om zúčastnili exkurzie do poľského 
Oswienčimu. Emotívny zážitok, ktorý za-
nechal nielen na tvárach prekvapený vý-
raz, v ktorom sme len nemo hľadali otázky 
na činy tej doby.

MDD
30.5. bol i napriek nie veľmi priaznivému 

počasiu deň, ktorý patril deťom. Rada ro-
dičov spolu s obcou sa postarali o bohatý 
program plný hier, kolotočov aj občerstve-
nia pre deti, veľká vďaka touto cestou patrí 
tým, ktorí sa postarali o takú peknú akciu.

Beh do hradných schodov
Výborný výkon podali žiačky 5.B Moni-

ka Zaťurová- 1.miesto a Kristínka Špirko-
vá- 2.miesto.

Okresné kolo matematickej pytagoriády
Žiak Jurko Kadaši z 3. roč. sa pod vede-

ním p.uč. M.Hliníkovej zúčastnil okresné-
ho kola matematickej pytagoriády a stal sa 
úspešným riešiteľom.

Krajské kolo matematickej olympiády
Úspešnou riešiteľkou v okresnom kole sa 

stala žiačka p.uč. K.Srnečkovej Anetka Be-
nedigová. Skončila na 2. mieste v kategórii 
MO-7 zo 61 zúčastnených žiakov.

Okresné kolo chemickej olympiády
Pod vedením p.uč. S.Pollákovej sa okres-

ného kola zúčastnili traja naši žiaci- Ivko 
Kadaši 9.B, Dominika Gáborová 9.A, Pau-
línka Beháňová 9.A. Dominika sa umiest-
nila na 13. mieste a Paulínka na 18. mieste 
z 32 zúčastnených.

Okresné kolo geografi ckej olympiády
Martin Stráňavčin pod vedením p.r. Ma-

riana Obertu sa zúčastnil okresného kola 
geografi ckej olympiády a stal sa úspešným 
riešiteľom.

Fyzikálna olympiáda
Dominika Gáborová z 9.A pod vedením 

p.uč. G.Smetánkovej sa stala úspešnou 
riešiteľkou okresného kola a postúpila do 
krajského kola.

Matematicko-fyzikálna olympiáda 
Náboj Junior 2014

Zúčastnili sa Richard Samec, Marek Ko-
pásek, Alena Gáborová, Dominika Gábo-
rová.

,,Naša obec- Naša miestna akčná 
skupina“

Výtvarná súťaž, ktorej téma bola zamera-
ná na vybrané obce, ktoré mohli prezen-
tovať krásy svojho okolia. Práce mohli byť 
vypracované ľubovoľnou technikou, ale 
ich námet musel súvisieť s územím miest-
nej akčnej skupiny a regiónu. V kategórii 
kolektívnych prác sa zúčastnila odovzdá-
vania cien dňa 17. júna 2014 v Terchovej 
Emma Troščáková -3. ročník s kolektívom 
výtvarného krúžku a Anetka Benedigová 
zo 7. ročníka.

Literárne súťaže
Každé číslo Hlásnika pravidelne zapĺ-

ňame tvorbou našich žiakov, takže máme 
medzi sebou veľmi šikovných poetov. Za-
pojili sme sa do týchto literárnych súťaží:

Literárna Villa Zerna
Literárne Jasenie
Literárny Boom 2014
Žiaci pracovali pod vedením p.uč. Eriky 

Trnovcovej.
Čitateľský preukaz pre prváčikov

Žiaci 1.ročníka s p.uč. S.Brünnovou sa 
zúčastnili slávnostného odovzdávania čita-
teľského preukazu v obecnej knižnici. Ke-
ďže bolo veľmi usilovní, dostali aj medailu 
múdrej sovy. 

Vláčiky v Žiline
Dňa 17.6. sa žiaci 4. ročníka s p.uč. K.

Šakovou zúčastnili vlakovej exkurzie na 
Žilinskej univerzite, kde videli miestnosť 
a techniku nevyhnutnú pri vypravovaní 
vlakov. Mohli si vyskúšať aj vypravenie a 
zastavenie vlakov do železničných staníc.

Recyklohry
V tomto šk.r. sa naša škola pod vedením 

p.uč. M.Klučiarikovej zapojila do projektu 
Recyklohry. Zbierame nefunkčné elektric-
ké zariadenia. Žiaci aj učitelia nosili do 
zbernej nádoby, ktorá je umiestnená v bu-
dove školy, použité elektrozariadenia, čím 
sa podieľali na ich recyklácii. Zároveň naši 
žiaci riešili súťažné úlohy s ekologickou 
tematikou. Registráciou sme získali 120 
bodov, za výrobu masiek z odpadu- 100 
bodov, za plagáty a letáky- 100 bodov. Do 
budúceho šk. r. si prenášame 320 bodov.

Krajské kolo volejbalu ZŠ chlapci
Žiaci Richard Samec, Jozef Melo, Ján 

Kopásek, Branislav Samec, Erik Hauer, Ja-
kub Pavlina, Jakub Peťko, Tomáš Oberta, 
Andrej Zaťura reprezentovali našu školu a 
získali krásne 2. miesto.

Dejepis na hrade
Žiaci 1. aj 2. stupňa sa zúčastnili zaujíma-

vej akcie v priestoroch stredovekej dediny 
na hrade. Mali možnosť zažiť hodinu naži-
vo, žiaci sa dozvedeli o historických zbra-
niach a spôsobe boja v stredoveku. Záštitu 
nad akciou mala p.uč. M.Maroszová.
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30.mája 2014 bolo v školskom areáli ve-
selo, lebo v tento deň pripravila Rada rodi-
čov v spolupráci s obcou a školou program 
pre naše deti. 

Veľká vďaka patrí obci za zabezpečenie 
kolotočov, ktoré prispeli k správnej atmo-
sfére. Zabaviť sa prišli nielen školáci, ale 
aj deti z materskej škôlky. Zábavný deň sa 
niesol v duchu súťaží, muziky, jedla, pitia, 
sladkostí a kolotočov. Za pomoc ďakujeme 
aj pedagogickému kolektívu, rodičom a 
žiakom  9. ročníka. Ako ďalšie prekvapenie 
dostali deti aj zmrzlinový pohár, na tom si 

Zábavný deň 2014 tento rok v znamení spolupráce Zábavný deň 2014 tento rok v znamení spolupráce 
OBEC  STREČNO – RADA RODIČOV – ZÁKLADNÁ ŠKOLAOBEC  STREČNO – RADA RODIČOV – ZÁKLADNÁ ŠKOLA

však mohli pochutnať až neskôr. Keď už 
začali pobehovať decká s pomaľovanými 
tváričkami, bola to už naozaj paráda. Tak-
tiež ďakujeme starostovi obce za zapožiča-
nie veľkého stanu a posedenia. Deti boli 
nadšené. 

Bolo veľmi ťažké ukončiť túto zábavu, no 
vieme že všetci zúčastnení budeme na túto 
akciu ešte dlho spomínať. 

Ešte raz vďaka všetkým zúčastneným a 
tešíme sa už čoskoro na koncoročnej disko, 
kde máme pripravenú aj TOMBOLU.

Kolektív Rady rodičov pri ZŠ SNP v Strečne

Posledný mesiac školského roku sme 
začali Medzinárodným dňom detí. Ďa-
kujeme pánovi starostovi a Rade rodi-
čov pri Základnej škole v Strečne  za 
pozvanie na túto krásnu oslavu. Ani 
počasie nepokazilo radosť a nadšenie 
detí z atrakcií na dvore základnej školy. 
Ďakujeme aj našim rodičom, že aj oni 
prijali naše pozvanie na rozlúčku so 
škôlkou, spojenú s oslavou Dňa otcov, 
na ktorú sa deti už dlho tešili a pripra-
vovali si rôzne prekvapenia a darčeky.                                                                   
Danica Pavlíková

Nemôžeme napísať, že sme sa na to pre-
kvapenie dlho tešili, lebo to bolo také pre-
kvapenie na poslednú chvíľu. Ale pre nás, 
malé deti, to predsa bolo len dlho a neve-
deli sme sa dočkať tej vzácnej návštevy. No 
a teraz ste určite zvedaví už aj vy! Tak vám 
prezradíme, že v utorok 24.júna k nám za-
vítali dva psíky aj so svojou paničkou Ľu-
bicou Báthoryovou. Nebolo by na tom nič 
zvláštne, veď toľkokrát sa u nás na dvore 
objavili psíky - ale tie neboli pozvané a asi 
ušli svojim majiteľom. Tieto psíky sa však 
priviezli autom. Vlčiačka Aida je záchra-
nársky pes a malé šteniatko Pluto je švaj-
čiarsky ovčiak a učí sa pomáhať postihnu-
tým deťom,  ale ešte sa len „socializuje“, to 
znamená, že chodí tiež ako my do škôlky a 
tam sa učí správať. To nám bolo všetkým 
veľmi smiešne, že psík chodí do škôlky. Ale 
bol presne taký istý neposedný ako my a 
nevedel ešte skoro nič z toho, čo jeho star-
šia kamarátka Aida. Tá nám predviedla 
toho naozaj neúrekom: hľadala schovanú 
loptičku, preliezala tunelom, nechala si 
ponad seba skákať, uvazovať farebné oboj-
ky, dokonca sme popod ňu podliezali. A  
tak sme prežili krásne dopoludnie s dvomi 
krásnymi tvormi, ktoré, ako sme sa od tety 
dozvedeli, aj keď nevedia rozprávať ako 
my, všetko nám povedia svojimi pohyb-
mi. Je len na nás, či im chceme rozumieť. 
A nielen im, ale všetkým Dunčom, Bodrí-
kom či Ťapkom...

Danica Pavlíková

TO TU EŠTE 
NEBOLO!
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Je druhá májová nedeľa. Deň matiek. 
Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska 
(JDS) sa schádzajú v kultúrnom dome, 
aby tento sviatok spoločne oslávili. A aby 
bol pre nich ešte slávnostnejší, spájajú ho 
s oslavou Dňa otcov, ktorý pripadá na jún.

Po privítaní p. starostu a všetkých sta-
rých i nových členov p. Lokajovou nasle-
duje príhovor predsedníčky. Citujem: Byť 
mamou – či už fyzickou alebo duchovnou 
– je najkrajším poslaním v živote každej 
ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svet 
nový život, spolupracujú s Bohom na veľ-
kom diele stvorenia. Ich úloha je úžasná, 
ale náročná zároveň. Matka a otec nie sú 
iba obyčajnými pojmami. Predstavujú pre-
dovšetkým skutky – skutky lásky. Byť rodi-
čom vyžaduje veľkú obetu. Obetu, ktorá je 
najväčším a najúplnejším činom. Je to lás-
ka človeka k svojmu blížnemu. Iba ten, kto 
si zodrie svoje ruky a vymení roky svojho 
života za šťastie druhého, je hoden nazývať 
sa rodičom.

Deň matiek a Deň otcov sú špeciálnymi 
dňami, kedy často počúvame od našich 
blízkych, ako nás majú radi a čo pre nich 
znamenáme. Vyjadrujú nám vďačnosť 
za všetko, čo pre nich robíme. Hoci sa v 
dnešnom svete stále viac rozmáha túžba 
po materiálnom bohatstve, ten najväčší a 
najkrajší dar nič hmotné nikdy nenahradí. 
Jedno slovo ĎAKUJEM totiž obsahuje to, 
čo nemá žiaden peniaz. SRDCE.

Aj ja sa chcem poďakovať všetkým ma-
mám a otcom za ich lásku a obetavosť. Na 
príhovor našej Nebeskej Matky im vypro-
sujem, aby boli vždy naplnení dobrom, ra-
dosťou, nádejou a aby vždy prinášali život.  
Život fyzický i duchovný!

H. Kuzmányová, predsedníčka JDS Strečno

Matka, otec... 
ĎAKUJEM VÁM

Strečnianski dôchodcovia športovali...
Dňa 19. júna sme sa piati členovia ZO JDS Strečno zúčastnili športových hier. Svojou 

prítomnosťou sme napĺňali heslo stanovené na výročnej členskej schôdzi, že byť starým a 
aktívnym je dielom každého z nás.

Športové hry usporiadala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Žilina v areáli ZŠ 
Martinská za podpory Žilinského samosprávneho kraja. Išlo o  šiesty ročník a zúčastnilo 
sa ich 117 členov z 19 základných organizácií. Disciplíny boli rozdelené na ženské a muž-
ské a súťažilo sa v behu, hode granátom na diaľku a cieľ, v hode guľou, v hode váľkom, 
streľbe, šachu a petangu. A ako sme obstáli?  Získali sme dve prvé, jedno druhé a dve tretie 
miesta. Najúspešnejší z nás bol Dušan Zajac, ktorý získal až tri umiestnenia. V mene celej 
našej organizácie ďakujem všetkým za vzornú reprezentáciu.  Dokázali sme, že sa ešte 
vieme hýbať. Aj za cenu toho, že potom všetko bolí...

H.Kuzmányová, predsedníčka ZO JDS

Pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov 
krvi pripravila Národná transfúzna služba 
SR dňa 14. júna 2014  DEŇ OTVORE-
NÝCH DVERÍ vo všetkých svojich odbe-
rových pracoviskách v Bratislave, Banskej 
Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových 
Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Tr-
nave a Žiline, ktoré budú od 8:00 hod. do 
14:00 hod. sprístupnené verejnosti. Počas 
tohto dňa budú mať návštevníci možnosť 
darovať krv a spoznať prácu NTS SR. Toľko 
tlačová správa, oboznamujúca o akcii Krv 
pre záchranu matiek, ktorej mottom je 

 „Daruj krv – zachráň život  tým, ktoré 
ho dávajú“.  Akcia  poukazuje  na dôleži-
tosť pravidelného darovania krvi a potrebu 
jej dostatku  a vzdáva vďaku dobrovoľným 
bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí svoj-
im skutkom zachraňujú životy ľudí.

Málokto však vie, že Národná transfúzna 
jednotka v Žiline okrem svojho pracovis-
ka oslovila na spoluprácu ako jediný i náš 
miestny spolok Slovenského červeného 
kríža, a teda na podporu myšlienky, kto-
rá má hlboký ľudský rozmer. Bol to odraz 
dlhoročných skúseností s organizačnými 
schopnosťami vedenia nášho spolku, ale 
samozrejme i ochoty našich darcov, pre-

tože naša organizácia  sa radí k najlepším 
organizáciám nielen v rámci okresu, ale 
celého Slovenska. Sobota 14. júna to opäť 
potvrdila. Predsedníčka Veronika Samcová 
spolu s Evou Vojvodovou informovali  ve-
rejnosť o akcii a zabezpečili nielen darcov, 
ale aj organizáciu odberu, na ktorý pri-
šli pracovníci NTS zo Žiliny po prvýkrát 
novou mobilnou jednotkou. 35 darcov za 
zúčastnilo odberu a svojím činom naplnili 
motto akcie, ktorá im vyjadruje celosvetové 
uznanie. Ďakujeme.

Zoznam darcov:
Juraj Oberta, Mária Zacharovská, Andrej 

Kuzmány, Ján Kuzmány, Július Ilovský, Pe-
ter Oberta, Zuzana Obetrová, Juraj Buchta, 
Marián Beháň, Mirka Pernišová, Stanislav 
Púček, Miroslav Cvacho, Jakub Cvacho, 
Monika Černáková, Zuzana Kopásková, 
Andrea Kubíková, Marián Klocáň, Beata 
Badibangová, Božena Obertová, Ján Krivko, 
Pavol Taraba, Eva Štadániová, Peter Prie-
ložný, Dominika Klocáňová, Daniel Samec, 
Vladimír Bukovinský, Darina Bukovinská, 
Lenka Vojvodová, Jana Škrovánková, Jama 
Samcová, Rastislav Kostka, Branislav Pod-
horec, Miroslav Melo, Miroslav Solár, Jana 
Čišková                                                      /pa/

Deň otvorených dverí pri príležitosti 
Svetového dňa darcov krvi
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Veľkou pýchou obce Strečno je jej telo-
cvičňa, v ktorej sa stretáva veľa športových 
nadšencov. No v posledných rokoch ich 
pribúda najmä z radov volejbalistov. A to 
nielen v kategórií dospelých, ale aj medzi 
žiakmi. 

A práve v tejto kategórií sa starším žia-
kom podaril dosiahnuť už po prvom 
roku systematického tréningu prvý veľký 
úspech, keď sa zúčastnili (na ZŠ Martin-
skej ) majstrovstiev Žilinského okresu vo 
volejbale starších žiakov. Tento turnaj sa 
im po veľmi dramatickom fi nále, (v kto-
rom sa stretli s domácimi žiakmi ZŠ Mar-
tinskej) napokon podarilo vyhrať (2:1 na 
sety) a postúpili tak na majstrovstvá Žilin-
ského kraja, ktoré sa konali v telocvični ZŠ 
Námestie mladosti. 

Na tento turnaj si išli chlapci v prvom 
rade s chuťou zahrať a nabrať veľmi cenné 
skúsenosti. No napokon sa vďaka svojim 
bojovným výkonom prepracovali až do 
fi nále, kde si zmerali sily s favoritom tur-
naja ZŠ Novoť, ktorému napokon po veľmi 
tuhom boji podľahli v troch setoch (1:2 na 
sety). 

Chlapcom, ktorí získali titul vicemajstra 
Žilinského kraja vo volejbale starších žia-
kov, srdečne gratulujeme. (Richard Samec 
9.A, Jozef Melo 9.A, Tomáš Škripek 9.A, 
Ján Kopásek 9.A, Branislav Samec 9.B, 
Erik Hauer 9.B, Tomáš Oberta 8.B, Andrej 
Zaťura 8.B, Jakub Peťko 8.B, Jakub Pavlina 
8.B). Touto cestou by sme sa chceli poďa-
kovať aj starostovi obce Strečno Bc. Duša-
novi Štadánimu, ktorý výraznou mierou 
podporuje mladých strečnianskych volej-
balistov a spolu s vedením ZŠ SNP Strečno 
(Mgr. Marián Oberta, Mgr. Roman Fra-
nek) zabezpečujú kvalitné podmienky na 
rozvoj volejbalovej mládeže v obci. 

J.Š.

Volejbal v Strečne
Dňa 31. mája volejbalový klub 

Strečno zorganizoval spomienkový tur-
naj na počesť  Palina Nováka, skvelého 
človeka, priateľa a zanieteného volejbalis-
tu, ktorý nás opustil po dlhej a ťažkej cho-
robe vo veku nedožitých 50 rokov. Pozvaní 
boli takmer všetci, ktorí s ním hrávali počas 
siedmich rokov, ktoré strávil medzi nami  v 
našej športovej hale. 

Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým, 
ktorí ste si prišli uctiť jeho pamiatku aktív-

b 
ý tur-
velého 
jbalis-
k j h

Po odchode na dôchodok sa pán La-
dislav Holub z Poše (okr. Vranov nad 
Topľou) rozhodol netradične tráviť svoj 
čas  - na bicykli navštíviť všetky obce a 
mestá na Slovensku. Myšlienku praktic-
ky realizuje už od 18. januára 2010. Do 
tohto času navštívil viac ako 1500 obcí. 
Každá jeho návšteva smeruje na obecný 
alebo mestský úrad, kde získa pečiatku 
a pohľadnicu. Svoj projekt predpokladá 
naplniť v roku 2017.

Do Strečna zavítal 29. apríla t.r. Stre-
tol sa so starostom a venoval mu ako aj 
všetkým obyvateľom pohľadnicu svojho 
rodiska s prianím veľa šťastia, pracov-
ných úspechov a rodinnej pohody.    /r/

Na bicykli Na bicykli 
po Slovenskupo Slovensku

nym volejbalom. Dúfame, že sa nám 
podarí spraviť z tohto turnaja tradí-
ciu. Preto chcem na záver poďakovať 

aj nášmu starostovi D. Štadánimu 
za jeho ústretovosť pri poskytnutí  

priestorov telocvične  a hlavne za fi -
nančný príspevok na putovný pohár, ktorý 
bude niesť meno Palka Nováka. 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Česť 
jeho pamiatke. 

Roman Franek

Beh do hradných schodovBeh do hradných schodov
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Sobota 21. júna bola nielen dňom letného slnovratu, ale v Strečne tiež časom pálenia Ján-
skych ohňov na Chumci. Baštu postavili miestni hasiči. Mladí i staršie ročníky sa zúčastnili 
nielen zapálenia vatry, ale mnohí pri hudbe a speve zotrvali aj počas jej horenia dlho do 
noci. Vďaka za prípravu a organizáciu okrem DHZ patrí tiež  Pozemkovému spoločenstvu 
Strečno, Dušanovi Škripekovi a Ing. Milanovi Melovi.                                                           /r/

Aj v tomto roku postavili hasiči za sprievodu DFS Hajovček a ženskej speváckej skupiny 
Zvonica v obecnom parku máj.

Stavanie májaStavanie mája

Jánske ohneJánske ohne

Strečna je jeho srdcovka, prišiel sa pozrieť na 
jeho jubilejný ročník. A atmosféra ho vedie k 
úvahe o príprave na budúci ročník. Mohlo by 
to byť pre nás motivačné.

Najlepší pretekári
žiačky

1. Minariková Alexandra, Krásno nad Ky-
sucou    28:38.5

žiaci
1. Šimek Vratko, Maratón Klub Rajec  

   22:34.8
juniori

1. Halvonik Dávid, Stará Bystrica  
   23:57.0

juniorky
1. Belianska Erika, Štiavnik 26:00.3

ženy
1. Kozialska Magdalena Anna, Poľsko  

   21:11.5
muži do 40 rokov

1. Benko Jakub, MKŠ SAK KNM  
   19:15.8

muži do 50 rokov
1. Koleda Zdeno, MK-Rajec 19:17.1

muži nad 50 rokov
1. Gajdoš Peter, MŠK KNM 21:48.5

Najlepší pretekári zo Strečna
žiačky

1. Špirková Kika 28:58.3 (2)
2. Zaťurová Monika 29:18.5 (3)
3. Behaňová Rebeka 30:22.1 (6)

žiaci
1. Zaťura Andrej 24:49.8 (3)
2. Oberta Tomáš 26:44.4 (4)
3. Belko Ľubomír 26:45.0 (5)
juniori
1. Galadík Peter 27:23.4 (3)
2. Ilovský Július 34:01.1 (4)

juniorky
1. Sobčiaková Alica 33:04.0 (4)
2. Zaťurová Jana 34:54.1 (6)
3. Košova Janka 35:20.4 (7)

ženy
1. Samcová Martina 34:00.2 (6)
2. Kubová Erika 37:40.3 (9)
3. Káčerová Iveta 39:03.1 (11)

muži do 40 rokov
1. Taraba Matej 22:49.3 (7)
2. Honko Patrik 22:52.6 (8)
3. Solár Štefan 23:23.6 (13)

muži do 50 rokov
1. Oberta Peter 31:43.4 (10)
2. Štadáni Dušan 37:21.6 (12)

muži nad 50 rokov
1. Tavač Peter 26:02.0 (8)
2. Tavač Jozef 26:14.3 (10)
3. Rendár Pavol 30:45.5 (16)
V zátvorke poradie v celkovom umiestne-

ní                                                                  /pa/

Jubilejný Beh oslobodenia 
Nedeľa 27. apríla bola dňom 30. ročníka 

Behu oslobodenia obce Strečno. Na trať sa 
postavilo 129 pretekárov v ôsmich kategó-
riách. Podujatie, ktorým si pripomíname 
výročie oslobodenia,  je tradične organizo-
vané obecným  úradom a obecným zastupi-
teľstvom. Bezproblémový priebeh zaisťovali i 
v tomto roku členovia DHZ Strečno službou 
na trati, križovatkách a v cieli preteku. Takis-
to boli k dispozícii členovia MS SČK.

Dychovka Strečnianka vítala účastníkov 
v priestore štartu a cieľa, Rada rodičov ZŠ 
zabezpečovala občerstvenie a moderátor 
Silvester Trnovec informoval o histórii, 
priebehu behu ako aj jeho tohtoročných vý-
sledkoch. Po príhovore a otvorení preteku 
starostom obce Dušanom Štadánim a sľube 
pretekárov, vykonal štart predseda športovej 
komisie. 

Kompletné výsledky sú k dispozícii na 

obecnej webovej stránke.
Každý účastník dostal jubilejnú medailu.  

Najlepší z mládežníckych kategórií boli od-
menení hodnotnými cenami od hlavného 
sponzora – Dong Hee Slovakia. Víťazi muž-
ských a ženských kategórií fi nančne.

Beh oslobodenia je jedinou akciou tohto 
druhu usporiadanou obcou. Organizácia, 
profi l trate a história z neho robia vyhľadáva-
ný pretek, kde sa stretnú súťažní i rekreační 
bežci. Popularita behu a zdravého životného 
štýlu rastie bez ohľadu na vek. Medzi súťa-
žiacimi z našich radov však vidieť pretekárov 
iba medzi mladšími. Absentujú staršie roč-
níky. Máme pritom vynikajúce podmienky 
na tento druh športu a takisto medzi účast-
níkmi je veľa takých, ktorí nás môžu inšpi-
rovať. V tomto roku sa po náročnej operácii 
kolenných kĺbov nepostavil na štart všetkým 
známy dr. Hanák. Pretože Beh oslobodenia 
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Turistiský oddiel UHLÍK pripravuje dňa 
12.7.2014 výlet do Oravíc. Tentokrát sme 
pre Vás pripravili dve alternatívne túry, 
ktoré každopádne zakončime v teplej 
termálnej vode. Prvá, ľahká túra je pre-
chádzka Juráňovou dolinou. Druhou al-
ternatívou je trochu náročnejší prechod z 
Habovky do Oravíc cez Skorušinské vrchy, 
z ktorých je nádherný výhľad do širokého 
okolia. V Oraviciach sú potom dve ter-
málne kúpaliska, ktoré si môžete vybrať 
podľa vlastného uváženia (Meander Th er-
mal Park Oravice alebo Termálne bazény 
Oravice).

Odchod autobusu je o 8:00 hod. od hor-
ného Supermarketu Jednota. Prihlásiť sa 
môžete ako obvykle u Petra Obertu alebo 
Dušana Ďurču do piatku 11. júla 2014.

OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  sa zapojilo do 4. ročníka súťaže „Najkraj-
šia fotografi a z územia MAS“, ktorú vyhlásila Národná sieť rozvoja vidieka. Fotografi e za 
našu MAS sme zaslali do všetkých súťažných  kategórii. Podmienky súťaže a hlasovanie 
nájdete TU. Hlasovanie bude trvať do 30. júna 2014. Zvíťazí fotografi a, ktorá bude mať 
najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Fotografi a s celkovo najvyšším počtom hlasov 
bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže. Víťazné fotografi e budú ocenené 
vecnou cenou a zároveň najlepšie budú prezentované na medzinárodnej poľnohospodár-
skej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2014.

Strečno reprezentuje v súťaží fotografi a v kategórií 4. Naša budúcnosť. Jej autorom je 
Tomáš Srneček a nazval ju „Malý primáš zo Strečna“.

Najkrajšia fotografi a z územia MAS

8. júna partia 42 turistov zo Strečna a okolia „vystúpila“ na vrchol Považského Inovca 8. júna partia 42 turistov zo Strečna a okolia „vystúpila“ na vrchol Považského Inovca 
(1042m). Po jeho zdolaní navštívili vynovenú Chatu pod Inovcom, kde ochutnali špecia-(1042m). Po jeho zdolaní navštívili vynovenú Chatu pod Inovcom, kde ochutnali špecia-
lity domácej kuchyne. Veríme, že na ďalšie spoznávanie Slovenska sa pridáte aj vy. lity domácej kuchyne. Veríme, že na ďalšie spoznávanie Slovenska sa pridáte aj vy. 
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Ukončenie sezóny 2013/14 FK Strečno
Žiaci 

Súťaž: ObFZ ZA II. trieda
Konečné umiestnenie: 2. miesto
Neúplná tabuľka, nie je započítaný náš 

posledný zápas s Divinkou – hostia nepri-
šli, Strečno vyhralo kontumačne 3:0. Pri 
niektorých ďalších mužstvách tiež chýba 
jeden zápas (dohrávky, kontumácie, nedo-
dané zápisy ...)
1. OŠK Rosina  26 21 4 1 130:19 67
2. FK Strečno  25 18 5 2 104:22 59
3. FK Ďurčiná  25 18 3 4 74:31 57
4.Tepl. n/V. - D. Tižina  25 15 4 6 64:39 49
5. FK Hliník  26 15 3 8 101:49 48
6. TJ Fatran Krasňany  25 12 6 7 63:52 42
7. TJ Družstevník Hôrky  26 11 3 12 61:59 36
8. R. Teplice - Konská  25 10 4 11 63:38 34
9. TJ Kolárovice  26 10 2 14 51:71 32
10. OFK Kotešová  26 9 1 16 47:71 28
11. Družstevník Rašov  25 6 6 13 31:66 24
12. OFK Ovčiarsko  26 6 5 15 38:80 23
13. TJ Divinka  25 2 0 23 19:132 6
14. RTJ Brodno  25 1 2 22 16:133 5

Jarná časť: získaných bodov 32, skóre za 
jar  49:12

Výsledky -  jar 2014
Rosina- Strečno 2:0 (1:0) 
Strečno- D. Tižina  3:1(1:0) 
góly: Jakub Pavlina, 2 Branislav Samec
Kotešová- Strečno 1:7 (0:2) 
góly: 2 Tomáš Kormančík , Jakub Pavlina, 

Timotej Čičmanec, Branislav Samec
Strečno- Ďurčiná 2:2 (1:1) 
góly: Frederik Beháň, Andrej Zaťura
Hôrky- Strečno 1:7 (0:3) 
góly: 5 Andrej Zaťura, Jakub Pavlina, An-

drej Jankulár
Strečno- Rašov 2:0 (1:0) 
góly: Frederik Beháň, Branislav Samec
Brodno- Strečno 0:3 (0:1) 
góly: Ivan Štadáni, Peter Galadík, Jakub 

Pavlina
Hliník- Strečno 2:5 (1:3) 
góly: 2 Andrej Zaťura, Frederik Beháň, 

Peter Galadík, Timotej Čičmanec
Strečno- Kolárovice 3:0 (0:0) 
góly: Andrej Zaťura, Jakub Pavlina, An-

drej Jankulár
Krásňany- Strečno 2:2 (2:0) 
góly: Peter Galadík, Andrej Jankulár
Strečno- Ovčiarsko 10:0 (5:0) 
góly: 2 Peter Galadík, 2 Andrej Zaťura, 2 

Andrej Jankulár, 2 Kristína Hauerová, Ja-
kub Pavlina, Tomáš Oberta

R.Teplice- Strečno 1:4 (0:3) 
góly: 2 B. Samec, J. Pavlina, A. Zaťura
Strečno- Divinka 3:0 kont.
Naši strelci:
Jarná časť:  spolu strelených 46 gólov +3 

góly z kontumácie Divinka , dostali sme 12 
gólov

12 gólov - Andrej Zaťura 
7 gólov  - Jakub Pavlina 

6 gólov  - Branislav Samec
5 gólov  - Peter Galatik a Andrej Jankulár 
3 góly - Frederik Beháň
2 góly - Tomáš Kormančík, Timo Čičma-

nec, Kika Hauerová
1 gól - Ivan Štadáni , Tomáš Oberta 
Žlté karty za jarnú časť : 3x (Pavlina Ja-

kub, Zaťura Andrej, Samec Braňo)
Červená karta : nebola 
V odohraných zápasoch sme mali pre-

važne herne navrch. 
Svojou prácou na tréningoch a pribúda-

júcimi skúsenosťami zo zápasov postupne 
naše futbalové nádeje zlepšujú svoju tech-
nickú pripravenosť a celkový herný prejav.

Veríme, že na sebe budú naďalej pracovať 
a dobre reprezentovať seba a obec Strečno.

Dúfame, že z niektorých hráčov vyrastú 
kvalitné futbalové osobnosti, ktoré sa pre-
sadia aj vo veľkom futbale. Držíme im v 
tom palce. 

V jarnej časti bolo  aktívnych 20 hráčov 
Účasť na tréningoch, trénovalo sa 2-3x 

týždenne +1 zápas 

č. Meno spolu
% 45

1 Oberta Tomáš 100 45
2 Košová Janka 95 43
3 Štadáni Ivan 93 42
4 Beháň Jakub 93 42
5 Pavlina Jakub 89 40
6 Beháň Marian 89 40
7 Beháň Michal 84 38
8 Jankulár Andrej 77 35
9 Čičmanec Timotej 75 34

10 Hauerová Kristína 75 34
11 Samuel Samec 75 34
12 Galadík Peter 73 33
13 Zaťurová Monika 73 33
14 Kormančík Tomáš 66 30
15 Dominik Haluška 64 29
16 Zaťura Andrej 57 26
17 Hubočani Adam  41 19
18 Melo Samuel 39 18
19 Špirková Kristína 36 17
20 Jakub Mičlo 30 14
21 Samec Braňo 27 13
22 Taraba Robert  25 12
23 Beháň Frederik 23 11
24 Kopasek Ján 20 9
25 Jakub Peťko 14 6
Do dorastu prechádzajú 4 hráči – veríme, 

že sa presadia aj v staršej kategórií a budú 
verní futbalu aj naďalej.

K žiakom očakávame príchod hráčov z 
našej prípravky, prípadne pozývame no-
vých hráčov, ktorí by chceli začať hrať fut-
bal.

Ciele a plány: 
Snaha o zlepšenie pohybovej prípravy 

hráčov,  zlepšenie  herných  činností , in-
dividuálnej techniky, kondičných schop-
ností. Zlepšenie súdržnosti a správania, 
spolupráca mužstva. Pritiahnutie väčšieho 
počtu detí  pre futbal.

Postup do I. triedy a zároveň dlhodobé 
dobré umiestnenie v tejto súťaži

Naďalej pretrváva  snaha o dve mužstvá - 
mladší a starší.

Podpora mužstva:
Pre lepšiu reprezentáciu obce a FK sa 

nám sponzorsky podarilo zabezpečiť tep-
lákové súpravy a čiapky pre žiacke muž-
stvo.

Taktiež nové lopty a pomôcky na tréning 
– sponzorom ďakujeme.

Ing. Róbert Benedig , tréner 

V strede poľa víťazov a 
porazených...

Naši dorastenci počas celej sezóny okupo-
vali stred tabuľky. Tentoraz sme sa úspešne 
vyhli bojom o záchranu a na poprednú 
6-ticu klubov sme výkonnostne zaostáva-
li. Opäť katastrofálny začiatok jarnej (ako 
i jesennej) časti. Z prvých 5-tich zápasov 5 
prehier, i keď treba podotknúť, že sa hralo s 
favoritmi na postup. Družina Jožka Samca 
sa naštartovala až v 6.kole v Rakovej a po-
stupne si začala pripisovať body do tabuľky 
výhrou v Radoli a remízou v Kysuckom 
Lieskovci. Veľkú pochvalu si chlapci zaslú-
žia za perfektný obetavý bojovný výkon za 
remízu s najväčším favoritom súťaže Štiav-
nikom, keď sme sa ujali vedenia skúse-
ným Jakubom Ďurišom. Dobre rozohranú 
partiu sme nešťastne stratili štandardnou 
situáciou súpera 2 minúty pred koncom, 
taktiež o 2 dní neskôr aktívny herný prejav 
s futbalovejším Rajcom. Avšak pochvalu 
o 7 dní vystriedalo sklamanie za lajdácky 
prístup hráčov k zápasu v Starej Bystrici, 
kde sa duel predčasne skončil po polčase 
v dôsledku nízkeho počtu hráčov Strečna. 
Záverečnou bodkou za sezónou bolo do-
máce stretnutie s Oščadnicou, v ktorom si 
chlapci schuti zahrali a rozlúčili sa pekným 
vysokým víťazstvom.

Obsadili sme konečné 8.miesto s 10 vý-
hrami (6 jeseň + 4 jar) 3 remízami (1+2) 
a 13 prehrami (6+7) so záporným skóre 
47:66 (21:34 jeseň, 26:32 jar)  a 33 (19+14) 
bodmi. O 47 presných zásahov sa postara-
li: Libor Ondák 11 gólov (4 na jeseň + 7 na 
jar), Jakub Ďuriš 10g (4+6), Tomáš Sme-
tana 10g (4+6), Román Ondák 5 g (4+1), 
Branislav Samec 3 g (0+3), Erik Hauer 3 g 
(2+1), Adrián Magoč 1 g (0+1), František 
Straňavčin 1 g (0+1), Frederik Beháň 1 g 
(1+0), Richard Samec 1 g (0+1), Jakub Be-
háň 1 g (0+1).Rozhodcovia nám dovedna 
ukázali 24 žltých kariet (16 jeseň + 8 jar) 
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a 2 červené karty (1+1). Medzi najvyťaže-
nejších hráčov patrili: Libor Ondák 2294 
minút (1180 jeseň + 1114 jar), Frederik 
Beháň 2266 min. (1180 + 1086), Erik Hau-
er 2219 min. (1088+1131), Richard Samec 
2145 min.(1081+1064), Branislav Samec 
2086 min. (1044+1042), Roman Ondák 
2037 min. (933+1104), Tomáš Martin-
ka 1349 min. (589+760), Tomáš Smetana 
1338 min. (499+839), Jakub Ďuriš 1317 
min. (818+499).

Na záver by sa chcelo vedenie klubu po-
ďakovať za reprezentáciu klubu chlapcom, 
ktorí už v tejto vekovej kategórie skončili 
(Libor Ondák. Román Ondák, Jakub Ďu-
riš,Tomáš Martinka, Tomáš Smetana) a 
popriať im všetko najlepšie v osobnom, 
súkromnom, školskom, pracovnom a fut-
balovom živote! Chlapci, ďakujeme !!!

DORAST– 4.liga skupina A - Jar
VARÍN – STREČNO 5:1 (1:1) 
g:Branislav Samec
STREČNO – BELÁ 1:3 (0:2)
g:Libor Ondák
ČIERNE – STREČNO 5:1 (2:0)
g:Libor Ondák
STREČNO – PODVYSOKÁ 1:2 (1:1)
g:Jakub Ďuriš
TERCHOVÁ – STREČNO 2:1 (1:0)
g:Richard Samec
 STREČNO – ZBOROV 3:1 (1:1)
g:Tomáš Smetana 2,Roman Ondák

RAKOVÁ – STREČNO 1:6 (0:3) 
g:Tomáš Smetana 2,Libor Ondák 2,Erik 

Hauer, Branislav Samec
RADOĽA – STREČNO 1:4 (1:2)
g:Tomáš Smetana 2,Jakub Ďuriš, Libor 

Ondák
STREČNO – ŠTIAVNIK 1:1 (0:0)
g:Jakub Ďuriš
K.LIESKOVEC – STREČNO 0:0
STREČNO – RAJEC 1:2 (1:0)
g:Libor Ondák z 11m
STARÁ BYSTRICA – STREČNO 7:0 ne-

dohrané
STREČNO – OŠČADNICA 6:2 (0:1)
g:Jakub Ďuriš,Branislav Samec, František 

Straňavčin, Libor Ondák, Adrián Magoč, 
Jakub Beháň

Tabuľky
IV. liga dorast sk. A - 2013/14 

1 ŠK Čierne pri Čadci 26 20 0 6 84:28 60
2 ŠK Štiavnik 26 18 5 3 97:32 59
3 ŠK Belá 26 19 1 6 104:49 58
4 Fatran Varín 26 16 3 7 72:36 51
5 FK Rajec 26 16 1 9 73:32 49

6 FK Terchová 26 13 6 7 67:44 45
7 Kysucký Lieskovec 24 12 2 10 65:48 38
8 FK Strečno 26 10 3 13 47:66 33
9 ŠK Radoľa 25 9 2 14 71:80 29
10 Tatran Oščadnica 26 8 3 15 59:85 27
11 Slovan Podvysoká 26 7 4 15 39:73 25
12 Zborov nad Bys. 26 6 2 18 34:109 20
13 Pokrok St. Bystrica 26 5 4 17 58:78 19
14 Polom Raková 25 2 2 21 28:138 8

V. liga dospelí - skupina A - 2013/14 
1 TJ Stráža 26 19 2 5 61:30 59
2 FK Terchová 26 16 5 5 45:20 53
3 Jednota Bánová 26 15 3 8 67:33 48
4 FK Strečno 26 14 3 9 61:46 45
5 ŠK Čierne pri Čadci 26 13 5 8 61:44 44
6 ŠK Belá 26 11 5 10 53:40 38
7 FK Rajec 26 10 4 12 47:47 34
8 Slávia Staškov 26 10 4 12 44:54 34
9 Polom Raková 26 9 5 12 43:48 32
10 OFK Kotešová 26 9 5 12 36:54 32
11 Slovan Skalité 26 8 7 11 46:48 31
12 Pokrok Stará Bystrica 26 8 4 14 37:43 28
13 TJ Divinka 26 8 3 15 24:63 27
14 ŠK Radoľa 26 2 5 19 26:81 11

Na futbalovom ihrisku je v plnom prúde rekonštrukcia šatní pre hráčov a rozhodcovNa futbalovom ihrisku je v plnom prúde rekonštrukcia šatní pre hráčov a rozhodcov

„A“ mužstvo dospelí, účastník V. ligy skupina A„A“ mužstvo dospelí, účastník V. ligy skupina A
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 27. júna 2014 v náklade 350 

kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpo-
vedá redakčná rada v zložení: P. Albrecht, 
D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, E. Tr-
novcová, E.Balcárová

Foto: T. Srneček, Ľudovít Košalko, 
P. Ďurčo ml., OU Strečno

Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Týždeň po sezóne sa vo futbalovom areáli 
v Strečne uskutočnil turnaj starších žiakov 
3.ročníkom Memoriálu Jarka Hanuljaka. 
Vydarené podujatie  organizoval futbalo-
vý klub v spolupráci s Obecným úradom 
Strečno, riaditeľom základnej školy Ma-
riánom Obertom, zástupcami Rady rodi-
čov ZŠ (Marek Hanuljak, Karol Kopásek, 
Samuel Zajac), Jarkovými rodičmi Jaro-
slavom a Zuzkou a mnohými  dobrovoľ-
níkmi. Tradične veselú atmosféru počas 
celého dňa režíroval  hlásateľ Kamil Tichý 
,,Don Kamilo, a DJ Mathias. Celkovo 9 
zápasov rozhodovala trojica rozhodcov 
martinského zväzu (Martin Dovičák, Peter 
Bátory, Jakub Lilge). Hralo sa za príjemné-
ho slnečného počasia a na výborne pripra-
venom trávniku vďaka hospodárovi klubu 
Štefanovi Honkovi. Všetkým spomenutým 
osobám patrí veľké poďakovanie!

Hrací systém turnaja bol nasledovný: 6 
družstiev sa rozdelilo do 2-och 3-členných 
skupín A (Strečno, N.Lúčka, Višňové) a B 
(Nededza, Stráňavy, Vrútky). V skupinách 
sa hralo systémom každý s každým  2-krát 
po 20 minút. Každé družstvo odohralo v 
základnej skupine 2 zápasy, po ktorých sa 
vyhodnotili obidve skupiny. Podľa umiest-
nenia v základných skupinách sa násled-
ne hralo o celkové umiestnenie v turnaji 
2-krát po 25 minút. Na tejto akcií sa uká-
zalo viacero šikovných futbalových nádejí. 
Predviedli veľa krásnych akcií, gólových 

príležitostí, emócií, smútku a aj plaču. Fa-
núšikovia, resp. rodičia si prišli na svoje a 
spoločne s chlapcami sa podelili o krásny 
futbalový mládežnícky zážitok.

Na radosť domácich divákov sa nakoniec 
do fi nále prebojovalo Strečno s výbornou 
Nededzou. Finálový duel splnil všetky 
parametre kvalitného futbalu. Po drama-
tickom závere sa nakoniec tešili z prvého 
víťazstva na tomto turnaji oranžoví bo-
jovníci. Jednoznačne najlepším hráčom 
turnaja sa stal nededzký Samuel Horecký, 
ktorý vyčnieval nad ostatnými. Pltníci zas 
presne strieľali do čierneho, a to Andrejom 
Zaťurom. V Stráňavách vyrastá kvalitný 
brankár Timotej Klocáň. Organizátori 
chceli odmeniť viacerých talentovaných 
futbalistov, a tak sa vytvorila All-Stars 11-
tka talentov a najlepší talent turnaja.

Na záver touto cestou FK Strečno by 
chcelo veľmi pekne poďakovať sponzorom 
a ľudom, ktorým stále ešte záleží na budúc-
nosti klubu:

OŠK Baník Stráňavy, Ján Hrbek, Ladislav 
Kubička, Štefan Honko, Medvedi Inter-
nacional, MEBOR – Martin Syrovatka, 
JANUS NÁPOJE, Obecný úrad Strečno, 
Základná škola a Rada rodičov ZŠ

Taktiež klub chce poďakovať všetkým  
divákov, ktorí prispeli svojim dobrovoľ-
níckym príspevkom pre rozvoj žiackeho 
družstva a prípravky. Ďakujeme!

Zápasy základných skupín:
FK Strečno –  TJ Považan Nezbudská 

Lúčka 5:1 (3:1), G: Andrej Zaťura 3, An-
drej Jankulár, Branislav Samec – Samuel 
Šipčiak

OŠK Nededza – OŠK Baník Stráňavy 1:0 
(0:0), G: Bruno Remek

FK Strečno – TJ Višňové 3:1 (1:1), G: An-
drej Jankulár, Timotej Čičmanec, Branislav 
Samec – Lukáš Sventek

ATTACK Vrútky – OŠK Baník Stráňavy 
6:1 (2:0), G: Dominik Badáň 2, Jakub Baláž 
2, Tomáš Poruba, Adam Červeň – Michal 
Lopčianský

TJ Višňové  - TJ Považan Nezbudská 

Lúčka 3:0 (0:0), G: Jakub Kucharčík, Matej 
Šindel, Lukáš Sventek

ATTACK Vrútky  - OŠK Nededza 0:5 
(0:5), G: Samuel Horecký 3, Marián Mra-
vec, Tomáš Obšivan

Konečná tabuľka skupiny A:
1. FK Strečno 2 2 0 0 8:2 6b
2. TJ Višňové 2 1 0 1 4:4 3b 
3. TJ Považan N. Lúčka 2 0 0 2 1:8 0b

Konečná tabuľka skupiny B:
1. OŠK Nededza 2 2 0 0 6:0 6b
2. ATTACK Vrútky 2 1 0 1 6:6 3b
3. OŠK Baník Stráňavy 2 0 0 2 1:7 0b
 Zápasy o konečné umiestnenie:

o 5.-6. miesto
TJ Považan Nezbudská Lúčka – OŠK  Ba-

ník Stráňavy 3:1 (0:0), G: Samuel Šipčiak 2, 
Lukáš Gábor – Michal Lopčianský

o 3.-4. miesto
ATTACK Vrútky  - TJ Višňové 2:3 (1:2), 

G:Lukáš Tokarčík 2 – Jakub Kucharčík,-
Matej Šindel, Lukáš Sventek

Finále
FK Strečno – OŠK Nededza 2:1 (1:0), 

Andrej Jankulár, Andrej Zaťura – Samuel 
Horecký 

Najlepší hráč turnaja: Samuel Horecký 
(Nededza)

Najlepší brankár turnaja: Timotej Klocáň 
(Stráňavy)

Najlepší strelec turnaja: Andrej Zaťura 
(Strečno)

ALL-STARS 11-tich talentov:
1. Michal Mravec (Nededza)
2. Lukáš Sventek (Višňové)
3. Samuel Šipčiak (N.Lúčka)
4. Filip Pastorek (Stráňavy)
5. Frederik Beháň (Strečno)
6. Lukáš Gábor (N.Lúčka)
7. Tomáš Obšivan (Nededza)
8. Michal Lopčianský (Stráňavy)
9. Timotej Čičmanec (Strečno)
10. Matej Šindel (Višňové)
11. Peter Galadík (Strečno)
Najlepší talent turnaja: Jakub Kucharčík 

(Višňové)  
Ing.Peter Dugovič
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Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur     XXI. ročník 4/2014

Obecné zastupiteľstvo

Pokračovanie na 2. strane »

Dňa 1.7.2014 sa konalo 31. mimoriadne 
zasadnutie OZ v Strečne.

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ 
(ospravedlnení: Mgr. Kormančík, p. Sa-
mec, Mgr. Obertová), hlavný kontrolór 
obce p. Lingeš, zapisovateľka p. Janeková 

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. 
Uznesením č. 94/A/1 OZ schvaľuje 

program 31.zasadnutia OZ. Hlasovanie:  
za – 6,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítom-
ní – 3.  

Uznesením č. 92/B poslanci OZ zriaďujú 
návrhovú komisiu.

Uznesením č. 93/A/1 OZ volí členov ná-
vrhovej komisie v zložení: p. Stanislav Tr-
novec, Mgr. Dušan Ďurčo . Hlasovanie:  za 
– 6,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní – 3.  

Uznesením č. 93/A/2 OZ volí overovate-
ľov 31. zápisnice v zložení: p. Alfonz Klo-
cáň, p. Gustáv Muráň. Hlasovanie:  za – 6,  
proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní – 3.  

2. Prenájom časti pozemku v obecnom 
parku oproti kultúrnemu domu

Starosta obce oboznámil poslancov s 
podanou žiadosťou o nenávratný fi nanč-
ný príspevok pre projekt Vonkajšie fi tnes 
– Športom k zdraviu. Projekt sa pripravuje 
s MAS Terchovská dolina v spolupráci s 
MAS Vršatec.

Predkladaný projekt je v súlade s hlav-
ným cieľom opatrenia 4.2 Vykonávanie 
projektov spolupráce, ktorým je podpora 
spolupráce, inovácií, zručností, výmena a 
prenos skúseností s implementáciou prí-

stupu Leader, Program rozvoja vidieka.
Predmetom nájomnej zmluvy je prená-

jom časti pozemku o výmere 229,80 m2 
z pozemku parc. č.  494/1 o výmere 9801 
m2, druh pozemku Zastavané plochy a ná-
dvoria, uvedeného na LV č. 1 katastrálne 
územie Strečno (ďalej aj „prenajatý poze-
mok“).

Predmetný pozemok o výmere 229,80 m2 
sa nachádza v priestore obecného parku a 
bude slúžiť na umiestnenie outdoor fi tness 
zóny. 

Uznesením č. 94/A/2 poslanci schválili 
prenájom pozemku v obecnom parku č.
parc 494/1 pre outdoorové fi tnes centrum

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa - 
1, neprítomní – 2.  

Dňa 31.7.2014 sa konalo 32. mimoriad-
ne zasadnutie OZ v Strečne 

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ 
(ospravedlnení: Mgr. Kormančík, Ing. So-
kolovská, p. Trnovec), hlavný kontrolór 
obce p. Lingeš, zapisovateľka p. Janeková 

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. 
Uznesením č. 97/A/1 OZ schvaľuje 

program 32.zasadnutia OZ. Hlasovanie:  
za – 6,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítom-
ní – 3.  

Uznesením č. 95/B poslanci OZ zriaďujú 
návrhovú komisiu.

Uznesením č. 96/A/1 OZ volí členov ná-
vrhovej komisie v zložení: p.Jozef Samec, 
Mgr. Monika Obertová. Hlasovanie:  za – 
6,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní – 3.  

Uznesením č. 96/A/2 OZ volí overova-
teľov 32. zápisnice v zložení: Mgr. Dušan 
Ďurčo, p. Peter Oberta
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Spomienkové oslavy okrúhleho 70. vý-
ročia Slovenského národného povstania 
pri Pamätníku francúzskych partizánov 
na vrchu Zvonica sa konali 28. augusta o 
16,00 hod.

Delegáciu viedla podpredsedníčka Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky Erika Ju-
rinová a minister životného prostredia SR 
Peter Žiga

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky 
bolo zastúpené Chargée d’Aff aires Hé-
lène Roos, členom ich delegácie bol aj 
predseda Skupiny priateľstva Národného 
zhromaždenia Francúzskej repubiky so 
Slovenskom François Rochebloine. Ruskú 
federáciu reprezentoval atašé Veľvyslanec-
tva Ilia Barmin, Žilinský samosprávny kraj 
predseda Juraj Blanár, mesto Žilna pri-
mátor Igor Choma, obec Strečno starosta 
Dušan Štadáni, delegácia oblastného vý-
boru Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Žiline bola vedená Jurajom 
Drotárom. Osláv sa tiež zúčastnili zástup-
covia Českého svazu bojovníku za osvo-
bození a legionársku obec, predstavitelia 
samospráv, združení a obyvatelia Strečna a 
okolitých obcí.

Po pietnom akte kladenia vencov a hym-
nách s prejavmi vystúpili starosta obce 
Strečno, podpredsedníčka Národnej rady 
Slovenskej republiky Erika Jurinová, mi-
nister životného prostredia SR Peter Žiga, 
Chargée d’Aff aires Francúzskej republiky 
Hélène Roos a predseda oblastného vý-
boru Slovenského zväzu protifašistických 

70. výročie SNP

Pokračovanie na 2. strane »
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Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa - 
0, neprítomní – 3.  

2. Výmena a pridelenie bytu v obecnej 
bytovke

Starosta obce oboznámil poslancov so 
žiadosťou p.Róberta Lukoniča, Sokolská 
749/135  o výpoveď nájomnej zmluvy v 
obecnej bytovke zo dňa 30.6.2014. Ďalej 
starosta oboznámil  poslancov so žiados-
ťami o výmenu uvoľneného nájomného 
bytu pre p.Boženu Cvachovú a pre rodinu 
Pratákovú. 

Uznesením č. 97/A/2 OZ schvaľuje výme-
nu bytu č. 2 rodiny Pratákovej za byt č. 6 
po p. Róbertovi Lukoničovi. Hlasovanie:  
za – 6,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítom-
ní – 3.  

Poslanci boli oboznámení so žiadosťou o 
pridelenie bytu v obecnej bytovke od p. Ža-
nety Markovej, 1. mája 256/63, Strečno. Za 
posudzované obdobie od r. 2011, kedy bol 
naposledy pridelený byt v obecnej bytovke, 
bola zaevidovaná žiadosť občana s trvalým 
pobytom v obci, a to p. Žanety Markovej, 
ostatné žiadosti boli od občanov, ktorí ne-
mali trvalý pobyt v obci, alebo boli podané 
žiadosti o pridelenie bytu v pripravovanej 
lokalite Radinové.

Uznesením č. 97/A/3 OZ schvaľuje pri-
delenie bytu č. 2 rodine Markovej. Hlaso-
vanie:  za – 6,  proti – 0 , zdržal sa -  0, 
neprítomní – 3.  

Zapísala: Eva Janeková

bojovníkov v Žiline Juraj Drotár. Odzneli v 
nich slová vďaky za obete, úcta k tým, ktorí 
priniesli mierovú súčasnosť, ale aj vyjad-
renia k potrebe činov, ktoré zabezpečujú 
podmienky pre život bez vojen.

Ofi ciálna čas bola ukončená piesňou v 
podaní súboru Jesienka.

Program pokračoval pre pozvaných hostí 
v priestoroch ZŠ SNP Strečno. Po privítaní 
starostom obce sa mohli v rámci nefor-
málnych rozhovorov ponúknuť z pestrej 
ponuky občerstvenia pripravenej Poľov-
níckym združením Ostredok a pracovníč-
kami Obecného úradu v Strečne.

/pa/
Príhovor starostu obce Strečna na 

oslavách 70. výročia SNP na Zvonici
Vážená podpredsedníčka NR SR, vá-

žený pán minister, predseda ŽSK, po-
slanci NR SR, zástupcovia veľvyslanec-
tiev, združení, vážení občania

Už prešlo 70 rokov odo dňa, kedy bolo 
vyhlásené Slovenské národné povstanie 
– historický počin, ktorým sme sa za-
radili medzi krajiny aktívne bojujúce 
proti fašizmu a spoločne s nasadením 
vlastných životov a veľkých obetí sme 
prispeli ukončeniu útrap, ktoré prinies-
la  II. svetová vojna.

V tomto roku si zároveň pripomína-
me i sto rokov od vypuknutia I. svetovej 
vojny. Obe udalosti 20. storočia zname-
nali najväčšie obete v histórii ľudstva.

Pamätník francúzskym partizánom, 
kde Vás dnes opäť úprimne vítam, je 
spomienkou na padlých z krajiny, s kto-
rou sme dnes v spoločnom zväzku štá-
tov Európy a s ktorou máme aj ako obec 
veľmi blízky vzťah.

I toto miesto je a malo by byť stálym 
mementom, aby naše činy a postoje ak-
tívne reagovali na každý prejav nespra-
vodlivosti a napätia, ktoré môžu viesť k 
nedozerným následkom.

Vrch Zvonica je pre nás symbolom 
internacionálnej spolupatričnosti v boji 
proti nespravodlivosti. Zároveň je tiež 
miestom, ktoré mladú generáciu oboz-
namuje s dejinným vystúpením nášho 
národa v boji za slobodu.

Dnes sa tu stretávame bez prítomnos-
ti priamych účastníkov bojov z radov 
francúzskych partizánov. Mená padlých 
sú vytesané do pamätníka. Tí, ktorí pre-
žili, nás prirodzene opustili a opúšťajú.

Ďakujem im, ako aj všetkým aktív-
nym účastníkom SNP v mene svojom a 
mene spoluobčanov za každý deň pre-
žitý v kruhu svojich blízkych a priate-
ľov a  za radostí, ktoré prináša život bez 
vojny.

Ich pamiatka v nás nevymizne.

70. výročie SNP
»  Dokončenie z 1. strany

Druhý júl 2014 bol dňom šesťdesia-
teho výročia spoločného manželského 
života Pavla Klocáňa a Rozálie, rod. Be-
háňovej. Vychovali sedem detí, dvanásť 
vnukov a tešia sa z troch pravnukov.

K početnému príbuzenstvu, priate-
ľom a známym sa ako gratulant v deň 
výročia pripojil i starosta obce Dušan 
Štadáni.

Redakcia Strečnianskeho hlásnika 
praje manželom Klocáňovým k vzácne-
mu jubileu ešte veľa radosti zo spoločne 
strávených chvíľ v kruhu rodiny a so 
všetkými,  ktorých majú radi.

Diamantový sobášDiamantový sobáš

22. augusta 2014 sa dožil osemdesiatin 
pán Štefan Hriník. V mladosti sa anga-

žoval v športe, 
kde bol aktív-
nym futbalis-
tom, neskôr 
sa podieľal na 
práci v Zväze 
d r o b n o c h o -
vateľov a po 
odchode na 
pracovný od-
počinok  patril 
k dlhoročným 
aktívnym čle-

nom Jednoty dôchodcov, predovšetkým 
v období, keď spolok viedla manželka 
Milka. 

K najväčším zážitkom jeho života patrí 
objavenie strateného 10- ročného chlap-
ca v roku 1949. Bol s otcom chystať drevo 
v doline Lopušná na Javorine, keď náhle 
začul neďaleko plač. Chlapca z Rosiniek, 
ktorý sa stratil rodičom na výlete na 
Ostredku pred štyrmi dňami, našiel vysi-
leného pri potoku. Otec chlapca, ktorého 
hľadali i lietadlom, keď ho pri opätov-

nom pokuse nájsť zazrel živého a zdravé-
ho, pod silou emócií odpadol.

S manželkou Emíliou, rod. Štadániovou 
si okrem svojho okrúhleho jubilea  pri-
pomína v tomto období tiež 57. výročie 
spoločného života, v ktorom vychovali 
dve dcéry - Vierku a Hanku. Ku gratulan-
tom sa okrem nich pripájajú zaťovia Sta-
nislav a Štefan Kucharčíkovci, päť vnúčat, 
dve pravnúčatá, príbuzní a známi. 

Veľa zdravia, stáleho optimizmu a  spo-
kojnosti v rodinnom kruhu praje tiež re-
dakcia Strečnianskeho hlásnika.

Fotografi a zo zlatého sobáša v Rajeckej 
Lesnej.
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Bazilika (gr. basiliké stoa – kráľovské 
stĺporadie) je pôvodne stavba v antickom 
Grécku. V starovekom Ríme to bola tržni-
ca alebo súdna sieň na hlavnom námestí. 
V kresťanstve je to titul pre niektoré vý-
znamné chrámy. Baziliky v tomto zmysle 
delíme na väčšie baziliky major a baziliky 
menšie čiže minor. Medzi väčšie baziliky 
sa radia predovšetkým veľké rímske kos-
toly ako Bazilika svätého Petra, Bazilika 
svätého Jána v Lateráne, Bazilika Santa 
Maria Maggiore a Bazilika svätého Pav-
la za hradbami. Menších bazilík je oveľa 
viac. Sú v samotnom Ríme a v mnohých 
krajinách kresťanského sveta. Povýšenie 
kostola na baziliku schvaľuje pápež. Na 
Slovensku majú titul bazilika minor tieto 
kostoly: Bazilika Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne (1964, Pavol VI.), Bazi-
lika Navštívenia Panny Márie na Marián-
skej hore v Levoči (1984, Ján Pavol II.), 
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine (1988, Ján Pavol II.), Bazilika 
Navštívenia Panny Márie na Starých Ho-
rách (1990, Ján Pavol II.), Bazilika Pový-
šenia Svätého Kríža v Kežmarku (1998, 
Ján Pavol II.), Bazilika Svätého Emeráma 
v Nitre (1998, Ján Pavol II.), Bazilika Svä-
tého Egídia v Bardejove (2000, Ján Pavol 
II.), Bazilika Narodenia Preblahoslavenej 
Panny Márie v Rajeckej Lesnej (2002, 
Ján Pavol II.), Bazilika Narodenia Pan-
ny Márie vo Vranove nad Topľou (2008, 
Benedikt VI.), Dóm Svätého Mikuláša v 
Trnave (2008), Bazilika Narodenia Panny 
Márie v Marianke (2011, Benedikt XVI.) 
a Bazilika Zoslania Ducha Svätého v Mi-
chalovciach (2012, Benedikt XVI.). Prvú 
baziliku minor na Slovensku, Baziliku 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, 
ustanovil pápež Pavol VI. dňa 23.11.1964 

apoštolským listom Quam pulchram a 
Sedembolestnú Pannu Máriu súčasne 
ustanovil ako hlavnú patrónku Sloven-
ska dekrétom Sub anulo piscatoris. Šaš-
tínska bazilika ja naša najvýznamnejšia 
bazilika, pretože je hlavným pútnickým 
miestom Slovákov, miestom patrónky 
Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie. 
Šaštín je v dejinách Slovenska staroslávny 
a jeho história siaha až do príchodu na-
šich vierozvestcov Cyrila a Metoda. Úcta 
Slovákov k Sedembolestnej Panne Márii 
začala s prijatím kresťanstva. Ľud jej sta-
val kaplnky a chrámy. So stavbou veľko-
lepého chrámu v Šaštíne začali v prvej 
polovici 18 storočia. Rehoľa pavlínov sa 
podujala postaviť veľký pútnický chrám 
a kláštor. Stavba sa začala v roku 1736 
pod vedením Jána Damianiho, staviteľa z 
Viedne. Autorom projektu boli pavlínsky 
páter Vepi a architekt Hillebrandt. Stavbu 
požehnal ostrihomský arcibiskup Imrich 
Esterházi. Položil základný kameň  a na 
pozemku pri trojhrannej kaplnke osadil 
drevený kríž. Do základného kameňa za-
budovali schránku s relikviami svätých 
mučeníkov Marciala a Urbana a pápeža 
Inocenta XI. 12. augusta 1762 bol chrám 
konsekrovaný a slávnostne preniesli mi-
lostivú sochu Sedembolestnej Panny 
Márie na hlavný oltár chrámu. Prítom-
ná bola cisárovná Mária Terézia s man-
želom cisárom Františkom Lotrinským. 
Cisárovná darovala soške Panny Márie 
korunu, strieborný plášť, pozlátené lúče 
a veľkú lampu s pozlátenými retiazkami. 
Samozrejme, že stavebné práce na chrá-
me pokračovali ďalej. Pokračovalo sa na 
výstavbe nových, vyšších časí chrámu. 
Práce trvali až do roka 1864.

AM

Baziliky minor  na Slovensku

Krásne júnové počasie. Celý mesiac ne-
prší. A my, dôchodcovia, si naplánujeme 
výlet do kúpeľov Lúčky. Tešíme sa, že si 
oddýchneme, pookrejeme a zotavíme ubo-
lené kĺby. V deň D sa zobúdzame a vidí-
me, že prší. Kladieme si otázku - čo teraz? 
No čo, ideme! Prichádzame na miesto. 
Leje ako z krhly. Zisťujeme, ako to tam 
vyzerá. Teplota vody je 37,5 stupňa, bazén 
zvrchu zakrytý, ale zo všetkých strán fúka. 
Nechceme riskovať naše zdravie, preto sa 
rozhodujeme, či sa vrátime domov alebo 
sa zastavíme v Turčianskych Tepliciach. 
Vtom však padne výborný nápad - poď-
me do Bešeňovej! Súhlasíme. Prichádza-
me na miesto. A znovu zisťujeme situáciu. 
Vstupné sa nám predraží o 9 eur, ale všetci 
dávajú. Jeden radšej, iný menej. Nakoniec 
usudzujeme, že to bolo hodné obetova-
ných peňazí. Krásne prostredie a množ-
stvo bazénov, vnútorných i vonkajších, od 
chladnejších po horúce, kde človek ledva 
vydržal. Síce trochu roztrúsené, a teda viac 
chodenia, ale inak dobré. Po troch ho-
dinách kúpania sa vraciame, cestou späť 
sa ešte zastavujeme občerstviť na Kozom 
vŕšku a potom priamo domov. Aby cesta 
ubehla rýchlejšie, spievame si naše krásne 
slovenské piesne.

Tak takto končí náš výlet, ktorý sme or-
ganizovali dva týždne dopredu. Celý čas, 
aj potom, je vonku krásne a my vystih-
neme akurát deň, keď prší. Žiaľ, počasiu 
nerozkážeme. Nakoniec sme boli radi, že 
to takto dopadlo.  Videli sme, ako to vyze-
rá v Lúčkach aj v Bešeňovej a úroda zasa 
dáždik potrebovala ako soľ. Ako sa hovorí 
- koniec dobrý, všetko dobré.

H. Kuzmányová

Dôchodcovská 
výletná odysea

Jazykový kurz v Strečne:
angličtina, francúzština

Úrovne: začiatočníci, mierne pokročilí
(možnosť konverzačného kurzu a prípra-
vy na maturitu)
Vekové kategórie: deti, dospelí
Uzávierka prihlášok: 20. 9. 2014
Cena základného kurzu:
> Deti: 75eur/12týždňov/32 vyučovacích 
hodín/2x týždenne
> Dospelí: 110eur/12týždňov/48 vyučo-
vacích hodín/2x týždenne
Začiatok kurzov bude v týždni od 
29.9.2014.
> Záujemcovia o kurzy anglického a 
francúzskeho jazyka sa môžu hlásiť u 
Mgr. Jany Trnovcovej, SNP 740, 013 
24 Strečno alebo  na telefónnom čísle  
0907209757 resp. e-mailom: jana.trnov-
cova@ucj.uniza.sk.Posedenie dôchodcov pri guľáši na RadinovomPosedenie dôchodcov pri guľáši na Radinovom
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Tento názov malo stretnutie zástupcov 
štyroch obcí alebo ich združení v maďar-
skom Jászszentandráši, ktoré zorganizoval 
miestny starosta Ferenc Banka v dňoch 25. 
– 27. júla.

Pôvodne mal byť oslave 10 ročnej spo-
lupráce venovaný viacdenný program v 
každom štáte, ale keďže neprešiel projekt, 
ktorý by to bol fi nančne zásadne pokryl, 
bude tomuto jubileu venovaná pozornosť 
v menšej miere. V Poľsku nás uvítajú na 
tradičných dožinkách, česká obec Smilo-
vice – člen združenia Povodí Stonávky zas 
na Dni obce Smilovice a k nám sú partneri 
pozvaní na 90. výročie DHZ.

Jászszentandráš však zabezpečil pobyt a 
program v plánovanom rozsahu a možno 
povedať, že mal skutočne reprezentačný 
rámec. Poľské Jaworze zabezpečilo au-
tobus, ktorý po ceste zobral zástupcov z 
Čiech a Slovenska a v poobedňajších hodi-
nách sme dorazili do Jászszentandrášu. Po 
ubytovaní sme si mohli prezrieť dedinu a 
navštíviť miestne termálne kúpalisko. 

Hlavný program bol v sobotu. Na osla-
vách Dňa obce Jászszentandráš okrem 
predstaviteľov a zástupcov 10 rokov spo-
lupracujúcich obcí v rámci V4 reprezen-
tovali krajiny i ich konzuli v Maďarsku. Z 
Poľska Andrzej Kalinowski, z Česka Milan 
Peprník a zo Slovenska Adriana Galbavá. 
Maďarsko zastupoval poslanec parlamen-
tu János Pócs a Sándor Kovács – predseda 
rady samosprávneho kraja.

Prijali pozvanie na konferenciu a násled-
ný program, ktorý bol sumárom úspechov 
a spoločných projektov zoskupenia krajín, 
ktoré v rámci Európy majú ambíciu a po-
tenciál byť dôležitým partnerom v rámci 
Európskeho spoločenstva.

Konferenciu v miestnej škole otvoril po 
hymnách jednotlivých štátov starosta obce 
Jászszentandráš Ferenc Banka. Nasledovali 
príhovory konzulov a predstaviteľov de-
legácií. Príspevok konzulky SR uvádzame 

Closer than ever- Ten years of amazing CZ/HU/PL/SK friendship across the borders”
„Bližšie než doteraz – Desať rokov vynikajúcej cezhraničnej CZ/HU/PL/SK spolupráce“

na inom mieste v plnom znení. Za Streč-
no vystúpil Pavol Albrecht, ktorý, tak ako 
ostatní zástupcovia spolupracujúcich obcí, 
zo svojich skúsenosti v rámci spolupráce 
vo V4, poukázal na doterajšie výsledky a 
prínos cezhraničnej spolupráce pre ekono-
mický, sociálny, kultúrny a športový rozvoj 
z pohľadu Strečna.

Nasledoval akt podpisu Dohôd o spolu-
práci pre ďalšie plánovacie obdobie. Pre-
zentované konkrétne výstupy a pozitíva v 
prítomnosti najvyšších zástupcov štátov 
boli prijaté ako nie zvyčajný a dlhotrvajúci 
cieľavedomý počin samospráv a podpora 
centrálnej politiky krajín V4. Preto je mož-
né očakávať, že pokračovanie a zmysluplné 
spoločné iniciatívy budú mať podporu už v 
blízkej budúcnosti.

Potom sa všetci odobrali na zasadenie 
stromu, ktorý bude symbolizovať cezhra-
ničnú vzájomnosť. Každý zástupca prinie-
sol pre túto príležitosť zo svojej vlasti hlinu 
a vodu. 

Program pokračoval v amfi teátri a areáli 
miestnej školy, kde boli odovzdané staros-
tom obcí pamätné listy a medaily k výročiu 
desaťročnej spolupráce. Kultúrny program 
do neskorých hodín už iba dotvoril atmo-
sféru priateľstva a vzájomnosti.

Nedeľa bola dňom rozlúčky s Jászszen-
tandrášom. Starosta ale autobus so svojimi 
poľskými, českými a slovenským hosťami 
odprevadil až na najvyšší maďarský kopec 
– Mátra (1014 m), kde zabezpečil i pre-
hliadku z televíznej veže a spoločný obed. 
Rozlúčil sa s nami až po návšteve vinných 
pivníc pod vrcholom, kde si každý po de-
gustácii mohol kúpiť kvalitné vína.

Lídrom a iniciátorom spolupráce v rámci 
V4 v uvedených obciach je poľské Jaworze. 
Strečno sa od roku 2005, ako obec Mikro-
regiónu Terchovská dolina, s ktorým bola 
podpísaná mnohostranná spolupráca, 
viackrát angažovalo na spoločných akti-
vitách a možno povedať, že na slovenskej 

Vážený pán minister, vážení páni po-
slanci, vážené dámy, vážení páni

Je mi veľkou cťou, že sa ako konzulka 
Slovenska, predsedajúcej krajiny V4, mô-
žem zúčastniť tohto podujatia.

Som rada, že táto konferencia, na ktorej 
sa zúčastňujú aj zástupcovia V4, nepozná 
v otázke spolupráce žiadne hranice.

Myslím si, že takáto spolupráca je 
obojstranne výhodná pre občanov V4 a 
hlavne je orientovaná na projekty Ľudia 
ľuďom. Som presvedčená, že naše krajiny 
sú späté nielen spoločnými historickými 
skúsenosťami, mentalitou, kultúrnymi 
väzbami, tradíciami, podobnými problé-
mami a tiež skúsenosťami z transformač-
ného prechodu na trhovú ekonomiku.

Dovoľte, aby som bola aj trochu kon-
krétna. Spolupráca medzi obcou Jász-
szentandrás a Strečnom je obohatením 
doterajšej práce a nachádzaním nových 
možností pre rozvoj vo všetkých oblas-
tiach komunálneho života. Myslím si, že 
obe obce majú čo ponúknuť pre občanov 
v oblasti turistického ruchu a som veľmi 
rada, že táto spolupráca trvá už 10 rokov 
a prispela k zblíženiu kultúr, odstráneniu 
jazykových bariér a vzájomne pripravo-
vané projekty sú úspešné.

Ľudia sú všade rovnakí a aj my, Slováci, 
sa tiež radi zabávame, milujeme dobré 
jedlá, ako aj maďarské špeciality a radi 
spoznávame kultúru iných národov. 

Slovensku veľmi záleží na tom, aby 
bolo spoľahlivým susedom a partnerom 
krajín V4 a aby spolupráca týchto krajín 
bola vnímaná v európskom kontexte ako 
nasledovaniahodný príklad, ktorý môže 
byť zdrojom inšpirácie pre ostatné kraji-
ny EÚ.

Záverom by som Vám chcela srdečne 
poďakovať, že som mala možnosť priho-
voriť sa Vám na tejto konferencii a spo-
znať túto peknú obec. Veľmi si to vážim.

Dovoľte, aby som tejto forme spoluprá-
ce medzi mestami a obcami V4 zaželala 
veľa úspechov do budúcnosti a prajem 
Vám, aby plody vzájomných projektov 
slúžili pre dobro všetkých občanov.

Ing. Adriana Galbavá, PhD.
konzulka SR v Budapešti

strane je najaktívnejšie. 
Rámec pobytu v Jászszentandráši zvýraz-

nil postoj a význam partnerstva na báze 
kooperácie v krajinách, ktoré boli done-
dávna súčasťou východného bloku a dnes 
sú platnými členmi EÚ. Ukázal možnosti 
pre budúcnosť a bol zrejme významným 
krokom príležitostí rastu partnerov v celej 
škále cezhraničného a komunálneho roz-
voja.     /pa/
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Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 
už štvrtý ročník súťaže „Najkrajšia foto-
grafi a z územia MAS/VSP 2014“. Jej hlav-
ným zámerom je zachytiť život a dianie na 
územiach MAS (Miestna akčná skupina) 
a VSP (verejno-súkromné partnerstvo), 
jeho výnimočnosť a špecifi ckosť v obrazo-
vej podobe. Výzvu prijalo spolu 10 MAS 
a VSP,  ktoré zaslali do súťaže spolu 100 
originálnych fotografi í. Súťažilo sa v šies-
tich kategóriách: Naša príroda, Naši ľudia, 
Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“, 
Život v našej MAS/VSP.

Hlasovanie prebiehalo na stránke www.
nsrc.sk od 1. do 30. Júna 2014. Celkovo 
bolo odovzdaných 2509 súťažných hlasov. 
Víťazom v rámci jednotlivých kategórií 
sa stala fotografi a, ktorej hlasujúci udelili 
najvyšší počet hlasov. Absolútne víťazstvo 
získala fotografi a, ktorá poukazuje na ši-
kovnosť „našej budúcnosti“ a zobrazuje 
najmladšieho, deväťročného huslistu Ši-

Na Pltnici sa rodia najkrajšie fotografi e
monka Srnečka z Detského folklórneho 
súboru Hajovček pri otváraní pltníckej 
sezóny. Autorom fotografi e je jeho otec 
– Tomáš Srneček. Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov bolo už tradične na poľnohos-
podárskej výstave Agrokomplex 2014, 21. 
augusta.

Naše OZ pre MAS Terchovská dolina 
sa súťaže zúčastňuje pravidelne a v po-
sledných troch ročníkoch sa fotografi e zo 
Strečna umiestňujú na najvyšších prieč-
kach. Je to zrejme prostredím a samozrej-
me prítomnosťou výborných fotografov na 
Odomykaní Váhu, pretože všetky fotogra-
fi e boli z tohto podujatia. Pltník na Váhu 
sa v roku 2012 umiestnil na treťom mies-
te, Volanie na Hajov bolo vlani druhé a v 
tomto roku sme absolútni víťazi v rámci 
Slovenska. Je to úspech, ktorý  je ďalším 
počinom na predstavenie našich krás a 
špecifík.

/pa/

Jar a leto tohto roku boli pre Obecný 
podnik služieb Strečno, s.r.o. (ďalej len 
OPS) hektické. Najväčším projektom tohto 
obdobia  bola rekonštrukcia a nadstavba 
šatní na futbalovom ihrisku v obci Streč-
no. Stanovili sme si pomerne náročný cieľ 
dokončiť práce tak, aby  sa mohol konať 
futbalový turnaj pri príležitosti  osláv  90. 
výročia založenia futbalového klubu v obci 
Strečno.  Aj keď mnohí pochybovali, či je 
OPS schopný zabezpečiť práce tak, aby 
sme tento cieľ dosiahli, podarilo sa nám 
to.  Chcem sa poďakovať členom futba-
lového klubu, ktorí sa pod vedením pána 
Dugoviča podieľali na prípravných prá-
cach, ale aj našim subdodávateľom z radov 
občanov Strečna, fi rmám JLK Group s.r.o. 

a TIMONT – SK s.r.o., ako i pánom Moj-
skému a Galadíkovi, ktorí pružne reagovali 
na naše požiadavky, čím nám výrazne po-
mohli pri realizácií prác. 

Okamžite po dokončení prác na šatniach 
sme prešli na projekt „Rekonštrukcia 
miestnej komunikácie Partizánska ulica v 
Strečne.“  Na tomto projekte sa podieľame 
ako subdodávateľ pre spoločnosť STRA-
BAG, s.r.o. prevažne realizáciou zemných 
prác. Súbežne s rekonštrukciou Partizán-
skej ulice sme realizovali práce na chod-
níku pred budovou Základnej školy SNP 
Strečno uložením zámkovej dlažby.  Tieto 
práce mali byť podľa našich plánov do-
končené do konca mesiaca august, avšak 
vzhľadom na nepriaznivé počasie v po-
sledných dňoch sme napriek zvýšenému 
úsiliu museli termín ukončenia posunúť.

Ďalšou našou činnosťou bolo čistenie 
Pamätníka francúzskych partizánov. Ten-
to projekt síce nebol veľký čo do rozsahu 
prác, ale vzhľadom na oslavy 70. výročia 

vypuknutia SNP, bol o to dôležitejší. Som 
presvedčený, že môžem s hrdosťou pove-
dať, že sa nám aj tu podarilo odviesť nao-
zaj dobrú prácu. Som rád, že takto aj OPS 
prispel svojou časťou k dôstojnému prie-
behu osláv. 

Popri týchto najvýznamnejších čin-
nostiach sme už tradične zabezpečovali 
údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu, 
dodávku pitnej vody, dopravné a pohrebné 
služby, ako i drobné služby pre občanov, 
prenájom nástrojov a malej mechanizácie. 

Na záver chcem poďakovať pracovníkom 
OPS za ich úsilie a iniciatívu pri plnení 
spomínaných úloh bez ohľadu na svoje 
osobné záujmy či pohodlie. Neraz sa stá-
valo, že pracovali nad rámec pracovného 
času a aj za nepriaznivého počasia. V tejto 
súvislosti chcem v neposlednom rade tiež 
poďakovať ich manželkám, deťom, priateľ-
kám, či iným rodinným príslušníkom za 
ich trpezlivosť a toleranciu.  

Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti



6. strana 4/2014

Momentálne vykonávaná celková rekonštrukcia sály KD fi nancovaná Momentálne vykonávaná celková rekonštrukcia sály KD fi nancovaná 
z projektu Cezhraničná kultúrna vzájomnosť.z projektu Cezhraničná kultúrna vzájomnosť.

Tradícia, ktorou sa prakticky realizovala 
myšlienka Ľubky Kučerovej v roku 2012, 
úspešne pokračuje.

Oslava jesennej úrody a typické využitie 
sliviek v jedálničku našich predkov mala 
v tomto roku i vďaka peknému počasiu 
najväčší záujem i kvalitu. Organizátori – 
Obecný úrad Strečno, Kúdeľná izba, DFS 
Hajovček, Jednota dôchodcov, Poľovné 
združenie Ostredok a ZSS Zvonica pripra-

“Ľekvárové hody“

vás pozýva na svoje najbližšie turistické 
výlety.

Na 14. septembra pripravil zaujímavý 
prechod z Liptova na Oravu. Trasa vedie 
zo Žiarskej doliny cez Baranec, Plačlivô do 
Smutného sedla. Odtiaľ pokračuje na Tat-
liakovu chatu a Zverovku.

Na 28. septembra pripravuje už tradičný 
prechod Strečnianskym náučnym chodní-
kom. Trasa vedie ako obvykle cez Špicák, 
Vyšny Ostredok, Javorinu, Uhliská na Ko-
šariska. Tu bude pre turistov pripravený 
výborný guľaš a občerstvenie. Ako vždy, 
aj tento rok pripravili naši pltníci pre zá-
ujemcov možnosť odviezť sa z Barierovej 
na plti.

Bližšie informácie o všetkých akciách ná-
dete na internetovej stránke matica.strec-
no.eu alebo na aktuálnych plagátoch.

vili program i špeciality. Tentoraz to neboli 
len slivkové koláče upečené dôchodkyňa-
mi, lekvár varený Otíliou Kadašiovou a 
po prvýkrát aj rodinou Trnovcovou, ale aj 
guľáš a špeciality z diviny ponúkaný naši-
mi poľovníkmi.

O zábavu sa starali deti z Hajovčeka, spe-
váčky zo Zvonice, heligonkári – Krakovské 
kvarteto zo Strečna a spevácky súbor Jed-
noty dôchodcov – Jesienka.

Aj v tomto roku sa na našu jedinečnú 
akciu premiestnili hostia osláv výročia 
SNP. Mali nielen možnosť ochutnať sliv-
kové produkty a byť uctení slivovicou, ale 
tiež priamo pomôcť s miešaním lekváru. 
A bezprostredne sa stretnúť a porozprá-
vať s každým, kto na hody ku kultúrnemu 
domu 28. augusta prišiel.

Organizátorom za všetkých poďakoval 
predseda Žilinského samosprávneho kraja 
Juraj Blanár a vyzdvihol nielen atmosféru, 
ale aj jedinečné a symbolické podujatie 
uchovávajúce tradície.

/pa/



7. strana4/2014

Podujatiami nabitý a pre hlavného orga-
nizátora - obec Strečno hektický týždeň 
bol zavŕšený slávnostným pripomenutím 
90. výročia založenia miestneho dobrovoľ-
ného hasičského zboru.

Miestny hasičský zbor bol založený v 
roku 1924 a spolu s futbalovým klubom sú 
najstaršími organizáciami v Strečne.

V sobotu 30. augusta sa stretli domáci 
hasičskí dobrovoľníci so svojimi partner-
skými zbormi a priateľmi z neďalekých 
obcí, ale aj z Čiech a Poľska pred hasičskou 
zbrojnicou, aby sa v slávnostných unifor-
mách v sprievode dychovky Strečnianka 
vybrali v sprievode na svätú omšu, ktorú 
celebroval správca strečnianskej farnosti - 
dekan Ladislav Gura. Vo svojom príhovore 
sa tiež okrem významu hasičského spolku 
poďakovali aj ich patrónovi – svätému Flo-
riánovi. Jeho sochu v čele sprievodu  pri-
niesli hasiči do kostola a po omši takisto 
na miesto ďalšieho programu – do dvora 

90. výročie založenia hasičského zboru v Strečne

kultúrneho domu.
Ceremoniál 90. výročia založenia ha-

sičského zboru začal oceňovaním členov 
DHZ Strečno a odovzdávaním ďakovných 
listov partnerským zborom a spolupracov-
níkom.

Za okresný výbor Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany v Žiline vystúpil predseda p. 
Jozef Trnka, ktorý poprial hasičom k jubi-
leu veľa zdaru a pohody do ďalšej práce a  
poďakoval   za všetky doterajšie výsledky 
na poli pomoci a ochrany súkromného a 
verejného majetku. Čestnému predsedovi 
DHZ Strečno – starostovi obce Dušanovi 
Štadánimu odovzdal medailu III. triedy za 
spoluprácu

Program pokračoval vystúpeniami kul-
túrnych súborov z partnerského Jaworze s 
piesňami a a tancami - polkou, swiniakom 
alebo čišniakom.

Heligonkari Krakovského kvarteta, ako aj 
speváci z Jesienky sa prihovorili hasičom 
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im blízkym repertoárom.
Každý, kto sa zúčastníl osláv jubilea náš-

ho zboru, sa mohol ponúknuť z bohatej 
ponuky občerstvenia a po kultúrnom blo-
ku nasledovala zábava v sprievode hudob-
nej skupiny Marlén až do skorého rána.

/pa/
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

Opäť sme sa vrátili po letných prázd-
ninách do školských lavíc. V  školskom 
roku 2014/2015 bude našu školu navšte-
vovať 213 žiakov, 95 chlapcov a 118 diev-
čat. 

Vyučovať bude  20 kvalifi kovaných pe-
dagógov.

Triedni učitelia jednotlivých tried:
1.ročník  Mgr. Viera Kotteková
2.ročník  Mgr. Silvia Brünnová
3.ročník  Mgr. Jana Pratáková
4.ročník  Mgr. Mária Hliníková
5.ročník  Mgr. Monika Maroszová
6.A  Mgr. Simona Polláková
6.B  Mgr. Katarína Bukovinská-Leščinská
7.A  RNDr. Gabriela Smetánková, PhD.
7.B  Mgr. Katarína Srnečková
8. ročník  Mgr. Miroslava Moravčíková
9.A  Mgr. Jarmila Kubišová
9.B  Mgr. Erika Trnovcová

Dôležité oznamy:
Budova školy je v pracovných dňoch 

otvorená od 7,00 do 17,00.
Do školskej budovy vchádzajú žiaci 

hlavným vchodom od 7,40 hod. Žiakom, 
ktorým sa začína vyučovanie o 7,15 hod., 
vstupujú do budovy o 7,05 hod. Budova 
školy sa uzatvára o 8,00.

Školský klub detí (družina) ráno začína 
od 7,00 – 8,00. Popoludní od skončenia 
vyučovania - 16,30.

Organizácia vyučovania
Hodina Začiatok Koniec Prestávka

0. 07.15 07.55 5 min.
1. 08.00 08.45 10 min.
2. 08.55 09.40 10 min.
3. 09.50 10.35 20 min.
4. 10.55 11.40 10 min.
5. 11.50 12.35 10 min.
6. 12.45 13.30 30 min.
7. 13.35 14.15 5 min.
8. 14.20 15.00 5.min

Prosba o pomoc
Člen Rady rodičov Richard Horák 

mal vážny zdravotný problém a dnes 
potrebuje intenzívnu pomoc. Môže-
me sa tiež podieľať na uzdravení náš-
ho priateľa. Je fakt, že Richard nikdy 
nezaváhal pri potrebe pomáhať a zú-
častňoval sa aktívne na takmer všet-
kých školských podujatiach. Nebolo 
pre neho problém vziať si voľno a pri-
ložiť ruku k dielu.

Dnes je potrebné toto opätovať a 
prispieť k jeho uzdraveniu.

Kto chce, môže sa so záujmom o 
zbierku na liečbu pre Richarda Horá-
ka v  zariadení ADELI Medical Center 
PIEŠŤANY obrátiť na Sama ZAJA-
CA (tel.: 0911011054 alebo mailom na 
szajac@kia.sk), ktorý po dohovore prí-
de k Vám. 

Toto liečebné zariadenie má veľmi 
dobré referencie, no je samozrejme fi -
nančne náročné.  

S pozdravom a s vďakou  s prianím 
uzdravenia

Karol KOPÁSEK, predseda Rady rodi-
čov pri ZŠ SNP v STREČNE

Výlet púpavy Karolíny
Raz sa z jedného semienka vykľula krás-

na púpava. Rástla si na lúke celú teplú jar. 
Žiarila spolu so svojimi sestrami farbou 
jarných kuriatok. Tento krásny žltý ko-
berec lákal hlavne dievčatá, ktoré vedeli z 
púpav vytvoriť krásne vence. Veru, raz pri-
šlo dievča a začalo púpavy trhať.  Dievča 
zbieralo a zbieralo, až malo plnú tašku. ,, 
Z vás budú dobré vence!“ zajasalo dievča. 
Karolína nevedela, čo sa deje. Zaraz zatúži-
la vrátiť sa na lúku. Nebolo to však možné. 
Veniec, v ktorom sa ocitla, skončil v izbe 
na klinci. Karolína každý deň smutnela 
viac a viac, až celá ohnedla. Už nebola pek-
nou žltou púpavou. Po čase jej zošediveli 
vlasy a začali jej padať. Jeden letný deň, keď 
malo dievča otvorené okno, zafúkal vietor 
a pár jej vlasov vietor zobral preč. V tých 
vlasoch lietali aj semienka púpavy a do-
konca pristáli na tej istej lúke, kde púpava 
vyrástla. O pár mesiacov sa všetko zopa-
kovalo, prišla jar a zo semienka vyrástla 
krásna žltá púpava, ktorú si možno nejaké 
dievča odtrhlo do svojho venca. 

Erik Martiniak, 6. A

Mrazničková vločka
V zime sa často stretneme so snehovými 

vločkami, keď padajú, pristanú kdekoľvek. 
Jedna mi pristala na rukavici a prihovori-
la sa mi:,, Viem, že môj život je krátky, že 
sa rýchlo roztopím, nemohla by si ma za-
chrániť a schovať pred slnkom? “ Zdalo sa 
mi to ako dobrý nápad, tak som tú vločku 
schovala do mrazničky. Občas som tam 
nakukla a tá mi vždy zakývala. Raz bola 
pri mrazených jahodách, inokedy kričala z 
bravčového stehna, ale najradšej sa kĺzala 
po obale čokoládovej zmrzliny. Čas plynul 
a prišla slnečná jar. Vločka nevedela, ako 
sa počasie zmenilo. Raz, keď som ju išla 
omrknúť, tak sa mi posťažovala, že by rada 
videla svet. Snažila som sa jej vysvetliť, že 
vonku je jar a že pre ňu by bolo toto ob-
dobie záhubou. Vymysleli sme však fi ntu. 
Do priesvitného pohára som dala zamra-
ziť vodu, vyvŕtala som do ľadu chodbičku 
až k samotnému okraju pohára. Keď mala 
vločka chuť na výlet, šupla sa do chodbičky 
(vyzerala ako v ponorke) a vybrali sme sa 
do sveta. Takto vločka prečkala do zimy.

Patrícia Trnovcová, 7. ročník

Jeseň
Listy padajú
a huby sa hľadajú.
Padá orech na orech,
studený je morský breh.
 Na Slovensku jeseň skorá,
 môj dedo videl v lese tchora.
 Žiaci idú do školy,
 môj strýko sa oholí.

(Tomáško Mano, 6.B)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Škola
Škola už nás opäť volá,
pod skriňou si drieme moľa.
Po škole nás každý volá
z poznámok je nočná mora.
 Žiacka knižka preplnená
 poznámkami učiteľa.
(Anetka Melová, Monika Zaťurová 6.B)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

V škole
Začiatok školského roka sa blíži,
učiteľka nám cestu učením kríži.
Prázdniny sú fuč,
mama mi opakuje: len sa uč.
Čaká nás veľa učenia,
niekedy aj mučenia.
Na telesnej výchove veľa cvičenia,
tento rok bude aj veľa písania.
(Paulínka Horáková, Viktória Verešová, 

Nikolka Badíková 6.B)

Rebeka Obertová 4. A
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DFS HAJOVČEK  vznikol a pracuje v obci 
už od roku 2006.

Deti rastú a stala sa z nich mládež, mladí 
folkloristi. Byť folklorista nie je len o tom, 
či vystupujem na pódiu. Je to o tom, aký 
vzťah a úctu mám k sebe, k priateľom, k 
ľuďom, hudbe, tancu, prírode, práci, minu-
losti, svojmu rodisku, zvykom, remeslám a 
k práci. Je to o zodpovednosti. Je to spojenie 
všetkého.  

Hajovčekom prešlo za tie roky snáď aj 
100 detí. Nie všetci to ustáli a vydržali. Po-
niektoré deti, hoci veľmi nadané, mali malú 
podporu od rodiny, kamarátov, alebo nie sú 
ochotné venovať toľko času jednej záujmo-
vej činnosti. Škoda. Tí,  čo začali v roku 2006 
a vydržali, sú dnes dospelí. Ich dlhoročné 
úsilie a snaha sa prejavila nielen na vystúpe-
niach, ale aj v ich osobnom živote. 

Dnes sú to krásni mladí ľudia, čo sa nebo-
ja výziev, vedia sa prejaviť, pomôcť, neboja 
sa pracovať a byť zodpovední. A to je cesta, 
ktorou ideme. Pomaly, ale isto. 

Snažíme sa živo dochovať zvyky našej 

obce. Zúčastňujeme sa každoročne súťaží a 
predstupujeme pred odborné poroty. Sme 
hodnotení kladne. Stretávame sa s odbor-
níkmi - folkloristami, ktorí s nami pracujú, 
tvoria a sú nám naklonení. Nie všade to tak 
je. 

Je čas, aby sme vám predstavili nového 
tanečného pedagóga Bc. Erika Marcina

Prišiel k nám v novembri v predvianoč-
nom období. Život ho doviedol z Vranova 
nad Topľou až sem na stredné Slovensko. K 
nám do Strečna.

Je to človek vo folklóre veľmi vzdelaný, 
nadšenec telom aj dušou. Lektor tanečných 
školení, choreograf, režisér. Pôsobil v Hor-
nozemplínskom osvetovom stredisku vo 
Vranove nad Topľou. Tanečník a sólista veľ-
kých súborov, ako:

Poddukliansky umelecký ľudový súbor 
Prešov - PUĽS - tanečník

Vojenský umelecký súbor Jánošík Zvolen - 
tanečník, tanečník sólista

Divadlo Jonáša Záborského Prešov - ta-
nečník a.h. Štátna opera Banská Bystrica 

– tanečník. Sme radi že Erik Marcin prijal 
naše pozvanie na spoluprácu. Postupne spo-
znáva deti, zvyky v obci, naše možnosti. Je 
ústretový, dôsledný, prístupný nápadom a 
novým riešeniam. 

Pri otázke: Čo nás spoločne čaká do bu-
dúcna, sa vyjadril:

„Pripravíme nové programy zamerané na 
zvykoslovie z obce, s tancami a hereckými 
prejavmi. Chceme sa zúčastniť na zahranič-
nom zájazde a  na festivaloch podľa mož-
ností a fi nancií.

Pracujeme na projektoch - výsledkom 
budú aj premiéry programov - názvy ešte 
neprezradíme. Samozrejme projekty a vy-
stúpenia v obci. „ 

Je to len náhoda, že k nám prichádzajú 
takíto ľudia? Odborníci?

Preto oslovujem širokú verejnosť a zá-
ujemcov o folklór, aby sme rozšírili naše 
možnosti, talenty a rástli. Dvere sú otvore-
né nielen deťom, mládeži, ale aj dospelým 
priaznivcom. Máme možnosti, ktoré chce-
me rozvíjať. Kontaktujte nás, ozvite sa, ak 
máte chuť pracovať a robiť niečo pre folklór 
v obci. Ponúkame výuku ľudového tanca, 
spevu, výuku hry na ľudové hudobné ná-
stroje, tvorivé dielne, remeslá v Kúdeľnej 
izbe. Samozrejme dobrú náladu na poduja-
tiach a spoločných stretnutiach. 

Ďakujeme ľuďom, ktorí nám pomáha-
jú hľadať a spoznávať našu minulosť, aby 
sme mali budúcnosť.

Hľadajme a uchovajme si spoločne našu 
strečniansku identitu. 

A potom  „Aj malý oheň veliký les 
zapáli.“     Ľ.K

V dnešnom svete globalizácie je ťaž-
ké ustáť svoju identitu. Ak nebudeme 
udržovať tradície, ctiť si svoje zvyky, 
piesne a obrady, splynieme s tými 
mocnejšími, prevalcujú nás. Naša kul-
túra zanikne.

„AJ MALÝ OHEŇ VELIKÝ LES ZAPÁLI“„AJ MALÝ OHEŇ VELIKÝ LES ZAPÁLI“

Bc. Erik Marcin, odborný pracovník a 
metodik pre ľudovú hudbu, tanec a spev, Sú-
kromná základná umelecká škola Jastrabie 
nad Topľou - učiteľ tanečného odboru
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V týchto dňoch si celá Európa pripomína 
100 rokov od vypuknutia jedného z naj-
väčších vojnových konfl iktov v dejinách 
ľudstva - 1. svetovej vojny. Začala ofi ciálne 28. júla 1914, presne 
mesiac po slávnom atentáte na následníka trónu Rakúsko-Uhor-
ska Františka Ferdinanda d´Este v Sarajeve a trvala až do konca 
roku 1918. Európa sa rozdelila do dvoch blokov, ktoré proti sebe 
nemilosrdne bojovali o moc a sféry vplyvu: na jednej strane Ne-
mecko, Rakúsko-Uhorsko a Turecko, na strane druhej Francúz-
sko, Rusko, Veľká Británia a neskôr Taliansko a USA. 

Oba tábory poslali do vojny dokopy dovtedy naväčší počet voja-
kov v histórii, a to takmer 60 miliónov. Tí bojovali a zomierali za 
politické a ekonomické záujmy úzkeho kruhu politickej elity v 
Európe. Vo vojne boli po prvýkrát v dejinách použité nové vedec-
ko-technologické vynálezy ako tanky, bojové lietadlá či chemické 
zbrane. Svojím rozsahom, obrovským stratám na životoch a ško-
dám na hospodárstve ako aj politickým dôsledkom  sa táto vojna 
považuje za medzník vo svetových dejinách, kedy končí starý svet 
a začína nové, 20. storočie. 

Slováci žili v roku 1914 v Rakúsko-Uhorsku, monarchii, ktorá 
bola jedným z hlavných aktérov prvej svetovej vojny. Cisár Franti-
šek Jozef I. Habsburský vydal 28. júla 1914 mobilizačné nariadenie 
všetkým národom svojej krajiny, Slovákov nevynímajúc. Z územia 
dnešného Slovenska bolo do vojny povolaných celkovo takmer 
400 000 mužov, čo tvorilo asi sedminu vtedajšieho obyvateľstva. 
Medzi nimi boli aj obyvatelia našej obce Strečno, ktorú tento do-
vtedy najväčší vojnový konfl ikt kruto poznačil.

V roku 1914 bolo Strečno živou dedinou s bohatou históriou a 
tradíciou, v ktorej pulzoval život. Na základe údajov z roku 1910 
malo Strečno okolo 800 obyvateľov, ktorí žili v 134 domoch. Sta-
rostom obce bol Juraj Štadáni (funkčné obdobie 1895-1918) a 
katolíckym farárom bol Pavol Chilko, pôvodom z Rajca (funkč-
né obdobie 1911-1932). V Strečne plne fungovala škola, v ktorej 
v tom období pôsobili dvaja diplomovaní učitelia, Matej Saláth a 
Hermina Faschingová. Obyvatelia Strečna sa živili predovšetkým 
poľnohospodárstvom, chovom dobytka, ťažbou a spracovaním 
dreva, rybolovom či prevádzaním pltí cez Strečniansku úžinu. 
Pltníctvo v tom čase patrilo medzi najvýznamnejšie prostriedky 
obživy Strečňanov – a to nielen kvôli preprave dreva. Pltníci dolu 
Váhom z Oravy a Liptova na drevených plavidlách zvážali rôzne 

druhy tovaru, potravín a dobytka, ktoré predávali občanom Streč-
na. Okrem slovenského obyvateľstva žili v Strečne štyri židovské 
rodiny – Haasovci, Pollitzerovci, Glückstahlovci a Grossovci – 
ktoré sa venovali rôznej podnikateľskej činnosti. Malou zaujíma-
vosťou je, že rodina Grossovcov už v tomto období v obci prevádz-
kovala predajňu mäsa a koloniálneho tovaru zo zámoria. Predajňa 
sa nachádzala v dome, kde je dnes predajňa textilu Anet. Podľa 
dostupných informácií rómske obyvateľstvo pred prvou svetovou 
vojnou v Strečne pravdepodobne nežilo.

Vypuknutie prvej svetovej vojny radikálne zmenilo život v Streč-
ne. Mobilizačné vyhlášky do obce doviezli pravdepodobne začiat-
kom augusta 1914 automobilom zo Žiliny. Nariaďovali všetkým 
dospelým mužom do 37 rokov nastúpiť do zbrane. Podľa zázna-
mov v obecnej kronike v Strečne vypukla panika. Ľudia sa báli 
nielen o svojich otcov, synov a manželov, ale každému bolo jasné, 
že pre potreby armády budú odobrané aj hospodárske zvieratá 
a časť úrody, čo pre už aj tak chudobné obyvateľstvo znamenalo 
doslova boj o holé prežitie. Navyše odísť do vojny museli najmä 
mladí, zdraví chlapi, ktorých ruky boli pre prácu na poliach či v 
lese nenahraditeľné.

Atmosféru v obci z leta 1914 zachytil najstarší známy strečnian-
sky kronikár Jozef Ilovský. Vo svojej kronike píše, „...miestna obec 
v dobe vyhlásenia všeobecnej mobilizácie bola v znamení veľkého 
zmätku spojeného s hrúzostrašným nárekom a najväčším, najťaž-
ším lučením. Andel Ondrej na základe ústneho podania a taktiež 
Sokolovského Michala udávajú, že vyhlásenie mobilizácie nebolo 
úplne verejne vyhlásené a toto práve ako miestny duchovný otec 
Chilko Pavol vyhlásil v kostole“. 

Z tohto zápisu jasne vyplýva, akú dôležitú úlohu v Strečne zastá-
vali na začiatku 20. storočia kostol a miestny kňaz. Budova kostola 
bola nielen miestom na bohoslužby, ale i priestorom, kde sa nahlas 
prerokovávali dôležité otázky verejného života v obci. Nové na-
riadenia úradov boli v tom čase na dedinách oznamované bube-
níkmi, avšak vo výnimočných prípadoch, akým bolo i vyhlásenie 
moblizácie, táto úloha pripadla kňazom. Je možné, že povolanie 
mužov do armády v strečnianskom kostole malo u ľudí väčšiu 
váhu a taktiež dodávalo nádej na bezpečný a skorý návrat domov. 
Spomínaný farár Pavol Chilko sa zrejme naozaj tešil u ľudí v Streč-
ne veľkej obľube a autorite nielen ako kňaz, ale hlavne ako človek. 
Podľa farskej kroniky po skončení vojny v roku 1918, keď vznikla 
1. Československá republika, bol dokonca proti svojej vlastnej vôli 
jednohlasne zvolený obyvateľmi za prvého predsedu Národného 
výboru obce Strečno.

Prípravy na odchod mladých mužov do vojny trvali v Strečne do 
konca augusta 1914. Vojna zasiahla do ich životov veľmi výraz-
ným, častokrát až bolestivým spôsobom. Niektorí sa práve chystali 
ženiť, iní čakali prírastok do rodiny, na poliach práve dozrievala 
úroda a bolo treba pracovať. V dôsledku začínajúcej vojny však 
všetko toto muselo ísť bokom. Každý čerstvo narukovaný Strečňan 
si v Žiline musel prevziať nové doklady, usporiadať všetky úradné 
záležitosti a čo bolo najťažšie, rozlúčiť sa s družkami, manželkami, 
matkami, deťmi a ostatnými príbuznými. Všade vládol smútok, 
obavy, neistota a strach, či sa ešte niekedy uvidia. Určite si každý  
dokáže predstaviť, aká by bola dnes nálada v obci, keby na konci 
leta 2014 musel každý dospelý muž zo Strečna narukovať do vojny 
a riskovať vlastný život za cudzie ideály a ciele...

Na tomto mieste treba ešte pripomenúť, že v roku 1914 existoval 
u Slovákov silný pocit spolupatričnosti k ostatným slovanským 
národom. Avšak rakúsko-uhorské úrady začali ihneď od začiat-
ku vojny prezentovať ako hlavných nepriateľov monarchie Srbov 
a Rusov. Väčšine Slovákov bol boj za rakúskeho cisára cudzí a 
hlavne vojna proti slovanským „bratom“ krajne nepopulárna. O 

Strečno v tieni prvej svetovej vojny (1.časť) 

Stanislav Klíma: Ľudia na stanici Strečno (fotografi a nafotená me-
dzi rokmi 1908-1914).  Zdroj: www.sng.sk
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to viac bol ich odchod na front sprevádzaný nevôľou a neochotou. 
Do rakúsko-uhorskej armády boli chlapi zo Žiliny, Kysúc, Ora-
vy a Turca väčšinou odvádzaní do 71. pešieho pluku so sídlom v 
Trenčíne. Vzhľadom na pôvod vojakov bol známy aj pod menom 
„drotársky pluk“. 

Ako prezrádza obecná aj farská kronika, 30. augusta 1914 v so-
botu večer sa všetci chlapi zo Strečna, Stráňav a Mojšovej Lúčky, 
ktorých sa mobilizácia týkala, prišli vyspovedať do kostola v Streč-
ne k farárovi Chilkovi. Na druhý deň ráno, v nedeľu, prišli do kos-
tola opäť na omšu, požehnanie a sväté prijímanie. Po omši prešli 
hajovom na druhú stranu Váhu, pričom spievali vojnové piesne a 
pili pálenku. Tu nasadli na vlak do Trenčína, ktorý ich priviezol 
do kasární. Na jeseň 1914 odišli z Trenčína na východný front do 
krvavej vojny proti cárskemu Rusku, ktorá predstavovala jednu z 
najdesivejších a najstrašnejších etáp celej vojny. Ako zaujímavosť 
možno spomenúť, že pred odchodom z Trenčína sa všetci zúčast-
nili na omši, ktorú celebroval budúci prezident Slovenského štátu, 
Dr. Jozef Tiso.

Život v Strečne sa musel prispôsobiť krutým vojnovým potre-
bám. Boli odvedené kone a z kostola boli zvesené zvony, ktoré sa 
použili na odlievanie zbraní. Neskôr v priebehu vojny, ktorá si 
vyžadovala stále nové a nové ľudské zdroje, boli odvedení aj ďal-
ší chlapi. Koľko vojakov celkovo bolo do konca 1. svetovej vojny 
odvedených zo Strečna, rovnako ako všetky ich mená, sa už asi ne-
dozvieme, nakoľko sa o tom nezachovali žiadne zápisy. Zo zápisu 
v obecnej kronike však poznáme údaj, že sa ich nevrátilo domov 
22. Z matrík uložených vo Vojenskom historickom ústave v Bra-
tislave a z rodinného archívu Mariána Kadášiho sa mi podarilo 
zistiť niektoré zaujímavé informácie o osudoch vojakov zo Strečna 
ako i o tom, ako vypadal život v našej obci vo vojnových rokoch 
1914-1918. O tom sa však dočítate v budúcom čísle Strečnianske-
ho hlásnika.

Silvester Trnovec ml.
Zdroje:

1. Kronika obce Strečno
2. Kronika farnosti Strečno
3. Súkromný archív Dušana Ďurča a Mariána Kadášiho
4. Archív Vojenského historického ústavu v Bratislave
5. ĎURČO, Pavol: Strečno. Žilina : SOPP, 2010.
6. KOVÁČ, Dušan a kol.: Kronika Slovenska 2. Bratislava : Fortina 
Print, 1999. 

Vyhláška cisára Františka Jozefa I. Habsburského o vyhlásení mo-
bilizácie v slovenskom jazyku z 28.júla 1914.  Zdroj: www.vhu.sk

- stalo sa pred 100 rokmi...

Údajov z histórie Strečna v čase 1. svetovej vojny  máme oproti 
iným obciam zatiaľ k dispozícii veľmi málo. Preto by som sa chcel 
ešte raz obrátiť na obyvateľov Strečna, ak majú niečo zaujímavé v 
rodinných archívoch alebo v pamäti z rozprávania starších, môžete 
ma kontaktovať na telefónnom čísle 041/5697 617. Takmer všetky 
obce na Slovensku majú pamätník padlým v prvej svetovej vojne aj 
s menami vojakov. Strečno patrí bohužiaľ medzi tých málo obcí, čo 
takýto pamätník nemajú..

90. rokov hasičského 
zboru v Strečne

Pri príležitosti výročia DHZ v 
Strečne bol vydaný tiež dvadsaťstra-
nový plnofarebný bulletin formátu 
A5 sumarizujúci činnosť zboru od 
roku 1924 dodnes. 
Zdrojom informácií 
bola kronika hasič-
ského zboru v Streč-
ne, obecná kronika obce Strečno a 
Strečniansky hlásnik.
Textová stránka je dielom Pavla 
Ďurču st,, Ing.  Pavla Albrechta a 

Pavla Bukovinského st.
Grafi ckú a fotografi ckú náplň a vydanie prostredníctvom P+M 
Tlačiarne, s.r.o. Turany zabezpečil Mgr. Dušan Ďurčo.

90 rokov futbalu v Strečne
Na oslavách futbalového výročia bol k dispozícii i materiál – bro-

žúra s prierezom vývoja tejto najpopulárnejšej hry u nás. Až 52 
strán plnofarebného bulletinu formátu A5 je prierezom vývoja, 
úspechov i horších časov. Je materiálom obsahujúcim históriu a 
fakty; zrejme doteraz najúplnejšou publikáciou o futbale v Streč-
ne.
Zostavovateľ a autor textov Pavol Ďurčo st. vychádzal z futbalo-

vej kroniky od roku 
1925, futbalovej kro-
niky od roku 1945, 
publikácie Stredoslo-

venský futbal 1921 – 2011 od   Jána 
Beňušku, okresných novín Cieľ, 
obecnej kroniky obce Strečno a 
obecných novín Strečniansky hlás-
nik a vlastného archívu.

Grafi cké spravovanie: Mgr. Dušan 
Ďurčo
Tlač: P+M Tlačiarne, s.r.o. Turany

Bulletiny
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V dňoch 27. a 28. júna sa uskutočnil už 8. ročník nášho tradičného letného festivalu. 
Návštevníkom sa predstavili hudobníci všetkých generácií, medzi nimi aj naše vychádza-
júce hviezdy zo skupiny SevenGirls.

LEGENDY FEST 2014LEGENDY FEST 2014

Zamestnanecký grantový program  Región v pohybe 2014

Názov projektu: BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO ZŠ
Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
Projekt rieši bezpečný a bezbariérový príchod do základnej a materskej školy vybudova-
ním nového povrchu chodníka s napojením na bezbariérovú rampu vstupu do budovy a 
vytvorenie priestoru pre odkladanie bicyklov, vozíkov, kočíkov a pod. 
Je účelovým a potrebným doplnením vybavenia školy po rekonštrukcii. Do realizácie 
zapája rodičov a vytvára pozitívny vzťah k verejnému majetku a práci samosprávy.
Termín realizácie: máj – august 2014 
Rozpočet projektu: 6016, 28 €
Príspevok Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis: 2500 €
Vlastný vklad – Obec Strečno: 3516,28 €

V dňoch 6.-8. júna 2014 
sa uskutočnil 1. festival 
slovenských konzervatórií 
pod názvom KonzervaFest. 
Hostila ho obec Strečno, 
ktorá spoločne s historický-
mi priestormi hradu Streč-
no vytvorila potrebné pod-
mienky pre organizovanie festivalu takéhoto 
typu. Účastníkmi boli študenti a absolventi 
konzervatórií so svojimi pedagógmi. Tí strá-
vili podnetné trojdnie v spoločnosti svojich 
rovesníkov a lektorov počas workshopov, 
kde sa venovali divadelnej kritike, autorské-
mu písaniu, pohybovému divadlu, bábkovej 
tvorbe, či fi lmu. Workshopy boli umiestnené 
do atraktívnych priestorov hradu Strečno a 
jeho podhradia, stredovekej dediny Paseka. 
Hlavní organizátori podujatia, Žilinský sa-
mosprávny kraj a SSŠ Martin, si stanovili za 
svoj cieľ:

• ponúknuť atraktívny trojdňový program 
pre laického aj odborného diváka, pozostá-
vajúci z produkcie účastníkov 

• umožniť multižánrovo pestrú umeleckú 
prezentáciu hradu Strečno

• vytvoriť platformu, ktorá ponúka kon-
frontačný priestor absolventom slovenských 
konzervatórií

• v spolupráci so slovenskou divadelnou 
kritikou pri Divadelnom ústave celosloven-
sky zmapovať činnosť a kvalitu konzervatórií 
s výstupom do odborného divadelného ča-
sopisu Kód 

• zorganizovať festival s dvomi základnými 
líniami: prezentačná  - absolventské predsta-
venia – prístupné verejnosti, 

-  výstup z workshopov
edukačná - divadelné workshopy s reno-

movanými lektormi zamerané tematicky k 
hradu Strečno

- edukačná forma zameraná  pre študen-
tov  v oblastiach, ktoré nie sú dôkladne pod-
chytené v učebných osnovách, ale umelecká 
prax tieto skúsenosti potrebuje a tým pripra-
viť účastníkov workshopov na budúcu ume-
lecko-tvorivú prax

• vytvoriť dlhodobú platformu s cyklickým 
opakovaním

Okrem workshopov boli významnou sú-
časťou programu divadelné predstavenia štu-
dentov, ktorí tak mali možnosť konfrontovať 
vlastnú činnosť a výsledky štúdia s ostatnými 
konzervatoristami z celého Slovenska. Ve-
černé predstavenia sa konali v priestoroch 
kultúrneho domu v obci Strečno, ktorý dis-
ponuje kompletnou divadelnou scénou, 
vďaka ktorej mohli účastníci zažiť dokonalú 
autentickú atmosféru. Organizátori aj touto 
cestou ďakujú obci Strečno a Považskému 
múzeu v Žiline za spoluprácu pri organizo-
vaní unikátneho projektu KonzervaFest. 

Mgr. Andrea Heglasová, odborná referentka 
odbor kultúry a cestovného ruchu ŽSK

KonzervaFest

Členovia Rady rodičov pri úprave terénu okolo bezbariérového vstupu do ZŠČlenovia Rady rodičov pri úprave terénu okolo bezbariérového vstupu do ZŠ
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Dňa 16.8.2014 sa uskutočnil  12.ročník 
turnaja starších pánov, ktorý tradične or-
ganizuje Klub Internacionale Medvedi 
Strečno. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev, ktoré 
sa rozdelili do dvoch trojčlenných skupín 
systémom ,,každý s každým“. Následne sa 
hralo o konečné umiestnenie. Počas celého 
dňa sa odohralo dovedna 10 zápasov. Do-
máci Medvedi obsadili bronzové 3.miesto.
Štart do turnaja vyšiel na výbornú, keď sa 
vyhralo hladko 3:0 nad Slzou Stráňavy. V 
druhom zápase nás čakal minuloročný ví-
ťaz FC Stráža. Po inkasovanej gólovej hla-
vičke a nepremenení množstva gólových 
príležitostí našich zverencov sa nakoniec 
prehralo 0:1. Následne sa hralo v  skupine 
o 3.- 5.miesto . Podarilo sa vyhrať obidva 
zápasy nad Mojšom a druhýkrát nad Strá-
ňavami.
Vo fi nálovom dueli sa stretla  Stráža(2-krát 
po sebe vo fi nále) so susedným Varínom 
(premiérová fi nálová účasť). V prvom pol-
čase kvalitnejší Varín 2-krát udrel. V dru-
hom polčase Stráža svojou aktivitou kori-
govala nepriaznivý stav na 1:2 a Varínčania 
sa tak mohli radovať z prvého víťazstva na 
tomto turnaji.
Okrem futbalového umenia starších gárd 
si fanúšikovia prišli na svoje. Okrem pes-
trého občerstvenia (hovädzí a držkový 
guláš, klobáska, kurča na grile, zemiakové 
placky) bola k dispozícií bohatá tombola.
Výhercom 1.ceny tomboly od spoločnosti 
KUBICA ŠPORT Žilina sa stal p. Lobčian-
sky, ktorý sa odviezol na novom bicykli do 
susedných Stráňav.
Organizačne sa na tomto kvalitnom podu-
jatí   podieľalo množstvo ľudí a dobrovoľ-
níkov, ktorým patrí veľké poďakovanie!!! 

Sú to: Obecný úrad Strečno, FK Strečno, 
šéfk uchári guľášov, grilovači, obsluha pri 
výdaji jedál, bufetári a bufetárky, hlásateľ 
Don Kamilo, DJ Mathias, predavačka tom-
boly Evka, podávači lôpt, rozhodcovia... 

Nakoniec Klub Medvedi Internacionale 
Strečno by sa chcel poďakovať všetkým 
sponzorom, bez ktorých by dobrá úroveň 
akcie neexistovala:
• Ján Hrbek
• Obecný úrad Strečno
• 3 ŠROBY (Tomáš Hanuljak,Michal Klocá-
ň,Adam Klocáň)
• TIMONT – Peter Tichý
• LADIKBUS – Vladmír Taraba
• Starosta obce Mojš Štefan Svetko
• COLORMETAL – Jozef Samec
• KUBICA ŠPORT Žilina – Andrej Kubica
• KRYOSAUNA Žilina
• PRVÁ PLTNICKÁ SPOLOČNOSŤ  Strečno 

• KOLIBA PANORÁMA Nezbudská Lúčka – 
Rastislav Mikula
• Turistický odiel UHLIK Strečno
• Hotel DIPLOMAT  Rajecké Teplice – Bra-
nislav Bičan
• BOWLING klub Strečno – Eduard Kadaši
• FARMA LIETAVA – Ján Tichý
• Julka a Evka Kubičková, Betka Dugovičová, 
Ivetka Honková
FATRAN VARÍN – ROZVOJ MOJŠ - 2:1, 
Róbert Boženík , Mário Kubík – Andrej 
Noga
SLZA STRÁŇAVY – FC STRÁŽA            
0:1, Pavol Danihel
REaMOS K.LIESKOVEC – ROZVOJ 
MOJŠ - 2:0, Slavomír Rapčan, Anton Si-
dora
MEDVEDI STREČNO – SLZA STRÁ-
ŇAVY - 3:0, Róbert Benedig, Ľubomír 
Belko, Ján Cigánik
FATRAN VARÍN – REaMOS K.LIESKO-
VEC - 5:1, Mário Kubík, Ján Kuchár, Ró-
bert Boženík, Peter Ferianc, Stanislav Lojdl 
– Slavomír Rapčan
MEDVEDI STREČNO – FC STRÁŽA - 
0:1, Rudolf Šipčiak

Tabuľky základných skupín
Tabuľka skupiny A:

1.FATRAN VARÍN  2 0 0 7:2 6b
2.REaMOS K.LIESKOVEC 1 0 1 3:5 3b
3.ROZVOJ MOJŠ  0 0 2 1:4 0b

Tabuľka skupiny B:
1.FC STRÁŽA  2 0 0 2:0 6b
2.MEDVEDI STREČNO  1 0 1 3:1 3b
3.SLZA STRÁŇAVY  0 0 2 0:4 0b
Po ukončení základných skupín K. Liesko-
vec odstúpil z turnaja z dôvodu  nedosta-
čujúceho počtu hráčov.

Zápasy o 3.-5. miesto:
ROZVOJ MOJŠ – SLZA STRÁŇAVY - 0:1, 
Daniel Strelička
MEDVEDI STREČNO – ROZVOJ MOJŠ - 
2:0, Ján Trnovec, Ján Cigánik
MEDVEDI STREČNO – SLZA STRÁŇA-
VY - 1:0, Ján Trnovec

Finále:
FATRAN VARÍN – FC STRÁŽA - 2:1
Stanislav Lojdl, Peter Ferianec – Miroslav 
Nemec
Celkové umiestnenie na turnaji: 1.Fatran 
Varín, 2. FC Stráža, 3.MEDVEDI Strečno, 
4.Slza Stráňavy, 5.Rozvoj Mojš , 6.Reamos 
K.Lieskovec
Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:
Najlepší hráč: Mário Kubík (Fatran Varín)
Najlepší brankár: Radoslav Frátrik (FC 
Stráža)
Najlepší strelec: Ján Trnovec (Medvedi 
Strečno)
Najlepší hráč po 50-tke: Marián Bulka (Slza 
Stráňavy)

Medvedi Internacionale Strečno

XII. INTERNACIONALE STREČNO CUP 2014
Turnaj starších pánov nad 33 rokov
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Malofatranská stovka patrí k najmlad-
ším, no najnáročnejším a najkrajším ul-
tra trialom na Slovensku. V prevýšení jej 
patrí prvenstvo.

Prejsť viac ako 100 km hrebeňom Malej 
Fatry od Terchovej cez Veľký Rozsutec, 
Zázrivú späť na Medziholie, Stoh, Krivá-
ne, Suchý do Strečna a odtiaľ cez Javorinu, 
Martinské hole, Hnilickú Kýčeru po Kľak 
s prevýšením 6800 m, ale i polovičnú trať 
s prevýšením 3600m, v časovom limite 35, 
resp. 15 hodín, vyžaduje fyzickú prípravu, 
znalosť terénu, správne rozloženie síl, 
príjmu energie, tekutín a minerálov.

5. – 6. júl boli termínom druhého roční-
ka MF 100. Pretože cieľ päťdesiatky bol v 
pohostinstve Romado v Nezbudskej Lúč-
ke, oslovili organizátori obec Strečno na 
zabezpečenie ubytovania pre tých, ktorí si 
vybrali kratšiu trať, ako aj pre tých, ktorí 
by sa rozhodli preteky ukončiť. Starosta 
im prisľúbil pre tento účel telocvičňu za 
režijnú cenu a obec Strečno sa tým prira-
dila aj k podporovateľom podujatia a spo-
luorganizátorom. Sú to nadšenci, ktorí sa 
po zvládnutí všetkých nutných povolení 
od NP Malá Fatra, lesov a úradov stali čle-
nom ITRA (International Trail Running 
Association). Dokázali zaradiť pretek 
MF100 2014 ako kvalifi kačné podujatie 
pre UTMB (Ultra trail du Mont Blanc) 
2015, do ktorého každý úspešný účastník 
mohol získať 1 bod za zvládnutie polovič-
nej trate a 2 body za absolvovanie 100 km 
v určenom limite.

Zo Strečna boli medzi 300 prihlásenými 
na druhý ročník MF 100 a jej kratšej ver-
zie MF 50, po nulovom záujme v prvom 
vlaňajšom ročníku, až šiesti diaľkoplazi, 
ako označujú účastníkov takýchto pocho-
dov. Dĺžka a  profi l trate však vyžaduje 
nielen rýchlo ísť, ale ak sa dá, i pobehnúť, 
pretože je nutné zvládnuť trať v limite, 
ktorý je približne dvoma tretinami času 
uvádzaného v klasických turistických prí-
ručkách.

Polovičnú trať stovky – MF 50 najlepšie 
zvládol celkovo sedemnásty Tibor Samec 
(čas -10:59), druhý Strečňan bol Martin 
Albrecht (11:39) - 26. miesto, za ním  Pa-
vol Albrecht (13:43) – 48. miesto, Peter 
Oberta (13:53) a Dušan Ďurčo (14:25).

Julka Ďurčová, jediná odvážna žena od 
nás, ukončila pretek pre zranenie po 32 
km na chate pod Chlebom. 

Už teraz avizuje stránka MF 100 tretí 
ročník. Ohlasy a organizačné zvládnutie 
preteku v nádhernom prostredí sú po-
zvánkou pre každého, kto sa chce nielen 
kochať, ale aj otestovať. Samozrejme, po-
kiaľ to zdravie, okolnosti a počasie dovo-
lia.    /pa/

DOSPELÍ – 5.liga skupina A • DORAST– 4.liga skupina A • ŽIACI– 1.trieda

Rozlosovanie - jeseň 2014
1.kolo

3.8. 2014, 16:30h dosp. STREČNO- SKALITÉ 3:2 (0:2)
3.8. 2014, 14:00h dor. STREČNO – OŠČADNICA 2:1 (0:0)
5.9. 2014, 17:00h (piatok) žiaci STREČNO – H.HRIČOV

2.kolo
10.8. 2014, 16:30h  dosp. BELÁ- STREČNO 2:0 (0:0)
10.8. 2014, 14:00h  dor. BELÁ – STREČNO 4:0 (1:0)
10.8. 2014, 10:00h  žiaci VEĽKÉ ROVNÉ – STREČNO 0:3 (0:1)

3.kolo
17.8. 2014, 16:00h  dosp. STREČNO – ŠTIAVNIK 4:3 (3:1)
17.8. 2014, 13:30h  dor. STREČNO – RADOĽA 2:3 (0:2)
17.8. 2014, 10:00h  žiaci STREČNO – KRÁSŇANY 3:2 (2:2)

4.kolo
24.8. 2014, 16:00h  dosp. TERCHOVÁ – STREČNO 6:2 (2:1)
24.8. 2014, 13:30h  dor. STREČNO – TERCHOVÁ 0:1 (0:0)
24.8.2014, 10:00h  žiaci PREDMIER – STREČNO 3:1 (1:0)

5.kolo
31.8. 2014, 16:00h  dosp. STREČNO – PREDMIER 2:1 (1:0)
31.8. 2014, 13:30h  dor. STREČNO – ZBOROV 2:2 (0:1)
30.8. 2014,10:00h (sobota) žiaci STREČNO – ZBYŇOV 3:2 (0:0)

6.kolo
7.9. 2014,15:30h  dosp. BÁNOVÁ – STREČNO
7.9. 2014, 13:00h  dor. VARÍN – STREČNO
7. 9. 2014, 10:00h  žiaci BYTČICA - STREČNO

7.kolo
14. 9. 2014,15:30h  dosp. STREČNO – RAKOVÁ
14. 9. 2014, 13:00h  dor. STREČNO – KRASŇANY
13. 9. 2014, 10:00h (sobota) žiaci STREČNO - ŠTIAVNIK

8.kolo
21. 9. 2014, 15:00h  dosp. STREČNO – KOTEŠOVÁ
20. 9. 2014, 13:30h (sobota) dor. STREČNO – ŠTIAVNIK
20. 9. 2014, 10:00h (sobota) žiaci STREČNO - HLINÍK 

9.kolo
28. 9. 2014, 15:00h  dosp. ČIERNE – STREČNO
27. 9. 2014, 15:00h (sobota) dor. SKALITÉ – STREČNO
28. 9. 2014, 10:00h  žiaci KAM. PORUBA - STREČNO

10.kolo
5.10. 2014, 14:30h  dosp. STREČNO – STAŠKOV
5. 10. 2014, 12:00h  dor. STREČNO – PODVYSOKÁ
4. 10. 2014, 10:00h (sobota) žiaci STREČNO – LIET. LÚČKA

11.kolo
12. 10. 2014, 14:30h  dosp. RAJEC – STREČNO
11. 10. 2014,14:30h (sobota)  dor. RAJEC – STREČNO
12. 10. 2014, 10:00h  žiaci VIŠŇOVÉ - STREČNO

12.kolo
19.10. 2014, 14:00h  dosp. STREČNO – L.LÚČKA
19.10. 2014, 11:30h  dor. STREČNO – STARÁ BYSTRICA
18.10. 2014, 10:00h (sobota) žiaci STREČNO - TERCHOVÁ

13.kolo
26. 10. 2014, 14:00h  dosp. RUDINA – STREČNO
26. 10. 2014, 11:30h  dor. K.LIESKOVEC – STREČNO
26. 10. 2014, 10:00h  žiaci STRÁŇAVY - STREČNO

14.kolo
18.9. 2014, 16:00h (štvrtok) žiaci STREČNO – NEDEDZA

15.kolo
3.10. 2014, 10:00h (piatok)  žiaci ROSINA - STREČNO
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Letnú prípravu sme zakončili turnajom 
žiakov v Kunerade, kde sme sa umiestnili 
na veľmi peknom 2. mieste, vo fi nále sme 
remizovali 2:2 s mužstvom Rajecké Teplice 
Konská a na penalty sme prehrali.

Naše mužstvo postúpilo do 1. triedy 
ObFZ Žilina, ktorá bude pre nás náročná 
nielen po futbalovej , ale aj po organizačnej 
stránke. Do súťaže je zaradených 16 muž-
stiev , odohráme 3 „ anglické týždne „ teda 
2 zápasy za týždeň.

Priebežné výsledky a zápisy o stretnu-
tiach  môžu naši priaznivci sledovať na ofi -
ciálnej stránke www.futbalnet.sk

Do dorastu prešli hrávať 5 hráči: Bra-
nislav Samec, Frederik Beháň, Tomáš Kor-
mančík, Jakub Pavlina, Peter Galadik

Mužstvo sa snažíme doplniť o mladé 
talenty, všetci hráči sú vítaní , trénujeme 
2-3týždenne +zápas.

Zatiaľ nás doplnili hráči z prípravky: Bo-
ris Oberta, Denis Židek .

Očakávame, že sa zapoja aj ďalší, prípad-
ne aj z vyšších ročníkov.

Opäť začali hrávať: Jakub Peťko, Šimon 
Chovanec , Patrik Taraba , pridali sa k nám 
aj ďalšie dievčatá Monika Zaťurová , Aneta 
Benedigová, Kristína Špirková.

Všetkých nových hráčov budeme zapra-
covávať do mužstva a postupne budú zbie-
rať skúsenosti z majstrovských zápasov.

Našou snahou je  pritiahnuť  do budúcej 
sezóny dostatočný počet hráčov žiakov, 
aby sme dokázali zostaviť dve žiacke muž-
stvá : starších a mladších žiakov.

Novú súťažnú  sezónu 2014/15 sme začali  
dvoma vyhratými zápasmi 

V. Rovné – Strečno 0:3, (strelci Andrej 
Zaťura  2x, Jakub Peťko). V tomto zápase 
sme boli jednoznačne herne lepšie muž-
stvo, čomu nasvedčuje aj výsledok 0:3, aj 
keď sme mali dostatok šancí na strelenie 
väčšieho počtu gólov.

Strečno – Krasňany 3:2 (strelci : T. 
Čičmanec, A. Zaťura, P. Taraba Patrik). 
V tomto zápase sme boli futbalovejší  ako 
súper, ale  viazla kombinácia a presnosť 
prihrávok.  Do  vedenia sme išli  prvým 
gólom, keď sa presadil  T.Čičmanec, ná-
sledne súper reagoval a strelil dva góly po 
rohových kopoch a našej nedôraznosti v 
16-ke. Našou húževnatosťou a  úsilím  sa 
nám nepriaznivý vývoj podarilo otočiť , do 
polčasu vyrovnal A. Zaťura a víťazný  gól v 
60. min strelil P. Taraba . Cenné 3 domáce 
body zostali doma.

Predmier – Strečno 3:1 (Andrej Zaťu-
ra ),  domáce mužstvo Predmier  ukáza-
lo väčšiu skúsenosť starších hráčov, naše 
mužstvo sa výraznejšie nedokázalo presa-
diť. Mali sme zopár sľubných príležitostí, 
ale našou nepresnosťou a nervóznym pre-
javom sme nedokázali streliť viac gólov. 

Žiaci FK Strečno 

Tento zápas nám jednoznačne ukázal  naše 
slabšie miesta  - rozohrávka a zakončenie.  
V zápase  dostali priestor viacerí noví  hrá-
či, ktorí nazbierali ďalšie cenné skúsenosti. 
Z prehry sa budeme snažiť poučiť a verí-
me v naše dobré výsledky, ale najmä pekný  
futbal.

Strečno – Zbyňov  3:2 (Zaťura Andrej, 
2x Peťko Jakub ). V pomerne  vyrovna-
nom zápase sa striedali šance na oboch 
stranách. V zápase sa výbornými výkon-
mi predviedli brankári na oboch stranách. 
Do vedenia sme išli až v druhom polčase 
gólom Andreja Zaťuru. Súper rýchlo rea-
goval a v ďalšej minúte hneď vyrovnal po 
našej nedôraznej hre v obrane.  Druhý gól 
sme strelili po signále z priameho kopu, 
skóroval Jakub Peťko. Súper otvoril hru a 
snažil sa vyrovnať, v tomto priebehu hry sa 
striedali šance na oboch stranách. Po jed-
nom z prečíslení sa opäť súper presadil a 
premenil jeden z nájazdov na nášho bran-
kára. Po viacerých nepremenených rohoch 
sme sa nakoniec  individuálne presadili a z 
pravej strany zálohy vsietil svoj druhý gól v 
tomto zápase Jakub Peťko.  Skóre sa už do 
konca zápasu nezmenilo a Strečno vyhralo 
3:2.  Domáca výhra nás nesmierne teší.

26. - 28.8.2014 sme vycestovali na sú-
stredenie . Sústredenie sa konalo na chate 
v Čremošnom, okr. T. Teplice. Zúčastnilo 
sa ho 22 hráčov a 4 dospelí. Odohrali sme 
dve prípravné stretnutia : Dynamo Diviaky 
– Strečno 3:3, Turčianske Teplice – Streč-
no 3:5, absolvovali sme 3 tréningy a 1x tu-
ristiku. Po zápase s T. Teplicami sme  boli 
na regenerácii – SPA  kúpanie   T. Teplice. 
Hráči si vyskúšali ako približne vyzerá ta-
kéto futbalové  sústredenie vo veľkom fut-
bale.  Väčšina hráčov sa takéhoto sústrede-
nia zúčastnila prvýkrát – boli nadšení, ale 
zároveň  príjemne unavení. 

Touto cestou chcem poďakovať spoluor-
ganizátorom  za pomoc : rodičom -  Štefan 
Samec, Juraj Židek, Peter Oberta, Zuzana 
Benedigová, ďalej sponzorom  Adam Klo-
cáň, Jakub Beháň , Bučko Bus Marek Bu-
kovinský.

Taktiež ďakujeme rodičom za priprave-
né dobroty,  za dôveru a za to, že umožnili 
svojim deťom zúčastniť sa tohto sústrede-
nia. Verím že to  nebolo naposledy a že to  
hráčom pomôže po futbalovej a  kondičnej  
stránke, ale aj v osobnostnom raste.

Ing. Róbert Benedig, tréner žiakov
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 5. septembra v náklade 350 ku-

sov. Za obsahovú časť materiálov zodpove-
dá redakčná rada v zložení: P. Albrecht, D. 
Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, E. Trnov-
cová, E.Balcárová

Foto: T. Srneček, Ľudovít Košalko, P. 
Ďurčo ml., OU Strečno

Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

27. júla sme si pripomenuli 90. výročie 
založenia organizovaného športu v obci. 
Boli to miestni študenti meštianskych škôl 
v Žiline a vo Vrútkach, ktorí v roku 1924 v 
tom čase stále viac populárnu hru medzi 
chlapcami nielen popularizovali, ale jej 
dali i ofi ciálny rámec.

Strečniansky futbal prešiel vývojom za-
znamenávajúcim vzostupy i pády, ale vždy 
patril a patrí k najznámejším klubom v re-
gióne.

Okrem slávnostného otvorenia novo-
vybudovaných šatní  funkcionári a obec 
Strečno pripravili a vydali bulletin mapu-

90. výročie futbalu v Strečne90. výročie futbalu v Strečne
júci vývoj futbalu v Strečne od začiatkov až 
doteraz. Zostavovateľom bol už 87 ročný 
Pavol Ďurčo, ktorý históriu futbalu zazna-
menáva od svojej mladosti. 

Organizátori pamätali tiež na všetkých, 
ktorí sa o rozvoj futbalu zaslúžili a uctili si 
ich ďakovným listom a suvenírmi viažuci-
mi sa k jubileu. Celodenný program osláv 
naplnil samozrejme futbal - turnaj, na kto-
rý pozvali svojich dlhoročných súperov z 
majstrovských a priateľských zápasov a 
taktiež futbalistov, s ktorými sa stretávajú 
pri bohatej športovej spolupráci v rámci 
cezhraničných vzťahov.

Víťazom sa síce Strečno vo fi nálovom zá-
pase  nestalo, no futbal a jeho význam pre 
rozvoj športu potvrdil zámer nadšencov 
spred deväťdesiatich rokov – rozmnožiť 
rady a náklonnosť pre túto hru.

Výsledky:
Strečno – Horní Tošanovice 5:1
Nezbudská Lúčka – Lipovec 2:0
Prestávku medzi záverečnými duelmi vy-

plnil zápas žiakov Strečno – Stráňavy 8:0
Zápas o tretie miesto
Horní Tošanovice – Lipovec 4:2
Finále
Strečno – Nezbudská Lúčka 2:1         /pa/

Po veľmi krátkej hektickej letnej pre-
stávke začala nová sezóna 2014/15. Počas 
6-týždňov sa odohrala Dedinská liga, Me-
moriál Karola Najšla v N. Lúčke, Turnaj 
90.výročie FK Strečno. Tieto 3 podujatia 
a dovolenkové obdobie nám neumožnilo 
odohrať žiadny prípravný zápas.

V samotnom funkcionárskom klube 
nastali dve zmeny. Vo funkcii hospodára  
klubu Štefana Honku nahradil Stanislav 
Benedig. Na dorasteneckej trénerskej la-
vičke Jozefa Samca nahradil Ľubomír Bel-
ko. Futbalový klub by sa chcel touto cestou 
Štefanovi Honkovi a Jozefovi Samcovi veľ-
mi pekne poďakovať za odvedenú obetavú 
prácu pre klub a popriať im všetko najlep-
šie v osobnom živote a veľa pevného zdra-

via! Bohužiaľ zmeny nastali aj v hráčskom 
kádri. Odišli štyria hráči. Miroslav Turčan 
odišiel do ambiciózneho Varína. Tomáš 
Trpiš odišiel do Terchovej, kde prestúpil 
do manželského zväzku. Futbalový klub 
Miroslavovi, Tomášovi a jeho manželke 
Zuzke chce taktiež poďakovať za ich odve-
dené kvalitné služby pre klub a popriať im 
do budúcna  veľa futbalových a osobných 
úspechov! Tretím hráčom je Jakub Ďuriš. 
Odišiel na polročné hosťovanie do Ne-
zbudskej Lúčky. Taktiež na polroka bude 
hájiť gbeľanské farby Patrik Melo. K tomu 
treba pripočítať dlhodobú stratu dvoch 
zranených hráčov (Jakub Beháň – odtrh-
nutý meniskus, Peter Sokolovský – plastika 
kolenných väzov).Tieto odchody a straty 
sme museli nahradiť. Podarilo sa nám už 
konečne dotiahnuť prestup Andreja Ba-
rošinca a Branislava Bičana. Na polročné 
hosťovanie k nám prišli Erik Remek (OŠK 
Bank Stráňavy) a Ján Slúčik (FC Stráža). Z 
dorastu sa zapojil iba Tomáš Smetana. 

Timonťáci úspešne  vkročili do sezóny 
domácim víťazstvom nad húževnatým 
Skalitým. Výhra sa však rodila veľmi ťažko. 
Celý prvý polčas sme prespali a prehrávali 
0:2. V druhom polčase sme súpera zatlačili 
na ich vlastnú polovičku a v priebehu jed-
nej minúty sme vyrovnali na 2:2 gólovou 
hlavičkou Dušana Trhančíka a presným 

zakončením Rastislava Beháňa. Misky váh 
sa priklonili na našu stranu, keď Andrej 
Barošinec ukážkovo preloboval hosťujúce-
ho brankára. V druhom kole sme cestovali 
na derbymatch do Belej. Tam sme boli od 
prvej minúty zakliati. I napriek celozápa-
sovej aktivite nám nebolo  súdené trafi ť 
bránu a nieto ešte vsietiť gól. V 3.hracom 
kole sme privítali neznámeho nováčika 
Štiavnik. Prvý polčas bol v našej réžii a 
vyhrávali sme pohotovo 3:1. V druhom 
dejstve sme zas  predviedli kolaps, dovoli-
li sme súperovi vyrovnať na 3:3 a ešte sme 
sa obávali o bod. Našťastie pre nás prišla 
85.minúta, keď najlepší hráč domácich Pa-
vol Kopásek vsietil zlatý gól. Do Terchovej 
sa necestovalo v náhradnom termíne v deň 
výročia SNP. Išli sme tam viac-menej na 
výlet. Od úvodu sme boli nekoncentrova-
ní, nedisciplinovaní a kopírovali sme chy-
bu za chybou, preto aj taký hanebný výsle-
dok. O dva dni nás čakal zvučný Predmier, 
ktorý mal po celý zápas navrch a bol lepší. 
Dokázali sme s nimi držať krok kolektív-
nou urputnou bojovnosťou vrátane našich 
zranených hráčov (počas zápasu) a dvoma 
presnými zásahmi Andreja Barošinca sa 
nám podarilo zvíťaziť.

Sezóna ešte len začala. Hodnotiť budeme 
až v ďalšom vydaní Hlásnika.

FK Strečno

Infarktové stavy pre fanúšikov...
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Obecné zastupiteľstvo

Pokračovanie na 2. strane »

Dňa 18.9.2014 sa konalo 33. zasadnutie 
OZ v Strečne.

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ 
(ospravedlnený: Mgr. Ondrej Kormančík 
a  p. Jozef Samec), hlavný kontrolór obce 
p. Peter Lingeš, zapisovateľka p. Eva Jane-
ková, konateľ OPS Strečno Ing. Július Ilov-
ský a hostia: Ing. Pavol Albrecht, Bc. Oľga 
Škripková, p. Marián Klocáň.

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné.
Uznesením č. 100/A/1 OZ schvaľuje 

program 33.zasadnutia OZ
Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0 , zdržal sa – 

0, neprítomní – 3.  
Uznesením č. 98/B poslanci OZ zriaďujú 

návrhovú komisiu.
Uznesením č. 99/A/1 OZ volí členov ná-

vrhovej komisie v zložení: p. Stanislav Tr-
novec, p. Gustáv Muráň 

Hlasovanie:  za –  6,  proti –0, zdržal sa - 
0,   neprítomní - 3.  

Uznesením č. 99/A/2 OZ volí overova-
teľov 33. zápisnice v zložení: Mgr. Monika 
Obertová, Ing. Dana Sokolovská

Hlasovanie:  za –  6, proti –0, zdržal sa - 2,   
neprítomní -3.  

2.  Riešenie prefinancovania rekonštruk-
cie sály KD

Starosta obce oboznámil OZ, že v rámci 
operačného programu cezhraničnej spolu-
práce SR + ČR 2007-2013 bol obci Strečno 
schválený projekt: Cezhraničná kultúr-
na vzájomnosť, v  celkovom objeme cca 
101 000 Eur,  z ktorého investičná činnosť 
spočíva v  obnove sály KD vo výške cca 

Pokračovanie na 6. strane »

60  000 Eur a  vybavenie vo výške 12  000 
Eur. 

V rámci realizácie obnovy sály KD sa vy-
skytli práce nad rámec rozpočtu projektu. 
Tieto práce budú zabezpečované z  vlast-
ných zdrojov vo výške cca 20 000 Eur a časť 
prác bude  vykonaná OPS Strečno, s.r.o. 

Zvyšnú časť projektu vo výške 72  000 
Eur schváleného EÚ je potrebné zabezpe-
čiť formou úveru do doby, kým budú tieto 
prostriedky pridelené obci.  

Uznesením č.100/A/2 OZ schvaľuje ter-
mínovaný úver – Municipaly úver Euro-
fondy vo výške 72.000 €.

Hlasovanie:  za –  5, proti –0, zdržal sa - 2,   
neprítomní - 2. 

Uznesením č.100/A/3 sa schválilo zabez-
pečenie úveru bianko zmenkou obce.

Hlasovanie:  za –  5, proti –0, zdržal sa -2,  
neprítomní -2.  

3. Čerpanie rozpočtu, úprava rozpočtu
Starosta obce s ekonómkou obce obozná-

mili OZ s návrhom 3. zmeny finančného 
rozpočtu na rok 2014. Prehodnotili roz-

počet za rok 2014. Zmena v rozpočte sa tý-
kala prehodnotenia starých položiek roz-
počtu, vytvorenia nových položiek podľa 
potrieb obce a  jej príslušných organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Uznesením č.100/A/4 poslanci predlo-
žený návrh 3. zmeny rozpočtu v príjmovej 
časti schválili s pripomienkami. 

Hlasovanie: za - 5, proti - 1, zdržal sa – 1, 
neprítomní -2Uznesením č. 100/A/4 po-
slanci predložený návrh 3.zmeny rozpočtu 
vo výdavkovej časti schválili s pripomien-

Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som touto cestou zhodnotil 

moje 4 - ročné pôsobenie vo funkcii starostu 
obce. Kladiem si otázku, či je táto doba do-
statočná na to, aby sa dali zrealizovať všetky 
plány a vízie, ktoré som ako občan predkladal 
Vám, v rámci predvolebnej kampane na sta-
rostu obce. Zakrátko som však zistil, že nie 
je všetko tak, ako by som si to predstavoval, 
že  všetky plány sa nebudú môcť zrealizovať.

Do funkcie starostu som nastúpil dňa 
27.12.2010 v čase, keď v plnom prúde pre-
biehala rekonštrukcia a nadstavba ZŠ subdo-
dávateľskými prácami Obecným podnikom 
služieb Strečno, s.r.o. Tu bolo zistené nehos-
podárne nakladanie s finančnými prostried-
kami, čo ma viedlo k tomu, že bolo potrebné 
vykonať zmenu vo funkcii konateľa spoloč-
nosti a po dokončení prác na ZŠ aj neskor-
šiemu zredukovaniu stavu zamestnancov ako 
v administratíve, tak aj v robotníckych pozí-
ciách. 

Pri preberaní funkcie sa na bežných účtoch 
obce nachádzalo 147.070,64 Eur, záväzky 
boli vo výške 97.649,70 Eur a pohľadávky vo 
výške 148.556,46 Eur. Ešte predtým bol ob-
cou zobraný úver na financovanie školy vo 
výške 298.533,14 Eur, ktorý však bolo treba 
vrátiť banke do 17.6.2011. Celkový stav pia-
tich úverov, ktoré som prevzal pri preberaní 
funkcie (27.12.2010) bol vo výške 807.319,75 
Eur a úver zo ŠFRB vo výške 149.605,76 
Eur. Túto nepriaznivú situáciu potvrdilo 
aj Ministerstvo financií v marci 2011, keď 
nás upozornilo, že nebol dodržaný zákon 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v platnom znení. Obec 
porušila plnenie podmienok podľa §17 ods. 
6) zákona, keď celková suma dlhu prekročila 
60% skutočných bežných príjmov predchá-
dzajúceho roka. Podľa Finančného výkazu 
o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy 
k 31.12.2009 boli bežné príjmy obce za rok 
2009 = 1.147.123,00 Eur. Z uvedeného vyplý- Účastníci konferencie Staff Ride

Komunálne voľby – voľby sta-
rostu a  poslancov do obecného 
zastupiteľstva sa budú konať v so-
botu 15.11.2014 od 07,00 hod. do 
20,00 hod. 

Okrsok č. 1: 
- v sále kultúrneho domu,
Okrsok č. 2: 
- v jedálni kultúrneho domu
Miestna volebná komisia: 
- v kancelárii starostu.
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
kami. Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal 
sa – 3, neprítomní -2

4.  Návrh VZN o predaji výrobkov a po-
skytovaní služieb na trhových miestach

Starosta obce informoval poslancov OZ, 
že na obecný úrad bol doručený list z Re-
gionálnej veterinárnej a potravinovej sprá-
vy v Žiline, v ktorom upozorňuje obec na 
zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach pre-
daja výrobkov a  poskytovania služieb na 
trhových miestach a  o  zmene a  doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb., ako aj  o potrebe 
prijatia VZN, v  ktorom sa ustanoví, kde 
budú zriadené trhové miesta v  obci. Sta-
rosta obce predložil poslancom OZ návrh 
VZN, ktoré po pripomienkovaní Regio-
nálnej veterinárnej a  potravinovej správy 
v  Žiline bude predmetom schválenia na 
budúcom zasadnutí OZ. 

Uznesením č. 98/A/3 poslanci berú uve-
denú informáciu na vedomie

5. Došlá pošta
5.1. Starosta obce oboznámil poslancov 

so žiadosťou Univerzitného pastoračného 
centra pri Žilinskej univerzite o odkúpenie 
alebo darovanie  chladiaceho boxu, ktorý 
je t.č. umiestnený v chodbe pred bowlin-
gom a momentálne je nevyužívaný. 

Uznesením č. 100/A/6  poslanci schválili 
odpredaj chladiaceho boxu za cenu 10 € v 
prípade jeho nevyužitia pre obce.

Hlasovanie: za -  7, proti  -0, držal sa – 0, 
neprítomní -2 .

5.2. Starosta obce informoval poslancov 
o sťažnosti p. Tibora Macáka a jeho man-
želky, ktorí sa sťažujú na parkovanie auto-
busu pri ich rodinnom dome na Ulici za 
záhradami č. 618/56, čím je obmedzený 
prejazd áut a parkovanie na ich pozemku. 

Po rokovaní so zástupcami spoločnos-
ti SAD Žilina, a.s. boli navrhnuté  miesta 
v  prípade prestojov autobusov počas dňa 
aj v noci.

Uznesením č. 100/A/7 poslanci schválili 
dve parkovacie miesta pre autobusy:

1. Pri hasičskej zbrojnici
2. Dolná zastávka Štadáni
Hlasovanie: za -  7, proti  - 0, držal sa – 0, 

neprítomní -2 .
5.3. Starosta obce oboznámil poslancov 

OZ s  listom Ing. Rastislava Samca,  Ko-
váčska 102/9, v ktorom  poukazuje na stav  
Kováčskej ulice, ktorá je jednou z najstar-
ších ulíc v  obci, je veľmi úzka, nezjazdná 
pre rozmernejšie autá,  pri  výstavbe ro-
dinných domov sa komunikácia ešte viacej 
poškodzuje. Taktiež poukazuje na problém 
dažďovej vody, ktorý nie je len v zlom rie-
šení odkvapov na rodinných domoch, ale 
aj v tom, že voda pri dažďoch a topení sne-
hu steká po okolitých svahoch, ktoré nie sú 
vyregulované.

Starosta uviedol, že celkovú rekonštruk-
ciu a opravu  Kováčskej ulice je potrebné 
zahrnúť do rozpočtu na rok 2015. Poslanci 
uviedli, že je potrebné v danom úseku rie-
šiť aj zvyšné inžinierske siete, ak to bude po 
technickej stránke možné.

Uznesením č. 98/A/6 poslanci berú uve-
denú informáciu na vedomie

6.  Rôzne
6.1. Cvičenie krízových štábov 
Starosta obce informoval poslancov  

o  pripravovanom  cvičení krízových štá-
bov. Cvičenie riadené Okresným úradom v 
Žiline bude zamerané na ukážku zriadenia 
evakuačného zberného miesta pre obec a 
školu a logistického zabezpečenia v súlade 
s plánom evakuácie v prípade mimoriad-
nej udalosti – porušenie vodnej stavby 
Liptovská Mara.

Úlohou obce bude precvičiť evakuač-
né opatrenia pri dlhodobej evakuácii so 
zameraním sa na spôsob vyrozumenia a 
zvolania členov krízového štábu, varovanie 
a vyrozumenie ohrozeného obyvateľstva, 
aktiváciu a zabezpečovanie zmluvných 
úloh s dopravcom, zriadenie evakuačného 
zariadenia (stanice nástupu) a jeho čin-
nosť.

Uznesením č. 98/A/4 poslanci ako aj čle-
novia krízového štábu berú uvedenú infor-
máciu na vedomie

6.2. Prekládka prívodného potrubia vody 
pre obec Strečno v k.ú. Stráňavy

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, 
že dal vypracovať projektovú dokumentá-
ciu pre stavebné povolenie na prekládku 
hlavného prívodného potrubia vody pre 
obec Strečno v  k.ú. Stráňavy. O  nutnos-
ti prekládky z  dôvodu, že v  k.ú. Stráňavy 
v časti IBV Pažite, nebolo v minulom ob-
dobí zo strany obce Strečno zriadené vec-
né bremeno k trasovaniu vodovodu v k.ú. 
Stráňavy a plány skutočného vyhotovenia 
vodovodu a prípadných zmien neboli obci 
Stráňavy a Urbariátu Stráňavy odovzdané,  
starosta  informoval OZ už na 24. zasad-
nutí OZ dňa 26.9.2013. V súčasnej dobe už 
po vzájomných rokovaniach s Urbariátom 
Stráňavy, SEVAK-om Žilina a obcou Strá-
ňavy bolo v danej lokalite vyčlenené  nové 
trasovanie prívodných potrubí v  správe 
obce Strečno a  v  správe SEVAK-u Žili-
na. Momentálne prebiehajú rokovania so 
SEVAK-om Žilina o  spoločnom postupe 
prekládky vodovodu, čím by sa ušetrili 
prostriedky na spoločné výkopové práce 
pre obec Strečno a pre spoločnosť SEVAK. 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že 
prekládka vodovodu by sa mala uskutočniť 
v 1.polovici r. 2015 a je potrebné zahrnúť 
do rozpočtu na r. 2015 na túto vyvolanú 
investíciu predbežne 40 000 Eur.

Uznesením č. 98/A/5 poslanci berú uve-
denú informáciu na vedomie

7.  Diskusia

 p. Oberta sa informoval na stav prípravy 
outdoorového centra v  parku pri kultúr-
nom dome. Starosta uviedol, že prebieha 
verejné obstarávanie, ale priebeh celej prí-
pravy rieši MAS Terchovská dolina, ktorá 
zastrešuje aj financovanie projektu.

 Mgr. Ďurčo sa informoval na stav prí-
pravy retardérov, ktorých osadenie bolo 
schválené v  počte 6 ks na 25. zasadnutí 
OZ a ďalej sa opýtal, prečo sa so zvyšným 
asfaltom neriešil úsek pred poštou, ale za-
čiatok  Kováčskej ulice. Starosta oboznámil 
prítomných poslancov, že projektant, ktorý 
mal vyhotoviť projekt na riešenie retardé-
rov v  obci, bol pracovne zaneprázdnený. 
Ďalej starosta k úseku pred poštou uviedol, 
že tento úsek je v pláne ešte tento rok, ale 
je potrebné najskôr vybudovať vsakovaciu 
šachtu na dažďovú vodu.

 p. Trnovec podotkol, že poslanci OZ by 
mali byť skôr informovaní o navýšení roz-
počtov a  presune jednotlivých položiek 
rozpočtu. V takomto prípade, je potrebné 
zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.

Poďakoval za úpravu začiatku Kováčskej 
ulice a  uviedol, že nadmerné množstvo 
vody na  Kováčskej ulici vidí aj v  tom, že 
potok pod mostom je veľmi zarastený 
a v období dažďov nestačí prebytočná voda 
odtekať.

Starosta uviedol, že dá potok skontrolo-
vať pracovníkom údržby zelene.

p. Klocáň sa ospravedlnil pre svoj one-
skorený príchod a upozornil na potrebnú 
kontrolu uznesení na každom zasadnutí 
OZ. Ďalej sa opýtal na stav prípravy po-
zemkov pod obecné bytovky. Konštatoval, 
že v telocvični nie je zapnuté obehové čer-
padlo a v prípade použitia sprchy sa dlho 
čaká na teplú vodu. Ďalšiu pripomienku 
vzniesol k  odvedeniu dažďovej vody na 
Kováčskej ulici do kanalizácie.

Starosta k pripomienkam uviedol, že pre 
budúce OZ zapracuje bod: kontrola uzne-
sení.

Ďalej uviedol, že podporné činnosti pre 
prevod pozemkov zo SPF na obec zabezpe-
čuje v  spolupráci so spoločnosťou SOAR, 
ktorá by sa mala podieľať na usporiadaní 
záväzku obce voči spoločnosti SVVH Bra-
tislava. Vzhľadom k  tomu, že v minulosti 
neboli vykonané žiadne kroky k  prevodu 
pozemkov SPF do vlastníctva obce, tento 
administratívny úkon je časovo náročný 
na dokladovanie podporných dokumen-
tov. Ďalšiu pripomienku starosta tlmočil 
Ing. Ilovskému z OPS, ktorý bol prítomný 
na OZ.

K odvedeniu dažďovej vody z Kováčskej 
ulice starosta uviedol, že táto nebola od-
vedená do kanalizácie, ale do miestneho 
kanála popri Ulici SNP 

Uznesením č. 98/A/2 poslanci berú pri-
pomienky na vedomie.

Zapísala:  Eva Janeková
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Smrť druhého človeka sa veľmi líši od 
osobnej smrti. Keď niekto umrie, my sme 
akoby diváci, ale keď my umrieme, iní sa 
budú dívať na nás. Ján Pavol II. v encykli-
ke Fides et Ratio (Viera a  rozum) napísal: 
„Prvou istou pravdou nášho života je nevy-
hnutnosť našej smrti... Každý človek chce 
poznať pravdu o  vlastnom konci. Chce 
vedieť, či smrť bude definitívnym koncom 
jeho existencie, alebo je niečo, čo smrť pre-
konáva, či môže dúfať v  ďalší život alebo 
nie“. Naša viera má na túto otázku jasnú 
odpoveď v  Ježišových slovách: „Keď odí-
dem, pripravím vám miesto. Zasa prídem 
a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, 
kde som ja.“ (Jn 14,2-3). Boh sa skutočne 
zjavil, stal sa dostupným, a tak miloval svet, 
„že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život“ (Jn 3,16) a v najväčšom prejave 
lásky kríža, ponoriac sa do priepasti smr-
ti, ju premohol, vstal z mŕtvych a otvoril aj 
nám bránu večnosti. Kristus stojí pri nás 
počas noci smrti, ktorú on sám prekonal. 
Je dobrý pastier a na jeho vedenie sa mož-
no bez strachu spoľahnúť, pretože on veľmi 
dobre pozná cestu aj skrze temnotu.

  Pápež Ján XXIII. vedel, že má rakovinu, 
ktorá mu nemilosrdne podrývala život. Ne-
prezradil to však nikomu. Zostal pokojný 
a vyrovnaný. Hoci vedel o svojom zdravot-
nom stave, zvolal Druhý vatikánsky koncil 
a riadil jeho prvé obdobie. Je známy ako pá-
pež, ktorý mal stále úsmev na tvári a pritom 
tak veľmi trpel. Mnohí si mysleli, že je to už 
tak, v jeho povahe. A zatiaľ to bola hrdinská 
čnosť. Keď sa mu zdravotný stav zhoršil, po-
vedal: „Ak sa pánovi zapáčilo povolať pápe-
ža na druhý svet, hľa, tu som! Obetujem mu 
celý svoj život za Druhý vatikánsky koncil, 
za Cirkev a za mier vo svete.“ A neprestával 
sa modliť svoje každodenné tri ružence za 
deti, ktoré sa narodili v ten deň, za kňazov, 
novinárov a  misionárov. Bolestný ruženec 
sa modlil za chorých a umierajúcich. Celý 
život sa posilňoval modlitbou a  bol stále 
pokojný a  veselý. Keď umieral, mal veľké 
bolesti. Prijímal ich s  pokojom. Požehnal 
Cirkev, biskupov a  kňazov, veriacich, no 
najmä deti, chorých a kresťanské robotníc-
ke organizácie na celom svete a  začal svoj 
veľký deň s osláveným Kristom. Prvé a zá-
kladné miesto, kde sa učíme kresťanskej 
nádeji, je modlitba. Aktívnou nádejou je 
každé vážne a správne ľudské konanie. Po-
dobne ako činnosť, aj utrpenie je súčasťou 
ľudskej existencie. Z jednej strany pochádza 
z našej ľudskej konečnosti a z druhej je sú-
hrnom vín, ktoré sa nahromadili v priebehu 
dejín a nezadržateľným spôsobom rastú aj v 
súčasnosti. Pochopiteľne treba robiť všetko 
na umenšenie bolesti, zabrániť, nakoľko je 
to možné, utrpeniu nevinných, tíšiť boles-
ti, pomáhať prekonať psychické utrpenia. 
Všetko sú to povinnosti tak spravodlivos-

ti, ako aj lásky, ktoré považujeme za zák-
ladné požiadavky kresťanskej existencie a 
každého opravdivo ľudského života. V boji 
proti fyzickej bolesti sa podarilo dosiahnuť 
veľký pokrok. Utrpenie nevinných, ako aj 
psychické utrpenia však v posledných de-
saťročiach skôr vzrástli. Áno, musíme ro-

biť všetko, aby sme utrpenie prekonali, ale 
úplne ho odstrániť zo sveta nie je v našich 
možnostiach. Jednoducho preto, že sa ne-
môžeme zbaviť konečnosti nášho života a 
pretože nikto z nás nedokáže odstrániť moc 
zla, viny, ktorá je neustále zdrojom utrpe-
nia. Toto by mohol uskutočniť len Boh. Len 
Boh, ktorý osobne vstúpil do dejín tým, že 
sa stal človekom a trpí v nich. My vieme, že 
tento Boh tu je a že táto moc, ktorá „sní-
ma hriech sveta“ (Jn 1,29), je prítomná vo 
svete. S vierou v existenciu tejto moci po-
vstala v dejinách nádej na uzdravenie sveta. 
Ide však práve o nádej, a nie ešte o jej na-
plnenie. O nádej, ktorá nám dáva odvahu 
postaviť sa na stranu dobra aj tam, kde sa 
to zdá beznádejné, vo vedomí, že v priebe-
hu dejín, tak, ako sa javia zvonku, moc viny 
zostane aj v budúcnosti hroznou prítom-
nosťou.  Naša nádej je vždy zároveň pod-
statným spôsobom nádejou pre druhého a 
len takto je skutočne nádejou aj pre nás ako 
jednotlivcov. Ako kresťania by sme sa nikdy 
nemali pýtať len na to, ako sa môžem spa-
siť ja sám. Mali by sme sa pýtať aj na to, čo 
môžeme spraviť, aby i druhí boli spasení a 
aby aj druhým vyšla hviezda nádeje. Potom 
budeme môcť urobiť maximum aj pre svoju 
osobnú spásu.

  Každý človek túži po šťastí. Túto túžbu 
vložil do nás sám Boh. Pozemské šťastie je 
však iba predzvesťou večného šťastia, ktoré 
Boh pre nás plánuje do večnosti. Príde deň, 
keď nás urobí naplno účastnými tohto več-
ného šťastia. „Veď naša vlasť je v nebi.“ (Flp 
3,20), napísal svätý Pavol Filipanom. Ako 
tam bude? Čo sa bude diať, keď skončíme 
svoju cestu na zemi? Hovoriť o  tom, kým 
máme dobré zdravie, môže predstavovať 
akúsi teóriu. Niektorí ľudia majú strach zo 
smrti, iní z bolestí, ktoré s ňou súvisia. Svä-
tá Bernadeta na smrteľnej posteli povedala: 
„Mám strach!“ napriek tomu, že vedela, čo 
ju čakalo. Predtým sa tešila, že uvidí Pan-
nu Máriu, ale keď prišla chvíľa smrti, po-
cítila strach. Ježiš tiež prežil stavy úzkosti, 
keď vedel, že ho čaká smrť na kríži. Tí, čo 
v neho veria, veria, že bude s nimi, keď prí-
de chvíľa smrti. Veria, že jeho milosť bude 
s nimi a že spoločenstvo s Ježišom im po-
môže prekonať strach. Veď Ježiš povedal: 
„Nebojte sa!“ Benedikt XVI. v  encyklike 
Spe salvi (O kresťanskej nádeji) napísal: „...
večnosť nie je nekonečným striedaním dní 
v  kalendári, ale niečo ako okamih plného 

uspokojenia, v  ktorom nás objíma totalita 
bytia a my objímame ju.“ Večnosť je obja-
tím. Uvoľňujúcim a  oživujúcim. Začínajú-
cim dnes. Trvajúcim večný okamih. Tí, čo 
zomierajú v  Božej milosti a  v  priateľstve 
s Bohom a sú dokonale očistení, žijú naveky 
s  Kristom. Sú naveky podobní Bohu, lebo 
ho vidia „takého, aký je“ a „z tváre do tváre“. 
Tento dokonalý život s Najsvätejšou Troji-
cou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, 
s Pannou Máriou a všetkými blaženými sa 
volá „nebo“. Nebo je posledný cieľ človeka 
a  splnenie jeho najhlbších túžob, stav vr-
cholnej a definitívnej blaženosti.

  V týchto dňoch navštevujeme cintoríny, 
aby sme sa modlili za tie osoby, ktoré nás 
už opustili. Chodievame ich tam navštíviť,  
aby sme im takýmto spôsobom, nanovo, 
vyjadrili svoje city, aby sme znova pocítili 
ich blízkosť. Pamätajúc na pasáž z Vyzna-
nia viery: „..verím v spoločenstvo svätých, 
vo vzkriesenie tela a v život večný“,  je úzke 
spojenie medzi nami, ktorí ešte kráčame na 
tejto zemi a  mnohými bratmi a sestrami, 
ktorí už dosiahli večnosť. Ľudia sa od ne-
pamäti zaujímali o osud svojich mŕtvych a 
hľadali spôsob, ako im venovať čo najviac 
pozornosti, starostlivosti a lásky. V určitom 
zmysle si chceli zachovať ich životné skú-
senosti. Ako žili, čo milovali, z čoho mali 
strach, v čo dúfali a čo mali radi, to všet-
ko objavujeme pri hroboch, pred ktorými 
sa vynárajú spomienky. Hroby sú akoby 
zrkadlom ich sveta. Slávnosť Všetkých svä-
tých a Spomienka na všetkých zosnulých 
nám hovoria, že iba ten, kto dokáže v smrti 
rozpoznať veľkú nádej, môže tiež žiť živo-
tom, ktorý vychádza z nádeje. Ak človeka 
zredukujeme jedine na jeho pozemské bytie 
a na to, čo sa môže poznať rozumom, život 
stratí svoj hlboký zmysel. Človek potrebuje 
večnosť a každá iná nádej je pre neho prí-
liš krátkou a príliš limitovanou. Človek je 
vysvetliteľný jedine v  prípade, ak existuje 
Láska, ktorá prekonáva každé odlúčenie, aj 
to po smrti, v absolútne, ktoré prevyšuje aj 
čas a priestor. Človek je vysvetliteľný, teda 
nachádza svoj najhlbší zmysel, iba ak exis-
tuje Boh. My vieme, že Boh nezostal v akejsi 
vzdialenosti, ale priblížil sa k nám, vstúpil 
do nášho života a hovorí: „Ja som vzkrie-
senie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj 
keď umrie. A nik, kto žije a  verí vo mňa, 
neumrie naveky!“ (Jn 11, 25-26). Prostred-
níctvom návštevy cintorínov a modlitieb za 
našich zosnulých sme s láskou nanovo po-
zvaní, aby sme si s odvahou obnovili našu 
vieru vo večný život, aby sme žili s touto 
veľkou nádejou a svedčili o nej celému sve-
tu, že za prítomnosťou niečo existuje. Práve 
viera vo večný život dáva kresťanovi od-
vahu ešte intenzívnejšie milovať túto našu 
zem a pracovať na budovaní jej budúcnosti, 
aby sme jej dali skutočnú a bezpečnú nádej.

AM

Nádej na večný život



4. strana 5/2014

Nešomrime, poďme radšej voliť
O pár dní tu máme komunálne voľby. 

Dobrá príležitosť na to, aby sa ľudia vyjad-
rili k fungovaniu samosprávy obce. Môžu 
podporiť súčasné vedenie, aby pokračova-
lo v začatej práci a vo svojich víziách. Môžu 
tiež vyjadriť nespokojnosť a smerovanie 
obce zmeniť. Stačí prísť k volebným urnám 
a zvoliť si. Je to jednoduché! Komentáre 
na FB alebo krčmové debaty veľa vody ne-
namútia a k zmene rozhodne nepovedú. 
Reálnym nástrojom niečo ovplyvniť zo-
stávajú komunálne voľby. Napriek tomu, 
veľa ľudí nevolí. Dôvody sú rôzne. Niek-
torí si nevedia vybrať z kandidátov. Často 
tiež počúvam argument typu: „Politikom 
neverím, preto ich nevolím!“ Iní zasa, pre 
mňa úplne nepochopiteľne, považujú svoj 
hlas za bezcenný a bezmocný... Existujú aj 
ľahostajní voliči. Dianie v obci sa ich ne-
týka, hoci v nej žijú. Nezáujem o to, kto 
počas štyroch rokov povedie obec,  ich ale 
dobehne. Možno nie o mesiac, o rok  urči-
te.  Mimochodom, každý nevolič by si mal 
uvedomiť, že s právom ísť voliť zahadzuje 
aj právo na šomranie. 

O rozvoj obce sa podľa môjho názoru 
úprimne snaží každý obyvateľ, ktorý má 
k nej vrúcny osobný vzťah.  Toto snaženie 
vychádza zo srdca a nie z pozície poslanca 
či starostu. Práve preto by mali byť v obec-
nej samospráve ľudia, ktorí sú oddaní svo-
jim spoluobčanom a nie politickej strane. 
Profesionálny politik vždy sleduje vlastné 
záujmy. Človek, ktorému záleží na mieste, 
kde žije, má oveľa jasnejšie ciele, priority a 
aj hranice.  Komunálne voľby majú v tom-
to smere jednu obrovskú výhodu. Občania 
zvolených  zástupcov majú ako na dlani. 
Stretávajú ich na ulici, môžu s nimi komu-
nikovať a konfrontovať ich s výsledkami 
práce. Aj preto  verím, že voličov napokon 
presvedčia takí kandidáti, ktorí sú pripra-
vení zašpiniť si ruky od práce a nie svoje 
svedomie.

Jediná možnosť, ako niečo zmeniť, je ísť 
voliť. Inej cesty niet.        Beáta Badibangová

Podpora opatrovateľskej 
služby

V rámci Operačného programu Zamest-
nanosť a sociálna inklúzia, dávame  pozor-
nosti informáciu o možnosti zapojenia sa 
do národného projektu Podpora opatrova-
teľskej služby.

Cieľom projektu je rozšírením dostup-
nosti opatrovateľskej služby na podporu 
zotrvania klienta vo svojom prirodzenom 
prostredí 

Občania  so  4 stupňom odkázanosti na 
poskytovanie sociálnej služby a na zákla-
de lekárskeho posudku sa môžu  hlásiť na 
Obecnom úrade v Strečne do 31. 12. 2014, 
kde im budú poskytnuté bližšie informá-
cie..

Vážený pán starosta, 
Po našom návrate do Francúzska mi dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za milé prijatie, 

ktorého sa nám dostalo pri našej návšteve 28. augusta.
Boli sme veľmi dojatí, že sme sa mohli zúčastniť spomienkového aktu 70. výročia Sloven-

ského národného povstania a vďaka tomu sa aj zoznámiť s Vami a s Vašou obcou, ktorá má 
už dlhodobú spoločnú históriu s Francúzskom. Banket, na ktorý ste nás pozvali, i oslavy, kto-
ré sa konali v ten istý deň, boli pre nás jednými z najpríjemnejších a najpriateľskejších chvíľ.

Preberal som s Vami možnosť partnerstva – družby medzi Strečnom a istou obcou v mo-
jom volebnom obvode v oblasti Loire a potešilio by ma, keby sa tento projekt realizoval. Po-
žiadam naše veľvyslanectvá, aby pracovali nad týmto projektom a s týmto cieľom nadviazali 
s Vami kontakt.

Vážený pán starosta, dovoľte, aby sme sa Vám ešte raz poďakovali a zároveň vyjadrili náš 
čo najsrdečnejší pozdrav

S verným a úprimným priateľstvom zastáva 
François Rochebloine

K otázkam  cezhraničného projektu Papier patrí do koša, ako aj potrebám a výzvam 
ďalšej spolupráce medzi obcami Mikroregiónu Terchovská dolina,  Povodí Stonávka a 
poľským Jaworze sa 25. októbra stretli starostovia obcí a predstavitelia združení na mo-
ravsko sliezskych Beskydách - v chate na Lysej hore. 

List z Francúzska
Po návšteve Strečna pri príležitosti osláv 70. výročia SNP zaslal starostovi obce člen fran-

cúzskej delegácie -  predseda skupiny priateľstva Národného zhromaždenia Francúzskej 
republiky so Slovenskom pán François Rochebloine starostovi Strečna ďakovný list.
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Darcovia krvi
MS SČK v Strečne zorganizoval 17. 10. 

2014 v  spolupráci s  obecným úradom 
v  priestoroch kultúrneho domu  tretí 
tohtoročný odber krvi. Aj tentoraz  sa 
im podarilo zabezpečiť bezplatné  dar-
covstvo od viac ako 30 občanov Strečna 
a Nezbudskej Lúčky. Všetkým – výboru 
i darcom patrí naša vďaka.

Pavol Badík - Juraj Buchta
Daniel Ilovský - Stanislav Puček

Július Ilovský - Zuzana Hanuljaková
Nikola Štadániová - Michal Klocáň

Zuzana Obertová - Peter Oberta
Petra Ďuračková - Beáta Badibangová

Marián Klocáň - Ján Kuzmány st.
Lenka Vojvodová - Filip Fabuľa
Milan Sapieta ml. - Anton Kyseľ

Peter Michálek - Libor Záhradník
Jana Čišková - Alžbeta Michálková

Monika Michálková - Iveta Ondáková
Jana Škorvánková - Mária Obertová

Darina Bukovinská - Ján Krivko
Vladimír Bukovinský - Štefan Tavač

Marián Andel

September i  októ-
ber tohto roku bol 
pre Obecný podnik 
služieb Strečno, s.r.o. 
(ďalej len OPS) nie 
menej náročný ako 
predchádzajúce ob-
dobie.  

V  rámci subdodávky pre spoločnosť 
STRABAG, s.r.o. sa nám úspešne podarilo 
zrealizovať práce na projekte „Rekonštruk-
cia miestnej komunikácie, Partizánska 
ulica v Strečne.“ V súčasnosti ešte dokon-
čujeme dopravné značenie, ktoré je sú-
časťou projektu a verím, že v čase predaja 
tohto čísla Strečnianskeho hlásnika bude 
už zrealizované. V  tejto súvislosti by som 
chcel apelovať na občanov Strečna, aby 
boli všímaví a nedopustili beztrestný van-
dalizmus na dopravnom značení, ktorého 
realizácia nie je lacná záležitosť a je platená 
z peňazí nás všetkých. Druhým a dôležitej-
ším aspektom je bezpečnosť. Je potrebné 
si uvedomiť, že umiestnenie dopravného 
značenia navrhuje odborník a nech sa už 
nám laikom zdá akokoľvek nezmyselné 
(pretože sme si už zvykli na určitý spôsob 
jazdenia),  má svoje opodstatnenie. A  ak 
napriek tomu máte určité výhrady,  je po-
trebné ich riešiť kultivovane prostredníc-
tvom starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva.  

Začiatkom mesiaca september sme tiež 
úspešne dokončili rekonštrukciu chodníka 
a drobné zemné úpravy pred budovou Zá-
kladnej školy Strečno. 

Ďalšie naše činnosti v tomto období:
- rekonštrukcia elektroinštalácie kultúr-

neho domu,
- oprava výtlkov na Hradnej ulici ,
- vybudovanie vsakovacej jamy pred bu-

dovou Slovenskej pošty, 
- oprava časti Kováčskej  ulice,
- čistenie uličných vpustí pre odvod daž-

ďovej vody, 

Oznam
V týchto dňoch vychádza stolový kalen-

dár ,,Strečno 2015“, ktorý bude v  krátkej 
dobe doručený do každej domácnosti. 
Dúfame, že tento milý darček od obce kaž-
dého poteší, tak ako v  predchádzajúcich 
troch rokoch.

Oznam
Použitý stavebný materiál, ktorý občania 

umiestňovali na skládke pri OU, bol veľ-
kokapacitným drvičom zrecyklovaný na 
frakciu 0 - 64. 

Frakcia vhodná pre prípravné stavebné 
práce – podklad pod betonáž, vyrovná-
vanie terénnych nerovnosti a pod., je zá-
ujemcom k dispozícii bezplatne na mieste 
pôvodnej skládky.

 - a  už tradične za-
bezpečenie údržby 
verejného osvetlenia 
a verejného rozhlasu, 
pohrebných služieb,  
dodávky pitnej vody, 
dopravných služieb, 

drobných služieb pre občanov a  prenájom 
nástrojov a malej mechanizácie.

V  súčasnosti sa zameriavame na zabez-
pečenie dodávky tepla pre obecný úrad, 
základnú školu a  telocvičňu a pripravuje-
me sa na zimnú údržbu. 

Intenzita prác bola natoľko vysoká, že 
čerpanie riadnych dovoleniek bolo veľmi 
obmedzené, a  tak musím pracovníkom 
OPS,  ale aj ich blízkym opäť poďakovať 
za vysokú mieru pochopenia potrieb OPS,  
ale najmä obce a jej občanov. 

V súvislosti s množiacimi sa sťažnosťami,  
ale aj v súvislosti so snahou o dôstojné pre-
žitie blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých 
a Spomienky na všetkých verných zosnulých 
(Dušičky) by som chcel ako prevádzkovateľ 
pohrebísk obce Strečno pripomenúť obča-
nom časť Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 5/2013 o prevádzkovom poriadku pohre-
bísk obce Strečno.

§ 7  Povinnosti návštevníkov pohre-
biska

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní.
a) na pohrebisku správať sa spôsobom, 

ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť mies-
ta,

b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo 
zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia 
verejnému záujmu. 

2. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje: 
a) vjazd motorových vozidiel a motocyk-

lov 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 hro-

bového miesta,
g) vstup deťom do 10 rokov na pohre-

biská bez sprievodu dospelej osoby.  
§ 13 Sankcie 
Za porušenie prevádzkového poriadku 

pohrebísk môže byť uložená pokuta do 
výšky 60 eur.

Na záver chcem dať do pozornosti obča-
nom Strečna, že OPS prenajíma malý drvič 
vetiev do priemeru cca 3cm. Je to naozaj 
neoceniteľný pomocník,  pretože podstat-
ne uľahčí likvidáciu nepotrebných vetiev. 
Z kopy cca 2x2x2m  urobíte asi jedno vrece 
drevnej štiepky, ktorú môžete potom po 
dohode priviesť na zberné miesto OPS.  
Výhoda je hlavne v  omnoho jednoduch-
šom odvoze. 

Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti
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va, že obec som prevzal so 70,3 % zadlženos-
ťou a hrozila nám nútená správa.

V súvislosti s riešením zadlženosti obce 
Strečno z minulého obdobia som podal túto 
informáciu na 10. zasadnutí obecného zastu-
piteľstva, konaného dňa 31.októbra 2011, kde 
som podrobne uviedol príčiny a dôsledky 
vzniku tohto stavu. Na uvedenom zasadnutí 
boli prítomní tiež zástupcovia PRIMA Ban-
ky Slovensko, a.s., ktorí obecné zastupiteľ-
stvo  informovali o dlhovej službe a o riešení 
úverových vzťahov obce. Banka nám vyšla v 
ústrety a navrhla jedno z riešení na odvráte-
nie nepriaznivého stavu, a to reštrukturalizá-
ciu všetkých piatich úverov obce Strečno, v 
tom čase ( k 31.10.2011) vo výške 739.825,00 
Eur. Obec však musela prijať opatrenia, a to: 

-znížiť dlhovú službu obce jednorázovo na 
sumu cca 630.000 Eur, aby zadlženosť obce 
klesla pod 60% hranicu skutočných bež-
ných príjmov predchádzajúceho roka 2010 
(1.055.859 Eur) 

- urobiť reštrukturalizáciu svojich úverov 
- rozvrhnúť ich na obdobie minimálne sied-
mich rokov.

Po vzájomnej dohode s  bankou a stano-
viskom hlavného kontrolóra obce Strečno 
bola dňa 29.2.2012 urobená reštrukturalizá-
cia úverového portfólia obce - všetkých päť 
úverov bolo spojených do jedného vo výške 
629.746,00 Eur a do konca roku 2012 okrem 
povinných splátok spojeného úveru bolo vy-
platené 110.079,00 Eur úveru. Tým bola zní-
žená dlhová služba obce pod hranicu 60%.

Tiež nebol správne zaúčtovaný úver so 
ŠFRB. Od začiatku prijatia úveru v r. 2003 
a jeho následného účtovania bola v januári 
2014 po vzájomnom odsúhlasení so ŠFRB 
urobená oprava zaúčtovania minulých obdo-
bí úveru ŠFRB – výška úveru bola zvýšená o 
17.014,70 Eur, lebo od roku 2003, kedy bol 
úver prijatý, bola splátka úroku z úveru účto-
vaná ako istina a nie ako úrok, a tým vznikol 
nesprávny zostatok úveru zo ŠFRB.

Dnes môžem povedať, že na konci volebné-
ho obdobia ku dňu 30.9.2014 sa na bežných 
účtoch obce nachádza 60.158,32 Eur, na do-
tačnom účte 10.436,39 €.

Záväzky sú vo výške 118.132,41 Eur, pohľa-
dávky vo výške 187.524,31 Eur. 

Zostatok úverov k 30.9.2014 je 490.096,19 
Eur a úver zo ŠFRB vo výške 132.786,47 Eur.

Podľa Finančného výkazu o plnení rozpoč-
tu subjektu verejnej správy k 31.12.2013 boli 
príjmy bežného rozpočtu obce za rok 2013  = 
1.266.183,00 Eur. Z uvedeného vyplýva, že sa 
nám podarilo znížiť zadlženosť obce na 38,7 
%.

Okrem toho obec z výsledku hospodárenia 
vytvorila rezervný fond:

za rok 2012 vo výške    5.900,37 Eur
za rok 2013 vo výške  27.326,94 Eur 
Celkový zostatok rezervného fondu je  

33.227,31 Eur.
Ten, kto sledoval dianie obci v tomto obdo-

bí, nemôže povedať, že sa život v obci zastavil 
a obec len šetrila, ale, že v rámci možností a 
rozumnými riešeniami financovania činností  
sme napredovali. Jedným  z úsporných opat-
rení bolo nielen transparentné financovanie, 
ale aj zníženie stavu zamestnancov OPS, 
s.r.o. Cieľom bolo vytvorenie OPS ako malej 
akcieschopnej jednotky pružne reagujúcej 
na všetky hlavné potreby obecného úradu a 
občanov obce minimálne v takom rozsahu 
ako dovtedy. Prostriedkom k  naplneniu toh-
to cieľa bolo najmä zabezpečenie kvalitného 
personálneho obsadenia multifunkčnými a 
motivovanými pracovníkmi. Prípadné zvýše-

Milí spoluobčania ....
»  Dokončenie z 1. strany

Rok Názov Program Náplň Schválený
príspevok Vlastný vklad

2010 - 
2012

Požiarna zbrojnica Strečno Prístav-
ba, nadstavba a stavebné úpravy

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013, Opatrenie 3.4.1 Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo

Obnova a rozšírenie hasičskej 
zbrojnice 92 462,46 3 852,60

2011 Doplnenie knižničného fondu v 
obecnej knižnici

Grantový systém MK SR - Akvizícia 
knižníc

Nákup kníh do miestnej 
knižnice 600 50

2011 Folklór – jazyk, čo nepozná hranice OP cezhraničnej spolupráce Fond Mik-
roprojektov PL –SR 2007 - 2013

Kultúrne výmeny Obnova 
javiska kultúrneho domu 40 766,17 3 325,3

2011
Spoluprácou hasičských zborov 
k prevencii a ochrane majetku na 
území samosprávy

OP cezhraničnej spolupráce Fond Mik-
roprojektov ČR–SR 2007 - 2013

Odborné výmeny, súťaže, 
seminár. Materiálne vybavenie 
zboru.

15 716,91 1 615,58

2011 - 
2012 Nábrežná -vodovod 2. časť

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013, Opatrenie 3.4.2 Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo

Vybudovanie vodovodu 50 932,24 2 122,18

2012 Doplnenie knižničného fondu v 
obecnej knižnici

Grantový systém MK SR - Akvizícia 
knižníc

Nákup kníh do miestnej 
knižnice 500 50

2012 Ľekvárové hody  Grant MK SR Organizačné zabezpečenie 
kultúrnej akcie 500 190

2012 Strečnianske hody VZN ŽSK č. 4/2004 Technické a organizačné za-
bezpečenie kultúrnej akcie 600 189,89

2013 Doplnenie knižničného fondu v 
obecnej knižnici

Grantový systém MK SR - Akvizícia 
knižníc

Nákup kníh do miestnej 
knižnice 500 50

2013 Ľekvárové hody VZN ŽSK č. 4/2004 Organizačné zabezpečenie 
kultúrnej akcie 600 130,22

2013 Cezhraničná kultúrna vzájomnosť OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 
2007 - 2013

Kultúrne výmeny, Obnova sály 
kultúrneho domu 101 233,94 4 796,95

2014 Doplnenie knižničného fondu v 
obecnej knižnici

Grantový systém MK SR - Akvizícia 
knižníc

Nákup kníh do miestnej 
knižnice 700 50

2014 Vonkajšie fitnes – Športom k 
zdraviu

Program rozvoja vidieka Opatrenie 4.2  
Vykonávanie projektov spolupráce

Inštalácia 11 ks outdoorových 
fitness zariadení v obecnom 
parku

40 000, 00 0

2014 Pamätník Francúzskych partizá-
nov- rekonštrukcia MV SR Obnova vojnových hrobov 3 000 750

2014 Veru moje piesne a ja Vás veľa mám Grantový systém – Kultúrne dedičstvo Zber  miestnych piesní a 
nahrávka CD 2 000 550

2014 Bezbariérový vstup do ZŠ KIA v Nadácii Pontis Vybudovanie chodníka k ZŠ 6 016,28 2 500

2014 Materiálna podpora DFS Hajovček KIA v Nadácii Pontis Ošatenie a technické vybavenie 
súboru 552,27 97,73
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nie potreby pracovníkov sme riešili pracov-
nými  dohodami, brigádami  či pracovným 
pomerom na dobu určitú a tiež využívaním 
podporných programov zamestnanosti pro-
stredníctvom úradu práce, kde 80% mzdy na 
zamestnanca je hradených z prostriedkov EÚ 
v rámci operačných programov zamestna-
nosti a sociálnej inklúzie.

Z hlavných investičných činností, ktoré boli 
v obci zabezpečované v tomto období, sú: 

- dokončenie projektu „Zvýšenie kvality 
vzdelávania detí a mládeže v obci Streč-
no rekonštrukciou a nadstavbou základnej 
školy“ 802.513,32 Eur z toho zdroje EU a 
ŠR 603.547,93 Eur + 198.965,39 Eur vlastné 
prostriedky

- rekonštrukcia miestneho rozhlasu 
11.423,65 Eur

- rekonštrukcia káblovej televízie a možnosť 
pripojenia na internetovú sieť  26 276,17 Eur

- oplotenie areálu materskej škôlky (spon-
zorský príspevok COOP Jednota vo výške 
3.838,80 Eur)

- rekonštrukcia ústredného kúrenia MŠ  12 
526,48 Eur

- dokončenie projektu „Prístavba, nad-
stavba a stavebné úpravy Požiarna zbrojnica 
Strečno“ 95 500,04 Eur

- rekonštrukcia javiska a javiskového záze-
mia v sále KD  20 082 Eur

- oplotenie areálu Základnej školy Strečno 
(sponzorský príspevok Donghee Slovakia vo 
výške 6 204,80 Eur)

- rekonštrukcie  miestnych komunikácií v 
dĺžke cca 1100 m – ulice: Za záhradami, Zá-
hradná časť.2, Partizánska,  Cintorínska (cel-
kový finančný objem 231.720,04 Eur)

- opravy miestnych komunikácií po vý-
tlkoch a  po realizácii inžinierskych sietí ( 
Školská 10 091,23 Eur, Čsl. brigády 7 120,87 
Eur)

- opravy výtlkov na Hradnej ulici (finančný 
príspevok Štátnych lesov vo výške 8.500 Eur)

- vybudovanie vsakovacích jám a kanalizač-
ných vpustí na Ulici čsl. brigády a pred budo-
vou Slovenskej pošty 4170,19 Eur

- projekt „Strečno – Nábrežná ulica – rozší-
renie vodovodu – 2.časť“  52 433,22 Eur

- oprava strechy na Dome smútku 7629,97 
Eur

- dobudovanie chodníkov na  Ulici M. Ilov-
ského 10 850,40 Eur a  Mládeže 14 743,80 Eur

- rekonštrukcia chodníka pred budovou 
Základnej školy Strečno a bezbariérový vstup 
5 866,25 Eur

- stavebné úpravy kancelárií a sociálnych 
zariadení obecného úradu 30 051,35 Eur

- rekonštrukcia kuchyne v budove kultúr-
neho domu  4 431,88 Eur

- vybudovanie kamerového systému v obci  
16 652,96 Eur

- rekonštrukcia, nadstavba a obnova šatní 
na futbalovom ihrisku 84.565,19 Eur (spon-
zorský príspevok Donghee Slovakia vo výške 
24.000 Eur, Optima consulting a RBR vo výš-
ke 20.000 Eur)

Okrem investičných akcií obec financovala 
a dotovala kultúru, šport, vzdelávanie, čin-
nosť Centra voľného času, záujmové zdru-

ženia v obci a v neposlednom rade obec 
zabezpečovala základné služby – chod obce, 
osvetlenie, údržba ciest, zelene a mnohé iné 
činnosti pre skvalitnenie života v obci.   

Cez schválený projekt ,,Cezhraničná kul-
túrna vzájomnosť“ momentálne prebiehajú 
stavebné úpravy spoločenskej sály kultúrne-
ho domu, kde sa rieši aj kompletná elektroin-
štalácia OÚ a KD.

V rámci rozpracovanosti sú pripravené 
projekty pre započatie rekonštrukcie a nad-
stavby MŠ (rozšírenie kapacít) a  výstavba 
nájomných bytov v lokalite Radinové. Ďalej 
je rozpracovaný doplnok územného plánu v 
lokalite popri Váhu s možnosťou výstavby ro-
dinných domov bez obmedzení od končiacej 
cyklotrasy  vodného diela (križovatka ulíc Za 
záhradami a Nábrežná) a podľa možností až 
po TIK na parkovisku oproti kostolu. 

Stavebné úpravy spoločenskej sály kultúr-
neho domu sú investičnou položkou projek-
tu Cezhraničná kultúrna vzájomnosť z Ope-
račného programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007 
– 2013.

Realizátorom prác po splnení podmienok 
verejného obstarávania sa stala firma Unis-
tav Teplička, s.r.o. S vysúťaženým rozpočtom 
59960,72 Euro s DPH realizujú práce celko-
vej obnovy sály a balkóna kultúrneho domu.

Sála kultúrneho domu bola prakticky až na 
malé zmeny – výmena klasického kúrenia za 
ústredné a obnova stropu, v nezmenenom 
stave od svojej výstavby v  roku 1956.

Stavebné úpravy riešia výmenu  elektric-
kých rozvodov, osvetlenia, radiátorov. Takis-
to sú staré omietky nahradené novými. Nový 
kazetový strop nesie celoplošné osvetlenie 
rozdelené do sekcií. Elektrický rozvod vyho-
vuje požiadavkám a potrebám na daný druh 
priestorov z hľadiska ovládateľnosti a tech-
nicko – bezpečnostných predpisov.

Pre zlepšenie tepelno- izolačných vlastností 
ako aj z estetických dôvodov boli vymenené 
okná a opravené závesy s novými tiahlami.

Pôvodná betónová podlaha v sále a dreve-
ná na balkóne boli odstránené a na izolačný 
podklad bol daný betónový poter.

Stavebné úpravy spoločenskej sály kultúrneho domu
V tomto čase je všetko pripravené na finál-

nu úpravu, ktorá zvýrazní hodnotu a význam 
diela – na položenie podláh. Celá plocha 
spoločenskej sály bude pokrytá dubovými 
parketami a na balkóne bude daná plávajúca 
podlaha. 

Technologický postup však vyžaduje do-
siahnutie minimálnej vlhkosti podkladného  
betónu pred kladením podláh. Preto sa v sú-
časnosti zabezpečuje všetko preto, aby mohli 
majstri nastúpiť a dokončiť dielo, ktoré bude 
určite významným krokom pre ďalší rozvoj  
kultúry.

Na predstavenie sály verejnosti ako aj kul-
túry partnerskej obce v projekte Cezhraničná 
kultúrna vzájomnosť – Kozlovice z Českej 
republiky pripravuje žiadateľ  a vedúci pro-
jektový partner – Obec Strečno program – 
Festival kultúrnej vzájomnosti. Jeho termín 
pôvodne plánovaný na 25. – 26. októbra je 
však momentálne posunutý a závisí od mož-
nosti ukončenia prác, t.j. splnenia limitujú-
cich podmienok a času na položenie podlahy. 

Potom bude sála pripravená nielen novým 
šatom, ale aj zariadením – stoličkami v sále a 
kreslami na balkóne pre každého a všetkých, 
čo majú snahu o zlepšenie kvality a spektra 
kultúrno – spoločenských podujatí.

/pa/

V období rokov 2010 – 2014 sa obec tiež 
uchádzala o rôzne finančné granty a dotácie 
zo štátneho rozpočtu a pripravovala projekty 
pre získanie finančných prostriedkov z Eu-
rópskej únie. Celkovo bolo podaných 26 pro-
jektov. Prehľad úspešných projektok nájdete 
v priloženej tabuľke.

Záverom by som chcel vyjadriť presvedče-
nie, že obec Strečno bude aj v ďalšom období 
napredovať, bude sa transparentne správať a 
efektívne financovať svoje aktivity a že bude 
aj naďalej využívať svoje kapacity a potenci-
ál k ďalšiemu rozvoju. K tomu je potrebné 
rozumne naplánovať aktivity tak, aby sme 
bezhlavo nebrali pôžičky a nezaťažovali obec 
nad rámec, ktorý pripúšťa zákon. Preto ne-
možno všetky veci v obci riešiť naraz, pokiaľ 
to finančná situácia nedovoľuje.    

Váš starosta

14. októbra 2014 sa dožila 90. rokov pani Žofia Gallová. Ku gratulantom z radov 
detí, vnukov, pravnukov a známych  sa pridal i starosta obce a všetko najlepšie  pra-
je tiež redakcia obecných novín

Blahoželanie
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

Začiatok septembra sa naši tretiaci pod 
vedením p.uč. Janky Pratákovej zúčastnili 
plaveckého výcviku, ktorý sa konal v  ZŠ 
Martinská v Žiline. 

• • • • • • • • • • • • • • • •
Jesenný zber papiera- vedenie našej ško-

ly zorganizovalo zber papiera, v  ktorom 
sa vyzbieralo 6969 kg.  1. miesto získala 5. 
trieda (1312 kg, 72,89 kg/žiak)- tr.uč. Mgr. 
Monika Maroszová, 2. miesto patrilo 6.B 
(1103 kg, 64,88 kg/žiak)- tr.uč. Mgr. Ka-
tarína Bukovinská - Leščinská, 3. miesto 
získali tretiaci (1000 kg, 52,63 kg/žiak)- 
tr.uč. Mgr. Janka Pratáková. Veľké ďaku-
jem patrí  vedeniu, ktoré ponúklo lákavé 
ceny, všetkým deťom, ktoré zbierali papier, 
tr.učiteľom, ktorí motivovali a  dohliadali 
na priebeh zberu, a  v  neposlednom rade 
všetkým chlapcom z  9.B (Adriánovi Bár-
tovi, Jakubovi Solárovi, Petrovi Galadíko-
vi, Jakubovi Pavlinovi, Jakubovi Peťkovi, 
Tomášovi Obertovi, Kristiánovi Šipčiako-
vi, Andrejovi Zaťurovi) a dievčatám z 9.A 
Rebeke Obertovej a Simonke Bukovinskej.

• • • • • • • • • • • • • • • •
Koniec septembra – 26.9. sa celá 7.A spo-

lu s  tr.uč. RNDr. Gabikou Smetánkovou, 
Phd. vybrali na zaujímavú fyzikálnu ex-
kurziu s názvom Noc výskumníkov.

• • • • • • • • • • • • • • • •
9. októbra sa nám podarilo absolvovať za-

ujímavé predstavenie, ktoré sa uskutočnilo 
vďaka snahe p.uč. Mirky Moravčíkovej. 6.-
9. ročník navštívil Dom odborov, kde sme 
už po druhýkrát videli divadelné predsta-
venie v anglickom jazyku Peter Black II. 

• • • • • • • • • • • • • • • •
8.-9. ročník 22.9. absolvoval spolu s vy-

učujúcimi J.Kubišovou, E.Trnovcovou, 

Aktivity, súťaže a rôzne podujatia sa rozsypali ako vrece. Organizované našimi peda-
gógmi, vytvorené spoločne s deťmi vytvorili spokojnosť u každého.

M.Moravčíkovou literárnu  exkurziu do 
Levoče. Zaujímavá expozícia v  múzeách, 
v rodnom dome Majstra Pavla z  Levoče 
a jeho impozantný 18 metrový oltár zane-
chal hlboký zážitok v každom z nás. 

• • • • • • • • • • • • • • • •
24.9. sa 4.-7. ročník vybral na exkurziu 

do Bratislavy obdivovať históriu dávne-
ho Egypta a  panovníka Tutanchamóna, 
ochrannú ruku nad deťmi držali p.uč. K.
Srnečková, M.Maroszová a M.Hliníková.

• • • • • • • • • • • • • • • •
Noc v škole
V piatok 24.10. sa naši ôsmaci a deviataci  

Jesenné choroby
Každý kašle od rána,
lebo jeseň začína.
Nádchy, chrípky, alergie,
kto to pozná, ten čaj pije.
 Citrón do čaju si každý dáva
 a lyžička medu je veľmi zdravá.
 Všetci ľudia chrípku majú,
 ale deti sa šarkanov len tak nevzdajú.
Vitamíny v ovocí,
smrkám dlho do noci.
V noci zaspať nemôžem,
ale ja sa premôžem.
 Cez víkend liečiť sa už budem
 a v pondelok do školy pôjdem.
 Po škole sa všetci stretneme
 a púšťať šarkana si pôjdeme.

(Adelka Pristachová, Majo Beháň, Kika 
Verešová, Lucka Ovečková 7.A)

Niečo z činnosti Rady rodičov a predpo-
klad na školský rok 2014/2015:

V  minulom školskom roku sa naša čin-
nosť niesla vo výbornej spolupráci niekoľ-
kých kolektívov, a  to Rady rodičov – zá-
kladnej školy – obce Strečno – školského 
parlamentu – futbalistov – rodičov a detí. 
V  tomto zastúpení sa nám podarilo nie-
koľko akcií ako „Zábavný deň“, či Miku-
lášska disko alebo karneval, na ktoré budú 
určite spomínať všetci zúčastnení. Za po-
moc Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme. 
V  tomto školskom roku sa tiež budeme 
snažiť pripraviť zaujímavé podujatia. Pred-
pokladáme / ak sa tak dohodneme na pr-
vom stretnutí/ pomoc, financovanie a or-
ganizovanie  nasledujúcich podujatí:

Privítanie prvákov

Správa o činnosti Rady rodičov pri ZŠ SNP  
v Strečne v školskom roku 2014 - 2015

Imatrikulácie
Halloween
Mikulášska diskotéka
Karneval
Beh ulicami Strečna
Jarný zber papiera
Zábavný deň detí
Detský punč
Koncoročná diskotéka
Podľa dohody napríklad jarmok, detská 

burza, deň pracovných povolaní a pod.
24. septembra 2014 bolo 1. plenárne   

stretnutie rodičov  základnej školy, na kto-
rom sa okrem iného volili aj predsedovia 
jednotlivých tried. 

Teší sa na Vás  Rada rodičov pri ZŠ SNP 
v Strečne 

predseda RR Karol KOPÁSEK

spolu  s  ich triednymi učiteľkami M.Mo-
ravčíkovou, E.Trnovcovou a  J.Kubišovou 
rozhodli stráviť čas v  ich milovanej škole 
netradične- strávením noci v  nej. Po  bo-
hatom programe, ktorý obsahoval tri di-
vadelné pásma z každej triedy, pizzu a ve-
černý film, každý unavený spokojne zaspal. 

• • • • • • • • • • • • • • • •
28.10. sa konala tradičná akcia pod ná-

zvom Deň strašidiel (Lampiónový sprie-
vod), kde sa deti jednotlivých ročníkov 
presunuli na hrad Strečno, kde ich po pre-
hliadke čakal bohatý a  zábavný program 
v  prevedení našich deviatakov. Tí si pre 
nich pripravili svoje verzie rozprávok, 9. 
A Popolušku a 9.B Sedem Snehulienok a 1 
trpaslík. 

Literárna exkurzia v Levoči
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Poďakovanie
Rada rodičov pri ZŠ SNP v Strečne 

aj rodina Richarda ďakuje za pomoc 
a príspevok na liečbu pre Richarda 
HORÁKA.  

S vďakou  a prianím uzdraveniaKa-
rol KOPÁSEK predseda Rady rodičov 
pri ZŠ SNP v STREČNE a kolektív

Milí rodičia, priatelia škôlky,

s našou materskou školou sme sa zapojili do súťaže 
o grant na obnovu  jedálničky a kuchyne. 
Chcela by som vás poprosiť, ak môžete, tak nás 
podporte, stačí minimálny príspevok 1 euro. 
Vyhrá ten súťažiaci, čo má najviac prispievateľov, nie ten, čo vyzbiera najvyššiu sumu. 

Je to pre nás dôležité, lebo škôlka bezodkladne potrebuje vymeniť sporák aj ďalšie 
opotrebované zariadenie kuchyne. 
Čím viac prispievateľov, tým lepšie. Pomôžete nám preto, aj keď oslovíte o podporu 

rodinu a známych. Od nadácie môžeme dostať príspevok až 5 000 eur, a ak by sme sa 
neumiestnili medzi prvými  tromi, aj tak celú darovanú sumu pripíše nadácia na účet 
MŠ, čo nám veľmi pomôže.
Stačí kliknúť na link https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1935 -  to je priamo odkaz 

na našu výzvu s názvom Grant Nadácie RZ - Obnov si jedáleň alebo kuchyňu - MŠ 
Strečno, kliknúť na Odoslať dar (vypísať alebo zakliknúť sumu - stačí 1 euro), zadať 
e-mail a meno a je to

Všetkým naozaj ďakujeme za ochotu.
Kolektív MŠ

PS. Odkaz na nadáciu nájdete aj na facebooku v našej skupine Priatelia MS Strecno.

PODPORTE NÁS V SÚŤAŽI 
O GRAND NA OBNOVU KUCHYNE A JEDÁLNE

Žijeme v čase , keď  vo  všetkých oblas-
tiach sa  prejavuje nedostatok finančných  
prostriedkov.Výnimkou  nieje  ani  škol-
stvo. Hlavne  vidiecke  materské  školy  ,  
ktoré  majú  menej  príležitostí , ako si  v 
danej  situácii  prilepšiť. Chceli  by  sme  
získať  finančné  prostriedky  , ktoré  by  
nám  pomohli  skvalitniť  výchovno – 
vzdelávací  proces  a zmodernizovať  pro-
stredie , v ktorom  deti  trávia  väčšiu  časť  
dňa.  Boli  by  sme  radi  , keby  ste  finančne  
alebo  materiálne  podporili  našu  snahu  
o skvalitnenie  prostredia  materskej  ško-
ly.Vyslovujeme  poďakovanie  rodičom , 
darcom  a sponzorom , ktorí  nám  počas  
uplynulého , ale  i tohto  školského  roka  
pomáhali  finančne  ,  materiálne  i svojou  
osobnou  zaangažovanosťou .

*Všetkým  rodičom  našich  detí - za  jed-
norázový  príspevok  na  pomoc  MŠ

*Rodičom  a občanom – ktorí  nám  da-
rovali  2% daní

*Internetovému  knihkupectvu  MARTI-
NUS – za  darované  knižky 

*p.Horváthovej – za  hľadanie  sponzorov  
pre  MŠ  a darovanie  hračiek

*r.Šipčiakovej – darovanie  televízora, 
sponzorstvo do rozlúčkovej  akcie /kofola/

*r.Buchtovej – za  darovanie  hračiek 
*r.Kontšekovej – za  finančnú  podporu  

na  zakúpenie   detského  Wigwamu ,  da-
rovanie  hračiek  a dobrôt  pre  detičky

*Rodine  Jankechovej , Melovej  a  samo-
zrejme,  všetkým  ostatným  rodičom , kto-
rí  nám  vychádzajú  v  ústrety . Ešte  raz , 
srdečne Vám  ďakujú  detičky  z Materskej 
školy  RYBNÍČEK  v Strečne. 

Za  MŠ v Strečne: Katarína  Pratáková

ĎAKUJEME  
DOBRÝM  ĽUĎOM.

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku 
v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bys-
trici, Historickým ústavom Ministerstva 
obrany Francúzskej republiky a Vojenským 
historickým ústavom Slovenskej republiky 
zorganizovalo „Staff ride“, priamo v  okolí 
Strečna. 

Na„Staff ride“ ako techniku interaktívnej 
výučby stratégie v teréne boli pozvaní : 

- osobnosti politického a verejného živo-
ta (pondelok 27. októbra od 11.00 do 13.20 
hod.), 

- žiaci Francúzsko-slovenskej školy v Bra-
tislave a  Základnej školy v  Strečne   (pon-
delok 27. októbra od 14.45 do 16.30 hod.),

- študenti piatich gymnázií zo stredného 
z východného Slovenska a Univerzity Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici (utorok 28. ok-
tóbra od 10.00 do 12.20 hod.),

- slovenskí vojaci (utorok 28. októbra od 
14.00 do 16.30 hod.).

V bojoch pri Strečne od 30. augusta 1944 
do 4. septembra 1944 bojovali Francúzi z 
práporu maršala Focha pod velením kapi-
tána de Lannuriena spolu so Slovákmi za 
oddialenie postupu nemeckých vojsk sme-
rom k  Banskej Bystrici počas Slovenského 
národného povstania. Bojov sa zúčastnilo 
približne 200 Francúzov. 56 Francúzov stra-
tilo život a 45 boli zranení.

Plukovník v zálohe Fréderic GUELTON, 
bývalý riaditeľ oddelenia   pozemného voj-
ska Historického ústavu Ministerstva obra-
ny Francúzskej republiky, Marián UHRIN, 
historik Múzea SNP a František CSEFAL-
VAY, historik Vojenského historického 

Staff ride
Staff ride je interaktívna prednáška o  stratégii v  teréne. Prednášky o bojoch pri 

Strečne 27. – 28. 2014 boli prvým projektom Staff ride na Slovensku  

ústavu Slovenskej republiky sa vo svojich 
vstupoch venovali otázkam: 

 * Aký bol ich strategický význam bojov v 
Strečnianskej tiesňave

* Kto boli Francúzi z práporu maršala Fo-
cha a kto boli ich slovenskí spolubojovníci

* Akú úlohu zohrala bitka v Strečnianskej 
tiesňave v SNP 

Prednášky v teréne sa uskutočnili: v troch 
časových intervaloch:

- na veži hradu Strečno ;
- v  najbližšom okolí miesta bojov z  31. 

septembra 1944 ;
- na počesť francúzskych partizánov na 

Zvonici.
Prednášok sa taktiež zúčastnila delegá-

cia veľvyslanectva Francúzskej republiky 
v Bratislave a  ich vojenskej misie vo Vied-
ni, na  čele s  francúzskym veľvyslancom  
na Slovensku  Didierom Lopinotom. Me-
dzi hosťami bol aj poslanec NR SR Viliam 
Novotný, náčelník vojenskej kancelárie 
prezidenta republiky Marián Áč,  náčelník 
generálneho štábu armády SR Milan Ma-
xim, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici 
Marián Uhrín a ďalší.

Veľvyslanec Francúzskej republiky Didier 
Lopinot prijal pozvanie starostu obce Du-
šana Štadániho a na záver dvojdňovej akcie 
navštívil obecný úrad a pamätnú izbu, kde 
ho starosta spolu s  projektovým manažé-
rom obce Pavlom Albrechtom  informovali 
o  vzťahoch Strečna s  Francúzskom a  tiež 
bol oboznámený s  históriou  a  dokumen-
tačným materiálom výstavby pamätníka na 
Zvonici.    /pa/
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-Po štyroch rokoch vo funkcii starostu ste 
sa opäť rozhodli kandidovať. Prečo?

Keď som pred štyrmi rokmi kandidoval, 
mal som nejaké vízie z  pohľadu občana, 
čo by sa dalo zlepšiť v  rámci riadenia obce 
a mal som svoj plán a ideály. V samospráve 
som síce dovtedy  nepracoval, ale nešiel som 
do úplne neznámeho, nakoľko som pracoval 
17 rokov v štátnej správe a mal som nejaké 
poznatky, čo sa týka aplikovania zákonov 
v  plnení úloh samosprávy. Určitú dobu mi 
však trvalo, kým som sa zorientoval v  roz-
siahlom systéme fungovania samosprávy. 
Niektoré moje plány a predstavy neboli 
hneď realizovateľné - predsa len, štyri roky 
sú krátka doba na to, aby som mohol všetky 
plány uskutočniť. Nasledujúce voľby sú pre 
mňa výzvou, pretože by som rád dotiahol do 
konca to, čo som mal naplánované. 

-Do tohtoročného boja o  post starostu 
v Strečne sa po štvorročnej odmlke vracia aj 
Alfonz Klocáň, ktorý túto funkciu pred vami 
zastával 20 rokov. Ako to vnímate? 

Pán Klocáň sa pred štyrmi rokmi rozho-
dol, že už kandidovať nebude. Čo ho vedie 
k tomu, že opäť kandiduje na post starostu, 
ja neviem posúdiť.

-...a cítite sa ním ohrozený? 
Určite svoju voličskú základňu má. Pove-

domie ľudí o tom, čo 20 rokov budoval, ako 
pracoval a  čo tu zanechal, istotne zostalo. 
Každá doba a každé voľby niečo prinášajú 
a  ten, kto sa snaží vstúpiť do politiky alebo 
kandiduje za starostu, má určité ambície, 
ktoré chce naplniť. Myslím, že je to na ľu-
ďoch, aby rozhodli, či chcú, aby sme pokra-
čovali v  tom, čo sme začali v  tomto voleb-
nom období.

-Po nepretržitom dvadsaťročnom pôsobe-
ní vášho predchodcu ste ho pred štyrmi rok-
mi vystriedali na mieste starostu. Vzbudilo 
to vo vás rešpekt k tejto funkcii a trému voči 
obyvateľom?  

Samozrejme, každého občana treba reš-
pektovať a dať mu priestor aj na vyjadrenie 
– aj na pochvalu, aj na kritiku. Lebo aj kon-
štruktívna kritika posúva človeka dopredu. 
Skôr som sa snažil počúvať nápady ľudí na 
zlepšenie a  podľa toho som sa aj riadil. Ja 
som nastupoval do tejto funkcie ako bežný 
občan a videl som komunálnu politiku iný-
mi očami, ako ju vnímam z miesta starostu. 
Preto si treba ctiť každý podnet a vyzdvihnúť 
tých, ktorí sa snažia predstaviteľovi obce po-
môcť.

-Voľby ste vtedy vyhrali o  6 hlasov, dalo 
vám to priestor pre pochybnosti ohľadom 
podpory občanov?

Samozrejme, nemôžem povedať, že to je 
len o 6 hlasov, je to určitá skupina ľudí, ktorá 
ma podporila, a  práve k  tejto skupine som 
zrazu pociťoval zodpovednosť. Po mysli mi 

ROZHOVOR SO STAROSTOM STREČNA Starosta Strečna Dušan Štadáni: 
„Snažil som sa počúvať ľudí.“Súčasný starosta obce Strečno sa chce stať aj budúcim. Motivuje ho snaha dokončiť 

začaté a začať nové, no nepochybuje ani o kvalitách svojich súperov. Kandidát Dušan 
Štadáni.  

stále chodilo, či budú ľudia, ktorí ma volili, 
so mnou spokojní. Chcel som  svojím spô-
sobom riadenia a komunikácie presvedčiť aj 
ostatných, čo ma nevolili, že to, ako dopadli 
voľby, je momentálne správne. Neviem, kto 
ma volil a kto nie, snažil som sa pristupovať, 
pokiaľ bol človek prístupný  konštruktívnej  
politike a  riešeniu problémov, ku každému 
rovnako. I  keď viem, že nie vždy sa to dá 
a nie vždy bude každý spokojný.

-V uplynulom funkčnom období sa vám 
podarilo niekoľko zmien. Čo je pre vás aj 
naďalej výzvou? 

Nie všetko, čo som mal v  pláne, sa mi aj 
podarilo. Rád by som preto pokračoval aj 
v ďalšom volebnom období, aby som stihol 
dokončiť nedokončené, a  mohol začať pra-
covať aj na nových veciach.

Z tých aktivít, ktoré sa mi nepodarilo zre-
alizovať, spomeniem napríklad  pripraviť 
v rámci územného plánu lokalitu pre výstav-
bu rodinných domov na Kamennom. Ďalej 
som chcel vyriešiť vyčistenie priestoru tzv. 
Majera (za hornou Jednotou), aby mohol 
slúžiť ako oddychová zóna a priestor naprí-
klad na kultúrne stretávanie ľudí. Tiež skul-
túrnenie parku v centre obce, na ktoré sme 
nezískali finančné prostriedky a takisto mul-
tifunkčné ihrisko plánované v areáli školy. 

-A čo sa týka nových plánov? 
Nové vízie, ktoré chcem priniesť, sú naprí-

klad doplnenie rozpracovaného územné-
ho plánu o  infraštruktúru  v  lokalite popri 
Váhu od križovatky pri Jednote (rod. dom 
Hanuljakovci) až po koniec cyklotrasy Vod-
ného diela (križovatka  ulíc Za záhradami 
a Nábrežnou), aby v tomto území bola mož-
nosť ďalšej výstavby rodinných domov na už 
existujúcich pozemkoch. Ďalej je to pokra-
čovanie v príprave na začatie výstavby a do-
končenie výstavby nájomných bytov v loka-
lite Radinové. Ďalším plánom je prekrytie 
Strečnianskeho potoka v  úseku od starého 
cintorína, popri materskej škôlke až po ústie 
do Váhu a vybudovať v tomto úseku chodník, 
a zároveň dobudovať chodník už v prekrytej 
časti potoka na Ulici SNP. Taktiež by som 
chcel vybudovať chodník v časti Močidelné, 
lebo je tam zvýšený pohyb osôb pracujúcich 
v priemyselnom parku. V neposlednom rade 
je to zrealizovanie rozpracovaného projek-
tu pre zväčšenie kapacity materskej školy 
o  priestory na pohybové aktivity pre deti, 
jedálne a tried, do ktorých by sa presťahovali 
predškoláci z budovy ZŠ. Priestory v ZŠ by 
slúžili ako jedáleň pre deti ZŠ a súčasná jedá-
leň v kultúrnom dome by slúžila ako priestor 
pre stretávanie sa spolkov pracujúcich v obci 
(napr. jednota dôchodcov, červený kríž, klub 
ZŤP, ochotnícke divadlo,...)

-Počas pôsobenia vo funkcii vás viackrát 
potrápil vandalizmus či krádeže a  ako rie-

šenie ste ponúkli kamerový systém. Splnil 
očakávania a  podporil eliminovanie týchto 
problémov?

Myslím, že vandalizmus a krádeže nezaťa-
žujú len obec Strečno, ale aj okolie, riešením 
eliminácie tohto javu je aj jeden zo systémov 
monitorovania osôb kamerovým systémom. 
Jeho vybudovanie pôsobí ako prevencia 
a pomohol aj potlačiť tieto problémy, pretože 
osoby, ktoré to spôsobujú, sú si vedomé, že 
tu existuje nejaký kamerový systém a môžu 
byť pri priestupkoch a trestnej činnosti za-
znamenané a  priamo stíhané orgánmi čin-
nými v  trestnom konaní. Nedávno kamery 
zaznamenali vozidlo, ktorého vodič obťažo-
val  žiačku ZŠ. Spracovaný záznam sme odo-
slali orgánom činným v trestnom konaní na 
ďalšie riešenie. 

Kamerovým systémom nie je možné moni-
torovať celú obec, ale zaznamenávame hlav-
ne dianie v okolí obecných budov, snažíme 
sa zabezpečiť ochranu obecného majetku. 
Dá sa povedať, že poklesol vandalizmus 
a drobné krádeže, ale to bolo možno aj vďa-
ka tomu, že sa tohto dopúšťajú tie isté osoby, 
ktoré už monitoruje polícia.

-Vaše kandidovanie na miesto poslanca 
v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) ako 
nominanta Mikroregiónu Terchovská dolina 
(MTD) nebolo úspešné. Spolu s  ostatnými 
nominovanými z okolitých obcí ste ale mali 
možnosť nadviazania vzťahov. Budete využí-
vať tieto kontakty pri snahách o rozvoj obce?  

Obec Strečno je súčasťou združenia MTD, 
do ktorého patrí spolu s  nami 17 obcí. My 
starostovia sa pravidelne stretávame a rieši-
me rôzne problémy obcí, a  teda samospráv 
a  ich riadenia. Chceli sme zastupovať obce 
nášho mikroregiónu aj v  ŽSK, ale nedostal 
sa tam ani jeden z nominovaných. Ja to ne-
vnímam ako neúspech, ale skôr si myslím, že 
sme dali najavo, že tie obce sú tu a ich život 
a ľudí v nich trápia určité veci, na ktoré treba 
poukázať. Ak majú byť v ŽSK poslanci, ktorí 
nie sú priamo zainteresovaní a zžití so živo-
tom ľudí v obciach, tak nemôžu ani vedieť, 
čo trápi týchto ľudí a obce a nemôžu potom 
o tom rozhodovať, alebo niečo pre nich ro-
biť. 

V  rámci MTD a  Miestnej akčnej skupiny 
(MAS TD) sú rôzne výzvy, na ktorých sme 
spolupracovali. Každá obec dostala rovnaký 
balík peňazí, ktorý sme mohli použiť na to, 
čo sme potrebovali. Myslím si, že spolupráca 
je na veľmi dobrej úrovni. 

-Pred voľbami do VÚC ste v  rozhovore 
uverejnenom na stránke OĽaNO spomenuli, 
že je potrebné medzi ľudí šíriť osvetu k sepa-
rácii odpadu. Podnikli ste aj konkrétne kro-
ky vzhľadom k tomuto tvrdeniu?

Čo sa týka riešenia problematiky odpadu, 
je potrebné v prvom rade ľudí viesť k sepa-
rácii odpadu. Okrem toho, že sa odpad dá 



11. strana5/2014

vďaka recyklácii znova využiť, separáciou sa 
znižujú aj náklady obce na odvoz a likvidá-
ciu komunálneho odpadu.

Prostredníctvom MTD sme sa zapojili do 
projektu Najmodernejšia cesta separovania 
odpadu v Terchovskej doline. V rámci neho 
sme získali kontajnery na separovanie odpa-
du, v obci máme 15 stanovísk, kde sú tieto 
kontajnery rozmiestnené. Pre nové domác-
nosti máme k dispozícii 120 litrové nádoby 
na triedenie skla a plastov. V rámci separácie 
môžu naši občania priviesť drevnú hmotu 
zo záhrad pred kotolňu na biomasu, ktorou 
vykurujeme obecný úrad, telocvičňu a školu. 

-...a je to dobre spropagované? Vedia ľudia, 
že môžu takto prispieť k ochrane životného 
prostredia? 

Spolu s  týmto projektom sme riešili aj 
osvetu, a to formou letáčikov a brožúr, ktoré 
dostala každá domácnosť zdarma. Ale nie 
každý pristupuje k separácii zodpovedne. 

-V tom istom  rozhovore ste za najväčší 
problém ŽSK označili dopravnú infraštruk-
túru. Pokúšali ste sa s niečím pohnúť v tejto 
oblasti? Vidno nejaké hmatateľné výsledky? 

Najväčší problém  z  hľadiska dopravnej 
infraštruktúry je križovatka pri žilinskom 
Tescu. Už viackrát sme sa snažili s  firma-
mi a  logistickými skupinami, ktoré pôsobia 
v  našom priemyselnom parku, riešiť to cez 
rôzne médiá a  apelovať na Národnú diaľ-
ničnú spoločnosť, aby túto problematiku 
vyriešili premostením rieky Váh v  časti la-
nopásu.  Teda aby premostili cestu pri Streč-
ne s priemyselnou zónou na druhej strane, 
kde pôsobí výrobný závod Kia a  takto by 
spojili spomínané dva priemyselné parky. 
Túto spojnicu by využívala aj medzinárod-
ná doprava, čím by sa  odbremenila Žilina. 
V  tomto prípade je už spracované územné 
rozhodnutie na mimoúrovňovú križovatku 
a  mostné prepojenie zo smeru Strečno na 
Varín. Momentálne ale Slovenská správa 
ciest nemá vyčlenené finančné prostriedky 
na realizáciu tohto projektu.

-Spočiatku ste sa trápili s finančnou situá-
ciou obce. Podarilo sa vám ju zlepšiť? Máte 
ambíciu a konkrétne kroky, ako ju podporo-
vať aj v najbližšom období v prípade, že vás 
znovu zvolia za starostu? 

V r. 2010, keď som nastúpil do funkcie, som 
si dal prehodnotiť finančnú situáciu a  zistil 
som, že obec sa nachádza v zlej finančnej si-
tuácii. Túto skutočnosť mi  zároveň v marci 
2011 potvrdilo upozornenie z  Ministerstva 
financií SR, že obec má prekročenú maxi-
málnu mieru zadlženosti, čiže viac ako 60%. 
Po prepočte dlh vychádzal na vyše 70%. Obci 
hrozila nútená správa, preto sme museli pri-
jať určité opatrenia a  v spolupráci s bankou, 
ktorá zabezpečovala finančné prostriedky 
v rámci pôžičiek, sme urobili reštrukturali-
záciu všetkých dlhov s tým, že určité finanč-
né prostriedky sme museli zložiť ihneď, aby 
sme sa dostali pod 60-percentnú hranicu, 
ktorá je podmienená zákonom. Banka nám 
vyšla v ústrety, čo sa týka úrokových sadzieb 

aj splácania pôžičiek a  dnes môžem pove-
dať, že miera zadlženosti obce klesla cca 
na 40-percentnú hranicu a  napriek tomu, 
že sme mali zlú finančnú situáciu, dokázali 
sme podporiť niektoré projekty aj z  vlast-
ných zdrojov. Podarilo sa nám odvrátiť túto 
nepriaznivú finančnú situáciu a  myslím, že 
v rámci možností sme aj čo-to vybudovali.  

-Myslíte si, že je možné, aby obec nebola 
vôbec zadlžená? 

Finančný limit, ktorý obec dostáva do 
rozpočtu zo štátu v rámci podielových daní 
a   miestnych daní nie je až taký, aby sa pri 
väčších aktivitách mohla spoliehať na tie-
to finančné limity. Ja si myslím, že pokiaľ 
má obec nejako napredovať v rozvoji, je pri 
väčších aktivitách potrebné zobrať aj pôžič-
ku, ale samozrejme, rozumne, a naplánovať 
aktivity tak, aby sme pri braní pôžičiek opäť 
neprekročili hranicu zadlženosti obce, ktorú 
pripúšťa zákon. Tiež nemožno riešiť všetky 
veci naraz, pokiaľ to obci finančná situácia 
nedovoľuje.  

-V rámci vašej kampane by sa vás mno-
hí športoví nadšenci možno spýtali, či ste 
ochotný riešiť situáciu lyžiarskeho strediska 
Ostredok. Čo by ste im povedali? 

Samozrejme, ako mnohí občania, aj ja 
som športový nadšenec a  jedným z mojich 
obľúbených zimných športov je lyžovanie. 
Tiež mi prekáža, že nemáme dobre vybu-
dované podmienky na lyžovanie. Myslím si, 
že vybudovať stredisko v  takej nadmorskej 
výške, v  akej sa obec Strečno nachádza,  je 
neefektívne, keďže nie každý rok je priaznivá 
zima a  lyžiarske stredisko je potrebné udr-
žiavať. Na to, aby sme tam mohli investovať 
peniaze, sú potrebné aj vhodné klimatické 
podmienky a  zasnežovanie, čo predstavuje 
nemalé finančné prostriedky. 

Väčšinou lyžiarske strediská nie sú v správe 
miest a  obcí, ale v  súkromných rukách de-
veloperov a finančných skupín, ktoré sa zao-
berajú rôznymi podnikateľskými aktivitami  
a z  investícií očakávajú návratnosť. Určite 
by som bol rád, keby boli u nás vybudova-
né lepšie podmienky na lyžovanie, ale klíma 
a  nadmorská výška nám neumožňujú  ich 
podstatne zlepšiť. Ďalší dôvod, kvôli ktoré-
mu sa stredisko neuživí  je ten, že v okolí úz-
kej doliny nie je možné parkovať väčší počet 
áut a vzhľadom na terén a úzke cesty v tejto 
oblasti nie je ani možnosť vybudovať väčšie 
parkovisko. 

Ale ako som povedal, lyžovanie je mi blíz-
ke a som ochotný riešiť situáciu lyžiarskeho 
strediska v rámci finančných možností, kto-
ré obec môže poskytnúť.

-V obci sa Vám podarilo rozbehnúť pod-
ujatie „Ľekvárové hody“, ktoré si získalo 
priazeň obyvateľov. Vnímate, že je potrebné 
usporadúvať ďalšie podobné podujatia, aj 
vzhľadom na rozvoj vzťahov s hosťami? 

Ja si myslím, že v obci máme dosť kultúr-
nych podujatí, na ktoré sa môžu prísť ľu-
dia zabaviť, odreagovať sa či oddýchnuť si 
a, samozrejme, tieto možnosti ponúkame 

aj širokému okoliu a hosťom. „Ľekvárové 
hody“ sme založili na myšlienke oživenia 
tradícií v obci. Keďže termín podujatia mal 
byť v čase, keď dozrievajú slivky, spojili sme 
ich s  oslavami SNP. Uctenie pamiatky par-
tizánov padlých v SNP zhromažďuje každo-
ročne v Strečne zahraničných hostí a rôzne 
významné osobnosti, a  teda sme sa snažili 
pozvať ich aj do našej dediny na „Ľekvárové 
hody“ a ukázať im život obce a  jej kultúru. 
Politickým predstaviteľom sme aj takýmto 
spôsobom ukázali myšlienku podujatia. Je-
den rok nám na jej rozvoj prispelo MK SR 
vo výške 500 eur a druhý rok ŽSK poskytol 
finančnú dotáciu vo výške 600 eur. 

-Viackrát ste v  príhovoroch v Strečnian-
skom hlásniku spomínali, že Vám ľudia ad-
resovali kritiku. Ako ste sa vysporadúvali 
s týmto tlakom? 

Tak ako som už spomínal, práca s  ľuďmi 
nie je ľahká a ako predstaviteľ obce vidím už 
niektoré veci inak, ako ich vidia ľudia. Kriti-
ku od nich vnímam ako nastavenie zrkadla, 
aby som sa poučil z podnetov ľudí a  snažil 
sa im ísť v ústrety. Kritika ma posúva ďalej, 
otvára mi oči a pokiaľ sa nezahľadím len sám 
do seba a prijmem ju, môžem ďalej napredo-
vať a môžem pre ľudí viac urobiť. 

-Všimli sme si zvyk, ktorý ste v  obci za-
viedli – blahoželania jubilujúcim občanom. 
Čo Vás k tomu viedlo a ako tento - už zvyk 
- hodnotíte? 

Neviem, či som s tým začal ja, alebo to ne-
bolo také propagované v  predchádzajúcom 
období. Každopádne k  týmto jubilantom 
pociťujem úctu a  vážim si ich, sú to ľudia, 
ktorí pre nás veľa urobili a  odovzdali nám 
svoje skúsenosti, mnohému nás naučili, obe-
tovali svoju lásku a myslím si, že si zaslúžia 
úctu a pozornosť. Veď kto nás môže mať viac 
rád ako ten starší človek, ktorý nám dá všet-
ko, čo môže? Táto generácia našich dedov a 
pradedov bola tá, ktorá budovala túto obec 
a  vytvárali nám ďalšie možnosti, aby sme 
sa my mali lepšie, a preto si to veľmi vážim 
a snažím sa s nimi troška o tom porozprávať, 

Bc. Dušan Štadáni je starosta obce 
Strečno. Má 43 rokov, študoval na Fa-
kulte prírodných vied  Univerzity Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici. Je ženatý a 
má dve deti.

Záľuby: šport (futbal, lyžovanie, turis-
tika), domáci majster 
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pripomenúť si ich mladosť a poblahoželať im 
veľa zdravia. 

-Zatiaľ čo ohľadom výstavby  chodníka 
v oblasti „Močidelné“ už podnikáte konkrét-
ne kroky, chodník medzi mostom spájajú-
cim Strečno s Nezbudskou Lúčkou a parko-
viskom pod hradom sa zatiaľ nedočkal ani 
návrhov. Kedy plánujete túto situáciu riešiť?

V  obci existuje spracovaná dokumentácia 
ohľadom chodníka medzi  lávkou a  parko-
viskom pod hradom a tiež ho pokladám za 
dôležitý. V  tomto úseku však plánuje ŽSK 
výstavbu cyklotrasy medzi hradmi Budatín 
a Strečno, takže dokumentáciu pre zrealizo-
vanie zámeru sme posunuli im. Otázkou je, 
či Európska únia poskytne prostriedky, aby 
ŽSK mohol tento projekt zrealizovať. 

-Ako vnímate to, že čoraz viac občanov 
parkuje svoje autá na cestách? 

Každý rok upozorňujeme rozhlasom hlav-
ne počas zimného obdobia, aby občania 
parkovali autá na svojich pozemkoch, pre-
tože parkovaním na cestách sťažujú situáciu 
zimnej údržbe ciest. Myslím si, že každý by 
si mal uvedomiť, že by mal svoje auto za-
parkovať do svojho dvora a vybudovať preň 
patričné miesto. Dnes má niekedy jedna do-
mácnosť aj tri autá a začína to byť neúnosné. 
Tým, že stoja na cestách, obmedzujú cestnú 
premávku a ohrozujú jej účastníkov. 

-Obecný kalendár má podľa Vašich slov 
byť prostriedkom na vzbudenie úcty a  pat-
riotizmu. Viackrát ste sa tiež vyjadrili, že 
si obyvatelia nevážia spoločné hodnoty ani 
majetok obce. Čomu tento jav pripisujete? 

Jednou z mojich myšlienok, keď som pri-
šiel do úradu, bolo dať ľuďom niečo príjem-
né, malé, čo by ich potešilo, a z čoho by cí-
tili, že obec na nich myslí. Nechcel som, aby 
v  obecnom kalendári boli len nejaké fotky, 
nápis ,obec Strečno´ a strohé telefónne čísla. 
Moja predstava bola, aby sa ľudia v kalendári 
našli a povedali si, že to, čo robia v obci, má 
zmysel, aby ich to povzbudilo a inšpirovalo 
pokračovať v  rozvoji Strečna. To by budo-
valo aj udržiavanie života v  našej komuni-
te, rešpekt a vzájomnú úctu. Sú rôzni ľudia 
a  jedni si svoju obec vážia a  iní nie, nezau-
jíma ich, čo je za ich plotom. Chceli by mať 
to i ono, ale aj oni by mohli k tomu nejakým 
spôsobom prispieť. Bol by som rád, keby si 
to uvedomili. 

-Máte v  úmysle vychovávať ľudí k  tomu, 
aby si toto uvedomovali? 

Práve jednou z takých možností na spoloč-
ný život a vzájomné rešpektovanie sa ľudí je 
aj forma kultúrnych a rôznych športových 
podujatí, kde sa ľudia stretnú, porozprávajú 
sa. Tiež, keď sa uvidia v kalendári, pociťujú, 
že sú pre obec dôležití a  to, že ich zviditeľ-
níme, môže motivovať aj ostatných urobiť 
niečo pre druhých. 

-V roku 2011 ste sa zapojili do súťaže o det-
ské ihrisko, ale neúspešne. Plánujete sa ešte 
zaoberať touto otázkou?

Myšlienka vybudovať tu centrum parku 
a  oddychu je a  zostáva, keďže sme neboli 
úspešní v rámci projektu, vyčleníme na to 

vlastné prostriedky. Možno to nevybudu-
jeme hneď o rok, ale postupne. Práve teraz 
sme dostali výzvu v rámci MAS TD, kde som 
sa snažil zabezpečiť  vybudovanie outdooro-
vého centra. Spoločenstvo MTD navrhlo 
v  rámci spomínanej cyklotrasy vybudovať 
pre športových nadšencov aj oddychovú 
zónu, resp. zónu, kde sa ľudia okrem bicykla 
odreagujú a zašportujú si na rôznych posil-
ňovacích  strojoch v prírode. Park pri našom 
obecnom úrade je na to vhodný, toto miesto 
členovia MTD schválili a práve prebieha vý-
berové konanie na dodávateľa športového 
zariadenia. Postupne môžeme pokračovať 
v naplnení vízie oddychovej časti pri obec-
nom úrade. 

-Situáciu s odpadom za obecným úradom 
ste vyriešili ideou zberného dvora. Myslíte si, 
že to bude konečné riešenie vysporiadania sa 
s odpadom v obci? Čo hovoríte na skládky 
v blízkosti Váhu? 

Všetko je to o nás ľuďoch – ako vnímame 
prírodu. V  obci sme zriadili kontajnerový 
systém, kde môžu občania vyhodiť časť ko-
munálneho odpadu a nadrozmerný odpad, 
aby nevznikali čierne skládky. Nie každý je 
natoľko uvedomelý a tiež lenivosť bráni ľu-
ďom prísť a  odpad vyhodiť na skládku za 
obecným úradom, a  teda vznikajú čierne 
skládky. Pokiaľ nám niekto nahlási nelegál-
nu skládku, snažíme sa ju v  rámci svojich 
finančných možností odstrániť. V  jarnom 
období sme so žiakmi ZŠ v rámci Dňa zeme 
čistili okolie Strečna a s Rybárskym združe-
ním sme  rušili čierne smetiská pri Váhu. Je 
pravda, že sa tu odpad hromadí, preto vznik-
la myšlienka riešiť situáciu zberným dvo-
rom, aby sme zabezpečili úložisko odpadu 
v súlade so zákonom. 

-Obec chce začať s  výstavbou nových ná-
jomných bytov v časti Radinové. Môžeme to 
chápať aj ako krok v snahe prilákať ďalších 
obyvateľov? 

V  prvom rade je snahou obce zabezpečiť 
komfortné bývanie pre našich obyvateľov. 
Zároveň výstavba ponúka možnosť prilákať 
ľudí, ktorí pracujú v  našom priemyselnom 
parku a  do Strečna dochádzajú za prácou. 
Samozrejme, obec musí vytvárať podmienky 
pre ďalší rozvoj, a to aj výstavbou nových do-
mov, a práve preto sme si objednali vypraco-
vanie rozšírenia územného plánu o lokalitu 
popri Váhu, ktorú som spomínal.

-V roku 2013 ste v obecnom zastupiteľstve 
riešili návrh pripravovaného projektu Euró-
pa pre občanov a v rámci neho kultúrne vý-
meny medzi obcou a partnerským mestom 
St. Pol de Léon. Uskutočnili ste vlastne tento 
projekt? 

Charakter projektu mal spočívať vo vzá-
jomnom spoznávaní dvoch partnerských 
obcí prostredníctvom výmenných pobytov 
detí. St. Pol de Léon je mesto, kde žili fran-
cúzski partizáni, ktorí v SNP bojovali pri 
Strečne, V  deväťdesiatych rokoch vznik-
la  myšlienka spoznávania našich národov. 
Vtedy sa uskutočnili výmenné pobyty detí zo 
ZŠ v Strečne a detí zo školy v St. Pol de Léon. 

V  rámci výzvy Európskej únie na podobný 
projekt sme chceli získať finančné prostried-
ky, aby sme obnovili túto spoluprácu. Pro-
jekt sa neuskutočnil, pretože bol potrebný 
obojstranný súhlas predstaviteľov partner-
ských miest.  V tom čase prebiehali vo Fran-
cúzsku voľby do samospráv a starosta mesta 
nevedel, či by jeho prípadný nástupca chcel 
pokračovať vo viazanom  zmluvnom vzťahu. 
Napokon vypršala lehota, v ktorej sme mohli 
projekt podať, a preto sa nám ho nepodarilo 
zrealizovať.

-Kedysi v obci pôsobil lekár pre dôchodcov 
a fungovala aj poradňa pre budúce mamičky. 
Rozmýšľali ste nad obnovením týchto slu-
žieb? 

Keďže sa zmenili predpisy ohľadom posky-
tovania zdravotnej starostlivosti, sám lekár 
ukončil činnosť poskytovania služieb v obci 
a tiež aj detská lekárka. Pri výročnej schôdzi 
Jednoty dôchodcov pán doktor vysvetlil, 
prečo nemôže ďalej prevádzkovať tieto služ-
by v obci. Navrhol možnosť, že bude mať vy-
hradené ordinačné hodiny prednostne pre 
občanov Strečna tak ako aj doteraz - v utor-
ky po 13-tej hodine vo svojej  ambulancii v 
Žiline. Chápem, že toto riešenie znamená 
pre dôchodcov obmedzenie. Ponúkal som 
lekárovi aj iné priestory, ale on vysvetlil, že 
ďalej nemôže externe prevádzkovať nejakú 
ambulanciu, môže nevládnych pacientov 
jedine navštevovať doma, ak ho príbuzní za-
volajú. 

- A s iným lekárom ste sa o tom nerozprá-
vali? 

Hovoril som aj s  iným lekárom, aké pod-
mienky máme splniť, aby sme mohli zria-
diť každodennú ambulanciu lekára v  obci. 
Vyjadril sa, že obec Strečno nie je spádová 
oblasť a   je potrebný určitý počet pacientov 
(cca 2 tisíc), aby  bola ambulancia prevádz-
kyschopná. Je jasné, že takýto počet dôchod-
cov v obci nie je. Takisto, u nás takáto ambu-
lancia nikdy nebola, preto je problematické 
niečo nové zriaďovať. 

- Oslovila by Vás napríklad myšlienka 
otvorenia lekárne v obci? 

V  tom čase, keď tu ešte lekár poskytoval 
zdravotnú starostlivosť, vznikla aj myšlien-
ka zriadiť lekáreň buď v pastoračnom centre 
alebo v budove pri lávke, kde je teraz bar. Ko-
munikoval som s ľuďmi, ktorí prevádzkovali 
lekárne, ale pretože tu nie je zabezpečená 
denná ambulancia a  lekár tu dochádzal len 
raz týždenne, prevádzkovanie takejto služby 
je z ekonomického hľadiska nerentabilné. 

-Tri  pojmy, ktoré vám napadnú pri myš-
lienke na obec? 

Rodná obec - láska k nej. Hrdosť, že tu bý-
vam. Fascinujúca okolitá príroda.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rozhovor spracovala: Michaela Melová, 

obyvateľka Strečna, študentka 2. ročníka 
žurnalistiky na Katolíckej univerzite v  Ru-
žomberku. Rozhovor je uverejnený aj na jej 
študentskom blogu, nájdete ho na stránke 
http://zumag.ku.sk/author/michaela.melova/ 
v zozname článkov.
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Výmennou aktivitou  projektu Cezhraničná 
kultúrna vzájomnosť bola tiež účasť našich 
súborov na oslavách výročia založenia obce 
nášho projektového partnera – Kozlovíc.

Tohtoročných už 720 rokov si pripomenuli 
tradičným celodenným programom v areáli 
hasičskej zbrojnice.

Deň obce Kozlovice 13. septembra bol už 
druhým podujatím, kde  sa stretli a pred-
stavili naše a kozlovické kultúrne súbory. 
Strečnianske hody privítali dychovú hudbu z 
Kozlovic a na Deň obce Kozlovice bola zas 
pozvaná naša dychovka a tiež heligonkári.

Do dediny valašských vojvodov sme dora-
zili napoludnie a po privítaní starostom – pá-

nom Tofelom a koordinátorom projektu na 
českej strane – pánom Vašendom nás odo-
vzdali do rúk hostesiek, ktoré sa o nás starali 
počas celého pobytu. Najskôr sme si prezreli 
historický mlyn a jeho rekreačný areál, v kto-
rom sme sa presvedčili ako zaujímavo, účel-
ne  a s dôrazom na zachovanie kultúrneho 
dedičstva je možné predstaviť minulosť na 
vidieku.

Nasledovala návšteva obecní školy v areáli 
bývalého fojtsví – bolo sídlo valašských voj-
vodov v 16. a 17. storočí. Autentické zaria-
denie, pomôcky a oduševnený výklad nám 
predstavil atmosféru a pomery v škole na 
začiatku 20. storočia.

Aj prehliadka valašského pivovaru v hos-
podárskych budovách fojtství ukázala, ako 
sa môže pozitívne podpísať na rozvoji obce 
zmysluplný podnikateľský zámer. Nielen 
špecifické miestne značky piva, ale aj rekon-
štruované priestory sú pozvánkou pre každé-
ho, kto chce skúsiť niečo nezvyčajné. 

Ochutnávka piva bola pre našu skupinu 
pripravená v týchto priestoroch pri obede. 
Starosta Kozlovic nás i tu privítal a vyjadril 
potešenie z nových vzťahov, ktoré by mali 

Deň obce Kozlovice
mať budúcnosť.

Ponuku Kozlovic, ktorú sme nemali mož-
nosť zvládnuť počas poldenného pobytu, 
nám predstavili hostesky videoprojekciou a 
hovoreným slovom.

Po obede sme sa už presunuli do miesta 
programu obecnej slávnosti. Program bol 
pestrý a diváci mali možnosť vidieť nielen 
činnosť svojich kultúrnych a občianskych 
zoskupení. Organizátori pre nich pripravi-
li i produkciu známych českých umelcov a 
samozrejme mohli vidieť v podaní našich 
súborov tiež  úroveň slovenskej kultúry zo 
Strečna.

Našej dychovke  predchádzalo vystúpe-

nie vychádzajúcej českej hviezdy – Marka 
Ztraceného a záver vystúpení bol venovaný 
hviezde večera – duu Těžkej pokondr.

Strečnianka sa predstavila zmesou skla-
dieb a spevu, ktoré reflektovali divácku ku-
lisu. A že výber i známych českých skladieb 
bol správny, dokazoval úprimný potlesk a aj 
osobné poďakovania. 

Českými a známymi skladbami sa v dvoch 
vstupoch predstavili tiež heligonkári  Kra-
kovské kvarteto a zoskupenie Bukovinskí-
-Meško.

Dychovka aj heligonkári boli dôstojný-
mi reprezentantmi Strečna a ich vystúpenie 
malo nielen momentálny význam, ale určite 
sa i v budúcnosti potvrdí zámer projektu  s 
príznačným názvom Cezhraničná kultúrna 
vzájomnosť.

Mala by to byť nielen spolupráca na kul-
túrnom poli, ale i medzi samosprávami. Deň 
obce Kozlovice, ústretovosť a pohostinnosť 
organizátorov a priateľská atmosféra obecnej 
slávnosti sú toho prísľubom.                     /pa/

Zamestnanecký grantový 
program KIA

Nadácia KIA Motors Slovakia v Nadácii 
Pontis vyhlásila už šiesty ročník Zamest-
naneckého grantového programu. Na 
podnet a odporúčanie nášho občana Sa-
muela Zajaca – zamestnanca KIA Motors 
Slovakia podala obec Strečno dve projek-
tové žiadosti v rámci programu Región v 
pohybe

Bezbariérový vstup 
do ZŠ

Projekt riešil výmenu povrchu a vybu-
dovanie prístupového chodníka s napo-
jením na existujúcu bezbariérovú rampu 
pre imobilných žiakov a návštevníkov ZŠ 
v Strečne.

Súčasný nevyhovujúci čiastočne asfal-
tový úsek v dĺžke 58 m bol nahradený 
zámockou dlažbou s obrubníkmi s prie-
bežným napojením na už vybudovaný 
chodník. Upravený povrch v bezprostred-
nej blízkosti rampy slúži aj ako odstavná 
plocha pre individuálnu prepravu (bicykle, 
vozíky a pod.) Materiálové náklady na re-
alizáciu boli hradené z prostriedkov dotá-
cie. Prípravné práce a realizácia hradené 
z prostriedkov zriaďovateľa ZŠ - žiadateľa 
projektu - OÚ Strečno  boli zabezpečované 
rodičmi žiakov ZŠ – Radou rodičov a kva-
lifikovanými osobami.

Rozpočet projektu:  6016, 28 €
Príspevok Nadačného fondu KIA Motors 

Slovakia v Nadácii Pontis:  2500 €
Vlastný vklad – obec Strečno: 3516,28 €
Ukončenie realizácie: august 2014

Materiálna podpora 
DFS Hajovček

Projekt zabezpečuje rozšírenie a obnovu 
materiálneho vybavenia detského folklór-
neho súboru a vytvára požadovaný kvalita-
tívny priestor pre rozvoj súčasnej základne 
a nastupujúcu generáciu. Požadovanú 
dotáciu tvorí doplnenie krojovej výbavy 
– krpce, kožúšky a nohavice a nástroja – 
huslí.

Krojové súčasti, ako výsledok etnolo-
gického výskumu, sú špecificky viazané k 
obci Strečno. Budú súčasťou súčasného a 
perspektívneho repertoáru DFS Hajov-
ček pri miestnych, regionálnych a medzi-
národných vystúpeniach prezentujúcich 
našu kultúru.

Rozpočet projektu: 650,00 €
Príspevok Nadačného fondu KIA Motors 

Slovakia v Nadácii Pontis: 552,27 €
Vlastný vklad – obec Strečno: 97,73 €
Ukončenie realizácie: október 2014
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Možno si mnohí z  nás pamätajú krásne 
detské časy a hry, ktorým sme sa kedysi ve-
novali. Keď sa vyhodil starý detský kočík, 
otec už nepotreboval opotrebované dre-
vo...všetky súčiastky sme vedeli využiť. Aj 
kolieska, dosky, starú stoličku...a drevená 
kára bola na svete.

Už v roku 1963 sa redaktori časopisu 
„ABC mladých techniků a přírodovědců“ 
začali zamýšľať nad problematikou zvýše-
ného počtu úrazov detí na rôznych neod-
borne a úplne nadivoko stavaných vozít-
kach. Výsledkom bol plán Mirka Koláře na 
stavbu vozítka „Svišt“ pre jazdu z kopca.

V roku 1968 sa pár nadšencov „hurtov-
níc“, ako sa predtým nazývali dnešné mi-
nikáry, rozhodli usporiadať I. majstrovstvá 
Československej socialistickej republiky o 
Pohár časopisu ABC mladých technikov 
a prírodovedcov v Mariánskom údolí. 

Postupom času sa minikárový šport zdo-
konaľoval a  v  súčasnosti je na Slovensku 
niekoľko minikárových klubov. 

Slovenský zväz minikár je členom Slo-
venskej asociácie motoristického športu 
(SAMŠ). 

Minikáry patria k motoristickým špor-
tom, hoci žiaden motor nemajú. Preto sú 
najekologickejším (aj najlacnejším) moto-
ristickým športom. Minikáry sa pohybujú 
iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia 
z kopca dole. Hore sú potom minikáry vy-
tiahnuté väčšinou na lane za traktorom.

Tento šport je určený predovšetkým pre 
deti (od 5 rokov) a mládež, ale venujú sa 
mu aj dospievajúci a dospelí. Učí jazdcov 
reagovať na šmyky, ale  pretekári  predo-
všetkým získavajú cit pre brzdenie a pre-
cízne šoférovanie. Prispieva aj k dopravnej 
výchove a rozvíja ich technickú tvorivosť a 
súťaživosť v duchu fair-play. Poskytuje veľ-
mi dobré základy pre ďalšie motoristické 
disciplíny ako sú motokáry, automobily, 
či formule. Deti sa naučia vymieňať pneu-
matiky a iné technické zručnosti. Zároveň 

sa venujú niečomu zaujímavému, s čím sa 
môžu pochváliť, ukázať kamarátom vyhra-
né trofeje... A v neposlednom rade - deti 
strávia víkendy s rodičmi a priateľmi. 

Minikárová sezóna sa začína koncom 
apríla a končí v septembri. Preteky minikár 
sa organizujú po celom Slovensku, Česku, 
ale aj celej Európe. 

Na Slovensku a v Čechách sa jazdí predo-
všetkým slalom. 

Slovenskí jazdci absolvujú počas roka 
zvyčajne okolo 10 pretekových víkendov - 
v rámci Majstrovstiev Slovenska 6 - 7 pre-
tekov, Slovenského pohára 7 - 8 pretekov a 
Európskeho pohára 3 preteky. Na konci se-
zóny sú najlepší jazdci odmenení pohárom 
za celkový výsledok. Majstri Slovenska sú 
ocenení aj v rámci Večera majstrov volantu 
SAMŠ. 

Pretekári sú na začiatku sezóny zaradení 
do jednotlivých vekových kategórií, v kto-
rých budú jazdiť počas celého roka. 

Cieľom pretekárov je prísť do cieľa čo 
najrýchlejšie, pričom musí správne prejsť 
bójkové úseky. Väčšinou sú 3 bójkové úse-
ky na trati, skladajú sa z červených a zele-
ných bránok, pričom jazdec ich musí prejsť 
správne - zelená bójka je po pravej ruke a 
červená po ľavej ruke pretekára, za zhode-

nú bójku sa pripočítajú k času 2 sekundy, 
za nesprávne obídenie je 100 sekúnd. Jaz-
dec sa na štarte môže jedenkrát odraziť. V 
cieli musí bezpečne zastaviť.Čas sa meria v 
minútach, sekundách a stotinách, pričom 
rozdiely medzi jazdcami sú niekedy iba 
pár stotín až desatín. 

Chcem začať jazdiť. Čo potrebujem ve-
dieť?

Ak Vás minikárový šport oslovil a chcete,  
aby vaša dieťa (alebo aj Vy sami) jazdilo,

oslovte niektorý z existujúcich klubov. 
Minikáry nájdete aj na web stránke www.
minikary.com, mail: minikary@gmail.com, 
prípadne info aj u  rodičov pretekárov – 
Monika Obertová, monikaobertova@gma-
il.com, alebo Michal Oberta, oberta.m@
azet.sk.

Obec Strečno má v  tomto športe svoje 
zastúpenie. 

Je to Juraj Oberta ml. (16 r), momentálne 
študuje v druhom  ročníku  na SOŠE v Ži-
line. Juraj jazdí už niekoľko rokov a tento 
rok dosiahol svoj najväčší úspech v mini-
kárach. V kategórii M3 získal titul Majstra 
Slovenska a prvé miesto v Slovenskom po-
hári za rok 2014.

Ďalší úspešný a  šikovný pretekár zo 
Strečna je prváčik zo ZŠ SNP Miško Ober-
ta. Miško začal pretekať ešte len v tejto se-
zóne 2014 v  kategórii M1, ale už teraz si 
vie bravúrne poradiť s bójkovými úsekmi. 
Miško má za sebou aj niekoľko víťazstiev 
na pretekoch po celom Slovensku a získal 
II. miesto na  Majstrovstvách Slovenska 
a  tiež II. miesto v  Slovenskom pohári za 
rok 2014.  

Obaja strečnianski chlapci patria do ži-
linského klubu minikár, v  ktorom sú aj 
ďalší pretekári: 8 ročný Matúško Filip (sú-
časný majster Slovenska v M1, tiež majster 
Slovenska za rok 2013), Anička a  Peter 
Blanárovci, ktorí jazdia už od svojich 4 ro-
kov a v minikárovom športe dosiahli veľké 
úspechy. Veľké ďakujem patrí dlhoročné-
mu vedúcemu klubu Ľubošovi Blanárovi. 

Monika Obertová

Minikárový šport Juraj Oberta, minikárový klub Žilina

Michal Oberta, minikárový klub Žilina
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Po minuloročnom postupe z II. triedy  
pokračuje žiacke mužstvo v dobrých vý-
sledkoch.

Po jesennej časti ročníka 2014/15 muž-
stvo žiakov obsadilo 1. priečku v súťaži I. 
trieda. Sme len v polovici ročníka,  napriek 
tomu hráčom gratulujem a prajem veľa 
ďalších úspechov.

Potvrdzuje sa, že ak vzbudíme v deťoch 
nadšenie, pozitívne ich motivujeme k tré-
novaniu a  rozvinieme ich potenciál, tak 
dokážeme spoločne robiť aj pekné futbalo-
vé výsledky a kladne reprezentovať obec v 
našom regióne.

Mňa ako trénera však viac ako výsledky 
teší  aktuálny väčší  záujem   hráčov o fut-
bal a tiež to, že nám začínajú pribúdať noví 
mladí hráči. Znovu opakujem, že všetky 
deti majú u nás dvere otvorené.

Informácia pre rodičov,  pôsobenie v na-
šom mužstve, je bez akýchkoľvek poplat-
kov. 

Noví hráči  sú pre nás výzvou k ďalšej 
činnosti a potrebný potenciál pre celý fut-
balový klub. Jedine zo širokej základe sa 
môžu zrodiť hráči pre mužstvo dospelých 
FK Strečno,  v niektorých prípadoch mož-
no aj  pre vrcholový futbal. 

Mojim  cieľom je vychovávať komplex-
ných hráčov čo do futbalových, ale aj osob-
nostných kvalít. 

Zároveň by som chcel apelovať na rodi-
čov,  ktorí majú  záujem nejakou formou 
pomôcť pri fungovaní a činnosti nášho 
mužstva. Pridajte sa k nám, sme otvorení 
spolupráci. Očakávame a oceníme vašu 
snahu  pri organizovaní  našich aktivít.  
Vopred Vám ďakujem.

Ďakujeme našim priaznivcom a fanúši-
kom za podporu a povzbudzovanie.

Najlepší  strelci  jesennej časti :
1. Jakub Peťko  24 gólov + Andrej Zaťura 

24 gólov  (dvaja strelci majú rovnaký počet 
gólov)

Úspešná jeseň žiackeho mužstva FK Strečno
2. Timotej  Čičmanec 7 gólov
3. Michal Beháň  2 góly, Patrik Taraba 2 

góly, Ivan Štadáni  2 góly
Najviac odohratých zápasových minút 

mali hráči :
1. Andrej Zaťura
2. Marian Beháň  
3. Tomáš Oberta 
Najstarší hráči žiackeho mužstva po-

stupne získavajú skúsenosti a nastupujú  
v zápasoch mužstva dorastu. Taktiež sa 
zúčastňujú na  tréningoch dorastu. Tým-
to spôsobom im chceme uľahčiť prechod 
zo žiackej do dorasteneckej kategórie, pre  
lepšie a rýchlejšie etablovanie  na nároč-
nejšie podmienky a lepšiu spoluprácu 
žiackeho a dorasteneckého mužstva.

Výsledky stretnutí :
STREČNO – H.HRIČOV 3:1 
VEĽKÉ ROVNÉ – STREČNO 0:3
STREČNO – KRASŇANY 3:2
PREDMIER – STREČNO 3:1
STREČNO – ZBYŇOV 3:2
BYTČICA – STREČNO 1:3
STREČNO – ŠTIAVNIK 1:2
STREČNO – HLINÍK 6:2
KAM. PORUBA – STREČNO 0:14
STREČNO – LIETAVSKÁ LÚČKA 5:0
VIŠŇOVÉ – STREČNO 1:6
STREČNO – TERCHOVÁ 2:2
STREČNO – NEDEDZA 8:0
ROSINA – STREČNO  1:3
STRÁŇAVY – STREČNO 1:7
Naša aktuálna činnosť:
V prechodnom  období  november- de-

cember, budeme trénovať 2x týždenne
( 1x telocvičňa, 1 x prírodné ihrisko )
Celému mužstvu vyslovujem poďakova-

nie a pochvalu za jesennú časť. Hráčom 
prajem,  aby v ďalšej jarnej časti nadviazali 
na doterajšie dobré výsledky a  dobrý prí-
stup k trénovaniu a zápasom. 

Pozor ! Vždy je čo zlepšovať.
Ing. Róbert Benedig, tréner žiakov

RADOSŤ 
Z TURISTIKY

Turistika, teda chodenie po horách,  sa 
v Strečne dostalo do takých rozmerov, že 
sa to zdá až nemožné. Keď sa pred troma 
rokmi začínalo s organizovanou turistikou 
cez práve založený miestny odbor Matice 
slovenskej , na prvý výlet sa nás vybralo 
len pár. Dnes môžem povedať, že keď idú 
Strečňania horou, tá sa trasie. 

Tak to bolo aj pri ostatnom nočnom pre-
chode zo Stráňav na Javorinu a do Strečna. 
Už po tretíkrát sme si naplánovali, že k pa-
mätníku bojov prídem tak, aby sme videli 
západ slnka. Počasie chcelo, že sa nám naše 
predstavy aj splnili a slnko zapadať sme vi-
deli. Vlani to bolo trochu komplikované, 
keď sme sa rozhodli ísť hore ako stráňav-
skí turisti, teda autobusom. Tomu sa však 
akosi isť hore nedarilo, a tak západ slnka 
videlo len pár ľudí a to tí, ktorí sa rozhodli 
ísť hore peši.

V tomto roku sme sa rozhodli vidieť 
slnko zapadať všetci. Preto naši perfektní 
navigátori Peter Oberta a Dušan Ďurčo 
to zorganizovali tak, že sme k pamätníku 
prišli všetci včas. Videli sme, ako sa slnko 
dotklo horizontu a na tmavnúcej sa  oblo-
he bolo možné rozoznať desiatky lietadiel 
na oblohe. Bezveterné počasie a pekné po-
hľady na zapadajúce slnko nás z vrchu ani 
dáko dole naťahalo. Predsa však slnko za-
padlo a rýchlo prišla tma, a tak sa postup-
ne vyťahovali všakovaté baterky a šľapalo 
sa na Strečno. 

Prestávka bola až na „Pitnom námestí“, 
čiže na Uhlisku. Tu sa zapálil oheň a začalo 
sa s opekaním klobás, slaniny a paličiek. 
Srandy,    smiechu a rehotu nebolo konca 
kraja. Určite si na svoje prišli aj medvede 
a jelene. Na niektorých hláškach sa museli 
rehotať aj oni. Zrazu sa však začala zo všet-
kých strán  na nás tlačiť zima a ani tlačenie 
sa k ohňu nepomohlo, a tak sme sa vybrali 
dolu do doliny. Cestou sme stretli spon-
zora turistov, Miloša Sokolovského, ktorý 
to už doma ako chorý človek nemohol vy-
držať a vybral sa nám oproti. To bolo opäť 
hlášok a smiechu. 

Do Strečna sme prišli tesne pred desiatou  
v  noci, a tak niektorí stihli jemné občer-
stvenie v miestnych občerstvovacích sta-
niciach. Však ponáhľať sa nebolo kde, veď 
bola sobota. Spokojných  bolo všetkých 67 
účastníkov prechodu. Tí všetci, aby som 
ešte nezabudol, si prezreli Múzeum malo-
fatranskej operácie v Stráňavách, kde nám 
ho pekne predstavil Kamil Hruška, duša 
života v tejto obci. 

Týmto chcem ešte poďakovať nášmu do-
pravcovi a prepravcovi Ladikbusu, ktorý 
pre nás nachádza vždy pochopenie.

Pavol Ďurčo, predseda MO MS Strečno
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 30. októbra v náklade 350 ku-

sov. Za obsahovú časť materiálov zodpove-
dá redakčná rada v zložení: P. Albrecht, D. 
Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová, E. Trnov-
cová, E.Balcárová

Foto: T. Srneček, Ľudovít Košalko, P. 
Ďurčo ml., OU Strečno

Tlač: Varínska Tlačiareň
Reg. číslo: RP388/2008

Naši stredoškolskí tínedžeri obsadili 
konečnú jesennú 12.priečku. Za nelicho-
tivé umiestnenie sa podpísala generačná 
veková obmena hráčov a slabá koncov-
ka v ofenzíve. Skúsení starší chlapci už v 
doraste skončili. Momentálne noví, veľmi 
mladí talentovaní naši futbalisti postupne 
nadobúdajú skúsenosti a hernú prax v tej-
to kategórii. Chýbajúcu futbalovú kvalitu 
sa snažia nahradiť tímovou bojovnosťou 
a popasovať sa s každým súperom o dob-
rý výsledok. Do hry zasiahlo dovedna 19 
hráčov a z toho 9 nováčikov (piati prišli od 
žiakov a štyria ešte stále hrajú u žiakov). 
Najviac vyťaženými hráčmi boli Tomáš 
(1175 minút) a Ondrej Kormančíkovci 
(1175), Erik Hauer (1175), Branislav Sa-
mec (1175), Richard Samec(1158), Frede-
rik Beháň (1144), kapitán družstva Franti-
šek Straňavčin (1050), Andrej Kuric (951), 
Jakub Beháň (901), Juraj Taraba (727). Do 
tabuľky si doposiaľ pripísali 11 bodov za 3 
víťazstvá, 2 remízy a 8 prehier s pasívnym 
skóre 12:31. V zakončovaní sa musíme 
výrazne zlepšiť. Veľmi málo gólov dáva-
me. Na  12 presných zásahoch sa podieľali 
Branislav Samec s 5-timi gólmi, Frederik 
Beháň 3, Andrej Zaťura 2,  Richard Samec 
a Juraj Taraba po 1 góle. Počas jesene sme 
predvádzali striedavé výkony. Sklamali 
sme v Belej, Varíne, K.Lieskovci a zahan-
bujúco  doma so Štiavnikom. Naopak 
výborne nad favorizovanou Terchovou, 
Krasňanmi, Oščadnicou a Rajcom. Mr-
zia nás stratené domáce body za remízy 
so Zborovom a Starou Bystricou. Škoda v 
štyroch prípadoch, v ktorých sme prehrali 
o jediný gól a nepriklonila sa na nás pani 
šťastena. Na druhej strane si naši doras-
tenci zaslúžia pochvalu za vzornú disciplí-
nu bez zbytočného rečnenia. V 13-tich 
zápasov sme dostali iba 10 žltých kariet a 
1 červenú za faul. Počas 5-mesačnej pre-
stávky hráči musia na sebe popracovať. 
Trpezlivosťou a časom sa určite dostavia 
aj víťazstvá.
1.kolo : STREČNO – OŠČADNICA 2:1 
(0:0) g: Branislav Samec, Frederik Beháň
2.kolo : BELÁ – STREČNO 4:0 (1:0) 

Slabá efektivita nahradená bojovnou disciplínou...
3.kolo : STREČNO – RADOĽA 2:3 (0:2) g: 
Frederik Beháň, Branislav Samec
4.kolo : TERCHOVÁ – STREČNO 0:1 
(0:0) g:Branislav Samec
5.kolo : STREČNO – ZBOROV 2:2 (0:1) g: 
Frederik Beháň, Branislav Samec 
6.kolo : VARÍN – STREČNO 3:0 (1:0)
7.kolo : STREČNO – KRÁSŇANY 2:1 
(1:0) g: Andrej Zaťura, Branislav Samec
8.kolo : STREČNO – ŠTIAVNIK 0:6 (0:2)
9.kolo : SKALITÉ – STREČNO 2:1 (1:0) g: 
Richard Samec
10.kolo : STREČNO – PODVYSOKÁ 1:2 
(0:1) g: Andrej Zaťura
11.kolo : RAJEC – STREČNO 1:0 (1:0)
12.kolo : STREČNO – STARÁ BYSTRICA 

A- mužstvo po jesennej časti bude zimo-
vať na 10.mieste. Samozrejme umiestnenie 
hodnotíme ako neúspech a sklamanie. 
Výkony hráčov boli premenlivé až veľmi 
slabé. V každom zápase sme si dokázali 
vypracovať množstvo  príležitostí, avšak 
v koncovke sme bezradne zlyhávali. De-
fenzíva mužstva s brankárom kopírovala 
veľa trestuhodných chýb a kiksov, za ktoré 
sme trpko zaplatili. Máme druhú najhoršiu 
obranu v súťaži a to musíme zlepšiť. Noví 
hosťujúci hráči (Branislav Bičan, Ján Slú-
čik, Erik Remek) sa snažili ako mohli, no 
absencia Jakuba Beháňa, Patrika Beháňa 
a Petra Sokolovského bola citeľne poznať. 
Pochvalu si naši hráči zaslúžia v zápasoch 
so Skalitým, Štiavnikom, Predmierom, 
Kotešovou, Čiernym, Rajcom. Kritiku 
verejnosti sme si oprávnene vypočuli po 
dueloch v Terchovej a hlavne v Bánovej. 
Tam sme opäť dostali zahanbujúci debakel 
a školenie na tému: ,,ako mužstvo dopad-
ne, keď príde iba na výlet a nehrať futbal!“  
Na domácej pôde sme stratili mínus 8 
bodov, čo je priveľa. S lídrom Staškovom 
sme pykali v samom závere po našej nedô-
slednosti a nekoncentrovanosti v zadných 
radoch. Lietavskú Lúčku sme trestuhodne 
podcenili. Na premočenom teréne s Rako-
vou sme 2-krát stratili dvojgólové vedenie, 
čo sa nemôže stať. Plus 3 body do tabuľky 
pravdy sme získali po výbornom kolek-
tívnom výkone opäť v Rajci, kde sa nám 
v poslednej dobe darí. Škoda pokazených 
druhých polčasov v Belej, Čiernom a Ru-
dine. Boli sme minimálne vyrovnaným 
súperom a nemuseli sme ísť naprázdno. 
Naša výsledná bilancia je 5 výhier,1 re-
míza, 7 prehier, záporné skóre 24:37 a 16 
bodov. Do gólových štatistík sa zapísali 
Pavol Kopásek 6 gólov, Andrej Barošinec a 
Ján Cigánik po 4, Dušan Trhančík a Patrik 
Beháň po 3, Rastislav Beháň 2 a vo dvoch 
prípadoch si naši súperi vsietili „vlastenca“. 

Pri útočení zabúdame na zadné vráta...
Rozhodcovia nám ukázali 25-krát žltú kar-
tu Fair play. Červenú kartu sme nevideli.

Počas zimnej prestávky treba doliečiť bo-
lestivé zranenia, urobiť kvalitnú prípravu 
na ťažkú jar a v novom roku dosahovať 
lepšie výsledky, urobiť radosť fanúšikom 
a posunúť sa v tabuľke vyššie. Na záver 
by sa chcel samotný futbalový klub a hrá-
či  poďakovať Obecnému úradu Strečno a 
Obecnému podniku služieb v Strečne za 
spoluprácu s viacerými stavebnými firma-
mi  za zrealizovanie technicko-hygienickej 
novostavby. Samotné interiérové priestory 
si hráči nevedia vynachváliť. Ďakujeme!

1.kolo : STREČNO – SKALITÉ 3:2 (0:2) 
g: Dušan Trhančík 49‘, Rastislav Beháň 50‘, 
Andrej Barošinec  67 

2.kolo : BELÁ – STREČNO 2:0 (0:0) 
3.kolo : STREČNO – ŠTIAVNIK 4:3 (3:0) 

g: Patik Beháň 2(14‘+40‘), vlastný 27‘, Pa-
vol Kopásek 85‘ 

4.kolo : TERCHOVÁ – STREČNO 6:2 
(2:1) g:Patrik Beháň z 11m 17‘, vlastný 67‘ 

5.kolo : STREČNO – PREDMIER 2:1 
(1:0) g: Andrej Barošinec 38‘+81‘

6.kolo : BÁNOVÁ – STREČNO 7:0 (4:0) 
7.kolo : 
STREČNO – RAKOVÁ 4:4 (2:1) g: Du-

šan Trhančík 2(21‘+61‘),Pavol Kopásek 28‘, 
Ján Cigánik 71‘

8.kolo : STREČNO – KOTEŠOVÁ 4:1 
(0:1) g: Rastislav Beháň 46‘, Andrej Baro-
šinec 68‘,Ján Cigánik 71‘, Pavol Kopásek  z 
11m 91‘ 

9.kolo : ČIERNE – STREČNO 3:1 (2:1) 
g:Pavol Kopásek 17‘ 

10.kolo :  STREČNO – STAŠKOV 1:2 
(1:1)  g:Pavol Kopásek 45‘ 

11.kolo : RAJEC – STREČNO 0:1 (0:0)  g: 
Ján Cigánik 49‘ 

12.kolo : STREČNO – LIETAVSKÁ 
LÚČKA 1:2 (0:0) g:Pavol Kopásek 78‘

13.kolo : RUDINA – STREČNO 4:1 (1:0)  
g: Ján Cigánik 58‘

1:1 (1:0) g: Juraj Taraba
13.kolo : K.LIESKOVEC – STREČNO  5:0 
(4:0)
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Za obsah predvolebnej kampane zodpovedajú jednotliví kandidáti. Neprešlo jazykovou úpravou.

Moje hlavné priority pre nasledujúce volebné obdobie:
Vedenie obecného úradu: 
- stransparentniť – sprehľadniť hospodárenie obce nielen za účasti obecného zastupiteľstva, ale za širšej účasti 
obyvateľstva 
- vykonať audit z predchádzajúceho volebného obdobia
- plnohodnotne využívať finančné zdroje EÚ na realizáciu projektov financovaných z EÚ
- zabezpečiť väčšiu informovanosť o závažných zámeroch obce vo všetkých smeroch 
Rozvoj obce:
- súčinnosti so SD Jednota zveľadiť parcely okolo supermarketu Jednota
- dobudovanie infraštruktúry – ciest, chodníkov
- komplexná rekonštrukcia škôlky vrátane zatepľovania
- začatie s výstavbou nájomných bytov pre obyvateľov obce (nie penzión)
- dokončiť vyregulovanie – zatrubnenie obecného potoka ústiaceho do Váhu
- zrealizovať opravu mosta – lávky cez rieku Váh v súčasnosti s Nezb. Lúčkou
- skultúrniť zberný dvor za OÚ – vymedziť pravidlá ukladania odpadov
- dbať na životné prostredie pri stavebných aktivitách 
- nainštalovať spomaľovače (tzv. retardéry) na vybraných komunikáciách
- vybavenie verejných objektov a priestranstiev kamerovým systémom
Sociálna a zdravotnícka vybavenosť:
- vybudovať priestor pre ambulanciu všeobecného lekára
- vytvoriť priestor pre pomoc sociálne odkázaným rodinám
- vytvárať podmienky pre nových investorov a vytvárať tak nové pracovné miesta
Šport-kultúra:
- podpora kultúrno – spoločenských podujatí – aktivít dôchodcov
- podpora telovýchovných aktivít – futbal, tenis, turistika, lyžovanie, podpora hasičského zboru
- vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom a osvetlením v areáli ZŠ
- predĺženie cyklotrasy z vodného diela

Vážení voliči
predostrel som Vám síce stručne, ale myslím si podstatné priority pre budovanie, skrášľovanie a napredovanie 
našej obce. Príďte voliť 15.11. 2014 a rozhodnite sa správne

Ďakujem za porozumenie  

Vážení spoluobčania:
Po zrelom uvážení som sa rozhodol kandidovať v našej obci na post starostu. Veľa rokov pozorne vnímam 

dianie a chod obce, a preto mi tu nie je nič ľahostajné.  V našej obci sa za obdobie samosprávy urobilo veľa, no 
ja a určite ostatní spoluobčania chcú trocha viac. Moja kandidatúra nespočíva na princípe kritiky predchádza-
júcich vedení obce, no verím, že každá a každého práca má svoje rezervy. Moja odborná prax spočívala vždy 
v oblasti riadenia stavebnej výroby, v učňovskom školstve, neskôr v zahraničí. Verím, že dlhoročné odborné 
skúsenosti možno zúročiť i pri riadení a správe našej obce.

Jozef Bado 
Nezávislý kandidát na starostu obce Strečno
Vek: 57 r.
Vzdelanie: stredoškolské
Povolanie: stavebný technik (živnostník)
Stav: ženatý (2 deti)
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Za obsah predvolebnej kampane zodpovedajú jednotliví kandidáti. Neprešlo jazykovou úpravou.

Vážení občania, 

využívam  možnosť opäť sa Vám po štyroch rokoch priho-
voriť v našich obecných novinách a podrobnejšie vysvetliť  
predsavzatia nášho klubu a sympatizantov SDKÚ - DS v 
Strečne do volebného obdobia 2014 – 2018.

Našu kandidátku sme zostavovali z ľudí, ktorí sú známi v 
našej obci, predstavujú skúsenosť, pracovitosť, ako aj mla-
dý elán, ktorý by mal byť motorom dobrých nápadov pre 
skvalitnenie života v Strečne. Náš program sme smerovali a zostavovali tak, aby  sme zahrnuli 
čo najširšie spektrum potrieb každého občana, mladšieho alebo staršieho, detí a rodín v našej 
obci.

• Zriadenie zdravotného strediska v obci pre našich občanov a aj pre priemyselný park považuje-
me za jeden z prvých bodov, ktoré chceme zrealizovať.

• Zmodernizovať a zvýšiť kapacitu MŠ nadstavbou a rekonštrukciou budovy.
• Pre mladé rodiny by sme chceli čo najrýchlejšie započať s výstavbou nájomných bytov na Radi-

novom, ktoré boli zbytočne zastavené.
• Začať pracovať na výstavbe oddychovej zóny na Radinovom pre všetkých občanov.
• Zvýšiť bezpečnosť na našich cestách pre cyklistov a peších.
• Postaviť chodník od priemyselného parku až po hrad Strečno.
• V spolupráci so Slovenskou správou ciest a Žilinským samosprávnym krajom  vybudovať pravé 

odbočenie  pre osobné automobily  od smeru Martin – Žilina pod hradom Strečno.
• Postupne na každej miestnej komunikácii vybudovať spomaľovače dopravy ako aj dopravné zna-

čenie.
• Uskutočniť sen mnohých našich cyklistov  ako aj cyklistov zo širokého okolia prepojením cyk-

lotrasy Žilina – Strečno – Vrútky popri rieke Váh.
• Pre žiakov ZŠ ako aj pre mladých športovcov chceme vybudovať multifunkčné ihrisko s umelou 

trávou na školskom dvore.
• Urobíme  všetko preto, aby sme zriadili bankomat v našej obci.
• Budeme presadzovať pomoc sociálne slabým rodinám, a to pomoc finančnú ako aj rozširovať po-

nuku pracovných príležitostí.
• Zabezpečíme možnosť každodenného  stravovania pre starších a osamelých občanov s príspev-

kom od obce.
• Finančne zaistíme všetky domáce kultúrne a športové akcie, ako aj umelecké súbory.

Viem, že naše ciele sú ambiciózne a vysoké, ale pevne verím, že s pomocou občanov našej 
obce to  dokážeme. 

Svedčí o tom 5 minulých volebných období, počas ktorých sa naša obec z priemeru dostala v 
mnohých oblastiach medzi lídrov v našom regióne.

Alfonz Klocáň
kandidát na starostu
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Za obsah predvolebnej kampane zodpovedajú jednotliví kandidáti. Neprešlo jazykovou úpravou.

Milí občania Strečna,
vždy som verila a verím, že slušnosťou, úctou a otvoreným prístupom k ľuďom a hlavne k 

starším občanom a deťom dokážem veľa. Počas môjho pôsobenia na poste poslankyne pre 
sociálnu oblasť som sa venovala rôznym formám sociálnej pomoci seniorom a inak znevý-
hodneným občanom obce. Ich spokojnosť je pre mňa prvoradá.

Predstavujem Vám preto môj plán rozvoja obce Strečno, ktorý s Vašou podporou a dôverou dokážem 
reálne splniť počas 4 ročného mandátu starostu obce.

Môj prvoradý cieľ je v obci zriadiť:
• Denné centrum opatrovateľskej služby pre starších občanov a ťažko zdravotne postihnutých, aby 

sme nemuseli svojich rodičov „odkladať“ do ďalších zariadení (ústav pre dlhodobo chorých, domov 
dôchodcov) a mohli aj reálne pracovať a rodičom zachovali obyčajnú ľudskú dôstojnosť!

Ďalšie ciele podľa potrieb obyvateľov obce:
• Detské dopravné ihrisko – bezpečnosť detí je pre mňa prvoradá,
• Oddychová zóna – pre mamičky s deťmi,
• Rekonštrukcia domu smútku
• Zhotovenie „dirt parku“ – športový park pre mladých bikerov – bicyklistov v areáli zarastených 

tenisových kurtov, 
• Rekonštrukcia pešej lávky cez rieku Váh
Podporu pri realizovaní uvedených cieľov sľubujú vykonávať kandidáti na poslancov do obecného zastu-

piteľstva:
2.   Mgr. Marián Beháň, pracovník SBS, 47 rokov
8.   Marek Hanuljak, elektrotechnik, 37 rokov
11. Marián Klocáň, robotník, 38 rokov
12. Lenka Klocáňová, banková úradníčka, 36 rokov
19. Mgr. Monika Obertová, asistent úseku dopravných technológií, 38 rokov
23. Peter Prieložný, technik, 42 rokov
25. Ľubomíra Tavačová, vedúca predajne, 48 rokov

Moju kandidatúru na post starostky obce Strečno podporuje aj predseda Žilinského samosprávneho 
kraja Ing. Juraj Blanár.
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Bc. Dušan ŠTADÁNI
nezávislý kandinát na post starostu obce

Vážení občania,
v tomto volebnom období som od Vás dostal dôveru byť starostom 

obce Strečno a verím, že mnohých z Vás som aj presvedčil, že som  člove-
kom na správnom mieste. I keď sa  mi nepodarilo za tak krátke obdobie  
4 rokov všetko uskutočniť podľa plánov, som presvedčený, že s ľuďmi, 
s ktorými tvoríme jeden team sa nám podaria dotiahnúť  rozrobené veci k spokojnosti občanov a 
podarí sa nám uskutočniť nové vízie.

Skvalitnenie života v obci, rozvoj a výstavba
- vybudovať chodník pre peších na ulici SNP, v časti od pizzerie Alžbetka po priemyselnú zónu
- dokončiť projekt výstavby nájomných bytov v lokalite Radinové, moderná občianska vybavenosť 

bytových domov (osvetlenie, parkovanie, zeleň, chodníky) v lokalite Radinové
- prekryť strečnianský potok v úseku od starého cintorína, MŠ po ústie Váhu pre vybudovanie 

chodníka pre peších a cyklistov
- zrealizovať pripravený projekt Materská škôlka – rozšírenie kapacít objektu
- vybudovanie oddychových zón, detských ihrísk v parku pred OÚ, a v lokalite Majer
Vzdelávanie, škola
- podpora jazykového vzdelávania v obci
- podpora činnosti Centra voľného času
- zabezpečiť stravovanie v budove školy
Samospráva, služby, informovanosť
- transparentné a efektívne financovanie obce
- verejné diskusie s občanmi
- realizácia on-line kancelárie – vytvorenie fóra na diskusiu “starosta a poslanci verzus občania”
- zriadenie poštovej schránky na OÚ – anonymné dotazy, ktoré budú zverejnené a zodpovedané 

prostredníctvom obecných novín
- zriadiť platobný terminál na OÚ, inštalácia bankomatu v obci
Bezpečnosť a ochrana v obci
- zvýšenie bezpečnosti cestnej komunikácie prostredníctvom dopravného značenia a retardérov
- rozšírenie bezpečnostného kamerového systému na všetkých vstupných miestach do obce
Sociálna oblasť a zdravie
- pokračovať  v sociálnych službách (stravovanie, opatrovateľská služba ...)
- využitie operačného programu a sociálnej inklúzie  pre rozvoj sociálnej podpory
- vytvoriť priestor pre rozvoj zdravého životného štýlu formou relaxačno–regeneračných cvičení 

pre občanov, zdravotnícka osveta
Kultúra, šport a rozvoj cestovného ruchu
- podporovať kultúrny a športový život v obci (podpora klubov, organizácií, oddielov)
- výstavba multifunkčného ihriska
- podpora rozvoja cestovného ruchu a turizmu
- využívanie všetkých dostupných informačných tokov na zvýšenie propagácie v oblasti cestovné-

ho ruchu a turizmu
- podpora aktivít súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu
Ekológia a čistota obce
- modernizácia autobusových zastávok
- zvýšiť počet odpadových košov hlavne v turistickej oblasti obce
- na verejných priestranstvách doplniť kvetinovú výzdobu a zeleň
- zriadiť zberný dvor v obci na triedený odpad
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Nezávislí kandidáti za poslancov 
do obecného zastupiteľstva v Strečne

1. Beáta Badibangová
„Za človeka hovoria skutky, nie slová.”
Vážení spoluobčania,
som strečnianka telom i dušou a nie je mi ľahostajný stav obce, v ktorej žijem. Preto som sa rozhodla 
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať sa o váš hlas ako poslankyňa do obecného 
zastupiteľstva. Moje meno je mnohým z Vás neznáme, ale keďpoviem, že somdivadelná ochotníčka, 
určite si spomeniete. Nebudem sľubovať, čo nemôžem splniť. Do nadchádzajúcich volieb idem 
s programom, ktorý má skutočnú možnosť byť
zrealizovaný počas 4-ročného funkčného obdobia poslanca.
                              Verím, že 15.11.2014 mi svojim hlasom dáte možnosť Vám to dokázať.

3. Ing. Róbert Benedig
Vážení občania Strečna,
kandidujem za poslanca do Obecného zastupiteľstva v našej obci Strečno, ako nezávislý kandidát.
Vek: 35 rokov
Vzdelanie: vysokoškolské , Žilinská Univerzita Žilina
Ženatý, 2 deti
Zamestnanie: obchodný zástupca
Prečo kandidujem za poslanca? Chcem ak(vne prispieť a podieľať sa na rozvoji, napredovaní, 
modernizácií a budovaní krajšieho a dlhodobo prosperujúceho Strečna. Pre lepší život nás 
všetkých, našich rodín a budúcich
generácií !

... Aby tu chceli žiť aj naše deti...
Moje priority:
Efektívna samospráva, kvalitné služby a propagácia obce.
Výstavba: chodníky a cesty, bytové domy, oddychové zóny- parky a detské ihriská, výstavba a modernizácia športovísk.
Rozvoj športu, kultúry a turizmu.
Chcem Vás požiadať o Vašu podporu pri hlasovaní do obecného zastupiteľstva, aby sme spoločne budovali naše Strečno.

13. Mgr. Erika Kubová
Zamestnanie: fyzioterapeut, pedagóg
Vek: 38 rokov
Stav: vydatá, 2 deti.
Vzdelanie: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii, Bratislava
Dôvod kandidovania na post poslanca:
Chcem aktívne rozvíjať a podporovať zdravie občanov, zlepšiť poskytovanie sociálnych služieb
občanom
Moje vízie:
- vytvoriť priestor pre realizáciu relaxačno-regeneračného programu a zdravotníckej osvety
- vytvoriť cvičebný a zdravotno-výchovný program pre de“a mládež v spolupráci s materskou a základnou školou
- udržanie a zlepšenie sociálnych služieb v rámci rozsahu kompetencie obce
- zabezpečenie sociálnej podpory a opatrovateľskej služby formou najnovších operačných projektov

Ďakujem za Vašu podporu a hlas.

18. Štefan Oberta

Prečo kandidujem:

Už v minulých volebných obdobiach som uvažoval o kandidatúre za
poslanca do obecného zastupiteľstva, ale až teraz som dospel k názoru,
že mám dosť síl, životných skúsenosti a času naplno pracovať pre našu
obec.

31. Peter Šupej

Vážení spoluobčania,

život v našej obci mi nie je ľahostajný, preto som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý poslanec. 
Touto cestou chcem prispieť ku riešeniu problémov obce k spokojnosti občana, 
začaté projekty do&ahnuť do konca a začať nové. Byť tu pre občana, vypočuť si jeho názory 
a hľadať spoločnú cestu pre lepší a spokojnejší život v obci.
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Vážení občania,
MO SNS v Strečne sa aj v týchto voľbách uchádza o posty poslancov 
obecného zastupiteľstva v obci Strečno.
Hlavným zámerom nášho volebného programu je podieľať sa 
na zabezpečení všestranného rozvoja obce pre spokojnosť jej obyvateľov.
Cieľom  programu je:

• vytvárať pre občanov obec, aby v nej mohli prežiť dôstojný a spokojný život
• vytvárať pre podnikateľov podmienky, v ktorých sa oplatí podnikať a tak pomáhať občanom 

obce i ekonomickému sociálnemu a kultúrno-spoločenskému rozvoju obce
• prezentovať obec navonok tak, aby si ju obľúbili aj návštevníci a radi sa do obce vracali.

Naši kandidáti
 5. Vladimír Bukovinský, 47 r., tesár, Strečno, Za záhradami 664, SNS
 6. Dušan Ďurčo, Mgr., 44 r., programátor, Strečno, Sokolská 274, SNS
 14. Ľubomír Melo, 33 r., servisný technik, Strečno, M.Ilovského 136, SNS
 16. Ladislav Oberta, 29 r., automechanik, Strečno, SNP 87, SNS
 20. Marián Pastierik, 43 r., obchodný zástupca, Strečno, 1.mája 198, SNS
 24. Ladislav Rolko, MUDr., 58 r., lekár, Strečno, Čsl. brigády 702, SNS
 27. Dana Sokolovská, Ing., 52 r., samostatný odborný radca, Strečno,  
  Záhradná 616, SNS
 32. Daniel Taraba, 30 r., vedúci servisu, Strečno, Sokolská 264, SNS
 34. Janka Tavačová, 51 r., vedúca ekonomického úseku, Strečno, 
  Sokolská 374, SNS

Ak nám prejavíte opäť svoju dôveru, budú naši poslanci presadzovať tento volebný program:

  INVESTIČNÁ VÝSTAVBA                                                                                                        
• Vytvárať vhodné podmienky pre investičnú bytovú výstavbu
• Vybudovať chodník pre peších ul. SNP, prioritne od priemyselného parku do obce
• Rekonštrukcia MK Kováčska, Hradná, Lesná
• Rekonštrukcia lávky cez rieku Váh
• Regulácia potoka
• Zhodnotiť potenciál turistických možností obce dobudovaním podhradia pre ďalší rozvoj 

cestovného ruchu /parkovisko, dovybavenie o pamätnú izbu, atrakcie/
• Zameranie sa na získavanie finančných prostriedkov zo štátnych a európskych fondov na 

projekty slúžiace pre rozvoj našej obce

  ŠPORT, KULTÚRA, MLÁDEŽ                                                                                                          
• Dobudovanie ihrísk /areál ZŠ, športoviská a detské ihrisko Radinové/
• Vybudovanie cyklotrasy od vodného diela po kompu s oddychovou zónou.
• Zapájať mládež do kultúrnych a spoločenských akcií a tým rozvíjať ich záujem o kultúrne 

dedičstvo.
• Spolupráca s neziskovými kultúrnymi, športovými a spoločenskými organizáciami cez systém 

grantových programov na podporu aktivít v prospech Strečna.

  SOCIÁLNA OBLASŤ                                                                                                                    
• Zriadenie  domu opatrovateľskej služby - denný stacionár.
• Poskytovanie finančného príspevku pri narodení dieťaťa rodičom s trvalým pobytom v našej 

obci
• Podpora sociálne odkázaným občanom

  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                                                                                                                  
• Presadzovať nesúhlas s výstavbou stavieb zaťažujúcich životné prostredie v katastrálnom 

území obce Strečno
• Revitalizácia centra obce /Majer/
• Zriadenie zberného dvora v obci.

  OSTATNÉ                                                                                                                                    
• Intenzívne riešiť  pretrvávajúci  problém túlavých psov
• Hľadať možnosti na zníženie trestnej činnosti v obci

Chceme, aby sa naša obec aj našou zásluhou stala 
miestom, kde sa budeme radi vracať.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
pre voľby starostu obce v Strečne 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Strečne podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 

1. Jozef Bado, 57 r., stavebný technik, Strečno, Sokolská 267, NEKA
2. Alfonz Klocáň, 59 r., živnostník, Strečno, Nábrežná 763, SDKU
3. Monika Obertová, Mgr., 38 r., asistentka úseku dopr. technológií, 

Strečno, 1. mája 225/35, SMER
4. Dušan Štadáni, Bc., 43 r., starosta, Strečno, Čsl. brigády 704, NEKA
5. Stanislav Trnovec, 42 r., výstupná kontrola, Strečno, Sokolská 385, 

KDH
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY  pre voľby 

poslancov Obecného zastupiteľstva v Strečne 15. novembra 2014 
Miestna volebná komisia v Strečne podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala 
kandidátov:
  1. Beáta Badibangová, 43 r., sekretárka, Strečno, Za záhradami 492, 

NEKA
2. Marián Beháň, Mgr., 47 r., pracovník SBS, Strečno, Sokolská 357/56, 

SMER
3. Róbert Benedig, Ing., 35 r., obchodný zástupca, Strečno, M. Ilovského 

693, NEKA
4. Juraj Buchta, 24 r., strojník, Strečno, Mládeže 341, SDKU
5. Vladimír Bukovinský, 47 r., tesár, Strečno, Za záhradami 664, SNS
6. Dušan Ďurčo, Mgr., 44 r., programátor, Strečno, Sokolská 274, SNS
7. Kamila Gáborová, 57 r., ekonómka, Strečno, Lesná 9, SDKU
8. Marek Hanuljak, Ing., 37 r., manažér, Strečno, Mládeže 486, SMER
9. Peter Kadaši, 50 r., elektromontér, Strečno, 28. októbra 217, SDKU
10. Alfonz Klocáň, 59 r., živnostník, Strečno, Nábrežná 763, SDKU
11. Marián Klocáň, 38 r., robotník, Strečno, Kamenná 156/4, SMER
12. Lenka Klocáňová, 36 r., banková úradníčka, Strečno, Kamenná 156/4, 

SMER

13. Erika Kubová, Mgr., 38 r., fyzioterapeut-pedagóg, Strečno, Školská 
653, NEKA

14. Ľubomír Melo, 33 r., servisný technik, Strečno, M.Ilovského 136, SNS
15. Rastislav Melo, 34 r., živnostník, Strečno, Francúzskych partizánov 

795, SDKU
16. Ladislav Oberta, 29 r., automechanik, Strečno, SNP 87, SNS
17. Peter Oberta, 43 r., majster, Strečno, Sokolská 455, SDKU
18. Štefan Oberta, 45 r., elektromechanik, Strečno, Sokolská 378, NEKA
19. Monika Obertová, Mgr., 38 r., asistentka úseku dopr. technológií, 

Strečno, 1. mája 225/35, SMER
20. Marián Pastierik, 43 r., obchodný zástupca, Strečno, 1.mája 198, SNS
21. Štefan Podkopčan, 50 r., živnostník, Strečno, 28. októbra 649, KDH
22. Kvetoslav Pokorný, 46 r., živnostník, Strečno, Kamenná 164, SDKU
23. Peter Prieložný, 42 r., technik, Strečno, Sokolská 354/51, SMER
24. Ladislav Rolko, MUDr., 58 r., lekár, Strečno, Čsl. brigády 702, SNS
25. Martin Samec, Mgr., 24 r., advokátsky koncipient, Strečno, Kováčska 

102/9, NEKA
26. Vlastimil Slovaček, 51 r., školník-údržbár, Strečno, 26. apríla 636, 

NEKA
27. Dana Sokolovská, Ing., 52 r., samostatný odborný radca, Strečno, Zá-

hradná 616, SNS
28. Mária Sokolovská, 50 r., odborná referentka, Strečno, Mládeže 579, 

KDH
29. Jaroslav Špalek, 39 r., profesný odborný pracovník, Strečno, Sokolská 

370, KDH
30. Dušan Štadáni, Bc., 43 r., starosta, Strečno, Čsl. brigády 704, NEKA
31. Peter Šupej, 41 r., hasič, Strečno, Čsl. brigády 594, NEKA
32. Daniel Taraba, 30 r., vedúci servisu, Strečno, Sokolská 264, SNS
33. Vladimír Taraba, 48 r., živnostník, Strečno, 28. októbra 195, SDKU
34. Janka Tavačová, 51 r., vedúca ekonomického úseku, Strečno, Sokolská 

374, SNS
35. Ľuba Tavačová, 48 r., vedúca predajne, Strečno, SNP 64, SMER
36. Stanislav Trnovec, 42 r., výstupná kontrola, Strečno, Sokolská 385, KDH
37. Katarína Zajacová, 44 r., vedúca predaja, Strečno, Kamenná 159, 

SDKU
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vyjadril úprimné poďa-

kovanie za podporu v  komunálnych voľbách. 
Je to druhé volebné obdobie, čo som dostal 
od Vás dôveru. Nesmierne si vážim Váš po-
stoj k voľbám, o čom svedčí aj účasť. Sú to 
najdôležitejšie voľby, v ktorých si vyberáme 
svojich zástupcov, prostredníctvom ktorých 
sa snažíme určovať smerovanie našich cieľov 
a život v obci. Mandát, ktorý som dostal, je 
taký silný, že si uvedomujem ešte oveľa väčšiu 
zodpovednosť Vás nesklamať. Opäť sa budem 
snažiť Vás počúvať a klásť dôraz na to, že ob-
čan bude vždy na prvom mieste. Vašu dôveru 
dostali aj novozvolení poslanci obecného za-
stupiteľstva. Touto cestou im chcem zablaho-
želať a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými 
silami  dokážeme vytvárať vhodné podmien-
ky života v obci k spokojnosti Vás všetkých.  

V najbližšom období nás čaká ROEP- re-
gister obnovenej evidencie pozemkov. Zo-
stavuje sa postupom podľa zákona NR SR 
č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zne-
ní neskorších predpisov. Je to  súpis pozem-
kov a ich vlastníkov, ktorí z rôznych dôvodov 
neboli pred vyhotovením registra evidovaní 
v katastri. Okresný úrad v Žiline, katastrálny 
odbor ako príslušný správny orgán, vykonal 
práce potrebné k zostaveniu tohto registra. V 
registri najčastejšie ide o vlastníkov, ktorí sú 
evidovaní len v pozemkovej knihe, alebo kto-
rí neboli za socializmu zapísaní do evidencie 
nehnuteľností, hoci majú k pozemku listinu 
(dedičské osvedčenie, zmluvu a pod.). Pred-
metom registra nie sú pozemky, u ktorých 
na LV je súčet spoluvlastníckych podielov 
1/1 - ne. Vlastnícke práva k pozemkom boli 
v minulom období evidované neúplne. Túto 
neúplnú evidenciu prevzal aj kataster nehnu-
teľností, ktorý vznikol po roku 1989. Aby boli 
v katastri zapísané všetky pozemky, pristú-

Dňa 30.10.2014 sa konalo 34. zasadnutie 
OZ v Strečne. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ (ospravedlnený: Mgr. Kormančík, 
p. Trnovec), hlavný kontrolór obce p. Lin-
geš, zapisovateľka p. Janeková, konateľ OPS 
Strečno Ing. Július Ilovský a Mgr. Martin 
Samec. 

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. 
Uznesením č. 103/A/1 OZ schvaľuje 

program 34.zasadnutia OZ Hlasovanie:  za 
– 7,  proti – 0 , zdržal sa - 0, neprítomní – 2.  

Uznesením č. 101/B poslanci OZ zriaďujú 
návrhovú komisiu.

Uznesením č. 102/A/1 OZ volí členov ná-
vrhovej komisie v zložení: p. Peter Oberta, 
Mgr. Monika Obertová Hlasovanie:  za – 7,  

proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní – 2.  
Uznesením č. 102/A/2 OZ volí overovate-

ľov 34. zápisnice v zložení: Mgr. Dušan Ďur-
čo, Ing. Dana Sokolovská Hlasovanie:  za – 
7,  proti – 0 , zdržal sa - 0  , neprítomní – 2.  

2. Kontrola uznesení
1. Starosta obce informoval poslancov, že 

Uznesenie č.88/A z 29.zasadnutia OZ ohľa-
dom prípravy realizácie bytovej výstavby v 
lokalite Radinové je v štádiu riešenia, pri-
pravujú sa podklady k územnému rozhod-
nutiu. Rieši sa prevod pozemkov so SPF na 
obec, o ktorom má rozhodnúť komisia SPF 
na zasadnutí v najbližšej dobe.

2. V diskusii na 30. zasadnutí OZ odznel 
dotaz p. Petra Obertu, či sa pripravuje TOY-
OTA na dovoz stravy z MŠ pre žiakov ZŠ. 

Prečítajte si:
Čo nás čaká v najbližom období .......1.str
Obecné zastupiteľstvo ........................2.str
Vianoce ................................................3.str
Strečno v tieni 1. svetovej vojny ........4.str
Výsledky volieb ...................................7.str
OPS .......................................................7.str
Z našej školy ........................................8.str
Volejbalový turnaj ..............................9.str
Kultúrne výmeny ............................. 10.str
Oprava KD ....................................... 11.str
Kultúrne podujatia .......................... 11.str
Motokáry .......................................... 12.str

Deviaty november bol pre nás, členov 
Jednoty dôchodcov, výnimočný. Trochu 
oneskorene sme oslavovali Mesiac úcty 
k starším. Ten sa síce oslavuje v októbri, 
ale z dôvodu dokončovacích prác na re-
konštrukcii sály kultúrneho domu sme to 
nestihli. 

Naša oslava Mesiaca úcty k starším
Vôbec nám to však nevadilo. Boli sme 

totiž prví, ktorí do týchto vynovených 
priestorov vstúpili. Žiarivé oči našich 
členov svedčili, že zmodernizovaná sála 
a pekne upravené stoly s novými stolič-
kami sa im páčia. A program nemal chy-

Pokračovanie na 3. strane »

Krásne Vianoce plné pohody, Krásne Vianoce plné pohody, 
 veľa šťastia a spokojnosti v Novom roku  veľa šťastia a spokojnosti v Novom roku 
  praje redakcia Strečnianskeho hlásnika  praje redakcia Strečnianskeho hlásnika
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
Starosta odpovedal, že vozidlo na dovoz 
stravy musí mať oddelený priestor, so svo-
jím vozidlom momentálne zabezpečuje do-
voz stravy p. Ďurníková.

3. Starosta obce odpovedal p. Klocáňovi 
ohľadne urýchlenia legislatívneho procesu 
pri nadstavbe MŠ, že 31.10.2014 bude vyda-
né stavebné povolenie.

4. Na 31. zasadnutí p. Klocáň pripomien-
koval, že obehové čerpadlo v telocvični nie 
je zapnuté. Starosta informoval, že obehové 
čerpadlo je už v prevádzke.

5. P. Trnovec mal na 33.zasadnutí OZ 
pripomienku, aby sa vyčistil potok pod 
mostom nad ulicou Kováčskou. Starosta 
informoval, že pracovníci z údržby verejnej 
zelene potok vyčistili, ale jeho svahy sú na-
rušené od ťažkých mechanizmov pri staveb-
nej činnosti na pozemku p. Trnovca.

Uznesením č. 101 poslanci OZ kontrolu 
uznesení berú na vedomie.

3. Schválenie VZN č. 2/2014 o predaji vý-
robkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach

Starosta obce informoval, že návrh VZN 
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb 
na trhových miestach bol zaslaný na Regi-
onálnu veterinárnu a potravinovú správu 
v Žiline, ktorá nám poslala stanovisko k 
navrhovanému VZN. V návrhu VZN boli 
odstránené nedostatky, na ktoré poukázala 
Regionálna veterinárna a potravinová sprá-
va v Žiline.

Poslanci OZ diskutovali o VZN a o predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb na trho-
vých miestach a navrhli, aby sa v bode II.  
doplnilo 2. trhové miesto a to v sále kul-
túrneho domu. Po pripomienke  Uznese-
ním č. 103/A/2 poslanci OZ schválili VZN 
č.2/2014 Hlasovanie:  za – 7 ,  proti – 0, zdr-
žal sa -0, neprítomní – 2 . 

4. Rôzne
1.) Prísediaci na Okresnom súde v Žiline
Starosta obce oboznámil poslancov so žia-

dosťou z Okresného súdu v Žiline o zabez-
pečenie volieb prísediacich Okresného súdu 
v Žiline v zmysle zákona č.385/2000 Z.z. o 
sudcoch a prísediacich v platnom znení. Z 
rôznych dôvodov klesol počet prísediacich 
a je potrebné chýbajúcich prísediacich do-
plniť. Prísediacich navrhujú starostovia obcí 
a primátori miest. Obecné zastupiteľstvá vo-
lia prísediacich z radov občanov, ktorí majú 
trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. 
Starosta oboznámil poslancov, aby navrhli z 
pomedzi občanov vhodných kandidátov. 

Uznesením č. 101/A/3 poslanci OZ uvede-
nú informáciu berú na vedomie.

2.) Dofi nancovanie fi nančných prostriedkov 
pre MŠ.

 Starosta obce predniesol žiadosť MŠ o 
dofi nancovanie fi nančných prostriedkov vo 

výške 1700 Eur pre Materskú školu z ori-
ginálnych kompetencií v rozpočte na rok 
2014 z dôvodu vyplatenia odchodného za-
mestnankyni, ktorá odchádza na predčasný 
starobný dôchodok.

Uznesením č. 103/A/3 poslanci OZ schvá-
lili prednesený návrh. Hlasovanie:  za – 7 ,  
proti – 0, zdržal sa -0, neprítomní – 2 .  

3.)  Presun fi nančných prostriedkov v ZŠ 
SNP Strečno

Starosta obce informoval poslancov o žia-
dosti ZŠ Strečno o presun fi nančných pro-
striedkov originálnych kompetencií z roz-
počtu ŠKD na rok 2014, ktorý bol schválený 
v celkovej sume 18 000 Eur vo výške 1000 
Eur do rozpočtu CVČ pri ZŠ Strečno.

Uznesením č. 103/A/4 poslanci OZ schvá-
lili prednesený návrh. Hlasovanie:  za – 7 ,  
proti – 0, zdržal sa -0, neprítomní – 2 .  

4.) Náhrada platu za nevyčerpanú dovolen-
ku starostovi obce 

Podľa § 2 ods. 2 zákona č.253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. 
starostovi obce počas výkonu funkcie patrí 
dovolenka na zotavenie, na jej účely sa pri-
merane požije osobitný predpis, t.j. Zákon-
ník práce. Náhradu platu za nevyčerpanú 
dovolenku možno starostovi poskytnúť, len 
ak dovolenku nemohol vyčerpať ani do kon-
ca budúceho kalendárneho roka a ak o tom 
rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

Z dôvodu skončenia funkčného obdobia 
nemohol starosta obce vyčerpať zostatok 
dovolenky za rok 2014, preto návrh na pre-
platenie dovolenky starostovi obce prednie-
sol hlavný kontrolór obce p. Peter Lingeš.

Uznesením č. 103/A/5 poslanci OZ schvá-
lili prednesený návrh. Hlasovanie:  za – 7 ,  
proti – 0, zdržal sa -0, neprítomní – 2 .  

5.) Návrh odmeny zástupcovi starostu obce 
p. Gustávovi Muráňovi

Činnosť koordinátora pre občanov po-
berajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí 
vykonávajú pracovnú činnosť na základe 
dohody medzi úradom a organizátorom v 
rozsahu 32 hodín mesačne vykonával nad 
rámec pracovnej náplne zástupca starostu 
p. Gustáv Muráň. Od 1.8.2014 občanom v 
hmotnej núdzi zadeľoval prácu, evidoval 
dochádzku a spolupracoval s  ÚPSVaR v 
Žiline. Starosta obce poďakoval  zástupco-
vi starostu p. Gustávovi Muráňovi za prácu 
koordinátora menších obecných služieb a 
navrhol mu fi nančnú odmenu.

Poslanci diskutovali o uvedenom návrhu a 
navrhli zástupcovi starostu obce odmenu vo 
výške 1000 Eur.

Uznesením č. 103/A/6 poslanci OZ schvá-
lili prednesený návrh. Hlasovanie:  za – 6 ,  
proti – 0, zdržal sa -1, neprítomní – 2 .  

6.) Informácia o dodatočných stavebných 
prácach v sále KD.

Konateľ OPS s.r.o Strečno Ing. Július Ilov-
ský podal prítomným poslancom správu o 

dodatočných stavebných prácach pri rekon-
štrukcii sály kultúrneho domu v rozsahu 
nad rámec plánovaného rozpočtu. 

Poslanci rozpočet dodatočných staveb-
ných prác berú na vedomie. 

Uznesením č. 101/A/4 poslanci OZ uvede-
nú informáciu berú na vedomie.

5. Diskusia
- p. Samec poďakoval prítomným poslan-

com a starostovi obce za spoluprácu počas 
uplynulého volebného obdobia. Uviedol, 
že už ďalej nekandiduje za poslanca OZ a 
vyjadril sa, že je potrebné pokračovať aj v 
budúcom období v prehľadnom systéme 
fungovania ekonomiky.

- p. Klocáň poďakoval vedeniu obce za in-
vestičné aktivity a opýtal sa, či v súvislosti s 
opravou mostov v obci Strečno bolo vydané 
záporné stanovisko k presunu dopravy cez 
obec. Starosta uviedol, že k pripravovanému 
zámeru opravy mostov v územnom konaní 
boli vznesené požiadavky na vybudovanie 
chodníka, verejného osvetlenia a dopravné-
ho značenia. 

 - Mgr. Obertová upozornila na potrebu 
väčšej informovanosti občanov o možnosti 
poskytnutia príspevku z fondov EÚ za opat-
rovanie blízkeho a odkázaného človeka.

- p. Muráň tiež poďakoval prítomným 
poslancom za spoluprácu počas volebného 
obdobia.

- p. hlavný kontrolór taktiež poďakoval 
všetkým prítomným poslancom za spolu-
prácu.

Uznesením č. 101/A/2 poslanci OZ berú 
pripomienky na vedomie.

Zapísala: Eva Janeková
Referendum

27. novembra 2014 vydal prezident re-
publiky Andrej Kiska ROZHODNUTIE o 
vyhlásení referenda, v ktorom oprávnení 
občania rozhodnú o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom 
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb 
okrem zväzku medzi jedným mužom a jed-
nou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo sku-
pinám osôb rovnakého pohlavia nebolo 
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich 
následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vy-
žadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti 
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich 
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsa-
hom vyučovania?“.

Referendum o uvedených otázkach sa 
vykoná v sobotu 7. februára 2015.

V obci Strečno bude vytvorený len je-
den okrsok. Miestnosť konania referenda: 
Jedáleň kultúrneho domu Strečno. Pred 
vstupom do miestnosti si občan pripraví 
občiansky preukaz. 

Začiatok referenda: 7.2.2015 o 7,00 hod. 
Ukončenie referenda: 7.2.2015 o 22,00 

hod.
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Zišiel sa rok s rokom a máme tu zas Via-
noce. Väčšina z nás, a zvlášť deti, preží-
vame obrovskú radosť. Narodil sa Kristus 
Pán, veseľme sa!... Ľudia sa vo veľkom poč-
te zúčastňujú bohoslužieb, počas ktorých 
vyjadrujú radosť spoločnou modlitbou, 
hudbou a spevom. Tešia sa na polnočnú 
omšu. Vianoce sú príležitosťou na rodinné 
stretnutia. Domy a domácnosti sú vyupra-
tované a krásne vyzdobené. Ľudia dlho šet-
ria na to, aby si počas Vianoc mohli dopriať 
len to najlepšie. Zdobia stromčeky, pečú 
koláče a obdarúvajú sa darčekmi.  Vianoč-
nú rodinnú atmosféru dotvára sneh, zeleň 
ihličia a ligot nádherných ozdôb. Je prečo 
sa tešiť! Veď medzi nás prišiel sám Boh! Čo 
sľúbil, to dodržal. „A Slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi nami. A my sme videli 
jeho slávu, slávu, akú má Jednorodený od 
Otca, plný milosti a pravdy.“ (Jn 1,14). Via-
noce bez Krista nemajú zmysel. Keď preží-
vame Vianoce ako sviatky príchodu Spasi-
teľa, vtedy všetko nadobudne nový zmysel. 
Darčeky sa stanú symbolom Kristovej lás-
ky k nám. Stromček ozdobený sviečkami 
sa stane symbolom Svetla ako Krista Svetla 
sveta. Intenzívne myslíme na Pannu Máriu 
a Svätého Jozefa, pre ktorých bolo dieťa Je-
žiš vrcholom Božieho plánu lásky. 

Koľko dobrých a radostných správ sme 
počuli za posledný čas? Možno žiadnu a 
možno veľa...Možno sme z toho smutní, 
že dobrých správ je málo, možno spokojní, 
lebo sa nám dobre darí a dobrých správ je 
dosť. Ako znie správa o narodení Pána Je-
žiša nám? Podobne ako v Betleheme. Jedni 
sa radujú a tešia, lebo veria, že prichádza 
spása, pokoj, milosrdenstvo a večný život. 
Iní sa nenechajú pozvať k viere, k životu 
podľa Evanjelia, k poznaniu Ježiša Krista 
a možno slávia Vianoce ako sviatky zimy, 
alebo ich neslávia vôbec. Sú aj takí, ktorí 
vravia, že nemajú radi Vianoce a odchá-
dzajú na také miesta, do takých krajín, kde 
ich neslávia. Udalosti Betlehema sa opaku-
jú. Je dôležité, aby nám, čo sme uverili v 
Pána Ježiša, nám kresťanom, zvesť anjela 
znela radostne. Nech si vždy spomenieme, 
aj v osobnom živote na túto radostnú sprá-
vu o našom vykúpení, aby sme vedeli, kde 
je prameň vianočnej radosti. „Boh nám 
prejavil svoju lásku a poslal nám svojho 
jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, 
nezahynul, ale mal večný život!“ (Jn 3,16). 
Snažme sa byť apoštolmi lásky a nádeje vo 
svojich rodinách, voči svojim deťom, rodi-
čom, voči chorým a starým! S pokorným 
srdcom pokľaknime pred Božím Synom a 
poďakujme mu za príchod na tento svet!

Prajem Vám všetkým úprimnú radosť z 
narodenia Pána Ježiša!

AM

Radosť z Kristovho 
narodenia pilo sa k tvorbe ROEP. Návrh ROEP Strečno 

sa uverejňuje na verejné nahliadnutie na OÚ 
v Strečne na dobu 30 dní, začínajúc dňom 
16.12.2014.

Okresný úrad v Žiline, katastrálny od-
bor prostredníctvom obce začal tiež dňom 
16.12.2014 občanom doručovať výpisy z ná-
vrhu registra týkajúcich sa pozemkov, ktoré 
sú podľa zistených údajov vo vašom vlastníc-
tve a sú predmetom konania na obnovu evi-
dencie a právnych vzťahov k nim.

Za tento výpis z registra v zmysle § 10 odst.2 
a 4 citovaného zákona má občan povinnosť 
zaplatiť fi nančné zabezpečenie  konania vo 
výške minimálne 3,50 Eur.

Účastník konania má možnosť nahliad-
nuť do písomnej a grafi ckej časti registra na 
Obecnom úrade v Strečne, ktorý bude  prí-
stupný na verejné  nahliadnutie za prítom-
nosti zamestnanca Okresného úradu Žilina, 
katastrálneho odboru  a predsedu komisie v 
dňoch:

22.12.2014 od 8:30 hod.-15:00 hod
30.12.2014 od 8:30 hod.-15:00 hod
Ďalšie dni budú určené podľa potreby v ja-

nuári 2015 a oznámené v miestnom rozhlase.
Námietky voči výpisu z registra aj s odôvod-

nením možno podať písomnou formou do 30 
dní od doručenia výpisu z návrhu registra 
poštou alebo osobne správnemu orgánu na  
Okresný úrade  Žilina, katastrálny odbor. Z 
námietky musí byť zrejmé, čo účastník ko-
nania namieta, proti čomu namieta, musí to 
odôvodniť a doložiť listinné doklady.

Okresný úrad v Žiline, katastrálny obor 

upozorňuje na možnosť podania návrhu na 
vydanie rozhodnutia o nadobudnutie vlast-
níctva k pozemkom vydržaním podľa §11 zá-
kona. Uvedené sa vzťahuje na pozemky, ktoré 
nie sú predmetom registra.

K tomuto návrhu je potrebné predložiť dô-
kazy v lehote, ako je uvedené pri podaní ná-
mietky.

Po schválení sa ROEP zapíše do katastra, 
čím by sa mala evidencia pozemkov pre dané 
katastrálne územie skompletizovať. 

ROEP obsahuje písomnú časť (súpis po-
zemkov a ich vlastníkov) a grafi ckú časť 
(mapu určeného operátu). Schválený register 
bude verejnou listinou a bude podkladom pre 
zápis právnych vzťahov do katastra nehnuteľ-
nosti.

V prípade nejasností je potrebné sa obrátiť 
na starostu obce alebo na  Ing. Evu Balcárovú 
a v určených dňoch aj na pracovníka katastra, 
v lehote 30 dní od dňa zverejnenia, resp. od 
dňa doručenia. Po tejto lehote sa v zmysle 
zákona už nebude prihliadať na žiadne ná-
mietky.

Záverom Vám chcem všetkým popriať 
pokojné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich blízkych a do nového 
roku 2015  veľa zdravia, šťastia a úspechov 
v osobnom aj pracovnom živote.

Bc. Dušan Štadáni, starosta obce

Milí spoluobčania,
»  Dokončenie z 1. strany

Milí spoluobčania,
touto cestou sa vám chcem úprim-

ne poďakovať za vašu podporu a hlasy, 
ktoré ste mi odovzdali v komunálnych 
voľbách. Zvolili ste si ma za poslankyňu 
v obecnom zastupiteľstve a veľmi si to 
vážim. Dostala som od vás silný mandát, 
ktorý je pre mňa zároveň veľkým záväz-
kom.  Chcem byť poslankyňou nielen pre 
tých, ktorí  ma volili, ale aj pre tých, ktorí 
ma nevolili. Som odhodlaná robiť ma-
ximum pre našu obec. Tú totiž netvorí 
starosta a poslanci. Obcou ste predovšet-
kým  vy, občania! Je pochopiteľné, že pri 
rozmanitosti názorov a priorít, ktoré vy 
občania máte, sa nedá „ulahodiť“  úplne 
každému. Verím však, že spoločnými si-
lami, ale hlavne vzájomným dialógom, 
vždy dospejeme k riešeniu problému a 
ku kompromisom, k všeobecnej spokoj-
nosti.

Ako sa hovorí, nemožné vždy pokorí 
úsilie a vytrvalosť. Ja svoje úsilie a vytr-
valosť chcem vynakladať pre dobro náš-
ho Strečna.

Beáta Badibangová
poslankyňa OZ

bu. Najprv vystúpili speváci z Jesienky, 
aby svojimi piesňami potešili všetkých 
prítomných, vrátane jubilujúcich členov, 
ktorí tento rok oslávili okrúhle jubileum. 
Bolo ich pätnásť. Potom vystúpilo Krakov-
ské kvarteto. Navodilo veselú atmosféru 
a mnohých nás rozospievalo. Vrcholom 
programu bol súbor z Kozlovíc. Na ich 
vystúpenie ťažko hľadať slová, ktoré by vy-
stihli všetku krásu, ktorú nám predviedli.  

Touto cestou sa chcem poďakovať p. sta-
rostovi, ktorý nám umožnil, aby sme ten-
to rok oslávili Mesiac úcty k starším oveľa 
dôstojnejšie. Ďakujem všetkým účinkujú-
cim a  tiež Beátke Badibangovej, ktorá celý 
program moderovala.           H. Kuzmányová

Na Vianoce pokoj v duši
a šťastie, ktoré nič neruší,
v  novom  roku veľa sily,

aby ste v zdraví  dlho žili.
Svojim členom, ale aj 

vám všetkým želá
Výbor ZO JDS 

Naša oslava Mesiaca 
úcty k starším

»  Dokončenie z 1. strany

Veľa zdravíčka, lásky a radostí plné 
srdiečka praje svojim členom, darcom 
krvi a spoluobčanom

miestna organizácia 
Slovenského Červeného kríža
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Skupina slovenských vojakov zo 71. pešieho pluku trenčianskeho na ruskom fronte. Je 
medzi nimi váš predok? Zdroj: Vojenský historický ústav

Strečno v tieni prvej svetovej vojny – stalo sa pred 100 rokmi...
(2. časť)Tento rok si svet pripomína 100. výročie 

vypuknutia prvej svetovej vojny (1914-
1918), ktorá prudko zasiahla aj obyvateľov 
Strečna. V predposlednom vydaní Streč-
nianskeho hlásnika mali čitatelia možnosť 
dozvedieť sa zaujímavé informácie o tom, 
aký bol život v našej obci v prvej polovici 
roka 1914, o priebehu mobilizácie, kedy 
chlapi zo Strečna museli narukovať do ra-
kúsko-uhorskej armády. Napriek tomu, že 
prameňov k dejinám Strečna a jeho obyva-
teľov v rokoch 1914-1918 máme k dispozí-
cii naozaj žalostne málo, podarilo sa mi dať 
dokopy pokračovanie tohto zaujímavého, 
no veľmi trpkého príbehu.

Strečňania na bojiskách 1. svetovej vojny
Prvá svetová vojna začala ofi ciálne 28. 

júla 1914. Podľa vyhlášky museli zo  Streč-
na nastúpiť do armády všetci muži do 37 
rokov. Na konci augusta 1914 po spovedi 
v strečnianskom kostole odišli do Trenčí-
na, kde narukovali do 71. pešieho pluku, 
známeho aj pod menom „drotársky pluk“. 
Všeobecne sa vyhlasovalo, že vojna skončí 
do Vianoc ešte toho istého roku. Nikto z 
odchádzajúcich vtedy nepočítal s tým, že 
sa domov vráti až o dlhé štyri roky. A mno-
hí z nich sa nevrátili už vôbec...

Na jeseň 1914 boli z trenčianskych kasár-
ní odvelení vlakom cez Žilinu do Haliče 
na juhovýchod dnešného Poľska, kde boli 
nasadení do bojov proti Rusku. Niektorí 
Strečňania tu, na tzv. ruskom fronte, bojo-
vali už od začiatku augusta ako vojaci zá-
kladnej vojenskej služby rakúsko-uhorskej 
armády. 

Boje, ktorých sa na ruskom fronte Streč-
ňania zúčastnili, patrili k najťažším a naj-
krvavejším v dejinách celej prvej svetovej 
vojny. V zákopoch museli čeliť nielen zime 
a hladu, ale aj chorobám ako zápal pľúc, 
týfus, tuberkulóza či cholera, ktoré boli v 
tej dobe nevyliečiteľné a smrteľné. Netre-
ba zabúdať, že lekárska veda v roku 1914 
nedosahovala ani zďaleka dnešnú úroveň. 
Chorí vojaci nemali k dispozícii vitamín C 
ani antibiotiká, nakoľko penicilín bol obja-
vený až v roku 1928.

Strečňania sa zúčastnili aj krutých bojov 
v Karpatoch na dnešnom ukrajinsko-slo-
venskom pohraničí, ktoré sa odohrávali 
v horách počas studených zimných me-
siacov na prelome rokov 1914-1915. Už v 
týchto prvých mesiacoch vojny boli straty 
na životoch veľké. Do Strečna prišli rodi-
nám poštou prvé smutné  správy o padlých 
a každému bolo jasné, že vojna sa do Via-
noc roku 1914 určite neskončí. Naopak, 
v priebehu roka 1915 boli na ruský front 
odvádzaní ďalší chlapi, tentoraz všetci do 
veku 42 rokov, neskôr až do veku 50 rokov 
života. Do konca roka 1915 odišla zo Streč-

na na vojnové bojiská väčšina zdravých 
mužov.  Niektorí z nich padli do zajatia a 
skončili v zajateckých táboroch až na ďale-
kej Sibíri. Je možné, že niektorí dobrovoľ-
ne utiekli, čiže dezertovali na ruskú stranu, 
keďže vojna proti „slovanským bratom“ 
bola u Slovákov, ktorých územie bolo vte-
dy súčasťou Rakúsko-Uhorska, v tej dobe 
krajne nepopulárna.

Strečňania však nebojovali iba na stu-
denom ruskom fronte. V novembri 1916 
bola väčšina z nich presunutá a spolu so 
71. trenčianskym plukom prevelená na tzv. 
taliansky front, do oblasti mesta Gorice v 
dnešnom Slovinsku. Tu bojovali vo veľmi 
ťažkých bojoch proti Taliansku a zúčastnili 
sa aj slávnej bitky na rieke Piave, v ktorej 
padlo viac ako 100 000 vojakov. Krutú 
zimu v Karpatoch nahradila zima v Al-
pách. K vojnovým útrapám sa v nížinách 
pridali aj horúčavy a obrovské roje komá-
rov šíriacich nové choroby. Tieto boje si 
takisto vyžiadali veľké množstvo mŕtvych 
a poštár v Strečne rozdával od jesene 1916 
smutné listy nielen z Ruska, ale aj z Talian-
ska. 

Zranení vojaci boli z bojiska odváža-
ní do vojenských nemocníc, odkiaľ mali 
šancu vrátiť sa domov natrvalo. Avšak len 
málokedy zraneniam nepodľahli a navyše 
nemocnice boli plné infekčných ochorení, 
na ktoré ešte vtedy neboli lieky. Čiže prežiť 
nemocnicu sa často ukázalo rovnako ťažké 
ako prežiť v boji a zákopoch.

Život v obci v priebehu 1. svetovej vojny
Napriek tomu, že bitky prvej svetovej 

vojny sa odohrávali stovky ba až tisícky 
kilometrov od našej dediny, prítomnosť 
vojny tu bolo cítiť na každom kroku. Kaž-
dodenný život žien, detí a starších ľudí, 
ktorých strečnianski muži v obci nútene 
zanechali, sa mierou krutosti a beznádeje 
častokrát vyrovnal tomu na fronte. Okrem 
ťažko predstaviteľnému smútku za svojimi 
manželmi, synmi, otcami, starými otcami, 
bratmi, kamarátmi a inými blízkymi a ne-
ustálemu strachu, kde sú, či sú nažive a či 
sa ešte vôbec niekedy vrátia domov, Streč-
ňanov sužovali aj iné vojnové útrapy. 

Strata takmer všetkej mužskej pracovnej 
sily spôsobila, že ženy všetkých vekových 
kategórií museli v plnej miere zastúpiť mu-
žov a začať ťažko pracovať, aby si pre seba a 
svoje rodiny dokázali zabezpečiť aspoň ako 
takú obživu. Okrem náročnej práce na po-
liach či v lesoch na pleciach strečnianskych 
žien ležal i dennodenný chod domácností 
a výchova a zabezpečenie obživy pre ich 
mnohopočetné rodiny. Navyše zo všet-
kého, čo si vypestovali, vyrobili či iným 
spôsobom zadovážili, museli odvádzať 
štátu enormné množstvá na front pre po-
treby vojska. Na vojnové účely boli z obce 
dokonca násilne odobrané všetky kone a 
dobytok.

Nasadenie všetkých dostupných zdrojov 
potravín a iných dôležitých surovín pre 
masívne požiadavky armády preto zaprí-
činilo trvalý a často až akútny nedostatok 
potravín, a schudobňovanie už tak zbeda-
čeného a traumatizovaného obyvateľstva. 
Už na začiatku vojny sa začala núdza o 
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Vojaci zo Strečna:
Simuny Johanus (Ján Šimon?) – narodený v Strečne v roku 1886, ženatý, 

roľník, po vojnových útrapách zomrel vo Viedni na tuberkulózu dňa 24. 
novembra 1916.

Sviba Pavol – narodený v Strečne v neznámom roku, padol na ruskom 
fronte v máji 1915.

Glucksthal Hugo – poručík,  narodený v Strečne v neznámom roku, 
ranený na ruskom fronte v máji 1915, nie je známe, či prežil a vrátil sa 
domov.

Piovarči Štefan – narodený v Strečne v neznámom roku, zomrel v zajatí 
v Rusku na neznámom mieste v marci 1916.

Oberta Michal – narodený v Strečne v neznámom roku, zajatý na rus-
kom fronte v marci 1916, nie je známe, či prežil a vrátil sa domov.

Rendár Franc (František?) – narodený v Strečne v neznámom roku, ra-
nený pravdepodobne na talianskom fronte v júli 1917, nie je známe, či 
prežil a vrátil sa domov.

Beháň Ján – narodený v Strečne v neznámom roku, zajatý na talianskom 
fronte v októbri 1917, nie je známe, či prežil a vrátil sa domov.

Maczko Hurban (Urban) – narodený v Strečne v roku 1893, roľník, pa-
dol na ruskom fronte pri Zborowe v dnešnom Poľsku dňa 25. septembra 
1916.

Stráňavčin Jozef – narodený v Strečne v roku 1891, roľník, padol na rus-
kom fronte pri meste Kielce v dnešnom Poľsku dňa14. decembra 1914.

Ondák (neznáme vlastné meno) – narodený v Strečne v roku 1894, roľ-
ník, slobodný, padol na talianskom fronte pri meste Gorica v dnešnom 
Slovinsku.

Korček Alexander – narodený v Strečne v neznámom roku, robotník v 
Turčianskom Svätom Martine, zúčastnil sa svetovej vojny na ruskom fron-
te, nezvestný od augusta 1914, vyhlásený za mŕtveho dňa 11. marca 1925. 
Za deň, ktorý menovaný neprežil, sa ustanovil dátum 16. august 1916.

Beháň Galo Jozef – narodený v Strečne v roku 1896, slobodný, povo-
laním baník, zúčastnil sa svetovej vojny na talianskom fronte, od jesene 
1915 nezvestný. Vyhlásený za mŕtveho dňa 20. novembra 1925. Za deň, 
ktorý menovaný neprežil, sa ustanovil dátum 1. január 1916.

Klocáň František – narodený v Strečne v roku 1889, zajatý v bojoch na 
ruskom fronte v marci 1915, internovaný do tábora Ufa v Rusku na Sibíri 
– nie je známe, či prežil a vrátil sa domov.

Štadány Gašpar – narodený v Strečne v roku 1882, zranený počas bojov 
na Ruskom fronte – nie je známe, či prežil.

Beháň Štefan – narodený v Strečne v roku 1891, zranený počas bojov na 
ruskom fronte v dnešnom Poľsku v septembri 1915, nie je známe, či prežil.
Vojaci z Nezbudskej Lúčky:

Tichý Karol – narodený v roku 1880 v Nezbudskej Lúčke, ženatý, roľník, 
padol 25. októbra 1914 na ruskom fronte pri meste Czorna v dnešnom 
Poľsku.

Samec Matej – narodený v obci Nezbudská Lúčka v roku 1880, zajatý v 
bojoch na ruskom fronte vo februári 1915, internovaný do tábora v meste 
Tomsk na Sibíri – nie je známe, či prežil a vrátil sa domov.

Czmerko Juraj – narodený v obci Nezbudská Lúčka v roku 1890, roľ-
ník, padol na ruskom fronte 18. novembra 1914 v meste Michalowka v 
dnešnom Poľsku. Pravdepodobne podľahol zraneniam brucha.
Vojaci z Mojšovej Lúčky:

Zajáček Ján – narodený v Mojšovej Lúčke v roku 1892, slobodný, roľník, 
zúčastnil sa svetovej vojny na ruskom fronte, od marca 1915 nezvestný, 
vyhlásený za mŕtveho dňa 29.5. 1926. Za deň, ktorý menovaný neprežil, 
sa ustanovil dátum 1. január 1916.

Milo Štefan – narodený v Mojšovej Lúčke v roku 1892, slobodný, roľník, 
zúčastnil sa svetovej vojny na ruskom fronte, od jesene 1914 nezvestný, vy-
hlásený za mŕtveho dňa 24. mája 1927. Za deň, ktorý menovaný neprežil, 
sa ustanovil dátum 1. október 1916. 

Prieložný Štefan – narodený v obci Mojšova Lúčka v r. 1890, ženatý, 
roľník, zúčastnil sa svetovej vojny na ruskom fronte, nezvestný od marca 
1915, vyhlásený za mŕtveho dňa 21. augusta 1927. Za deň, ktorý menova-
ný neprežil, sa ustanovil dátum 1. apríl 1917.

chlieb, masť, cukor, textil či obuv, ktorá sa každým ro-
kom zhoršovala a rozrastala o iné komodity. Už v dru-
hom roku vojny sa zaviedol prídelový systém na múku, 
masť, cukor, petrolej a podobne. Medzi najvzácnejšie 
výrobky patril i tabak, ktorý sa dal počas vojny zohnať 
za nemalé peniaze len prostredníctvom čierneho trhu.

Ako nám objasňuje vyhláška uhorského kráľovského 
ministerstva z roku 1915, obyvateľov Strečna obme-
dzovali aj prísne nariadenia. Napríklad bolo zakázané 
predávať a konzumovať mäso každý utorok a piatok – 
kto toto nariadenie porušil, bol potrestaný dvomi me-
siacmi väzenia a pokutou na tú dobu neuveriteľných 
600 korún. Osoba mohla taktiež spotrebovať na deň 
maximálne 240 gramov múky (t.j. 336 gramov chleba), 
fyzicky ťažko pracujúci 300 gramov múky (t.j. 420 gra-
mov chleba). V januári 1917 to však už bolo o štvrtinu 
menej – 180 gramov múky pre normálne pracujúceho 
a 225 gramov pre ťažko fyzicky pracujúceho človeka. 
Ako hovorí dobový záznam, „žiadny tuk, žiadne ošate-
nie, žiadne uhlie... Obuv neprijímajú (kvôli nedostatku 
materiálu) už ani do opravy. Niet z čoho žiť. Aby sa dalo 
niečo kúpiť napoludnie, človek sa musí postaviť (do radu) 
už o 5.hodine ráno. Masť, slanina, mydlo, cukor, káva 
nie sú dostať ani za ťažké peniaze, doslova sa hladuje.“ 
O tom, že všade vládol obrovský nedostatok, svedčí aj 
fakt, že zo strečnianskeho kostola odobrali oba zvony 
na vojnové účely. Strečno získalo nové kostolné zvony 
až v roku 1926, čo znamená, že v našej obci kostolné 
zvony nezvonili viac ako 10 rokov.

Ďalšou zaujímavosťou je, že v Strečne sa prvýkrát 
zaviedol letný čas práve v dôsledku potrieb vojnového 
hospodárstva. Cieľom jeho zavedenia bolo dosiahnutie 
lepšieho využitia denného svetla, keďže o hodinu do-
predu sa posunuli nielen hodiny, ale aj všetka činnosť, 
ktorá sa podľa nich riadila. Letný čas bol zavedený od 
1. mája do 20. septembra 1916. Ale keďže nie každá do-
mácnosť v Strečne mala hodiny, ľudia sa riadili naďalej 
aj tak podľa slnka.

Okrem ťažkej práce, nedostatku základných potravín 
a iného tovaru nevyhnutného pre dôstojný život a zdra-
vie človeka, obyvateľov Strečna rovnako ako vojakov 
na fronte sužovali rôzne epidémie cholery či brušné-
ho týfusu. Podľa miestnej farskej kroniky, v októbri a 
novembri 1918 tu dokonca zúrila obávaná španielska 
chrípka. Išlo o svetovú pandémiu, ktorá si v rokoch 
1918-1920 vzala za obeť okolo 100 miliónov ľudí. Koľ-
ko obetí si vyžiadala v Strečne nevieme, avšak epidémia 
tu musela byť veľká, lebo ako píše vtedajší farár Chilko, 
„koncom októbra (1918) bola v celej farnosti španielka. 
V Stráňavoch (u Sundov) na mor štyria z jedného domu 
boli pochovaní.“ Zo všetkých týchto údajov vyplýva, že 
život v našej obci vo vojnových rokoch 1914-1918 bol 
rovnako ťažký ako život strečnianskych vojakov na bo-
jiskách.

Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci a obyva-
telia Strečna

Medzi najznámejšie epizódy konca prvej svetovej 
vojny patrí slávna vzbura slovenských vojakov v meste 
Kragujevac v dnešnom Srbsku v júni 1918. Jej očitý-
mi svedkami boli minimálne dvaja Strečňania, Štefan 
Dikoš a Pavol Taraba (pre starších obyvateľov Strečna 
známy aj ako „krátky Taraba“), ktorí po vojne v Strečne 
rozprávali zaujímavú príhodu.

Pokračovanie na ďalšej strane »
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V lete 1918 sa medzi vojakmi na všetkých 
frontoch prejavovala únava a neochota po-
kračovať vo vojne a v nezmyselnom zabíja-
ní, ktoré trvalo už štyri roky. Medzi sloven-
skými vojakmi v 71. trenčianskom pluku 
sústredenom v srbskom meste Kragujevac 
okrem túžby vrátiť sa domov k rodinám, 
panovala aj neochota bojovať za rakúskeho 
cisára a Uhorsko. Bol to čas, kedy sa nielen 
ideovo, ale už aj prakticky kládli základy 
nového štátu Slovákov, v ktorom mali žiť 
spolu s Čechmi, tzv. 1. Československá re-
publika (1918-1938). Slováci a Česi však 
boli stále nútení bojovať a riskovať životy 
za Rakúsko-Uhorsko, za vlasť, ktorá im už 
bola cudzia.

V júni 1918 v Kragujevci sa preto slo-
venskí vojaci vzbúrili proti odchodu na 
taliansky front a zmocnili sa kasární aj zo 
zásobami zbraní a potravín. Vzbura však 
bola potlačená a vojaci odsúdení. Nie všet-
ci vojaci pluku sa vzbury zúčastnili a nik-
to sa nechcel spočiatku priznať. Preto bol 
celý prápor predvedený na dvor kasární 
a každý desiaty vojak mal byť bez milosti 
zastrelený. 

Medzi dôstojníkmi rakúskej armády, 
ktorí počítali nešťastníkov, sa pohyboval 
Strečňan Pavol Taraba. Ten medzi odsúde-
nými vzbúrencami spoznal svojho suseda 
zo Strečna Štefana Dikoša. Keďže na Di-
koša vychádzalo v rade práve číslo desať, 
Taraba ho rýchlo vymenil tak, aby číslo de-
sať nepadlo naňho, čím mu zachránil život. 
Obaja sa dočkali konca vojny a šťastne sa 
vrátili k rodinám domov. Je to zaujímavý 
dôkaz o spolupatričnosti a vzájomnej po-
moci obyvateľov Strečna na ďalekých bo-
jiskách prvej svetovej vojny. Tento pútavý 
príbeh by takmer upadol do zabudnutia. 
Jeden z posledných obyvateľov dnešného 
Strečna, ktorý si tento príbeh z rozpráva-
nia pamätá, je Pavol Ďurčo st., ktorý mi ho 
prerozprával.

Dnes už vieme, že spomínaná poprava 
každého desiateho muža sa nakoniec ne-
konala. Prebehlo totiž riadne vyšetrovanie 
a podarilo sa obviniť dokopy 44 vojakov, 
ktorí sa vzbury zúčastnili. Všetci boli od-
súdení a zastrelení. Medzi nimi nebol ani 
jeden obyvateľ Strečna. Z okolitých dedín 
však boli medzi popravenými chlapi naprí-
klad z Belej, Terchovej a Vrútok.

Koniec krviprelievaniu a návrat Streč-
ňanov domov

Prvá svetová vojna sa ofi ciálne skončila 
11. novembra 1918. Obyvatelia Strečna, 
ktorí ako vojaci prežili, sa po rokoch ko-
nečne mohli vrátiť domov k svojim ro-
dinám a blízkym. Nebolo to však jedno-
duché. Mnohí boli od domova vzdialení 
tisíce kilometrov a vracali sa pešo. Niektorí 

priamo z bojísk, iní z vojenských nemocníc 
s podlomeným zdravím a ďalší zas z ďale-
kých zajateckých táborov na Sibíri. Nebolo 
ničím výnimočným, že mnohí Slováci sa z 
Ruska vracali domov až cez ďaleký prístav 
Vladivostok pri Tichom oceáne, odkiaľ sa 
loďami plavili do Európy a domov sa vrátili 
často až po roku 1920 (!). Niektorí vojaci 
zo Strečna boli nezvestní už od začiatku 
vojny a domov sa nevrátili vôbec. Až v 
roku 1926 ich kvôli právnym úkonom a 
dedeniu vyhlásili ofi ciálne za mŕtvych.

Avšak aj samotný návrat domov nebol 
častokrát taký šťastný, ako by sa očakávalo. 
Po úspešnom zdolaní cesty z frontu a ná-
vrate do Strečna bývalí vojaci našli doma 
spustnuté hospodárstva, vyhladované ro-
diny a vyrabované domy. Mnohí z tých, 
čo prežili vojnu na frontoch, naopak svo-
jich blízkych už doma nenašli. Stále ešte 
doznievala epidémia španielskej chrípky, 
ale aj týfus a cholera. Navyše ešte stále ne-
existovali nové štátne peniaze, jedla bolo 
žalostne málo a dalo sa zohnať len na lístky 
alebo na čiernom trhu. Je známe, že vojaci 
vracajúci sa domov sa ešte dlho po vojne 
nevedeli zapojiť do normálneho života a 
podľahli alkoholizmu. Strečno v tomto 
smere nebolo výnimkou. 

V roku 1932 bol na hranici chotárov 
Strečna a Stráňav v lokalite Javor vysvä-
tený kríž na pamiatku obyvateľom Strá-
ňav padlým v prvej svetovej vojne, no 
neuvádzajú sa tam žiadne mená vojakov. 
Vtedajší správca farnosti vdp. Laudon pri 
ňom predniesol tieto slová: „Pútniku, ktorý 
pôjdeš cestou popri kríži tomto, zastaň na 
chvíľu pred ním, zosním svoj klobúk, pošli 
aspoň jeden vzdych k nebesiam za tých, kto-
rí život svoj položili na oltár vlasti za lepšiu 
bu¬dúcnosť svojho národa“. Tento kríž je v 
Javore dodnes, avšak nachádza sa v zlom 
stave. Strečno takýto pamätník žiaľ nemá 
vôbec.

Koľko vojakov zo Strečna bojovalo na 
bojiskách prvej svetovej vojny, sa mi zistiť 
nepodarilo. Podľa obecnej kroniky však 
vieme, že domov sa ich nevrátilo 22.  Pri-
kladám zoznam zabitých, ranených a za-
jatých vojakov zo Strečna a okolia, o kto-
rých sa mi podarilo získať informácie z 
archívov. Zoznam určite nie je kompletný, 
no verím, že sa ho časom podarí doplniť. 
Takéto pátranie je dnes už veľmi náročné. 
Informácie sa nachádzajú v rôznych ar-
chívoch a sú väčšinou v maďarčine, ktorá 
bola do roku 1918 úradným jazykom na 
Slovensku. Verím však, že dnešní občania 
Strečna medzi nimi budú môcť nájsť svo-
jich predkov. 

V budúcom čísle Strečnianskeho hlás-
nika vám prinesiem zaujímavé príbehy 
konkrétnych Strečňanov z ich života na 

vojnovom poli a v zajatí, ako aj detailný 
opis rabovania v obci Strečno po skončení 
vojny v novembri 1918.

Touto cestou prajem čitateľom Strečnian-
skeho hlásnika krásne Vianoce a šťastný 
nový rok.

Silvester Trnovec ml. 
Zdroje:
1. Kronika Obce Strečno
2. Kronika farnosti Strečno
3. Súkromný archív Pavla Ďurču a Mariá-
na Kadášiho
4. Archív Vojenského historického ústavu 
v Bratislave
5. Archív Slovenskej národnej knižnice v 
Martine
6. Archív Rakúskej národnej knižnice vo 
Viedni Landesbibliothek Oberösterre-
ich 
7. ĎURČO, Pavol: Strečno. Žilina : SOPP, 
2010.
8. KOVÁČ, Dušan a kol.: Kronika Sloven-
ska 2. Bratislava : Fortina Print, 1999. 
9. KOVÁČ, Dušan a kol.: Pramene k deji-
nám Slovenska a Slovákov XI b: Slováci v 
prvej svetovej vojne 1914-1918. Bratislava: 
LIC, 2010

Strečno v tieni prvej svetovej vojny.....

Pamätník venovaný  vojakom zo Stráňav  
padlým v 1. svetovej vojne , ktorý stojí  v Ja-
vore medzi Stráňavami a Strečnom

foto: autor

» dokončenie z predošlej strany
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Dňa 15. novembra 2014 (sobota) sa uskutoč-
nili voľby do obecného zastupiteľstva v obci 
Strečno. Tieto voľby boli od roku 1990 v nových 
politických podmienkach v poradí už siedme.

Pre voľby boli určené dva volebné okrsky spo-
lu s okrskovými komisiami. Bola tiež určená 
miestna volebná komisia, ktorá zosumarizovala 
výsledky obidvoch komisií za obec celkom.

Pre voľby na starostu obce sa prihlásilo a bolo 
zaregistrovaných päť kandidátov. Politické zlo-
ženie bolo nasledovné: dvaja kandidáti boli 
nezávislí a po jednom kandidátovi SDKÚ, Smer 
– sociálna demokracia a KDH.

Pre voľby poslancov bolo prihlásených a zare-
gistrovaných 37 kandidátov. Politické zloženie 
kandidátov: 8 NEKA (nezávislí), 7 Smer – soci-
álna demokracia, 9 SDKÚ, 9 SNS, 4 KDH.

Na základe zápisnice miestnej volebnej komi-
sie boli výsledky volieb nasledovné:

- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
....................................................................... 2162

- počet voličov, ktorým boli vydané obálky
....................................................................... 1417

- počet odovzdaných obálok .................. 1415
- počet platných hlasovacích lístkov odovzda-

ných pre voľby do OZ ................................ 1391
- počet platných hlasovacích lístkov odovzda-

ných pre voľby starostu obce ..................... 1406
- počet zvolených poslancov  ....................... 9
- percentuálna účasť zapísaných voličov vo 

voľbách ........................................................ 65,54
Výsledky volieb na post starostu obce Strečno
15.novembra 2014
Za starostu obce bol zvolený:
1 Dušan Štadáni, Bc.  NEKA 737
Poradie ďalších kandidátov podľa počtu získa-
ných hlasov.
2 Alfonz Klocáň  SDKU 344
3 Monika Obertová, Mgr.  SMER 195
4 Stanislav Trnovec  KDH 112
5 Jozef Bado  NEKA 18
Výsledky volieb na post poslanca do Obecné-
ho zastupiteľstva v Strečne 15.novembra 2014

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obec-
ného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získa-
ných hlasov.
1 Beáta Badibangová  NEKA 596
2 Peter Oberta  SDKU 503
3 Monika Obertová, Mgr.  SMER 496
4 Róbert Benedig, Ing.  NEKA 434
5 Erika Kubová, Mgr.  NEKA 401
6 Dušan Ďurčo, Mgr.  SNS 394
7 Dana Sokolovská, Ing.  SNS 368
8 Štefan Oberta  NEKA 364
9 Alfonz Klocáň  SDKU 319
Náhradníci za poslancov obecného zastupiteľ-
stva v poradí podľa počtu získaných hlasov.
10 Ladislav Rolko, MUDr.  SNS 283
11 Peter Kadaši  SDKU 280
12 Štefan Podkopčan  KDH 270
13 Vlastimil Slovaček  NEKA 267
14 Janka Tavačová  SNS 266
15 Marek Hanuljak  SMER 259
16 Daniel Taraba  SNS 246
17 Peter Šupej  NEKA 238
18 Martin Samec, Mgr.  NEKA 237
19 Stanislav Trnovec  KDH 235
20 Vladimír Taraba  SDKU 234
21 Peter Prieložný  SMER 233
22 Marián Beháň, Mgr.  SMER 225
23 Vladimír Bukovinský  SNS 197
24 Katarína Zajacová  SDKU 179
25 Rastislav Melo  SDKU 163
26 Ľubomír Melo  SNS 146
27 Ladislav Oberta  SNS 140
28 Marián Klocáň  SMER 137
29 Ľuba Tavačová  SMER 137
30 Jaroslav Špalek  KDH 131
31 Kamila Gáborová  SDKU 128
32 Juraj Buchta  SDKU 121
33 Kvetoslav Pokorný  SDKU 112
34 Mária Sokolovská  KDH 94
35 Lenka Klocáňová  SMER 80
36 Marián Pastierik  SNS 33
37 Dušan Štadáni, Bc.  NEKA 579

Pavol Ďurčo, st.

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva

lička, s.r.o., JLK Group s.r.o.(L.
Kubička), TIMONT – SK s.r.o 
(Peter  Tichý), Taraba ako i 
páni Laco Mojský, Ladislav Ga-
ladík a Tibor Taraba a takisto v 

neposlednom rade aj starostovi obce. 
Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým sme sa 

v uplynulom roku venovali ,sú zabezpečenie 
údržby verejného osvetlenia a verejného roz-
hlasu, pohrebné služby,  dodávka pitnej vody, 
dodávka tepla, zimná údržba komunikácií, 
prenájom nástrojov a malej mechanizácie a iné 
drobné služby pre občanov.

V súčasnosti  pripravujeme montáž zrkadiel 
na vybrané križovatky v obci a rekonštrukciu 
osvetlenia a ozvučenia na cintoríne. 

Sme radi, že v priebehu roka využívali naše 
služby nielen obec Strečno a fi rmy pôsobiace 
v našom katastri ,ale aj samotní občania Streč-
na. Bola to predovšetkým doprava materiálu, 
rôzne výkopové práce, realizácia vodovodných 
a kanalizačných prípojok, ale aj prenájom ná-
strojov 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. 

Už tradične môžem opäť 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 pre-
svedčený, že sa nám tento cieľ darí plniť, aj 
keď si uvedomujeme, že je stále priestor  na 
zlepšenie.  V tejto súvislosti chcem poďakovať 
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 Ilov-
ský, Ivan Melo a Miloš Melo.  Ale aj Peter Melo 
a Matej Taraba, ktorí boli počas niekoľkých 
najťažších mesiacov súčasťou nášho tímu.  V 
neposlednom rade tiež ďakujem  ich manžel-
kám, deťom, priateľkám, či iným rodinným 
príslušníkom za ich trpezlivosť a toleranciu pri 
plnení si ich pracovných povinností. 

Samozrejme nesmiem zabudnúť poďakovať 
tiež brigádnikom a pracovníkom na doho-
du, ktorí nám pomáhali plniť úlohy najmä v 
oblasti drobných stavebných a upratovacích 
prác, pri odpise stavov spotrebovanej vody a 
zabezpečení prevádzky turistickej informačnej 
kancelárie v letnom období.   

Na záver však chcem poďakovať i všetkým 
našim obchodným partnerom a takisto i ob-
čanom za dôveru a spoluprácu v uplynulom 
roku 2014.  Dovoľte mi popriať Vám pekné a 
požehnané Vianoce ako i veľa pracovných i 
osobných úspechov v novom roku 2015. 

Ing. Július Ilovský , konateľ  OPS

Obecný podnik služieb Strečno s.r.o. (ďalej 
len OPS) v roku 2014 úspešne realizoval najmä  
v obci Strečno (ale aj mimo obec)  niekoľko 
projektov, a to  samostatne  aj ako subdodá-
vateľ:
- Výmena časti oplotenia areálu Colormetal  
s.r.o. v Žiline,
- Osadenie dopravného značenia pre fi rmu 
Karla – Slovensko, s.r.o. v Strečne,
- Dobudovanie chodníka na Ulici mládeže,
- Rekonštrukciu kuchyne v budove kultúrneho 
domu,
- Rekonštrukciu časti verejného osvetlenia,
- Rekonštrukcia a nadstavba šatní na futbalo-
vom ihrisku,
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Parti-
zánska ulica,
- Rekonštrukcia chodníka pred budovou Zák-
ladnej školy SNP Strečno,
- Čistenie Pamätníka francúzskych partizánov,

- Rekonštrukcia elektroinšta-
lácie kultúrneho domu,
- Oprava výtlkov na Hradnej 
ulici,
- Letná údržba areálu Slovak 
Parcel Service s.r.o. v Strečne, 
- Vybudovanie vsakovacej jamy pred budovou 
Slovenskej pošty, 
- Oprava časti Kováčskej ulice,
- Oprava strechy obecného úradu,
- Čistenie uličných vpustí pre odvod dažďovej 
vody,
- Zimná údržba komunikácií obce Strečno a 
časti priemyselného parku, 
- Demolácia mostovej váhy fi rmy Karla – Slo-
vensko, s.r.o. v Strečne

V tejto súvislosti chcem poďakovať  za na-
ozaj dobrú spoluprácu našim partnerom, s 
ktorými sme niektoré projekty realizovali.  Sú 
to spoločnosti  STRABAG s.r.o., Unistav Tep-
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

V zime
Vianoce už prichádzajú,
okná nám už zamŕzajú.
Sneh k nám ešte nezavítal,
Mikuláš nás už privítal.
 Sám doma už v telke letí,
 pozerajú malé deti.
 V Žiline už jarmok bude,
 vôňa punču bude všade.
Stromčeky už staviame,
ozdoby naň dávame.
Vo vani nám kapor pláva,
plutvami nám z nej máva.

(Kristínka Honková, 
Lenka Vojvodová 7.B)

Advent
Štyri sviečky na venci,
hľadám zapaľovač v kredenci.
Prvý advent jedna sviečka,
pri tom plameni oťažievajú mi viečka.
 Jedna sviečka horí sama,
 vydrží horieť až do rána.
 Mikuláš sa blíži k nám,
 z radosti mu zaspievam.
Druhá, tretia, štvrtá Vianoce
chystáme si koláče.
Štyri sviečky na venci sú
sfúknutím poslednej advent odnesú.
(Monika Žídeková, Bronka Tichá, Marga-
rétka Kadašiová, Rebeka Dudusová 7.A) 

Vianoce
Cez Vianoce sneží,
oco na gauči leží.
Na Vianoce sneží stále
u mamy som mal na mále.
 Všetci na darčeky tešíme sa
 a potom oddychuje sa.
 Šalát si radi dáme
 a v kaprovi kosti samé.
Mama šalát, kapra kúpi
a zjeme jej to ako divé supy.
Krížik s medom na čelo dostaneme
a hneď sa na to pomodlíme.

(Mirko Melo 7.B)
Zima v Strečne

Snehové vločky na zem padajú
od rána deti snehuliaka stavajú,
celé Strečno už biele je
a starosta sa len raduje.
Deti korčule vyťahujú
a na klzisko sa pripravujú.
Na školskom dvore my ho máme
radi sa na ňom korčuľujeme, hokej hráme.
(Kristínka Verešová, Kristínka Tarabová, 
Adrián Ďurčo, Dominik Haluška 7.A)

Aby ste v čarovnej atmo-
sfére Vianoc zabudli na sta-
rosti všedných dní a nový rok 
2015 prežili v zdraví, šťastí 
a spokojnosti. 

Praje kolektív ZŠ

Literárna exkurzia v Liptovskom Mikuláši
Žiaci 6.a 7. ročníka spolu s p.uč. M. Moravčíkovou, E.Trnovcovou a J.Kubišovou navští-

vili dňa 4.12. Liptovský Mikuláš. Absolvovali tak literárnu exkurziu s témou Po stopách li-
terárnych predstaviteľov romantizmu. V Múzeu Janka Kráľa sa dozvedeli o mučení Juraja 
Jánošíka, kde v replike mučiarne mali možnosť vidieť dobové mučidlá ako dereš, španiel-
sku čižmu či škripec, ďalšia expozícia bola venovaná histórii mesta a tvorbe Janka Kráľa.

Slávnostná imatrikulácia prvákov
V piatok 5.decembra boli pozvaní prváčikovia, ich rodičia a najbližší príbuzní na paso-

vanie do vynoveného kultúrneho domu.
Slávnostné pasovanie začalo symbolickým prechodom žiakov cez zlatú bránu- bránu 

školy. Po úspešnom splnení troch úloh od žiakov 9.ročníka zložili prváci sľub. Odtlačkom 
prsta potvrdili svoj slávnostný sľub. Kráľovským žezlom boli  prijatí do cechu žiackeho. Z 
rúk triednej učiteľky Kottekovej si prevzali pamätný list.

Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťas-
tím. Po milej akcii pokračovali nezabudnuteľné zážitky na Mikulášskej diskotéke.

Mikuláš v škole
5.12. nás navštívil Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Popoludní zábava pokračovala na 

Mikulášskej diskotéke, ktorú organizovala rada rodičov.
Počas zábavy sa pasovali aj naši malí prváčikovia do cechu školákov.
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Prajeme Vám všetkým, aby ste  v zdraví a 
pohode prežili vianočné sviatky.

V novom roku 2015 prajeme veľa šťastia.
Váš predseda a podpredseda Rady rodičov

Karol KOPÁSEK  -  Marek HANULJAK
Rada rodičov pri ZŠ SNP v Strečne

15. novembra 2014 sa v telocvični obce 
Strečno konal už 6.ročník Volejbalového 
turnaja o pohár riaditeľa ZŠ SNP Strečno. 
Ako už z názvu vyplýva, organizátorom 
tohto turnaja bol riaditeľ ZŠ SNP Strečno 
Mgr. Marián Oberta. Už tradične sa zú-
častňujú tohto turnaja 4 družstvá zložené 
z učiteľov a priateľov škôl. A to konkrétne: 
ZŠ SNP Strečno, ZŠ Martinská, Gymná-
zium Veľká okružná, Gymnázium Varšav-
ská. Víťazom turnaja sa po veľmi pekných 
a náročných zápasoch stali opäť učitelia a 
priatelia ZŠ SNP Strečno, a to v zložení: 

História druhej svetovej vojny- beseda
Žiaci 7.A a 7.B spolu s p.uč. E.Trnovcovou a M.Maroszovou absolvovali v obecnej kniž-

nici zaujímavú besedu na tému vojenská história. Nadšenec a učiteľ dejepisu p.Hofírek 
veľmi pútavo a názorne deťom vyrozprával históriu druhej svetovej vojny, predstavil im 
výstroj i výzbroj vojakov. Deti si mohli samy vyskúšať oblečenie vojaka.

Volejbalový turnaj Volejbalový turnaj 

Pozvanie do našej obecnej knižnice prijal 
podpredseda Klubu vojenskej histórie pán 
Tomáš Hofi rek. Zaujímavo predstavil, čo po-
núka členstvo v tomto klube ,čím sa zaoberá 
a hlavne,  čo ľudí v tomto klube spája .Je to 
záujem o históriu našich vojenských dejín. 
Svoje poznanie a skúsenosti   prezentujú na-
príklad  v simulovaných bojoch a tým  po-
tom ozajstnejšie prežívajú to, čo bolo už pred 
mnohými rokmi a verejnosť si tak toto ob-
dobie pripomína. Na budúci rok si pripome-
nieme už 70 rokov od ukončenia 2. svetovej 
vojny. Žiakom siedmakom sa páčil výklad  a 
hlavne predstavovanie výzbroje a vojenského 
oblečenia, či veci, ktoré nám v našej moder-
nej  dobe už nie sú známe – „ešusy“, vojenské 
prilby, plynová maska,...Deti mali možnosť 
obliecť si  nemeckú  uniformu. Poťažkať  sa-
mopal. Takto si majú možnosť  uvedomiť, že 
nebolo vždy tak ako teraz. Medzi nadšencov  
vojenskej histórie  sa môžete  stať po dovŕ-
šení už  šestnástich rokov.  ,,Tak, deti, máte 
inšpiráciu.“  Naša obecná knižnica má veľa 
kníh, ktoré sa históriou vojen 20 storočia za-
oberajú.

 Je čas predvianočný , čas adventný, čas  
príprav na najkrajšie sviatky v roku, na na-
rodenie Ježiška, Vianoce. Ľudia by mali mať 
k sebe bližšie.  Žijeme v mieri, nepoznáme 
už našťastie vojny,   tak ,,nebojujme“ medzi 
sebou, zastavme sa a uvedomme si,  že ne-
potrebujeme veľa,  len zdravie, lásku a poro-
zumenie. 

Prajem prijemné pohodové prežitie vianoč-
ných sviatkov nielen čitateľom knižnice, ale i 
všetkým ľuďom dobrej vôle.

Obecná knižnica vyhodnotila detí v literár-
nej súťaži v poézii na tému: ,,Môj najkrajší 
darček“. Vyhodnotené boli: Emmka Troščá-
ková  4. ročník , písala o výlete v Tatralandii, 
Lucia Ovečková 7 .A., Kristínka Hauerová 
7.B                                             Vaša knihovníčka

Mgr. Jaroslav Štefk o, Mgr. Roman Franek, 
Mgr. Katka Srnečková, Mgr. Majka Hliní-
ková, Michal Franek, Dušan Tavač. Druž-
stvo v tomto zložení nestratilo na turnaji 
ani set a zaslúžene sa tešilo z víťazstva. Po-
radie na ďalších miestach bolo nasledovné: 
2.miesto – ZŠ Martinská, 3.miesto – Gym-
názium Varšavská, 4.miesto – Gymnázium 
Veľká okružná. 

Všetkým zúčastneným srdečne gratulu-
jeme a Mgr. Mariánovi Obertovi ďakujeme 
za organizáciu tohto pekného športového 
podujatia.

Z našej knižnice

Môj najkrajší darček
Aký darček je najkrajší na svete?
Vy to deti neviete?
Jedno vraví: ,,Drahý“
Druhé vraví: ,,Veľký“
Ktosi kričí: ,,Darček od tety Vierky“
Od rodičov!
Nie, ten čo mi dá babka.
Poviem Vám to skôr než sa strhne hádka.
Najkrajší dar celkom malý môže byť
Darček z lásky .
Ten vie potešiť najviac.

Ovečková Lucia

Veľké  srdečné  ďakujem.
Blíži sa vianočné zvonenie, a preto mi dovoľte v mene kolektívu MŠ v Strečne  poďako-

vať všetkým  ľuďom dobrej vôle za úspešný chod našej škôlky.  V prvom  rade  všetkým 
rodičom, ktorí v nás vkladajú dôveru  a zverili nám svoje ratolesti  k výchove a starost-
livosti , za ich pomoc  a podporu počas celého roka, za príspevky fi nančné i materiál-
ne, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce, za  účasť na príjemných  spoločných 
akciách potvrdzujúcich spoluprácu rodiny a školy.

Nemôžem  nespomenúť  nášho zriaďovateľa obec Strečno na čele s pánom starostom, 
ako jedného z najdôležitejších článkov  chodu MŠ. Ďakujem  pani r.Žofk e Rajniakovej 
za vedenie a všetkým kolegyniam za príjemnú  spoluprácu a vzťahy na pracovisku , 
našim  p. upratovačkám za udržiavanie a spríjemňovanie prostredia našej škôlky , vý-
borným kucháročkám , ktoré sa starajú o naše brušká , p.Peťovi Obertovi za teplo v našej 
škôlke a veľkú pomoc  pri opravách ,či rekonštrukcii priestorov budovy.

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí  nás rešpektujú ako dôležitú inštitúciu  v živote  die-
ťaťa. ĎAKUJEM!

 Sviatky  lásky  a pokoja nech každú  Vašu  bolesť  zahoja.
 V  kruhu blízkych tešte  sa  spolu, až  budete  sadať  k štedrému  stolu.
 Krásne  chvíle vianočné, krásne  čaro  polnočné.
 Na  Silvestra  pevný  krok   a s ním  šťastný  nový rok
 Vám  želá  kolektív  MŠ v Strečne  s detičkami.                               Katarína Pratáková
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Projekt Cezhraničná kultúrna vzájom-
nosť je kontinuálne napĺňaný od mája 
t.r. Pozostáva z dvoch základných sme-
rov – kultúrnych aktivít založených na 
výmenných aktivitách súborov partnerov 
projektu – obcí Strečno a Kozlovice a z in-
vestičnej časti, ktorou je, resp. bola oprava 
sály kultúrneho domu v Strečne.

K doterajším dvom podujatiam, kde sa 
nielen predstavili, ale predovšetkým zo-
známili členovia kultúrnych súborov – 
Strečnianske hody a Den obce Kozlovice 
sme v dňoch 8. – 9. novembra  zabsolvovali 
tretiu plánovanú aktivitu.

Festival kultúrnej vzájomnosti
Program Festivalu cezhraničnej vzájom-

nosti bol okrem  otvorenia sály KD veno-
vaný i Mesiacu úcty k starším. V programe 
vystúpil spevácky zbor miestnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov – Jesienka, Krakov-
ské kvarteto zo Strečna a folklórny súbor 
Valašský vojvoda.

Najznámejší súbor z Kozlovic, ktorý 
so svojím vystúpením už pochodil „celý 
svet“, k nám prišiel v sobotu po programe 
v obchodnom centre Mirage v Žiline, kde 
sa predstavili v programe organizovanom 
Žilinským samosprávnym krajom v spolu-
práci s Moravskoslezským krajom.

Po ubytovaní v SIP ŽSR členovia využi-
li welness služny zariadenia a vedenie sa 
stretlo z vedúcimi kultúrnych súborov Fla-
tus Vocis – Otkou Moravčíkovou a Ľubkou 
Kučerovou za súbory Hajovček a Zvonica. 
Spolu s koordinátorom projektu – Pavlom 
Albrechtom prerokovali následné vystúpe-
nia v rámci projektu, resp. i ďalšie, ktoré 
vzišli z iniciatívy pána Tofela – umeleckého 
vedúceho Valašského vojvodu. Jednalo sa 
predovšetkým o medzinárodnom festivale 
adventných a vianočných zvykov, kolied a 
remesiel Souznění, ktorý sa konal vo Vác-
lavoviciach, Frýdku Místku, Kozloviciach 
a Ostrave 11. – 14. 12. 2014 a na ktorých 
pripravoval vystúpenia našich súborov. 

V nedeľu po prehliadke hradu a zozná-
mení sa s reáliami Strečna počas návštevy 
pamätníka na Zvonici sa už pomaly schy-
ľovalo  k začiatku Festivalu cezhraničnej 
vzájomnosti v obnovenej sále kultúrneho 
domu.

Program uviedol starosta obce a koordi-
nátor projektu, ktorí prítomných obozná-
mili s obsahom projektu, uskutočnenými a 

plánovanými aktivitami  a jeho významom 
pre rozvoj cezhraničnej kultúrnej spolu-
práce. V sále kultúrneho domu boli tiež 
prvýkrát použité stoličky nadobudnuté v 
projekte.

Po programe nasledovalo posedenie čle-
nov kultúrnych zoskupení zo Strečna so 
svojimi partnermi z Čiech, kde prebiehala 
diskusia o doteraz uskutočnených akci-
ách, príprave následných - plánovaných v 
projekte; ale takisto sa diskutovalo o ďal-
ších iniciatívach, ako výsledok doterajších 
vzťahov a skúseností, ktoré budú zárukou 
udržateľnosti projektovej myšlienky. Ob-
čerstvenie pre členov súboru bolo zabez-
pečené Jednotou dôchodcov zo Strečna.

Souznění
Symptomatický názov charakterizuje 

podujatie profesionálnych a amatérskych 
súborov a remesiel prezentujúcich du-
chovnú hudbu, spev a tradície.

Účasť na už 16. ročníku medzinárodného 
festivalu adventných a vianočných zvykov, 
kolied  a remesiel   bolo pre Strečno nielen 
vecným naplnením štvrtej kultúrnej výme-
ny, ale predovšetkým príležitosťou stretnúť 
sa s milým   prijatím, vysoko profesionál-
nou organizáciou a kvalitnými súbormi.

Reprezentovali nás Flatus vocis, ženská 
skupina Zvonica a Oživené remeslá spod 
Strečna, zastúpené Otíliou Kadašiovou.

Až štvordňový program prebiehal na scé-
nach viacerých miest a obcí – Václavovice, 
Frýdek – Místek, Kozlovice, Ostrava. Žán-
rovo širokospektrálny program sa konal na 
rôznych scénach: kostoly, chrámy, exterié-
rové priestory, domy kultúry.

Flatus vocis sa predstavil v Kozloviciach 

a Ostrave, ženská skupina  Zvonica a Oži-
vené remeslá v Kozloviciach. Okrem toho 
Flatus i Zvonica s Hájovčekom boli účast-
níci folklórneho festivalu v neďalekom 
Rožnove pod Radhošťom v sobotu.

Mimoriadne bohatý a náročný program 
zvládli výborne. Nešlo  tu o súťaž, ale o 
predstavenia niektorých,   možno povedať, 
že v podaní tradičnej kultúry, svetozná-
mych súborov.

Zástupcovia obce – starosta Dušan Šta-
dáni s manželkou, koordinátor projektu 
Pavol Albrecht, poslanec OZ Dušan Ďurčo 
s manželkou  sa mohli stretnúť so zástup-
cami obce Kozlovice aj s protagonistami a 
časťou programom Souznění  v sobotu 13. 
12. v Kozloviciach.

Na základe doterajšieho plnenia a predo-

všetkým nadobudnutých  vzťahov možno 
predpokladať, že fi nančne podstatná časť 
projektu Cezhraničná kultúrna vzájom-
nosť – oprava sály kultúrneho domu, bude 
významom aktivít, výmen a nadobudnu-
tých skúseností v budúcnosti prekonaná 
rastom kvality a záujmu o kultúru u nás. 

Vzhľadom na bezprostredné ukonče-
nie štvrtej aktivity  projektu a uzávierku 
čísla neprinášame autentické vyjadrenia 
účinkujúcich. Pretože hlavní protagonisti 
– Ľubka  Kučerová (Hajovček, Zvonica) a 
Otka Moravčíková pripravujú tiež tradičný 
vianočný program – Tradície v srdci, resp. 
Vianočný koncert, možno predpokladať, 
že pri ich bilancovaní nezabudnú ani na 
pocity zo Souznění.

Zatiaľ okrem názoru autora uvádzame í 
pohľad nestranného diváka, zaslaný mej-
lom starostovi Strečna -   „Zúčastnila som 
sa jarmoku v Rožnove pod Radhošťom, 
kde vystupovali aj hudobníci a tanečníci z 
Vašej obce. Musím povedať, že zožali veľký 
aplauz a všetkým sa veľmi páčili. Som rada, 
že pokračujete v tradíciách našich predkov 
a verím, že sa s ich vystúpením stretneme 
aj v našej obci. Prosím, keby ste im tlmo-
čili moje poďakovanie, prajem im ešte veľa 
ďalších úspechov.“  S pozdravom Eva Hu-
decová, Obecný úrad v Tepličke nad Vá-
hom                                                          /pa/

Kultúrne projektové výmeny

Flatus vocis v Kozloviciach
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Investične najvýznamnejšia položka cezhra-
ničného projektu s obcou Kozlovice bola 
ukončená v novembri. Jej ofi ciálne predsta-
venie prebehlo v rámci Festivalu cezhranič-
nej vzájomnosti, o ktorom  píšeme na inom 
mieste

Opravu vykonávala  na základe výsledku 
verejného obstarávania  fi rma Unistav, s.r.o. z 
Tepličky nad Váhom.

V rámci akcie bola po odstránení pôvodných 
povrchov a odizolavaní vykonaná celková vý-
mena podlahy, nahradené okná, nové elektro 
a kúrenárske inštalácie a zdroje, nahradený 
kazetový strop a obnova balkónu. Do nových 
priestorov boli tiež nadobudnuté z  únijných 
projektových prostriedkov tiež stoličky a kres-
lá. Takže sála kultúrneho domu má paramet-
re, ktoré zaujmú nielen esteticky, ale spĺňajú 
i všetky technicko-bezpečnostné požiadavky. 
Sú to teda nielen parkety na celej ploche, bie-
le rovné omietky, drevené obklady, moderné 
svietidlá, plastové okná, opravený systém za-
temnenia, ale dôležitým z pohľadu podujatí je 
tiež technická fl exibilita a ovládanie.

Celková suma preinvestovaných prostried-
kov prekročila, vzhľadom na vyvolané investí-
cie a zistenia v procese realizácie v projekte, 
plánovaný objem. Dielo však tento fakt určite 
ospravedlní. Bolo k nemu pristupované s per-
spektívou a ak vydrží toľko, koľko pôvodná 
podlaha a steny – od roku 1956, tak to bude 
pozitívne hodnotené aj budúcimi generácia-
mi.                                                                       /pa/

Oprava sály 
kultúrneho domu

Nebýva to vždy zvykom
Spomenul som si v tomto predvianočnom 

čase na príhodu, ktorá sa udiala v miestnej Jed-
note. Potreboval som narýchlo niečo kúpiť a 
pri pokladniach som sa rozhodoval, pri ktorej 
sa rýchlejšie vybavím. V tomto mávam smolu, 
možno to aj vy poznáte, že si takmer vždy vy-
beriem takú, kde to ide pomalšie, lebo si tam 
niekto niečo vybavuje. Predo mnou bola iba 
staršia pani, teta Obertová, nenápadná, skrom-
ná ženička, denne merajúc cestu do kostolíka. 
Zastavila sa v obchode, nuž a pri pokladni uka-
zovala bloček, zrejme z predošlého nákupu. „To 
som sa zas postavil“, pomyslel som si a v duchu 
som si predstavoval, ako reklamuje, že jej bolo 
narátané niečo, čo v taške nemala. A veru vy-
svetľovala pokladníčke, že doma si kontrolovala 
nákup a zistila, že nemala nablokované maslo, 
ktoré mala v nákupe a priniesla ho domov. Zrej-
me nedopatrením ho pokladníčka zabudla na-
blokovať. Tak ho prišla dodatočne zaplatiť. Po-
kladníčka sa na ňu trochu nedôverčivo pozrela, 
skontrolovala bloček a naozaj zrejme zistila že 
maslo tam nie je. Tak ho znovu dodatočne na-
blokovala, pani Obertová ho zaplatila a spokoj-
ne sa pobrala  preč. Tak toto ma dostalo, ako 
sa zachovala. Veru, nebýva to vždy zvykom. A 
pokladníčka povedala ďakujem. Ani to nebýva 
u nej zvykom.                                                     ST

Rok ubehol ako voda a vy, milí občania, 
ste sa už nevedeli dočkať, či sme pre Vás 
niečo nacvičili. Vianoce v našej obci sú bo-
haté na kultúrne akcie, za ktorými je kus 
obetavej práce. Medzi týchto obetavých 
občanov patria aj naši ochotníci, ktorí pre 
vás  nacvičili divadelnú komédiu „ S bro-
kovnicou na manžela“ od slovenského dra-
matika Štefana Kršňáka.

Obsadenie :  
Cecília Krútiková:  Beátka Badibangová
Ferdiš - jej manžel:  Jožko Bičan
Eva - ich dcéra:  Marcelka Ondáková
Imrich Repa:  Danko Taraba
Služba:  Vlasto Slováček
Technický personál a réžia:
Osvetľovač:  Ľubko Bukovinský
Sledovanie textu:  Peťo Pristach
Réžia:  Marta Pristachová
Pomocná réžia:  Peťo Pristach
Predpredaj vstupeniek: Žofk a Rajniaková
Dátum predstavení: 
Premiéra - 25. 12. 2014
Repríza - 27. 12. 2014, 29. 12. 2014, 31. 

1. 2015
Srdečne Vás pozývame a ďakujeme za 

priazeň.
Kultúrne aktivity v našej obci pribúda-

jú, a tak máme čo robiť, aby sme sa medzi 
sebou dohodli, kto kedy bude cvičiť. Je to 
dobré znamenie, že investované prostried-
ky na obnovu javiska  a sály neboli zbytoč-
né. Správajme sa k týmto hodnotám ako 
ku vlastným, aby slúžili nielen nám, ale aj 
ďalším generáciám.

Prajem Vám v mene ochotníkov, aby ste 
Vianoce prežili v kruhu svojich rodín v lás-
ke, pokoji a duchovného obohatenia, náv-
števou tradičných kultúrnych podujatí, bez 
ktorých si v našej obci už Vianoce nevieme 
predstaviť.                         Marta Pristachová 

Vianoce s ochotníkmi

Srdečne vás pozývame na 
Vianočný koncert, 

ktorý sa uskutoční v piatok 26.decem-
bra 2014 na Štefana o 17.00 hod v kosto-
le sv. Žofi e v Strečne.

 Vianočný koncert je zároveň oslavou 
20. výročia založenia tejto koncertnej 
tradície v Strečne.  V programe vystúpia 
všetci tí, ktorí sa počas týchto rokov pri-
činili o to, aby sa vianočná zvesť vyjadrila 
a šírila múzicky a hudobne -- medzi vás, 
nás... Ste očakávaní!

Flautus Vocis 

Srdečne Vás pozývame na Vianočný 
program Detského a mládežnického 
folklórneho súboru Hajovček a Ženskej 
speváckej skupiny Zvonica spojený s krs-
tom CD „Veru moje piesne a ja Vás veľa 
mám...“

Program sa koná v nedeľu 21.12. 2014 
od 17:00 hod.

Kultúrne akcie, zábavy a plesy 
v kultúrnom dome

21.12.2014 Tradície v srdci – folklórne 
pásmo; DFS Hajovček
25.-27.-29.12.2014,  31.1.2015 S brokovni-
cou na manžela – divadelné predstavenie; 
Divadelný spolok Strečno
10.1.2015 Kontrola v městě Kocourově 
aneb jeden za všechny, všichni za jednoho 
– divadelné predstavenie;  Divadelní spo-
lečnost Kozlovice
17.1.2015 Prvý škôlkarsky ples; MŠ Streč-
no
30.1.2015 Školský ples; ZŠ Strečno
6.2.2015 Poľovnícky ples - Poľovné zdru-
ženie Ostredok 
14.2.2015. Fašiangy- tradičný pochod ma-
siek, zabíjačka pri KD, zábava; Dobrovoľný 
hasičský zbor, obec Strečno

28. 11. bol dňom päťdesiateho výročia spoločného manželského života Františka Obertu 
a Evy, rod. Bombovej. Ku gratulantom najbližším – deťom, vnúčatám a príbuzným sa 
pripojil i starosta obce a veľa zdravia a pokoja do ďalších spoločne prežitých rokov praje 
tiež redakcia obecných novín.

Zlatý sobášZlatý sobáš
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 20. decembra 2014 v náklade 

350 kusov. Za obsahovú časť materiálov 
zodpovedá redakčná rada v zložení: P. 
Albrecht, D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Meli-
šová, E. Trnovcová, E.Balcárová

Foto: T. Srneček, P. Ďurčo ml., OU Streč-
no

Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Firma Dong Hee Slovakia, s.r.o.  patrí k 
najčastejším podporovateľom obecných 
akcií. Najvýznamnejším príspevkom v 
poslednom období bola spoluúčasť na 
vybudovaní nových priestorov na ihrisku 
Radinové. Šatne, administratíva,  inžinier-
ske systémy dostali úplne nový šat. Staré, 
nevyhovujúce nahradila jednopodlažná 
budova. Pri príležitosti nástupu nové-
ho prezidenta spoločnosti - Young Cheol 
Rhee bol spoločne so zástupcami spoloč-
nosti pozvaný na prehliadku hotového die-
la a pri obede v  reštauračných priestoroch 
agrohospodárskeho zariadenia Panoráma 
informovaný tiež o doterajšej kooperácii a 
vzťahoch s obcou.                                                         /r/

Naši futbaloví dorastenci na trojdňovom sústredení 28.-30.11. v Brezovici na Orave.

Nové šatne so 
sponzorským príspevkom

Dňa 15. novembra 2014 sa v PKO Nitra 
konal slávnostný galavečer „Majstri vo-
lantu za rok 2014“, ktorého sa zúčastnili 
aj strečnianski minikáristi Juraj Oberta a 
Michal Oberta. 

Juraj si od prezidenta minikárového 
športu prevzal pohár za 1. miesto v maj-
strovstvách Slovenskej republiky a 1. 
miesto v seriáli Slovenský pohár.

Miško si z Nitry odniesol pohár za pek-
né 2. miesto v majstrovstvách Slovenskej 
republiky a 2. miesto v seriáli Slovenský 
pohár.

Chlapci, blahoželáme!
Juraj a Michal mali tú česť sa osobne 

zoznámiť a odfotiť so slovenským formu-
lovým pretekárom Richardom Gondom. 
Richard je náš bývalý minikárový pretekár, 

Minikáry – koncoročné výsledky 2014

tento rok skončil ako najúspešnejší formu-
lový jazdec zo Slovenska celkovo tretí vo 
Formule A1 Acceleration a na budúci rok 
sa chce 20-ročný Banskobystričan ešte viac 
priblížiť k vysnívanej Formule 1. 

Naše rady v novej sezóne 2015 obohatí 
aj 5 ročný pretekár Patrik Chabada z obce 
Krasňany. Paťko, tešíme sa na Teba!

V ďalšej sezóne 2015, v dňoch 30. a 31. 
mája Vás srdečne pozývame na preteky 
na novú trať v obci Belá – časť Kubíková. 
O pretekoch budeme včas informovať.

Info o minikárach nájdete aj na web 
stránke www.minikary.com, mail: minika-
ry@gmail.com, prípadne info aj u rodičov 
pretekárov – Monika Obertová, monikao-
bertova@gmail.com, alebo Michal Oberta, 
oberta.m@azet.sk.              Monika Obertová

Na  Vianoce  a  v  novom roku 
lásku, šťastie na každom kroku, 

úspechu a zdravia veľa
Vám z úprimného srdca  želá Vaša

       hudobná skupina  
 SUNNY  music

Katka&Libor&Roman

Krásne vianočné sviatky
  so svojimi blízkymi,
    veľa šťastia, zdravia,
      lásky a pohody
        v roku 2015

prajú
strečnianski pltníci
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