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Dňa 15.12.2014 sa konalo ustanovujúce 
1. zasadnutie OZ 

Zúčastnení: novozvolený starosta obce, 
novozvolení poslanci OZ, hlavný kontrolór 
obce p. Lingeš, zapisovateľka p.Janeková, 
hostia: p. Helena Kuzmányová, p. Marta Lo-
kajová, Mgr. Martin Samec, p. Kamil Voj-
voda, p. Kamil Tichý, p. Viera Bitušíková, 
p. Peter Bitušík, p. Miroslav Kubo, p. Pavol 
Ďurčo ml., p. Žofi a Tavačová, p. Daniela Bu-
kovinská , p. Eva Balcárová, p. Eva Pokorná, 
p. Jozef Hanuliak, p. Mária Štadániová, p. 
Ivan Beháň st.

1. Slávnostná časť
Ustanovujúce zhromaždenie malo dve časti 

– slávnostnú a pracovnú. 
Starosta obce určil za zapisovateľku zápis-

nice p. Evu Janekovú a za overovateľov zápis-
nice: p. Peter Oberta, Mgr. Dušan Ďurčo

Uznesením č.1 OZ berie na vedomie vý-
sledky volieb do orgánov samosprávy obce. 
Novozvoleným starostom sa stal Bc. Dušan 
Štadáni. Zástupcom starostu obce je p. Beá-
ta Badibangová. Novozvolenými poslancami 
do OZ na nasledujúce volebné obdobie sú: 
Beáta Badibangová, Ing. Róbert Benedig, 
Mgr. Dušan Ďurčo, Alfonz Klocáň, Mgr. 
Erika Kubová, Peter Oberta, Štefan Oberta, 
Mgr. Monika Obertová, Ing. Dana Sokolov-
ská.

Starosta obce konštatuje, že OZ je uznáša-
niaschopné. Dal hlasovať za program roko-
vania. Hlasovanie:   za – 9  , proti – 0 , zdržal 
sa –0,  neprítomní – 0 .  

Uznesením č.2/A/1 OZ v Strečne poveruje 
Mgr. Moniku Obertovú zvolávaním a vede-
ním zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 
zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Hlasovanie:   za – 9  , proti – 0 , 
zdržal sa –0,  neprítomní – 0 .  

Projekt s rovnomenným názvom bol 
ukončený k 31. januáru 2015. Od mája 
2014 boli naplnené všetky plánované 
kultúrne výmeny i investičný zámer – 
obnova sály KD v Strečne.

Operačný program cezhraničnej spo-
lupráce Slovenská republika – Česká re-
publika nám tak umožnil vytvoriť nové 
kultúrne vzťahy, byť účastníkmi podujatí 
a nájsť si partnerov a priateľov v obci va-
lašských vojvodov - Kozlovice .

Programom, v ktorom je možné čer-
pať až 85% z celkového rozpočtu z pro-
striedkov Európskej únie, desiatimi per-
centami prispieva štátny rozpočet a iba 5 
percent tvoria vlastné prostriedky, sme si 
teda mohli zveľadiť verejný majetok, ale 
predovšetkým skvalitniť vlastnú tvorbu, 
načerpať inšpiráciu, či podporiť invenč-
nosť. 

V tomto prípade s pôsobnosťou na kul-
túrnom poli, kde sa vďaka priaznivým 
okolnostiam môžeme duchovne rozvíjať. 
Priaznivými okolnosťami sú záujem a 
podpora samosprávy, angažovanosť ob-

Cezhraničná 
kultúrna 

vzájomnosť
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Demografi cký vývoj obyvateľstva za rok 
2014 nebol priaznivý, pretože počet oby-
vateľov oproti roku 2013 poklesol o 21. Na 
tomto poklese sa podieľa počet narodených 
detí a tiež počet odsťahovaných obyvateľov.

V roku 2014 boli nasledovné prírastky a 
úbytky obyvateľov (údaje v zátvorkách sú 
za rok 2013)

- narodilo sa 17 detí (33),  z toho 10 
chlapcov a 7 dievčat

- prisťahovalo sa 45 občanov (23)
- odsťahovalo sa 56 občanov (33)
- zomrelo 27 občanov (26), z toho 10 mu-

žov a 17 žien
- stav obyvateľstva  k  31. 12. 2014  bol  

2607 (2628)
V školskom roku 2014/2015 navštevu-

je základnú školu 209 žiakov, z toho 114 
chlapcov a 95 dievčat. Vyučovanie a chod 
školy zabezpečuje 21 učiteľov a 6 prevádz-
kových pracovníkov. V rámci školskej zá-
ujmovej činnosti pracuje 41 rôznych krúž-
kov. Našu školu navštevuje 12 detí z iných 
obcí, naproti tomu iné základné školy na-
vštevuje 35 detí z našej obce, z toho 3 zo 
zahraničia.

Materskú školu navštevuje v priemere 65 
detí, prevádzku zabezpečuje 6 učiteliek a 
8 prevádzkových pracovníkov (kuchárky, 
upratovačky, kurič).

Knižný fond v obecnej knižnici k 31. 12. 
2014 tvorilo 7792 titulov. Počet výpožičiek 
v roku 2014 bol spolu 4541.

Hodnota evidovanej miery nezamestna-
nosti za obec Strečno k 31.12.2014 mala 
hodnotu 6,2 %.

Spracoval: P. Ďurčo.st.

Uzavreli manželstvo:
 8.2.  Marek Bukovinský – Jana Kubičková
 21. 2.  Lukáš Bolibruch – Anna 
  Anatolijivna Melnikova
 24. 5.  Michal Obešla – Dominika Zichová
 14. 6. Ing. Ivan Štefančin – Anna Obertová
 2. 8. Michal Mičian – Kristína 
  Palubjaková
 9. 8. Daniel Zemánek – Slavomíra 
  Kivoňová
 6. 9. Lukáš Pirošík – Juliána Honková
 13. 9. Matej Maršala – Martina Kivoňová
 20. 9. Mgr. Dušan Brezány – Mgr. Zuzana 
  Kozoňová
 4. 10. Juraj Putirka – Dana Bieliková
 18. 10. Filip Fabuľa – Ivana Rajniaková
 25. 10. Michal Močol – Gabriela Juračková

 Narodili sa: 
 2.1.  Patrik Ďuran
 4. 1. Filip Kubička
 31. 1. Martina Dikošová
 13. 3. Jakub Taraba
 25. 3. Dávid Dubovský
 18. 5. Alžbeta Beháňová
 8. 6. Paulína Štadániová
 10. 6. Tomáš Bukovinský
 16. 6.  Nina Kadašiová
 18. 6. Magdaléna Martiniaková
 20. 6.  Adam Štadáni
 10. 7. Filip Turoň
 30. 7. Michal Husárik
 22. 11. Milan Hojcuš
 24. 11. Tatiana Zichová
 26. 12. Sofi a Magočová
 31. 12. Matias Chovanec

Štatistika obce za rok 2014

V súvislosti s prípravou zmeny stavebného 
zákona dochádza k zmene aj územného čle-
nenia stavebných úradov, kde sa má zachovať 
požiadavka, že každá obec je stavebným úra-
dom, pričom zabezpečenie tohto preneseného 
výkonu štátnej správy sa realizuje prostredníc-
tvom spoločných obecných úradov. Ku dňu  
1.4.2015 obce združené v spoločnom obec-
nom úrade na vykonávanie vybraných činnos-
tí pre úsek územného plánovania a stavebné-
ho poriadku a špeciálneho stavebného úradu 
(ďalej len ,,stavebný úrad“) obdŕžali výpoveď 
zo zmluvy s mestom Žilina. V tejto súvislos-
ti 11 obcí (Strečno, Stráňavy, Hôrky, Brezany, 
Bitarová, Ovčiarsko, Horný Hričov, Dlhé Pole, 
Svederník, Divina, Divinka) vstúpilo do jed-
nania o zriadení spoločného obecného úradu 
(stavebného úradu) na základe všeobecného 
konsenzu odporúčaného Ministerstvom do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Každá obec ako stavebný úrad bude musieť 
byť zaradená v rámci niektorého zo spoloč-
ných stavebných úradov. Postup umožňuje 
zachovať princíp dobrovoľnosti pri kreovaní 
spoločných stavebných úradov, no jednotlivé 
obce ako stavebné úrady nebudú akceptované. 

V prípade nerešpektovania tohto postupu o 
ich pričlenení do niektorého miestne prísluš-
ného spoločného stavebného úradu rozhodne 
ministerstvo.

V záujme kvalitného racionálneho a efek-
tívneho zabezpečovania výkonu prenesených 
úloh štátnej správy zverených zákonom č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsob-
ností z orgánov štátnej správy na obce a samo-
správne kraje, sa starostovia vyššie uvedených 
obcí dohodli, že  na úseku územného plánova-
nia a stavebného poriadku (vrátane vyvlastňo-
vacieho konania) podľa zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na úse-
ku pozemných komunikácií v zmysle § 2a ods. 
4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komu-
nikáciách (cestný zákon) uzatvárajú podľa § 
20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších zmien a doplnkov zmlu-
vu o zriadení Spoločného obecného úradu v 
Strečne, vysunuté pracovisko: administratívna 
budova Lesov SR, Nám. gen. M.R. Štefáni-

ka 1 v Žiline. Po schválení zmluvy o zriade-
ní spoločného obecného úradu poslancami 
obecných zastupiteľstiev pridružených obcí 
začne stavebný úrad zabezpečovať činnosti od 
1.4.2015.

S touto zmenou dochádza aj k zmene orga-
nizačnej štruktúry Obecného úradu v Strečne. 
Zamestnanci spoločného obecného budú v 
pracovnoprávnom vzťahu s obcou Strečno. Po 
dohode so starostami obcí budú 2 miesta ob-
sadené pracovníkmi s VŠ vzdelaním v staveb-
nom odbore a spĺňajúcimi kritériá osobitého 
kvalifi kačného predpokladu vyžadujúceho pre 
rozhodovanie v stavebnom konaní a zabezpe-
čovaní výkonu štátneho stavebného dohľadu. 
Stavebný úrad bude fi nancovaný z časti z pros-
triedkov určených na prenesený výkon štátnej 
správy (štátna dotácia) a z časti z vlastných 
prostriedkov každého účastníka zmluvy vo 
výške 2 € na jedného obyvateľa/ rok. Vyúčto-
vanie bežných výdavkov na činnosť spoločné-
ho obecného úradu, ich rozúčtovanie medzi 
jednotlivých účastníkov zmluvy, bude zabez-
pečovať ekonómka  novovytvoreného pracov-
ného miesta na ½ úväzok. 

Bc. Dušan Štadáni, starosta obce

Najstarší občania:
Otília Pristachová  93 rokov (september)

Jozefína Obertová   92 rokov (august)
Anna Verešová   92 rokov (september)

Štefan Beháň   91 rokov (jún)
Pavol Melo   90 rokov (január)

Margita Remeková   90 rokov ( február)
Etela Jakubcová   90 rokov (apríl)

Žofi a Gallová    90 rokov (október)
 Zomreli:

 3.1. Mária Janeková 79 rokov
 16. 1. František Očko 63 rokov
 21. 2. Margita Vojvodová 85 rokov
 28. 2. Ján Prieložný 74 rokov
 5. 3. Jolanta Gajdošová 91 rokov
 1. 5. Anna Bukovinská 68 rokov
 13. 5. Helena Obertová 89 rokov
 13. 5. Marián Lonc 53 rokov
 7. 6. Ondrej Piovarči 76 rokov
 2. 7. Milan Šmida 56 rokov
 5. 7.  Gašpar Oberta 79 rokov
 16. 7. Ján Dikoš 65 rokov
 14. 8. Irena Sokolovská 83 rokov
 24. 8. Magdaléna Kadašiová 74 rokov
 9. 9. Mária Samcová 70 rokov
 21. 9.  Jozefína Honková 92 rokov
 23. 9.  Mária Rendárová 80 rokov
 24. 9.  Ján Zaťura 73 rokov
 28. 9.  Terézia Obertová 84 rokov
 1. 10.  Viera Samcová 59 rokov
 17.10.  Helena Bukovinská 84 rokov
 16.11.  Milan Cigánik 82 rokov
 18.11. Ján Fraško 57 rokov
 24. 11. Jaroslava Zemanová 57 rokov
 30. 11. Marta Cigániková 52 rokov
 11. 12. Janka Sokolovská 71 rokov
 14. 12. Irma Piovarčiová 88 rokov

Stavebný úrad
 – zmena sídla
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  Mnohí z nás sa neraz zamysleli nad tým, 
čo je náboženstvo, načo slúži v živote člove-
ka. Náboženstvo môže človeku odpovedať 
na také otázky, ako: odkiaľ je vesmír, odkiaľ 
je človek, načo žijem, kam spejú dejiny ľud-
stva, prečo sú vojny, čo nás čaká po smrti... 
Na takéto otázky často nedáva a nemôže 
dať  uspokojivú odpoveď nijaký fi lozofi cký 
smer. Náboženstvo však nie je fi lozofi c-
ký svetonázor. Je to životný vzťah človeka 
k Bohu. Spája ho s nekonečnou bytosťou, 
Bohom. Náboženstvo je pre človeka pra-
meňom životnej sily, viery, nádeje, lásky. 
Vzťah k Bohu človek cíti ako prirodzenú 
požiadavku svojho bytia. Náboženstvo na-
chádzame u ľudí všetkých národov a čias. 
Kresťanstvo je zjaveným náboženstvom. To 
znamená, že bolo založené na Božom zjave-
ní. Sám Boh prehovoril k ľuďom a prejavil 
sa nielen slovami, ale mnohými spasiteľný-
mi zásahmi do dejín ľudstva. Viera v Boha 
má vo vnútri človeka veľkých spojencov. Je 
to naša túžba byť šťastní, túžba po poznaní, 
túžba vyhrať nad zlom, túžba po bratstve, 
priateľstve, harmónii, túžba po večnosti, 
túžba po nekonečnom Bohu.

  Z etymologického hľadiska slovo veriť 
vyjadruje priateľský, pevný, istý, spoľahlivý, 
vytrvalý, dôverný vzťah človeka k člove-
ku. Vzťah založený na nádeji. Predstavuje 
slobodné prijatie výroku určitej osoby a 
dôveru voči nej. Je to vzťah, ktorý stojí ale-
bo padá s hodnovernosťou osoby, ktorej 
sa verí. Viera je schopnosť človeka upútať 
svoje myslenie na niečo konkrétne alebo 
abstraktné, čomu nasleduje prispôsobenie 
sa správania. Na takomto základe vznika-
jú mravné hodnoty. Viera v dobro nás učí 
zachovávať určité mravné kódexy (napr. 
neubližovať iným, ctiť si život, rešpektovať 
ľudskú dôstojnosť...). V kresťanstve ve-
riť znamená radikálny vzťah dôvery voči 
Bohu, radikálne prijatie všetkého, čo Boh 
zjavil. Viera v Boha je prvý zo základov vie-
ry. Kresťania sa vo Vyznaní viery modlia: 
„Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvori-
teľa neba i zeme...“ Viera z pohľadu kres-
ťana znamená dôverné spojenie s Bohom. 

Naplnením tohto spojenia je prijatie toho, 
čo Boh zjavil. Viera predstavuje nadpriro-
dzenú cnosť, ktorou človek prijíma Bohom 
zjavené pravdy. Viera je začiatok večného 
života. Je to dar Božej milosti, ktorá nám 
predchádza. Viera je v spolupatričnosti s 
nádejou a láskou. Je základom, zdrojom 
každého ospravedlnenia, začiatkom spá-
sy. Viera je slobodná voľba človeka, kto-
rou odpovedá na Božie volanie. Kresťania 
veria, že všetko bolo stvorené Božím Slo-
vom. Božie Slove je živé, večné a účinné. 
Je Pravda a život. A Slovo sa stalo telom 
v osobe Ježiša Krista. Všetkým, čo v neho 
veria, ponúka svoju spravodlivosť. Viera je 
základom kresťanského života. Je dar, kto-
rý si môžeme vyprosiť v modlitbe. Ovocím 
viery je stále hlbšie poznanie Ježiša Krista. 
Viera je prijatie Kristovej pravdy a zotrvá-
vanie v nej. Plodom takejto viery je život 
vo svetle. Chlebom života sa stane pravda. 
Boh nás k tejto pravde pozýva. Chce nás 
zmeniť. Zmeniť naše zmýšľanie, náš postoj 
k sebe, k druhým, ku všetkému, čo nás ob-
klopuje. Chce nás urobiť novým stvorením. 
Byť obnoveným kresťanom znamená byť 
verným. Verným Božiemu slovu, verným 
v modlitbe, verným Kristovi v každoden-
nom živote. Naša viera sa rodí z Božej 
lásky, ktorá sa obetovala za nás. Sme milo-
vaní Bohom, ktorý zostúpil z neba na zem 
a zaplatil náš dlh voči jeho spravodlivosti. 
Viera je dar odpustenia hriechov. Sme spa-
sení milosťou. Boh, ktorý nás stvoril bez 
nás, chce, aby sme sa slobodne rozhodli pre 
spásu. Svätý Augustín povedal: „Ten, ktorý 
ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba.“ Boh 
chce, aby sme ako osoby obdarené rozu-
mom a slobodnou vôľou  vošli do skutoč-
nosti spásy. Aby sme vedome a dobrovoľne 
prijali to, čo nám On ponúka. Môžeme sa 
rozhodnúť kedykoľvek, v každej chvíli. Boh 
totiž nikdy neodvoláva svoje slovo. Očaká-
va od nás vedomý a slobodný čin viery. V 
kresťanskej viere ide o bytostnú otvorenosť 
pred Duchom Svätým, priechodnosť pre 
Boha a prijatie Kristovej plnosti.         

         AM  

Kresťanská viera
čanov v tejto sfére a východiskom  rela-
tívny pokoj a priaznivá sociálno-  ekono-
mická situácia. Takýto stav je všeobecne 
zásadným pre osobnostný a kultúrny 
rozvoj a je iba v ľuďoch, do akej úrovne 
ho pozdvihnú. 

Iba názvami pripomenieme jednotlivé 
podujatia, kde popri sebe vystúpili súbo-
ry z partnerských obcí Kozlovice a Streč-
no a o ktorých bola už v našich novinách 
náležitá zmienka.

- Strečnianske hody 
- Den obce Kozlovice
- Festival kultúrnej vzájomnosti (záro-

veň otvorenie vynovenej sály v Strečne)
- Souznění
Piatym, v projekte plánovaným kultúr-

nym podujatím, bolo divadelné predsta-
venie Divadelní společnosti Kozlovice.

Komédia s názvom Kontrola v městě 
Kocourově aneb jeden za všechny, 
všichni za jednoho bola odohraná sále 
KD před 250 divákmi 10. januára. Bez-
platný vstup bol poskytnutý poslancom 
OZ, členom miestneho ochotníckeho 
spolku, príslušníkom kultúrnych súbo-
rov,  zástupcom škôl, športových klubov, 
dobrovoľných hasičov, členov Jednoty 
dôchodcov, Slovenského Červeného krí-
ža, Zväzu telesne postihnutých, hostí a 
ďalších, ktorí sa na práci a činnosti obce 
Strečno podieľajú. Členovia ochotníc-
keho spolku boli zároveň poverení or-
ganizáciou a zabezpečením pohostenia 
a občerstvenia pre hosťujúci partnerský 
súbor a pozvaných na záverečné posede-
nie po predstavení.

Predstavenia sa zúčastnili tiež zá-
stupcovia obce Kozlovice pod vedením 
starostu Miroslava Tofela, pre ktorých 
starosta Strečna Dušan Štadáni  zorga-
nizoval po príchode pracovné stretnutie. 

Pred predstavením boli diváci, repre-
zentujúci občiansku spoločnosť v Streč-
ne, a hostia uvítaní starostom Strečna, 
ktorý odovzdal starostovi Kozlovic pa-
mätnú ďakovnú plaketu za partnerstvo 
v projekte. Následne boli diváci koordi-
nátorom projektu Pavlom Albrechtom 
informovaní o aktivitách projektu – kul-
túrnych výmenách a investičnej časti – 
opravy sály KD. Predstavenie divadelnej 
spoločnosti uviedol vedúci súboru To-
máš Machálek. 

Hra čerpajúca námet z Gogoľovho Re-
vízora, ktorý je stále aktuálny,  mala veľ-
mi dobrý ohlas a jej uvedenie významne 
prispelo k naplneniu cieľov projektu, ako 
aj vzrastu povedomia o význame cezhra-
ničnej spolupráce  miestnej komunity a 
všetkých, ktorí sa na živote Strečna ak-
tívne podieľajú.   /pa/

Cezhraničná kultúrna
 vzájomnosť

»  Dokončenie z 1. strany
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Obecné zastupiteľstvo
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Uznesením č.2/B starosta obce navrhol 
zloženie mandátovej  komisie: Ing. Dana So-
kolovská, Mgr. Erika Kubová. Hlasovanie:  za 
–9 ,  proti –0  , zdržal sa - 0 , neprítomní – 0 .

Uznesením č.2/A/2 poslanci OZ poverujú 
výkonom funkcie sobášiaceho Bc. Dušana 
Štadániho a Beátu Badibangovú. Sobášne dni: 
štvrtok, piatok a sobota. Sobášna miestnosť: 
radnica obce Strečno. Za inú ako sobášnu 
miestnosť sa vyberá správny poplatok 66 €. Za 
sobáš na hrade Strečno sa vyberá celkový po-
platok 100 €. Hlasovanie:  za – 9  , proti –  0, 
zdržal sa – 0,  neprítomní –0.  

Uznesením č.3/A poslanci OZ zriaďujú ko-
misie pri OZ a Uznesením č. 3/C/a/ volia pred-
sedov jednotlivých komisií, a to nasledovne:

1. Komisia výstavby, územného plánovania  a 
životného prostredia – predseda Peter Oberta

2. Komisia pre správu obecného majetku, 
rozpočtu a fi nancií – predseda Mgr. Dušan 
Ďurčo

3. Komisia kultúry a školstva – predseda Be-
áta Badibangová

4. Komisia pre  rozvoj športu – predseda Ing. 
Róbert Benedig

5. Komisia pre ochranu verejného poriadku 
– predseda Štefan Oberta

6. Komisia pre sociálne veci – predseda Mgr. 
Monika Obertová

7. Komisia cestovného ruchu a podnikania – 
predseda Alfonz Klocáň

8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri 
výkone verejnej funkcie – predseda Ing. Dana 
Sokolovská

Hlasovanie:  za –9 ,  proti –0  , zdržal sa - 0 , 
neprítomní -0

Uznesením č.2/3  poslanci OZ schvaľujú 
spravovanie poslaneckých obvodov nasledov-
ne:

Mgr. Dušan Ďurčo: Zlatné, Sokolská časť I., 
Partizánska, Cintorínska, Francúzskych parti-
zánov

p. Alfonz Klocáň:  Sokolská časť II., Športo-
vá, Nábrežná

p. Beáta Badibangová: Za záhradami I., Ka-
menná

Ing. Róbert Benedig: Školská, 26. apríla
p. Peter Oberta: 28. októbra, M.Ilovského
Mgr. Monika Obertová: 1.mája, Čsl. brigády
Mgr. Erika Kubová: Za záhradami II., Lipová
Ing. Dana Sokolovská: Mládeže, Záhradná
p. Štefan Oberta: Hradná, Lesná, SNP, Ko-

váčska
Hlasovanie:  za –9 ,  proti –0  , zdržal sa - 0 , 

neprítomní -0
Starosta obce navrhol poslancom OZ, že 

zasadnutia OZ vo volebnom období 2014-
2018 sa budú priebežne zvolávať v pondelok 
1.polovici každého párneho mesiaca v čase o 
18:00 hod. 

Poslanci uvedený návrh zobrali na vedo-
mie.

Pracovná časť
Uznesením č.3/B/3 poslanci OZ  schválili 

VZN č.3/2014 o miestnych daniach. Návrh 
VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a we-
bovej stránke obce dňa 1.12.2014. Hlasova-
nie:  za – 9  , proti – 0   , zdržal sa – 0 ,  ne-
prítomní – 0.  

Uznesením č. 3/B/4 poslanci OZ schválili  
VZN č.4/2014 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke obce dňa 1.12.2014.  Hla-
sovanie:  za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0,  ne-
prítomní – 0.

Starosta obce oboznámil prítomných s ná-
vrhom programového rozpočtu obce na rok 
2015, r. 2016 a r. 2017.

Hlavný kontrolór obce Strečno p. Peter 
Lingeš konštatoval,  že rozpočet obce Strečno 
je navrhnutý ako vyrovnaný pre rok 2015 v 
príjmovej časti je: 1.392.745 €, vo výdavkovej 
časti je: 1.392.745 €

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so 
všeobecne záväznými nariadeniami a inter-
nými predpismi obce Strečno a bol verejne 
sprístupnený v obci v stanovenej lehote, t.j. 
najmenej 15 dní pred jeho schválením v súla-
de s § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Hlavný kontrolór odporúča poslancom ná-
vrh rozpočtu schváliť.

Pán Alfonz Klocáň navrhol, aby sa daň z 
ubytovania  zahrnula v položke vo výdavko-
vej časti na dostavbu rozhľadne na Špicáku. 
Starosta k návrhu uviedol, že je potrebné v 
prvom rade zabezpečiť základné potreby 
pre obyvateľov obce a uviedol, že prioritou 
je prekládka vodovodu v k.ú obce Stráňavy, 
nakoľko na predmetnú stavbu v minulosti 
nebolo zriadené vecné bremeno.

Uznesením č. 1/A/4 poslanci OZ berú 
na vedomie stanovisko kontrolóra obce  k 
programového rozpočtu.

Uznesením č. 3/B/5 poslanci OZ schvaľujú 
programový rozpočet obce na r. 2015.

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

Starosta obce informoval prítomných po-
slancov o potrebe vykonať v zmysle zákona 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskor-
ších predpisov riadnu inventarizáciu majet-
ku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 
31.12.2014 v klasifi kácii: hmotný majetok, 
nehmotný majetok, ceniny, pokladňa, ban-
kové účty, zásoby, záväzky a pohľadávky a 
následne vydal príkaz na zriadenie ústred-
nej inventarizačnej komisie /UIK/, dielčích 
inventarizačných komisií a na určenie ich 
predsedov a členov. 

Uznesením č. 1/A/5 poslanci OZ berú 
príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 
31.12.2014 na vedomie.

Diskusia
p. Alfonz Klocáň podotkol, aby každý po-

slanec bol dopredu informovaný o konanom 

verejnom obstarávaní a aby bol prítomný pri 
otváraní obálok. Starosta obce uviedol, že k 
otváraniu ponúk vo VO je určená komisia, 
zvyčajne sú to členovia komisie výstavby, ži-
votného prostredia a  územného plánovania. 

p. Ivan Beháň sa informoval, prečo obec 
Strečno nemá obecný vodovod napojený na 
vodovod v obci Nezbudská Lúčka. Starosta 
obce požiadal p. Klocáňa o odpoveď, nakoľ-
ko v čase budovania vodovodu bol vo funkcii 
starostu. P. Klocáň odpovedal, že pri budo-
vaní vodovodu sa stratégia robila so SEVaK-
-om, ktorý  odporúčal prívod vody do obce 
Strečno  zo ,,Studničiek“ v k.ú. Stráňavy, kde 
bola najkvalitnejšia voda.

Uznesením č. 1/A/6 poslanci OZ berú pri-
pomienky poslancov a hostí na vedomie.

Zapísala: Eva Janeková
Dňa 9.2.2015 sa konalo 2.zasadnutie OZ
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ (zo 

začiatku zastupiteľstva ospravedlnený: p. Al-
fonz Klocáň), hlavný kontrolór obce p.Lin-
geš, zapisovateľka p. Janeková, hostia: Kamila 
Gáborová, Vladimír Ilovský, Martina Cigáni-
ková, Alena Cigániková, Miroslav Kubo, Jana 
Dejová, Katarína Melová

2. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. 
Uznesením č.6/A/1 OZ schvaľuje program 

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

Uznesením č.5/A volí návrhovú komisiu v 
zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Ing. Róbert Be-
nedig. Hlasovanie: Hlasovanie:  za  –8 , proti 
– 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.  

Uznesením č.5/B volí overovateľov komi-
sie v zložení: p. Štefan Oberta, Mgr. Monika 
Obertová. Hlasovanie: Hlasovanie:  za –  8  , 
proti –  0  , zdržal sa – 0 ,  neprítomní –1.  

3. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že 

podľa uznesenia č. 101/A/3 poslanci oslovili 
občanov ohľadne prísediaceho na súde. Záu-
jem prejavila Bc. Jarmila Trhančíková. 

Uznesením č.5/C OZ volí za prísediacu na 
súde Bc. Jarmilu Trhančíkovú. Hlasovanie:  
za – 8,  proti – 0, zdržal sa -0 , neprítomní – 1.  

4. Žiadosť občianskeho združenia KOM-
PAS o zriadenie školského zariadenia – sú-
kromného  špeciálno-pedagogického pora-
denstva

Starosta obce oboznámil poslancov so 
žiadosťou občianskeho združenia Kompas 
o zriadenie Súkromného centra špeciálno-
-pedagogického poradenstva na území obce 
Strečno. V rámci činnosti budú poskytovať 
profesionálne služby v oblasti psychológie, 
špeciálnej pedagogiky a logopédie. V zaria-
dení bude pracovať logopéd, psychológ a 
špeciálny pedagóg 3x do týždňa v budove ZŠ 
SNP v Strečne. Základné služby budú klien-
tom poskytovať bezplatne.

Uznesením č.6/2 poslanci OZ schvaľujú 
zriadenie Súkromného centra špeciálno-pe-
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dagogického poradenstva inštitútu zdravého 
vývinu. Hlasovanie:  za – 8 ,  proti – 0, zdržal 
sa -0 , neprítomní – 1. 

5. Prijatie VZN
a) VZN č. 1/2015 o určení výšky fi nanč-

ných prostriedkov určených na prevádzku a 
mzdy na dieťa materskej školy a dieťa škol-
ského zariadenia so sídlom na území obce na 
kalendárny rok 2015.

Starosta k uvedenému bodu uviedol, že 
návrh VZN č.1/2015 bol zverejnený na úrad-
nej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 
16.1.2015. 

Uznesením č.6/A/3 OZ uvedené VZN 
schvaľuje. Hlasovanie:  za – 8 ,  proti – 0, zdr-
žal sa -0 , neprítomní – 1. 

b)   VZN č.2/02015 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádza-
nia  odpadových vôd

Starosta k uvedenému bodu uviedol, že ná-
vrh VZN č.2/2015  bol zverejnený na úrad-
nej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 
16.1.2015. 

Uznesením č.6/A/4 OZ uvedené VZN 
schvaľuje. Hlasovanie:  za – 8 ,  proti – 0, zdr-
žal sa -0 , neprítomní –1 .  

6. Schválenie zriadenia spoločného obec-
ného úradu – stavebný odbor

Starosta obce informoval, že obec Strečno 
spolu s ďalšími 20 obcami združenými v spo-
ločnom obecnom úrade (stavebný úrad) na 
zabezpečenie výkonu prenesených úloh  štát-
nej správy pre úsek územného plánovania a 
stavebného poriadku, obdržala výpoveď zo 
zmluvy uzavretej s mestom Žilina k 1.4.2015. 
Zástupcovia vypovedaných obcí sa dohodli o 
zriadení spoločného obecného úradu so síd-
lom v Strečne, vysunuté pracovisko adminis-
tratívna budova Lesov SR, Nám. gen. M.R. 
Štefánika 1 v Žiline. Spoločný obecný úrad 
začne svoju činnosť od 1.4.2015. 

Uznesením č.6/A/5 poslanci OZ schvaľujú 
zriadenie spoločného obecného úradu – sta-
vebný odbor. Hlasovanie:  za – 8 ,  proti – 0, 
zdržal sa -0, neprítomní – 1.  

7. Došlá pošta
a) Starosta informoval poslancov OZ, že 

na obecný úrad bola doručená žiadosť fi rmy  
DOMAŠÍN s.r.o. o výmenu opotrebovaného 
náradia – bowling.

Uznesením č.6/A/6 bola žiadosť prevádz-
kovateľa fi rmy Domašín schválená. Hlasova-
nie:  za – 8 ,  proti – 0, zdržal sa -0 , neprí-
tomní – 1 .  

b) Na OcÚ bola doručená žiadosť obyvate-
ľov Lesnej ulice o rekonštrukciu MK.  

Starosta obce sa vyjadril, že na rekonštruk-
ciu MK bola zadaná objednávka projektan-
tovi. Po odovzdaní projektu sa pristúpi k 
výberu dodávateľa verejným obstarávaním.  
Starosta prisľúbil, že do otvorenia sezóny na 
hrade Strečno (k 1.4.2015) sa pokúsi vybaviť 
na MK aspoň dopravné značenie. 

Uznesením č.4/A/3 poslanci informácie k 
problematike Lesnej ulice berú na vedomie.

c) Ďalej starosta informoval poslancov OZ 
o doručení žiadosti p. Andrey Obertovej, So-
kolská 378/79, Strečno k predĺženiu prenáj-
mu parkoviska pod hradom Strečno. Staros-
ta navrhol, že vzhľadom k tomu, že p. Štefan 
Oberta je blízkou osobou k nájomcovi, aby k 
predmetnej žiadosti  nehlasoval. 

Uznesením č.6/A/7 poslanci OZ schválili 
uzatvorenie dodatku ku zmluve – žiadateľ 
Andrea Obertová, na obdobie 4 rokov. Hla-
sovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa -0, neprí-
tomní – 1 , nehlasoval -1.

d) Starosta obce informoval poslancov OZ 
o doručení žiadosti Ing. Rastislava Mikulu o 
predĺženie nájomnej zmluvy kompy Strečno. 
V deň zasadania OZ bola doručená aj žiadosť 
o prenájom kompy od FK Strečno. 

Uznesením č.7 poslanci OZ odporúčajú 
presunúť tento bod rokovania na ďalšie za-
sadnutie OZ.

e) Starosta informoval o zámere MVE Kri-
vé.  Obec zaslala stanovisko k investičnému 
zámeru na Okresný úrad ŽP v Žiline a pri-
klonila sa k názorom odbornej verejnosti, 
že nesúhlasí s vybudovaním MVE v danej 
lokalite. Poslanci berú uvedenú  informáciu 
na vedomie.

Uznesením č.4/A/4 poslanci OZ informácie 
k problematike MVE Krivé berú na vedomie.

8. Rôzne
a) Presun rozpočtových prostriedkov v 

rámci kompetencií starostu
Uznesenia č.6/A/10 poslanci OZ schvá-

lili starostovi obce vykonávať rozpočtové 
opatrenie  v zmysle § 14 ods.2 písm. b, c a 
d zákona o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy č. 583/2004 Z.z. - vykoná-
vať zmeny rozpočtu v rozsahu sumy 7000 €. 
Hlasovanie:  za – 9 ,  proti – 0, zdržal sa -0 , 
neprítomní – 0

b) Odmeňovanie volených funkcionárov
Uznesením č.6/A/8 OZ v Strečne schváli-

lo odmeňovanie poslancov OZ a predsedov 
komisií nasledovne:  odmeňovanie poslan-
cov OZ vo výške 25 € za jedno zasadnutie, 
odmena za jedno stretnutie komisie 30 € 
(maximálne 5 stretnutí za kalendárny rok). 
Hlasovanie:  za –9  ,  proti – 0, zdržal sa -0 , 
neprítomní – 0 .  

Uznesením č.6/A/9 poslanci OZ v Strečne 
schválili odmenu pre zástupcu starostu vo 
výške 300 €/mesačne. Hlasovanie:  za – 6 ,  
proti – 0, zdržal sa - 2 , nehlasoval – 1, ne-
prítomní –0.  

c) Výmera dovolenky a stravná jednotka 
pre starostu obce

Nakoľko funkcia starostu je verejná funk-
cia,  nevzťahuje sa na starostu obce ustano-
venie § 5 ods.2 písm. a /a b/ zákona č. 2/1991 
Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Preto sta-
rosta obce k uvedenej časti nedal hlasovať a 
prináleží mu výmera dovolenky podľa zá-
konníka práce nad 33 rokov vo výške 25 dní 
na kalendárny rok.

Uznesením č.6/A/11 poslanci OZ schvaľujú 

stravnú jednotku starostovi obce. Hlasova-
nie:  za – 7,  proti – 0, zdržal sa -2, neprí-
tomní –0.

 d) Majetkové priznanie starostu obce
Starosta obce podal dňa 9.2.2015 v zmysle 

zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. v znení ústav-
ného zákona NR SR č.545/2005 Z.z. svoje 
majetkové priznanie predsedovi komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone verej-
nej funkcie Ing. Dane Sokolovskej. 

Uznesením č.4/7  poslanci OZ uvedenú in-
formáciu berú na vedomie. 

e) Zmena v rade školy
Starosta obce informoval poslancov OZ o 

delegovaní Ing. Róberta Benediga do rady 
školy namiesto Mgr. Ondreja Kormančíka, 
ktorý už nevykonáva funkciu poslanca. Uzne-
sením č. 4/5 poslanci OZ uvedenú informáciu 
berú na vedomie.

f) Nová web stránka obce
Starosta obce informoval poslancov o prí-

prave  novej webovej stránky obce. Nová web 
stránka sa sprehľadní, rozšíri a bude dopĺňať 
o aktuálne informácie zo života samosprávy.

Uznesením č. 4/6 poslanci OZ uvedenú in-
formáciu berú na vedomie.

9. Diskusia
- p. Klocáň navrhol, aby sa obec Strečno pri-

hlásila do projektu o získanie fi nančných pro-
striedkov na materskú školu. Starosta uviedol, 
že je v štádiu prípravy. 

- K otázke ohľadne výstavby bytoviek staros-
ta informoval, že bolo podané záporné stano-
visko Vodohospodárskej výstavby.  V pred-
metnej veci sa koná, nakoľko pri schválení 
doplnku k územnému plánu nebolo podané 
žiadne vyjadrenie. Pozemky v danej lokalite 
sú vo vlastníctve SPF, ktorý  pozemky predáva 
za trhové ceny. V uvedenom prípade je možné  
uvažovať o dlhodobom prenájme pozemku.

- Ďalej informoval prítomných poslancov 
o možnosti umiestnenia bankomatu SLSP na 
čerpacej stanici SHELL. Podmienkou je ale fi -
nančná účasť obce na jeho prevádzku. Poslan-
ci uviedli, že je potrebné zvážiť aj  iné možnos-
ti umiestnenia bankomatu, najvyhovujúcejšie 
by to bolo priamo v obci.

- V ďalšej rozprave uviedol,  že v minulos-
ti bola vypracovaná štúdia k odbočovaciemu 
pruhu  pod hradom Strečno v smere od Mar-
tina do obce. Je potrebné ju vyhľadať v archí-
ve a možnosti odbočenia riešiť v spolupráci s 
ŽSK, SSC.

- Ing. Benedig navrhol, aby bol vytvorený 
tzv. plán realizácie a príprav jednotlivých pro-
jektov za účelom ich väčšej prehľadnosti. 

- Ďalej uviedol, že je potrebné z dôvodu 
väčšej bezpečnosti osadiť zábradlie na konci 
Ulice za záhradami k brehu Váhu a taktiež je 
potrebné osadiť stĺp verejného osvetlenia pri 
prečerpávacej stanici SEVAKu (za rodinným 
domom  p. Klimovej). 

Uznesením č. 4/2 poslanci OZ berú pripo-
mienky poslancov na vedomie.

Zapísala: Eva Janeková
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

V súťažiach a aktivitách sme pokračovali 
hneď od začiatku februára.

5.2. 2015 sa žiaci našej školy pod vede-
ním Mgr. Mariána Obertu zúčastnili 43. 
ročníka okresného kola geografi ckej olym-
piády v Žiline.

V kategórii E (8.-9. ročník)- Anetka Be-
nedigová 8.roč., Andrej Jankulár 8.roč., 
Katka Ďurčová 9.B . V kategórii F (6.-7. 
Ročník)- Bronka Tichá 7.A, Martin Strá-
ňavčin 7.B, Filip Hliník 6.A .  Na vyhodno-
tenie čakáme.

Naša škola bude v apríli 2015 usporiada-
teľom 43. ročníka krajského kola geogra-
fi ckej olympiády a krajského kola súťaže 
Európa v škole, ktorá funguje aj na medzi-
národnej úrovni.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9.2.2015 sa konalo školské kolo literárnej 

súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín pre 1. stupeň v kategórii 1.-3. 
ročník.  Zúčastnili sa ho Viktória Bene-
digová, Miško Oberta, Samko Višňanský, 
Nelka Pratáková, Kristínka Zajacová, Ma-
rek Praták, Marek Klocaň, Tamarka Prie-
ložná, Eliška Kováčová, Boženka Šmidová 
a Filipko Vereš.

Umiestnenie:
Poézia: 1. miesto- Viktória Benedigová, 

2. Marek Praták, 3. Miško Oberta.
Próza:  1.miesto-Tamarka Prieložná, 2. 

Eliška Kováčová, 3. Boženka Šmidová.
V porote, ktorá posudzovala súťažiacich, 

rozhodovala p.uč. Janka Pratáková, Silvia 
Brunnová, mamičky p.Obertová a Prielož-
ná.

Školské kolo sa konalo aj na 2.stupni v ka-
tegórii 4.- 9. ročník v stredu 11.2.  Zúčast-
nili sa ho Emka Troščáková, Jurko Kadaši, 
Ninka Franeková, Andrej Štadáni, Tomáš 
Mano, Natálka Frašková, Aďka Smolko-
vá, Henka Obertová, Katka Ďurčová, Peťo 
Tojčík, Dominik Hurka, Bronka Tichá, 
Margarétka Kadašiová, Lejka Ilovská.

Umiestnenie:
Poézia II.kateg.:
1. miesto sa neudelilo
2. Jurko Kadaši 4. roč.
3. Tomáš Mano 6.B
Próza II.kateg.:
1. miesto sa neudelilo
2. Dominik Hurka 6.B
3. miesto sa neudelilo
Poézia III.kateg.:
1. miesto sa neudelilo
2. Henka Obertová 8.roč.
3. Katka Ďurčová 9.B
Próza III.kateg.:
1. miesto sa neudelilo

2. Lejka Ilovská 7.B
3. Margarétka Kadašiová 7.A
V porote, ktorá posudzovala súťažiacich, 

rozhodovala p.uč. Erika Trnovcová, Jarka 
Kubišová a Silvia Brunnová.

Do okresného kola postupujú žiačky 
1.stupňa Viktória Benedigová a Tamarka 
Prieložná.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13.2. sa konalo školské kolo chemickej 

olympiády. Zúčastnili sa ho štyri žiačky 
9. ročníka: Katka Ďurčová, Simonka Bu-
kovinská, Rebeka Obertová a Klaudika 
Škorvánková. Všetky štyri boli úspešný-
mi riešiteľkami a postupujú do okresného 
kola. Pracovali pod vedením p.uč. Simon-
ky Pollákovej.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
23.-27.2. naša škola organizuje lyžiarsky 

Po vianočných prázdninách sme sa vrátili do školských lavíc vo štvrtok 8. januára. V ja-
nuári mali žiaci plné ruky práce s polročnou klasifi káciou, preto sa sústredili hlavne na ňu. 2%- Ak ste sa ešte nerozhodli, kam po-

ukážete svoje 2% z dane, Váš príspe-
vok našej škole veľmi pomôže.  Touto 
cestou sa chceme vopred poďakovať za 
prispenie.

Bĺížil sa veľký deň: Zápis detí do školy. Tak sme sa vybrali s predškolákmi na návštevu do 
1.ročníka ZŠ.  Plánovali sme sa pozrieť ako naši kamaráti po polroku v škole čítajú, píšu 
a počítajú. Kladne motivovať deti na vstup do školy.  Vďaka p. učiteľke Kottekovej a jej 
pripraveným aktivitám sa deti oboznámili so systémom práce v škole. Ako sedieť v lavici, 
prihlásiť sa o slovo, odpovedať celou vetou,  riešiť úlohy pred tabuľou, v lavici, zadávať 
úlohy kamarátovi, byť zodpovedný. Školáci sa predviedli , akí zdatní sú v čítaní, písaní aj v 
počítaní. V závere stretnutia sa škôlkari rozdelili do skupín a pracovali pod dohľadom ve-
dúcich skupín - prvákov. Aktivita bola zameraná na triedenie a pomenovávanie školských 
potrieb, a to sa im veľmi páčilo.

Veľmi pekne ďakujeme p. učiteľke Vierke Kottekovej za tvorivú spoluprácu. Veď sme sa 
takto stretli už na tretej aktivite. 1. Oboznámenie so školou, 2.Strašidelné predpoludnie v 
škole, 3.Budem prvákom. 

Veríme, že aj kamaráti zo školy prídu a strávia s nami nejaký čas v škôlke pri spoločných 
hrách a tvorivých aktivitách.                   Materská škola Strečno, elokované pracovisko v ZŠ

výcvik v Jasenskej doline. Žiaci 6.-8. roč-
níka budú ubytovaní v miestnej chate, na 
žiakov budú dohliadať p.uč. Katka Srneč-
ková, Majka Hliníková a Gabika Smetán-
ková.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Európa v škole

Žiaci Lukáško Kubička z 2.ročníka, To-
máško Mano zo 6.B, Emka Hanková z 
8.roč., Nika Ovečková z 9.B budú repre-
zentovať našu školu v obvodnom kole li-
terárnej a výtvarnej súťaže Európa v škole. 
Žiaci pracovali pod vedením p.uč. S.Brun-
novej a E. Trnovcovej.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

“Budem prvákom“ alebo 
„Ako sa sedí v školskej lavici.“
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Obecná knižnica vypisuje literárnu súťaž 
pre žiakov základnej školy :,,Tvorba  vlast-
nej knihy“. 

Formou je ilustrovaná kniha s rozsahom 
do 20 strán. Ilustrácie môžu byť vlastno-
ručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. 
Je povolený i prepis textov a prekopírova-
nie obrázkov  prostredníctvom PC tech-
niky. Knihy viazané knihárom nebudú do 
súťaže zaradené. Hodnotená bude obsaž-
nosť, originalita, nápaditosť, zhoda s tema-
tickým zaradením. Knihy budú hodnotené 
v dvoch kategóriách. Budú vyhodnotené 
3 knihy v každej kategórii za  najkrajšiu 
úpravu(ilustrácia, prevedenie, väzba). Sú-
ťažné práce treba doniesť do knižnice do 
31.3.2015.

Obecná knižnica

Každý ples má svoje slávnostné čaro. 
1.škôlkarsky ples v Strečne mal svoje oso-
bité čaro. Rozprávkové. 

Témou výzdoby na plese bola rozpráv-
ka  Snehová kráľovná  a všetky ozdoby v 
sále sa niesli v duchu ľadového kráľovstva. 
Množstvo hviezdičiek, lampiónikov,  cen-
cúľov a iných zamrznutých ozdôb, ako aj 
postavičky z tejto rozprávky, peklo odeté 
do bielučkého neba, voňavé sviečky – toto 
všetko navodzovalo útulnú atmosféru roz-
právky. Špeciálny obdiv zožal velikánsky 
luster visiaci zo stropu v strede sály vyro-
bený z trblietavého papiera, prepracovaný 
do detailov. Také niečo sa nevidí každý 
deň, a preto klobúk dolu pred učiteľkami 
MŠ v Strečne, ktoré tento luster vyrobili 
samy. 

Klobúk dolu tiež pred rodičmi, ktorí ples 
usporiadali a starostlivo zorganizovali. V 
ich spolupráci bolo cítiť zohranosť a vrúc-
nosť.

Tešíme sa o rok na ďalší zážitok. Pani 
riaditeľka vo svojom príhovore prisľúbila, 
že výzdoba budúcoročného plesu bude na 
tému inej rozprávky.:)         Jana Trnovcová

Zvykli sme si stretávať sa na záver roka, 
počas Vianoc, kedy si nielen ľudia, ale aj 
roky podávajú ruky.  Tradícia začala pred 
20-timi rokmi - v decembri 2004. Pretrvala 
– aj keď s pauzou.

A tak sme sa ocitli pred výročím, ktoré-
mu sme ani neverili.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali 
tvoriť naše vianočné koncerty: detskému 
folklórnemu súboru Hajovček, ženskej 
speváckej skupine Zvonica pod vedením 
Ľubky Kučerovej, spevákom z chórusu, 
organistom p.Kivoňovi,  Braňovi Melišovi, 
zboru sv. Žofi e a jej vedúcej Zuzke Samco-
vej, Musice Poetice z Trenčína, detskému 
speváckemu zboru Svetluška zo ZUŠ v 
Martine, Kamile Šimonovej a  zvukárovi 
Romanovi Pratakovi.

Dvere do strečnianskeho kostola nám 
ochotne otvárali veľadôstojní páni Guniš, 
Kováč a Gura. Vrelá vďaka... 

A tá pokračuje ďalej... k vám: všetkým -  
za povzbudenie, uznanie, radosť a vianoč-
né dojatie v očiach. 

Aj za to najcennejšie, čím ste prispievali 
– za váš čas.          

S vďakou – za Flautus Vocis  aj za seba  
Otília Moravčíková

Poďakovanie za čas

V obci Strečno bolo dňa  28.11.2014 zalo-
žené občianske združenie Hajov.

Bude slúžiť hlavne na podporu detského 
folklórneho súboru Hajovček, mládežníc-
keho folklórneho súboru Hajov. Súbor tým 
získal štatút, ktorý  zatiaľ nemal a ktorý po-
trebuje pre svoju činnosť.

OZ Hajov bude ďalej  slúžiť :
-na obnovu a rozvoj ľudovej architektúry 

a tradičnej remeselnej výroby, 
-na výskum, obnovenie, uchovávanie, 

rozvíjanie a prezentáciu rôznych prejavov 
duchovnej  a materiálnej tradičnej ľudovej 
kultúry a ich propagáciu 

-na prácu s deťmi a mládežou v oblasti 
kultúry, vzdelávania a rozvoja mimoškol-
ských aktivít,

-na podporu environmentálnej výchovy 
a ekologického myslenia,

-na združovanie jednotlivcov, ktorí sa 
venujú uchovávaniu, spracovaniu a šíreniu 
prejavov  tradičnej, duchovnej a materi-
álnej ľudovej kultúry a ľudovoumeleckej 
výroby vo všetkých jej   formách a jej pro-
pagáciu doma aj v zahraničí,

-na rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej 
spolupráce,

-na rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a 
športových aktivít....

Tí, ktorí máte záujem  podporiť našu 
činnosť alebo máte záujem o spoluprácu, 
kontaktujte nás.

/kontakt: hajovstrecno@gmail.com. Teší-
me sa na spoluprácu.

za OZ  Hajov Ľubica Kučerová

Piateho februára sa dožil 90. výročia svojho narodenia pán František Melo. Všetkým nám je 
známy ako kostolník, ktorý túto službu vykonáva od svojich šiestich rokov. Otcovi šiestich detí, 
starému otcovi šestnástich vnúčat a prastarému otcovi deviatich pravnúčat a ich gratuláciám 
pripomenul z vďaky jubileum aj správca farnosti slávnostnou svätou omšou 7. februára. Pridal 
sa k nim tiež starosta obce osobnou návštevou a v mene všetkých farníkov praje veľa zdravia a 
radosti v kruhu rodiny i redakcia Strečnianskeho hlásnika.               /r/

Občianske združenie Hajov

JubilantJubilant

Nádherná výzdoba na 
škôlkarskom plese
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Dňa 13.12.2014 vystúpil Detský a mládež-
nícky folklórny súbor Hajovček a ŽSSk Zvo-
nica na tomto veľkom podujatí na Morave.  S 
ponukou na vystúpenie nás oslovilo Krajské 
kultúrne stredisko v Žiline. Podujatie patrí aj 
do festivalu  SOUZNĚNÍ 2014, do ktorého sa 
zapojila aj obec Strečno. (Mezinárodní festi-
val adventních a vánočních zvyků, koled a ře-
mesel)  MF Souznění je pridruženým členom 
prestížnej celosvetovej organizácie CIOFF.  

Areál dreveného mestečka je veľký a má 
viac pódií na vystúpenia pozvaných súborov. 
Amfi teáter, kostolík, pódiá na námestí, pri 
rybníčku. Náš hodinový program pod ná-
zvom „Ach Bože, Bože, večer večerí aj temu 
nášmu hespodárovi…“ bol situovaný v areáli 
Dreveného mestečka v Janíkovej stodole.

Návštevníkom jarmoku sme sa predstavili v 
jednom hlavnom programe a potom ešte v re-
príze. Bolo to pásmo piesní, zvykov a tancov 
od Ondreja do Vianoc z obce Strečno. Z náš-
ho programu sa ľudia dozvedeli o nás, o živote 
ľudí v našej dedine v predvianočnom období. 
Zazneli detské a jarmočné piesne, ukázali 
sme im kožuškový tanec, Lucie, vychutnali 
si naše koledy a vinše. Poniektorí návštevníci 
aj dvakrát. Hlavne folkloristi, lebo náš región 
je pre nich nepoznaný a vzácny. Po vystúpe-
niach nás kontaktovali v rozhovore. 

Podujatia, ktoré organizuje Drevené mes-
tečko Rožnov p/R., sú výnimočné tým, že si 
veľmi strážia a vážia čistotu a autenticitu po-
núkaných programov. Nechýbajú vianočné 
darčeky z dielní ľudových majstrov, koledo-
vanie, obchôdzky Luciek a čertov, driapanie 
peria a iné remeslá v drevenej dedine na 
kopci, či vianočné pokrmy. Hlavne deti mi-
lujú sv.Mikuláša, Anjela, Lucky a čertov.  Ich 
zaujímavosťou je to, že každý čert pochádza z 
inej dediny v okolí.

Tento rok bolo zastúpenie Strečna v Rožno-
ve ešte mocnejšie. V drevenom kostolíku sv. 
Anny účinkoval aj  komorný súbor Flautus 
Vocis, ktorý vystupoval taktiež v hodinovom 
programe s reprízou. Popoludní sme mali 

ešte živé vstupy do Rozhlasu ČT /Výlety s 
dvojkou. Redaktor Peter Žmolík.

Tí, ktorí máte radi tradičné podujtia, skúste 
si nájsť program a cestu do Dreveného mes-
tečka. Ich podujatia prebiehajú počas celého 
roka a sú naozaj krásne, kultivované, čisté, 
nedotknuté modernou dobou. Ako hovoria 
aj tlačové správy:“Do skanzenu prišlo v roku 
2014 spolu 243 tisíc ľudí. Najväčší záujem bol 
práve o vianočný jarmok“. Sme radi, že sme 
mohli byť jeho súčasťou.

Program Souzňení pokračoval v obci 
Kozlovice večerným vystúpením  v „Advent-

no-vánočním programu“ v sále OÚ Kozlovi-
ce. Program bol organizovaný v rámci ope-
račného programu cezhraničnej spolupráce 
SR + ČR/projekt na rekonštrukciu sály KD v 
Strečne. 

Účinkovali: Komorný súbor starej hudby 
FLAUTUS VOCIS zo Strečna (SK), ženská 
spevácka skupina ZVONICA zo Strečna 
(SK), Dětská gajdošská muzika BESKYD 
(ČR), z Oravskej Polhory (SK),  Dětský fol-
klorní soubor ONDRÁŠEK z Frýdku -Místku 
(ČR), DSPT Valášek, SLPT Valašský vojvoda 

Vánoce na Valašsku -Vánoční jarmark v Rožnově pod Radhošťem

z Kozlovic, súbor z Moldavska.  Keďže to bol 
vianočný program, zazneli vianočné koledy v 
našom podaní a predstavili sme im našu kul-
túru. 

Nadviazali sme priateľstvo s DFS Ondrášek 
z Frýdku –Místku. Vymenili sme si skúsenos-
ti a aj CD nosiče. Veríme, že našou účasťou v 
ponúkaných programoch sme naplnili očaká-
vania usporiadateľov, divákov, ale aj  širokej 
odbornej verejnosti. Ďakujeme p. Samuelovi 
Zajacovi za podporu Hajovčeka v Nadačnom 
fonde Kia Motors Slovakia- Pontis  v roku 
2014.                                            Ľubica Kučerová
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Vydolovať z mysle ľudí piesne, sfárať do ich 
pamäti – niekedy až na dno– po chýbajúce 
slovko, ozdobu, cifru. Pre varianty fráz. Obrúsiť 
ich na hranách hlasiviek. Preniesť na struny a 
vdýchnuť im život. Cizelovať. Vyleštiť. Rozdať. 
Ako drahokamy.

V mesiaci december, tesne pred Vianoca-
mi, vzniklo v obci  CD s piesňami zo Strečna. 
Piesne nahrali deti a mládež z DFS Hajovček, 
ŽSSk Zvonica a hostia. Projekt bol realizova-
ný za podpory  Ministerstva kultúry SR a obce 
Strečno.

Celý proces tvorenia bol veľmi náročný, pre-
tože obsah CD  má korešpondovať s poslaním 
Ministerstva kultúry SR, ktorého poslaním je   
uchovávať naše hmotné a nehmotné kultúrne 
dedičstvo. Vznikol prezentačný materiál  zame-
raný na regionálny folklór našej obce.

Od začiatku sme k prípravám a k nahráva-
niu pristupovali zodpovedne. Predchádzal 
mu takmer 8- ročný výskum v obci Strečno, 
pátranie v prameňoch, v Matici slovenskej, v 
SAV v Bratislave. Komunikácia s muzikológ-
mi, etnológmi, s muzikantami. Zápis piesní 
do hudobnej podoby, samotné zhudobnenie, 
tvorenie aranžmánov. Nevyhnutné spevácke 
a hudobné nácviky , príprava demo nahrávok 
na schválenie odborníkom a muzikológom na 
ministerstve. S podaním projektu nám pomo-
hol  p.Albrecht. Projekt bol nakoniec schválený. 
Bohužiaľ nie v plnom rozsahu a s plnou výškou 
príspevku. Nahrávanie a vydanie CD nosiča je 
dosť nákladná činnosť. Našli sa však možnosti 
ako projekt dofi nancovať. Aj zo zdrojov obce a 
časť rozpočtu DFS Hajovček. 

Plánované nahrávanie v mesiaci september 
2014 sa kvôli renovácii sály KD presunulo na 
mesiac október a november. A keďže sa re-
novácia KD predĺžila, museli sme hľadať  iné 
priestory vhodné na nahrávanie. Našli sme ho 
v Miestnej ľudovej knižnici. Ďakujeme aj p. 
Evke Balcarovej za ochotu a prijatie v  priesto-
roch. Tí, čo ste náhodou išli okolo, isto ste po-
čuli, že knižnica nebola taká tichá, ako býva 
zvykom. Zneli z nej piesne. Strávili sme v nej 

všetky jesenné slnečné víkendy. Spolu 21 detí 
DFS Hajovček, 7 členiek ŽSSk Zvonica a hostia 
sa pustili do príprav. Nácviky sme presunuli z 
hlučných priestorov školy do knižnice, kde je 
zvuk čistejší - štúdiovejší. Piesne sme pripravo-
vali a nahrávali postupne. Spolu  4 celodenné 
nahrávania. Najprv trávnice, detské piesne, 
pastierske piesne a nakoniec piesne do tanca 
s ľudovou hudbou. Pre všetkých to bolo veľmi 
náročné. Cez týždeň sme intenzívne nacvičo-
vali, dočisťovali a cez víkendy nahrávali. Keď-
že sme nemali možnosť využiť pohodlnejšie a 
lepšie podmienky nahrávania v štúdiu, museli 
sme nahrávať v improvizovaných podmienkach 
a všetko spolu. To znamená, všetci pripravení 
na gesto zvukára, primáša, dirigenta. Na „prvú“ 
a bez chyby. Opakovalo sa nielen kvôli zaváha-
niam , ale aj zvukom, ktoré nás rušili zvonka. 
Autá, helikoptéra, susedova kosačka.  Neraz sa 
stalo, že pieseň bola naspievaná čisto, ale v po-
zadí bol rušivý zvuk. Muselo sa opakovať. Bola 
to naozaj veľká skúsenosť. Skúška síl presnosti 
a trpezlivosti. Ale zvládli sme to a dielo sa po-
darilo. Ožilo spolu 26 piesní v krásnom odeve.

Na CD nosiči sa nachádza aj recenzia  PhDr. 
Mileny Pánisovej (folkloristka a etnologička). 
Pozná našu obec, robila v nej výskum v období, 
keď sa stavalo Vodné dielo Žilina. Vtedy štu-
denti Etnologickej fakulty v Nitre uchovávali 
hodnoty zátopovej oblasti. A aj vďaka nej máme 
ďalší materiál na spracovanie.

CD bolo predstavené aj v rádiu Regina 
4.1.2015  v relácii  Studnička - Banská Bystri-
ca pod dohľadom etnomuzikologičky Alžbe-
ty Lukáčovej http://www.rtvs.sk/radio/ar-
chiv/1524/141283

Aj  v rádiu Janko Hraško13.1.2015 v relácii 
„Potulky  po Slovensku“ http://www.jankohras-
ko.sk/radio_stream.php

Ako sa CD šíri slovenskou folklórnou verej-
nosťou, prichádzajú nám kladné odozvy... Je 
spracované veľmi pekne s citom a s láskou. Dá 
sa počúvať stále. V Terchovskej doline má tiež 
kladnú odozvu. Muzikanti z Turca  nám napísa-
li: „Je z iného súdka“. Je spracované netradične, 

tematicky, celistvo“. „Najviac sa mi páčili sklad-
by acapella - to bolo najautentickejšie, dievčatá 
sú ozaj talentované, je to krása, počuť v tom 
polia, lúky, dedičstvo, korene, ovečky, maštaľky, 
drevenice. 

Najviac nás teší to, že v rodinách, ktoré si  CD 
zadovážili a piesne počúvajú, majú už aj svoje 
„hity“. Práve pre to sme to robili. Aby sme si 
uctili odkaz našich tvorivých predkov. Aby sme 
ho udržiavali a spolu s ním aj našu strečniansku 
identitu. Veríme, že odozvy ešte budú prichá-
dzať. Ale už teraz vieme, že prácu sme odviedli 
dobre a piesne si smelo vypočujeme aj o mnoho 
rokov neskôr. 

Tí, ktorí ešte CD nemáte, môžete si ho zado-
vážiť buď v Kúdeľnej izbe u starej mamy, alebo 
u p. Kučerovej na Kamennej ulici.

Poďakovanie:  Ďakujeme Obecnému úradu 
v Strečne, ZŠ SNP v Strečne a ZUŠ  Martin za 
podporu činnosti DFS Hajovček a detskej ľu-
dovej hudby. Poďakovanie patrí hlavne deťom 
z DFS Hajovček a žienkam zo ŽSSk Zvonica 
za krásne spoločné dielo. Ďakujeme p. učite-
ľovi Igorovi Hraškovi za pomoc pri príprave a 
nahrávaní piesní. Pánom učiteľom Martinovi 
Hanuliakovi a Tomášovi Brtkovi za spoluprácu 
a úpravu piesní. Všetkým spoločne za naozaj 
hlboký a úctivý prístup k piesňam, k hudob-
nému materiálu ako aj k tradíciám našej obce. 
Ďakujeme rodinám detí a žien za ich podporu 
aj v náročných projektoch a vystúpeniach počas 
roka. Obecnej knižnici za poskytnuté priestory 
na nahrávanie, Dušanovi Ďurčovi za grafi cké 
spracovanie obalu CD. Michalovi Kristekovi za 
fotografi e a spriaznenosť s našou prácou a de-
dinou. Františkovi Zuštínovi - p. zvukárovi - za 
nahrávanie a konečnú úpravu diela.

Špeciálne poďakovanie: Anne Verešovej, nar. 
1922, Karolíne Ilovskej, nar. 1910 +,Františke 
Beháňovej, nar.1918 +, Márii Hanuliakovej 
1925 +,Elene Beháňovej nar. 1926 +,Anne Ha-
nuljakovej, nar.1922, Elene Beháňovej nar. 1926 
+,Ľudmile Kadašiovej nar.1931+,Edkovi Ka-
dašimu nar 1931 +,Terézii Zajacovej, nar.1931, 
Milanovi Cigánikovi nar 1932 +, Agneši Ci-
gánikovej nar.1933, Márii Loncovej, nar.1933, 
Emílii Kadašiovej nar. 1939, Márii Janusovej, 
nar.1944, Otílii Kadašiovej, nar.1947, Vierke 
Beháňovej, nar.1948

Za to, že otvorili svoje mysle, srdcia, domy a 
hrdlá a podelili sa s nami o tieto drahokamy.

Ľubica Kučerová, 
Za DFS Hajovček a ŽSSk Zvonica

Veru moje piesne a ja vás veľa mám...

maticky celistvo“ Najviac sa mi páčili sklad
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Naša obec patrí medzi tie, kde kultúra žije 
po celý rok. Každá kultúrna aktivita nás vy-
tiahne z domácej ulity od televízorov a po-
čítačov, stretne sa rodina, priatelia, ale čo je 
najdôležitejšie, naplní nás to hrdosťou, že 
toto je to naše orechové. Vizitkou kultúry je 
kultúrny stánok. Na ten náš sme pyšní. Ak 
ide kultúra ruka v ruke s obcou, ak je snaha 
zo strany predstaviteľov vytvárať podmienky, 
potom sú aj adekvátne výsledky. Zážitok z 
úspechu odohratej komédie bol znásobený 
vynovenou sálou. Môžeme si povedať, že 
sme sa cítili ako v našom „Národnom streč-
nianskom divadle„. Ďakujeme našej obci, že 
nám vytvorila takéto podmienky. Predsta-
venia boli totálne vypredané, divákov sme 
mali aj zo širokého okolia a my sa budeme 
aj naďalej snažiť, aby sme vás nesklamali. 
Projekt, cez ktorý bola rekonštruovaná sála, 
bol ukončený ochotníckym predstavením 

Kultúra nás spájaKultúra nás spája

z Kozlovic. Videli sme skvelé predstavenie, 
hostia boli milo  prekvapení nabitou sálou, 
kultúrnym obecenstvom a bohatým občer-
stvením. Odchádzali šťastní a spokojní. Nás 
čakali ešte dohodnuté predstavenia v sused-
ných obciach, kde sme sa tešili veľkej priazni 
divákov. Ďakujem hercom za skvelé výkony, 
usporiadateľom za  celú organizáciu predsta-
vení , technickým pracovníkom za osvetlenie 
a postavenie scény, Dominikovi  za výrobu 
kulís, Ľubkovi za vynikajúce špeciality a mo-
jej rodine za kulinárske zabíjačkové hody.

Poďakovanie si zaslúžia aj naši spoluobča-
nia, ktorí nám zapožičali rekvizity. Samozrej-
me veľké ďakujem patrí Vám, divákom. Kým 
budeme mať také skvelé obecenstvo, budeme 
sa  snažiť toto naše kultúrne dedičstvo za-
chovávať. Naša  Beátka sa svojho mandátu 
poslankyne, kde jej bola pridelená kultúra, 
zhostila na jednotku. Vďaka nej a pánovi 
starostovi sme 22.2.2015 odohrali predsta-
venie v kultúrnom dome Nededza po prvý 
raz. Skvelou organizáciou sa sála naplnila di-
vákmi z Nededze, Gbelian, Kotrčinej Lúčky  
a Tepličky nad Váhom. Problém, ktorý sa na 
začiatku javil ako neriešiteľný, pretože kuli-
sy sme nesmeli upevniť o podlahu, lebo tam 
majú parkety, vyriešili naši ochotníci veľmi 
rýchlo. Aj náš pán starosta sa aktívne zapojil 
a znášal z vedľajšej stavby všetko, čo sa dalo 
použiť. Kultúra nás spája, tu spojila štyri obce 
a diváci odchádzali spokojní a naladení po-
zitívnou energiou. Aby sme mohli hosťovať 
po okolitých obciach, musíme tam dopraviť 
kulisy a techniku. Toto nám zabezpečil náš 
ochotník Ľubko Melo, za čo mu patrí veľká 
vďaka. Chýr o našom divadle sa šíri aj vďaka 
našim seniorom. V našom kultúrnom dome 
odohráme predstavenie dňa 22.3.2015 o 
15:00 hodine pre seniorov z Bytčice a Žiliny. 
Vstupné 2,- €. Milí občania, ak ste ešte ne-
mali možnosť vidieť túto komédiu, srdečne 
vás pozývame. Predaj vstupeniek bude pred 
predstavením.                     Marta Pristachová

27. februára oslávili päťdesiat rokov spoločného života Ladislav Taraba a Anna rod. Ci-
biková. Okrem najbližších, rodiny, príbuzných a známych gratuloval jubilantom aj sta-
rosta Strečna. Poďakoval im za prácu v obci, v klube dôchodcov a poprial veľa zdravia a 
pohody do ďalších rokov. Ku gratulantom sa pripája aj redakcia obecných novín Streč-
niansky hlásnik.

Zlatá svadbaZlatá svadba
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Súčasťou rovnomenného projektu bola 
okrem kultúrnych výmen a opravy sály 
tiež jeho propagácia a publicita.

Okrem požadovaných predstavení pro-
jektu banermi, pozvánkami, letákmi a pla-
gátmi sme naplánovali tiež vydanie mate-
riálu, ktorý by bol prierezom angažovania 
sa našej obce v združeniach cezhraničnej 
spolupráce so zameraním priamo na kul-
túru.

Bulletin na dvadsiatich stranách mapuje 
históriu našich vzťahov s prihraničnými 
regiónmi a tiež spoluprácu v rámci V4.

Od roku 2000, kedy sa začali vytvárať 
kontakty na podporu prihraničia v rámci 
novo vytváranej Európy s účelom hľadania 
nových a obnovovania pôvodných väzieb 
ako základ trvalo udržateľného rozvoja, 
sme ako obec boli pri zakladaní každého 
združenia, ktorého zmyslom boli tieto zá-
kladné atribúty. Bol to Euroregión Besky-
dy, Mikroregión Terchovská dolina alebo 
MAS Terchovská dolina a aj vzťahy s Ma-
ďarskom v týchto združeniach.

Našej verejnosti sú dostatočne známe 
viaceré spoločné projekty na poli športu, 

Tohtoročné fašiangy sú u nás zachová-
vanou tradíciou. Sú to vždy členovia dob-
rovoľného hasičského zboru, ktorí okrem 
sprievodu masiek už druhýkrát pripome-
nuli fašiangové zvyky i zabíjačkou na dvo-
re kultúrneho domu. V čase, kým chodili 
maškary po dedine a hasiči dostávali prí-
spevky na svoju činnosť, bolo možné  pri-
pomenúť si časy nie dávno minulé, keď v 
tomto období takmer v každom dvore za-
bíjali. A tiež si zakúpiť špeciality, či za sym-
bolické euro ochutnať kapustnicu.

Fašiang pokračoval večernou zábavou 
v kultúrnom dome, kde nad ránom hasi-
či tiež pochovali basu. Symbol ukončenia 
veselosti popolcovou stredou tak v tomto 
roku presunuli už o tri dni skôr.               /r/

Bulletin Cezhraničná kultúrna vzájomnosť
vzdelávania, kultúry a pod. Informujeme 
o nich priebežne a bulletin Cezhraničná 
kultúrna vzájomnosť dáva o kultúrnych 
projektoch a aktivitách  ucelený prehľad.

Konštatuje nielen minulosť a súčasnosť 
našej medzinárodnej spolupráce v tomto 
priestore, ale tiež uvádza predstavy a vízie 
Strečna pre ďalšie obdobie. Predstavuje vý-
stupy a prínos cezhraničnej spolupráce pre 
každého, kto sa na nej zúčastnil – či my, 
alebo naši projektoví partneri.

Pretože je venovaný predovšetkým kul-
túrnym výmenám s Poľskom, Českou re-
publikou a Maďarskom, je v ňom zmienka 
i o našej kultúrnej ponuke. To znamená o 
tých, ktorí nás na kultúrnom poli repre-
zentovali a očakáva sa, že i reprezentovať 
budú. Takže sú tam  predstavené hudobné, 
folklórne a spevácke súbory, divadelníci a 
pretože neoddeliteľnou súčasťou kultúry je 
ponuka hradu a predstavenie našich krás 
v podaní pltníkov, i títo v ňom majú svoje 
miesto.

Bulletin vydaný obcou Strečno grafi cky 
spracoval Mgr. Dušan Ďurčo, textovo na-
plnil Ing. Pavol Albrecht a ňom použité 

fotografi e sú dielom Pavla Ďurču, Tomáša 
Srnečka, Mariána Pratáka, Dušana Štadá-
niho, Pavla Albrechta, Jozefa Juríka a boli 
tiež použité fotografi e archívu Obecného 
úradu v Strečne.

Tlač zabezpečila P+M Tlačiareň, s.r.o. 
Turany.                                                      /pa/

FašiangyFašiangy

Individuálna výučba anglického 
jazyka pre deti hravou formou. 

pre:   začiatočníkov
konverzácia:   mierne pokročilí

v prípade záujmu volať na: 
0944 216 773 po 17:00 v pracovné dni 

cena 60min/12eur
Katarína Melová

Letná škola anglického jazyka 
vo Veľkej Británii

pre deti:   9 – 16 rokov
po anglicky celý deň, jedinečná skúsenosť 

a zážitky, kamaráti z celého sveta
výlety do okolia a Londýna

0907 209 757 • www.wiseowlenglish.com
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Príbehy Strečňanov z vojny
„Som mladý, mám 20 rokov, zo života však 

nepoznám nič, iba zúfalstvo, smrť, strach a 
najnezmyselnejšie povrchnosti s priepasťou 
utrpenia. Vidím, ako sa proti sebe ženú ná-
rody, ktoré sa mlčky, nevedome, pochabo, 
poslušne, nevinne zabíjajú. Vidím, že naj-
múdrejšie mozgy sveta vynachádzajú zbra-
ne a slová, aby sa to všetko robilo ešte rafi -
novanejšie a trvalo to ešte dlhšie. A tak ako 
ja, vidia to všetci v mojich rokoch tu aj na 
druhej strane, na celom svete, prežíva to so 
mnou celá moja generácia. Čo urobia naši 
otcovia, keď raz povstaneme a predstúpime 
pred nich a budeme žiadať vyúčtovanie? Čo 
očakávajú od nás, keď nebude vojna? Roky 
bolo naším zamestnaním zabíjanie - bolo to 
prvé naše zamestnanie. Naše vedomosti o 
živote sa obmedzujú na smrť. Čo sa potom 
má ešte stať? A čo z nás má byť?“

(Erich Maria Remarque: Na Západe nič 
nové, 1929)

Tento slávny úryvok z románu Na Zá-
pade nič nové, ktorého autor sa vo veku 
18. rokov osobne zúčastnil prvej svetovej 
vojny, vystihuje tragédiu jednej generácie 
mladých ľudí v celej Európe, ktorí v naj-
krajšom veku života museli zabíjať jeden 
druhého. Súčasťou tejto tzv. stratenej ge-
nerácie, ktorá zažila hrôzy prvej svetovej 
vojny boli aj desiatky mladých chlapcov zo 
Strečna a okolia. Niektorí  z tých čo prežili 
odmietli o strašných udalostiach do kon-
ca života rozprávať, iní zas zanechali svoje 
svedectvo v pútavých spomienkach, ktoré 
rozprávali svojim potomkom. Niektoré 
zaujímavé príbehy občanov Strečna z čias 
prvej svetovej vojny v rokoch 1914-1918 
vám prinášame v nasledujúcich riadkoch, 
aby neupadli do zabudnutia, ale naopak, 
aby sa navždy zapísali do histórie našej 
obce. 

Neobyčajný príbeh Františka 
Ilovského zo Strečna

František Ilovský sa narodil 13. septem-
bra 1893 v Strečne. Mal čerstvých 21 ro-
kov, keď v roku 1914 narukoval na front 
prvej svetovej vojny ako vojak vtedajšej 
Rakúsko-uhorskej monarchie. Spolu s 
mnohými ďalšími Strečňanmi zo 71. tren-
čianskeho pluku sa dostal na taliansky 
front. Bojoval na severe Talianska, kde v 
rámci služby navštívil mestá ako Miláno 
či Bologna. Tie ho natoľko očarili, že na 
ich veľkolepé námestia, typickú taliansku 
architektúru a malebné uličky veľmi rád 
spomínal až do konca svojho života. Z Ta-
lianska bol František odvelený do Srbska. 
Tu sa stretol  so Strečňanom, ktorého volali 
„krátky Taraba“. Jeho  príbeh zo vzbury v 
Kragujevci, za ktorú mali každého desia-
teho vojaka v rade v jeho oddieli popraviť 

a on sa zachránil, sme vám už priblížili v 
minulom čísle.  Zo Srbska bol  František 
zanedlho odvelený a peši ďalej prešiel cez 
Bosnu a Hercegovinu a Čiernu Horu až do 
Albánska, kde sa nalodil a preplavil až na 
juhotaliansky ostrov ležiaci uprostred Stre-
dozemného mora, na Sicíliu. 

Počas týchto ciest bol František prekva-
pený faktom, že v dedinkách i mestách 
stretával iba starších mužov a osamelé 
matky s deťmi, keďže všetci muži – od 
mladých chlapcov, akým bol on sám, až 
po mužov v stredných rokoch – bojovali 
na vojnových frontoch Európy. Aj napriek 
potravinovému nedostatku spôsobeného 
tým, že väčšina jedla a iných dôležitých 
komodít išla na potreby armád, Františka 
prekvapila láskavá pohostinnosť obyvate-
ľov miest, cez ktoré prechádzal, keďže tí 
sa s vojakmi radi podelili aj o to málo, čo 
mali. Vojaci však všeobecne mali veľmi ne-
pravidelné a slabé zásoby, mnohokrát boli 
odkázaní iba na túto občasnú pomoc oby-
vateľstva, a preto bývali veľmi často hladní. 
Proti hladu sa snažili bojovať rôznymi zú-
falými prostriedkami, medzi ktoré patrilo 
i „žuvanie“ lúčnych bylín, ako napríklad 
mladých výhonkov divej šípovej ruže, kto-
ré obsahovali šťavy. Keďže v časoch sucha 
bol veľkým problémom i nedostatok vody, 
vojaci boli nútení k podobne žalostným 
spôsobom, ako ju získať. František často 
spomínal ako po dažďovej prehánke opa-
trne, s podomácky vyrobenými slamkami, 
pili dažďovú vodu z malých priehlbiniek z 
otlačkov po konských kopytách v zemi. V 
Albánsku tiež František a ostatní vojaci z 
jeho oddielu niekoľko nocí spali na vavrí-
noch (bobkových listoch), ktoré si v hrubej 
vrstve rozložili na holú zem, pretože údaj-
ne neprepúšťali vlhkosť zo zeme a naň si 
potom všetci ľahli. František vždy nezabu-
dol úsmevne  poznamenať, že okrem toho, 

že im vavrín zabezpečil lepší spánok,  na-
vyše aj pekne voňal.  

V lete roku 1918 sa František Ilovský 
zúčastnil veľkej bitky na rieke Piava, kde 
zahynulo viac ako 140 000 vojakov. Často 
spomínal príhodu, keď jeho vojenský od-
diel musel prejsť cez túto rieku, pretože 
ich tábor sa nachádzal na druhom brehu. 
Avšak jediný lanový most, ktorý ponad 
rieku v úseku viedol, bol vážne poškodený 
a zostali po ňom len hrdzavé laná vedúce z 
jedného brehu na druhý. Vojaci preto mu-
seli rieku doslova „prerúčkovať“ na lane. 
Lano ale bolo veľmi hrdzavé a drsné a zo-
všadiaľ trčali oceľové drôty. To spôsobilo, 
že mnoho vojakov z vysilenia a neschop-
nosti udržať ruky na drsnom povrchu lana, 
žiaľ, spadlo do rieky. František mal však to 
šťastie, že ťažký prechod zvládol. 

Neskôr sa v jednom vojenskom tábore v 
Taliansku náhodou dostal do vojenskej ku-
chyne, kde sa pripravovalo jedlo vojakom. 
Tu uvaril jedlo, ktoré tak chutilo vojenské-
mu veliteľovi, že z Františka na krátky čas 
urobil frontového kuchára.

Veľmi zaujímavú a zvláštnu príhodu, 
ktorá dokazuje nezmyselnosť vojnového 
besnenia a ktorá potvrdzuje slávny výrok z 
knihy Ernesta Hemingwaya Komu zvonia 
do hrobu – „medzi nami [vojakmi zne-

Strečno v tieni prvej svetovej vojny 1914 -1918 3. časť

Osobné predmety Františka Ilovského (zo Streč-
na) z prvej svetovej vojny – tuba na holenie, ruka-
vica a peňaženka. (Foto: Vlasto Slováček)

Približné putovanie Františka Ilovského (zo Strečna), vojaka prvej svetovej vojny, po bojiskách Európy 
(1914-1918)
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priatelených armád] je iba rozkaz“ – zažil 
František na severo-talianskom fronte. V 
jednej krutej bitke plnej krviprelievania  
František ťažko bojoval proti vojakom z 
nepriateľskej talianskej armády. Zrazu sa 
však udiala zvláštna vec. Vysilený Fran-
tišek s bodákom v ruke sa odrazu ocitol 
zoči-voči vojakovi z nepriateľskej armády, 
ktorý zas mieril bodákom nasadenom na 
puške priamo na neho. Uprostred bitky, 
kde sa bojovalo na život a na smrť, obaja 
stáli tesne oproti sebe, držiac proti sebe bo-
dáky a hľadiac si uprene do očí. No miesto 
toho, aby v tomto okamihu boja človeka 
proti človeku obaja na seba zaútočili, sa na 
seba iba meravo pozerali a ani jeden ne-
útočil. František cítil, že nepriateľ stojaci 
pred ním, ho nechce zabiť a zároveň sám 
nechce byť zabitý. Cudzinec zrazu zakri-
čal „Famigli! /Rodina!/“ a hodil sa na zem 
predstierajúc, že je mŕtvy. V tej istej sekun-
de sa pohotovo hodil na zem i František 
a obaja vedľa seba ležali na chladnej zemi 
uprostred zbraňami rinčiaceho frontového 
poľa, predstierajúc smrť, až kým boj ne-
ustal. Keď už krik umierajúcich vojakov a 
hukot guliek utíchol, obaja vstali zo zeme 
a so slzami v očiach, bez akýchkoľvek slov 
sa na seba vysilene dívali. Potom sa obaja 
vybrali svojou cestou, ale ešte dlho sa za 
sebou obzerali a predtým, než sa navzájom 
navždy stratili zo vzájomného dohľadu, si 
zamávali. František už svojho záchrancu 
nikdy nevidel...

František sa šťastlivo dožil defi nitívne-
ho konca vojny v novembri 1918. Zložil 
zbraň a peši sa vybral z Talianska domov, 
do Strečna. Po návrate sa aj napriek psy-
chickým útrapám, ktoré ho ako každého 
vojaka, ktorý prežil krutosti vojny sužo-
vali, snažil čo najrýchlejšie etablovať do 
spoločnosti. Čoskoro si založil rodinu a 
po otvorení vápenky Polom tam pracoval 
ako robotník. Avšak vždy skoro ráno, keď 
ešte za tmy kráčal zo Strečna smerom na 

vrch Polom do práce, sa jeho zrak upieral 
k nevysokému kopčeku, na vrchole kto-
rého pri dnešnom lanopáse dodnes stojí 
kríž, ktorý bol ako pamiatka obetiam prvej 
svetovej vojny postavený medzi Strečnom 
a Stráňavami. František si vždy, keď popri 
kríži prechádzal, uvedomoval, že nechýba-
lo veľa a i jeho spomienke mohol byť oný 
kríž venovaný. Mal však šťastie a dostal od 
svojho osudu ten najcennejší dar – prežil... 

František Ilovský zomrel 19. októbra 
1955 vo veku 62 rokov v Strečne.

(Špeciálne poďakovanie patrí p. Vlastovi 
Slováčkovi, vnukovi Františka Ilovského za 
obrovské zanietenie pri poskytovaní infor-
mácií k napísaniu tohto príbehu)

Ruské dobrodružstvo Michala 
Kadašiho zo Strečna

Michal Kadaši sa narodil 26. septembra 
1891 v Strečne. Vyrastal v pôvodne spoje-
ných domcoch hneď vedľa strečnianskeho 
kostola. Mal 24 rokov, keď bol dňa 12. mar-
ca 1915 povolaný do vojny. Michal sa však 
už v septembri 1915 dostal spolu s ďalšími 
vojakmi do obkľúčenia nepriateľskej ruskej 
armády. Keďže v absolútnom obkľúčení 
nemali žiadny prístup k potravinám, vojaci 
počas niekoľkých dní neznesiteľného hla-
du údajne pojedali vlastné kožené opasky, 
len aby svoje žalúdky niečím „zasýtili“. Z 
úplného vysilenia a mizérie sa napokon 
Rusom 16. septembra 1915 vzdali a Michal 
sa tak dostal do zajatia do Ruska, konkrét-
ne do regiónu Timskaja oblasť v Kurskej 
gubernii s hlavným mestom Kursk. Tu bol 
Michal donútený pracovať ako zajatec na 
gazdovstve istého Alexeja Samsona. Na 
základe úradných predpisov bol povinný 
zdržiavať sa ako zajatec iba na tomto gaz-
dovstve a nemohol nikde vychádzať. Často 
však písal rodine domov do Strečna listy, 
ktoré odosielala poštová služba Červeného 
kríža. V tomto zajatí bol až do 27. novem-
bra 1918, čiže do úplného konca vojny. Do-

mov do Strečna sa vracal cez mesto Kursk, 
ktoré je od Strečna vzdialené dlhých 1 565 
kilometrov. Šokujúcim faktom je, že túto 
strastiplnú trasu absolvoval prevažne pešo 
(!), keďže iba naozaj príležitostne sa mu 
podarilo využiť možnosť zviesť sa na kon-
ských vozoch okoloidúcich. Problémom 
bolo i prenocovávanie, keďže počas cesty 
narazil na obývané dediny len občasne a 
nie vždy ho boli domáci ochotní prichýliť. 
V Rusku totiž v tých časoch zúrila občian-
ska vojna a vojaci vracajúci sa domov boli 
považovaní za nebezpečných tulákov. Ak 
mal však Michal šťastie a narazil na ústre-
tových ľudí, tak sa im za ich láskavosť vždy 
poďakoval nejakou protislužbou – narúbal 
drevo, pooral, pokosil, skrátka urobil, čo 
bolo treba. 

Pravdepodobne v roku 1919 Michal Ka-
daši konečne dorazil do svojej rodnej obce, 
do Strečna, kde začal pracovať ako roľník. 
Spomienky na dlhé roky strávené na fron-
toch prvej svetovej vojny a v ruskom zajatí 
však v jeho mysli nikdy nevybledli. Jeho 
rodina často spomína, že až do konca živo-
ta Michal, červený v tvári, horúčkovito a so 
zaťatou päsťou spomínal na povel z vojny 
– „Na bodáky!“.  Michal Kadaši zomrel 1. 
decembra 1973, vo veku 82 rokov v rod-
nom Strečne.  

(Špeciálne poďakovanie patrí Anne Kada-
šiovej, manželke vnuka Michala Kadašiho, 
za poskytnutie informácií k napísaniu tohto 
príbehu)

Hrdinský osud Františka 
Ilovského zo Zlatného
František Ilovský (menovec Františka 

Ilovského zo Strečna) sa narodil 29. apríla 
1887 v osade Zlatné. Na bojiská prvej sve-
tovej vojny bol odvelený v roku 1914 alebo 
1915, čiže vo svojich 27. alebo 28. rokoch. 
Na fronte bol však ťažko zranený, vojaci z 
nepriateľskej armády mu prestrelili koleno. 
Keďže toto zranenie nevedeli vo vojenskej 
nemocnici na fronte dôkladne a dostatoč-
ne odborne operovať, doktori mu urobili 
artrodeziu, čo laicky povedané znamená, 
že mu odstránili kĺb a nechali zrásť kosti 
dohromady – odvtedy mohol František 
chodiť už len s vystretou nohou. Konca 
vojny sa však aj napriek náročnému hen-
dikepu hrdinsky dožil. Po skončení vojny 
sa vrátil do Zlatného, kde ako vojnový in-
valid s obmedzeným pohybom pôsobil ako 
veľmi zručný tesár. Starší občania Strečna 
si dodnes pamätajú, že zhotovoval rôzne 
vozy a vozíky, strúhal šindle na strechy a 
vyhotovoval kováčske výrobky. Na starom 
strečnianskom cintoríne dokonca dodnes 
stoja niektoré ním ukované kríže. Franti-
šek Ilovský zomrel 26. novembra 1974 vo 
veku úctyhodných 87 rokov na Zlatnom.

(Špeciálne poďakovanie patrí Anne Ka-
Približná cesta Michala Kadašiho vojaka prvej svetovej vojny, z ruského zajatia domov  (1914-1918) Pokračovanie na nasledujúcej strane »
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dašiovej, manželke prasynovca Františka 
Ilovského, za poskytnutie informácií k napí-
saniu tohto príbehu)

Vojnová epizóda Emila 
Albrechta, strečnianskeho notára 

Emil Albrecht sa 
narodil 4. februára 
1896 v Žiline. Prvá 
svetová vojna ho 
zastihla v jednom z 
najkrajších období 
života – na strednej 
škole. V roku 1915 
zmaturoval na Re-
álnom gymnáziu v Žiline s vyučovacím 
jazykom maďarským, ktorý bol v tej dobe  
úradným jazykom na celom území dnešné-
ho Slovenska. Hneď po maturite, vo svo-
jich 19. rokoch,  musel nastúpiť do armády 
v Trenčíne, kde vzhľadom na svoje do-

siahnuté vzdelanie absolvoval poddôstoj-
nícky kurz. Bojov prvej svetovej vojny sa 
zúčastnil na viacerých miestach východnej 
a južnej Európy. Nevieme presne, kde vša-
de počas vojny bol, no bol prevelený aj do 
Sedmohradska v Rumunsku a do mesta 
Timisoara (Temešvár) na rumunsko-srb-
ských hraniciach a časť svojho pôsobenia 
na fronte strávil i na juhovýchode Poľska 
v meste Kielce ( v tomto meste sa zhodou 
okolností po takmer sedemdesiatich ro-
koch narodil manžel jeho vnučky). Zacho-
vali sa však tri jeho fotografi e z vojny, na 
ktorých píše po maďarsky otcovi a sestre 
domov – do Žiliny.  Nezmieňuje sa bližšie 
o situácii, iba uvádza, ako sa má a  praje 
im doma tiež všetko dobré. Fotografi e, 
ktoré sa stali na začiatku 20. storočia do-
slova módnym hitom na celom svete, boli 
cez vojnu zároveň akousi pohľadnicou, na 
ktorej vojaci informovali z frontu  svojich 
blízkych ako sa majú a že sú živí a zdraví.

Domov sa vrátil až 10. novembra 1920, 

dva roky po skončení vojny. Po vzniku 
Československej republiky v roku 1918 sa 
Emil Albrecht stal dôstojníkom  česko-
slovenskej armády. Zmenou  politického 

systému sa stal 
dôstojníkom tiež 
slovenskej a ne-
skôr opäť česko-
slovenskej armády 
v zálohe. 

Vojenský preu-
kaz z 27. januára 
1941, vydaný v 
Ružomberku, ho 
zaradzuje do štvr-
tého pešieho pluku  
slovenskej armády 
v hodnosti stotník 
pechoty v zálohe. 

V 31. decembra 
1946 mu bol Do-
plňovacím okres-
ným veliteľstvom 

československej armády v Žilne vydaný 
prepúšťací list,  ktorý konštatuje, že kapi-
tán pechoty v zálohe Emil Albrecht vyho-
vel svojej brannej povinnosti a prepúšťa sa 
z brannej moci. No zostáva povinným za 
mobilizácie podľa svojich schopnosti byť k 

»  Dokončenie z prdchádzajúcej strany Strečno v tieni prvej svetovej vojny 1914 -1918

službám, ak by bol povolaný. 
Po vojne absolvoval notársky kurz a za-

mestnal sa v štátnej správe. Priamy vzťah 
k Strečnu získal, keď sa pred rokom 1930 
až do roku 1945 stal vedúcim notárskeho 
úradu v Rosine, pod ktorý patrilo  Strečno 
spolu s obcami Stráňavy, Mojšova Lúčka, 
Trnové, Rosina, Višňové a Turie. 

Na notárskom úrade bola v tej dobe aj 
matrika pre pridelené obce. Emil Albrecht 
sa tiež ako notár pravidelne zúčastňoval 
obecných zasadnutí i v Strečne a  úrad-
ne overoval ich zápisnice. Do Strečna sa 
s manželkou presťahoval zo Žiliny v roku 
1956, kde zostal žiť až do svojej smrti 21. 
novembra 1985.

(Špeciálne poďakovanie patrí Ing. Pavlo-
vi Albrechtovi, synovi Emila Albrechta, za 
poskytnutie informácií k napísaniu tohto 
príbehu)

Ešte raz si dovoľujeme vyjadriť veľké 
poďakovanie Anne Kadašiovej, Vlastovi 
Slováčkovi a Pavlovi Albrechtovi za ich 
ochotu a čas, ktoré venovali pátraniu a po-
skytnutiu cenných informácií o osudoch 
ich príbuzných, ktoré sú podľa nás hodné 
aj fi lmového spracovania. Pokračovanie v 
budúcom čísle.

Silvester Trnovec ml. & Adriana Čiefová

Približné putovanie Emila Albrechta, vojaka prvej svetovej vojny, po bojiskách Európy (1914-1918)

Emil Albrecht v strede, pravdepodobne ako veliteľ družstva, v hodnosti  prápor-
čík (Fähnrich), čo bola hodnosť tzv. Dôstojníka čakateľa (hodnosti príslušníkov  
v rakúsko uhorskej armády boli na límci - golieri uniformy)

Fotografi a posádky - pešej roty v Trenčíne
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Popolcovou stredou / nazvanou aj ška-
redá/, začína najväčšie a najvýznamnejšie 
obdobie v živote kresťanov. Toto obdobie je 
poznačené prísnymi zákazmi a príkazmi. 
Nedodržanie týchto pravidiel sa považuje 
za hriech. Keďže nie všetci mali kalendár, 
tak si to udržiavali rôznymi pomocnými 
tradíciami a všetci vedeli čo treba robiť.

   Popolcová alebo aj „škaredá“ streda je 
prvý pôstny deň, vtedy gazdiné umývali 
hrnce a riad popolom, lebo odmasťoval a  
má očistnú funkciu, lebo prešiel ohňom. V 
tento deň sa obliekali do „škaredých“  šiat, 
niekde až do vrecoviny, boháči si od sluhov 
požičiavali obyčajné šaty, aby prezentovali, 
akí sú pokorní a ako potrebujú pomoc. Od 
tohto dňa do Veľkej noci sa   v Strečne va-
rilo vše halušky, vše z múky, omastené len 
preškvareným maslom, prípadne olejom z 
ľanu, konopí a pod. U nás to bývalo väč-
šinou NIČ!!  A údajne majú všetky ženy 
meniny.???!!!

Do Veľkej noci je 40 dní,  teda 6 nedieľ, a 
každá mala svoj význam a navonok sa inak 
prezentovala.

Prvá nedeľa bola „kýchavá“, lebo bolo 
veľa chorých, poprechladaných ľudí, lebo 
oblečenie a obutie nebolo pre každého a 
spalo sa aj na povale. Perina primrzla ku 
hrade, preto sa spávalo v maštali pri dobyt-
ku, tam bolo teplo....

Druhá nedeľa sa volala „šúľková“. Vtedy 
sa všade varili  „dĺĺĺhééé“ šúľky alebo re-
zance, to aby boli klasy „dĺĺĺhééé“.

Tretia nedeľa sa  volala „čierna“, vtedy si 
museli obliekať čierne šaty a všetky ženy 
mali čiernu šatku. Bol to znak veľkého 
smútku a pokory.

Štvrtá nedeľa  bola  „kvetná“ alebo aj pal-
mová nedeľa. Vtedy sa do kostola nosia ze-
lené ratolesti, palmy a u nás sú to bahniat-
ka. Tieto gazda zaorie do prvej tohoročnej 
brázdy, aby bola úroda požehnaná. V tento 
deň  po omši treba  gúľať  okrúhly koláč po 
roli, aby bolo nekonečne veľa úrody. Nie-
kde na túto nedeľu vynášajú Morenu, teda 
tú hnusnú zimu von z dediny..

Piata nedeľa je „smrtná“, aj tu v iných de-
dinách vynášali Morenu a vrcholí príprava 
na veľký týždeň.

Na zelený štvrtok odlietajú zvony do 
Ríma, lebo Ježiš je mučený a usmrtený, 
miesto zvonov sa používajú dodnes „ra-
pitky“.

Na Veľký piatok je najväčší prikázaný 
pôst, lebo Ježiš je v hrobe. V tento deň sa 
neslúži omša, ale robia sa obrady „pálenia 
Judáša“.

Na Bielu sobotu je  vzkriesenie, Ježiš vstal 
z mŕtvych, porazil smrť, a tak vykúpil od 
hriechu ľud. Vtedy otcovia niesli na omšu  
do kostola klobásku a po omši každý člen 
rodiny  dostal kúsok, aby ho neboleli zuby.

Šiesta nedeľa je „veľká“. Kresťania osla-
vujú Ježišovo zmŕtvychvstanie. Všade znie 
aleluja. A tí, ktorí tomu neverili, rozháňali 
radujúcich sa vodou, preto sa dodnes na 
Veľkonočný pondelok oblieva  a šibači  
mladými oživenými prútmi – korbáčmi  
šibú dievky a ženy preto, aby boli pekné a 
zdravé. A my im za tú „námahu“ dávame 
veľkonočné vajíčko ako znak nového živo-
ta.  

Preto vás pozývam 1. apríla 2015 po 
obede  do Kúdeľnej izby, príde majsterka 
krasličiarka, pani Štaff enová , ktorá vám 
rada ukáže, ako sa robia tradičné krasli-
ce. Ako jediná v okolí robí batikovanou 
technikou a ukáže aj obliepané slamou.   
Treba si doniesť vyfúknuté, vymyté a vy-
sušené vajíčka, dobrú náladu, nejaké to 
euro, farbičky a odmenu.

 Pre zdarný nastávajúci rok treba dodr-
žať všetko.

Teším sa na vás.   Otka z Kúdeľnej izby

Výročná členská schôdza
Miestna organizácia Slovenského 

Červeného kríža v Strečne oznamuje 
členom, že výročná členská schôdza sa 
bude konať 7. marca o 16,00 hod. v sále 
kultúrneho domu.

Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: účtovník obce

Miesto výkonu práce:  Obecný úrad Strečno
Termín nástupu:  dohodou
Druh pracovného pomeru:  ½ úväzok
Náplň práce:  vedenie podvojného účtovníctva,
  vedenie rozpočtového účtovníctva
  správa pokladne, registratúra 
  personalistika
Požadované vzdelanie: 
-  úplné stredoškolské s maturitou (ekonomické zameranie)
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa
Základné požiadavky: 
-  znalosť zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
-  znalosť zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
-  znalosť zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
-  znalosť zákona č. 501/2001 Z.z.o fi nančnej kontrole a vnútornom audite
-  prax vo vedení podvojného účtovníctva a pokladne
-  prax vo verejnej správe alebo štátnej správe vítaná
-  znalosť práce s PC (internet, Word, Excel)
- bezúhonnosť, zodpovednosť
-  prax vedenia motorového vozidla s oprávnením skupiny ,,B“
Žiadosť spolu so štrukturovaným životopisom a dokladom o dosiahnutom vzdelaní 

je potrebné zaslať písomnou formou do 13.03.2015 na horeuvedenú adresu.

Futbalový klub Strečno
oznamuje možnosť prenájmu bufetu na 

futbalovom ihrisku počas futbalových zá-
pasov.

Záujemcovia sa môžu hlásiť u Ing. Ró-
berta Benediga tel.: 0903 503 194

Zvyky a tradície od Popolca do Veľkej noci
Na začiatku roka prebiehajú v organi-

záciách výročné členské  schôdze.  My v 
Jednote dôchodcov sme mali hodnotia-
cu schôdzu. Prečo hodnotiacu? Pretože 
máme volebný rok a na všetkých úrov-
niach, či už základných, okresných alebo 
krajských sa volia predsedovia, výbory, 
revízne komisie. A hodnotí sa celé obdo-
bie činnosti. 

V našej organizácii to bolo trošku inak. 
Keďže výbor nepracoval celé volebné 
obdobie (nastúpil počas neho), volebná 
komisia dala hlasovať za pokračovanie 
terajšieho na ďalšie trojročné obdobie. 
Takže žiadna zmena... Zostal výbor, zo-
stala predsedníčka. 

Po volebnom akte sme si vypočuli re-
víznu správu, správu o hospodárení, 
správu o činnosti. Hlavne tá posledná 
bola rozsiahla. A hoci máme vyšší vek, 
v činnosti oproti iným organizáciám v 
obci nezaostávame. Pán starosta nám 
poďakoval za našu prácu a povedal, že 
našou činnosťou nereprezentujeme iba 
našu základnú organizáciu, teda Jednotu 
dôchodcov, ale aj našu obec. Pani po-
slankyňa Beátka Badibangová, ktorá bola 
prítomná na našej schôdzi, na sociálnej 
sieti napísala, že máme toľko aktivít, že 
nebudeme mať kedy ani umrieť. A o to 
nám ide. Nezaoberať sa rokmi, neroz-
mýšľať nad chorobami, ale užiť si chvíle, 
ktoré máme ešte pred sebou a prežiť ich 
čo najzmysluplnejšie.

H.Kuzmányová

Aj sme hodnotili... 
Aj sme fašiangovali
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Jedným z najsmutnejších okamihov ľud-
ského života je strata niekoho blízkeho. 
Všetci vieme,

že raz to musí prísť, ale snažíme sa na to 
nemyslieť. Veď kým je všetko v poriadku, 
nikto sa nechce zaťažovať myšlienkami na 
smrť blízkeho a tým, čo bude treba spraviť 
, ak k nej príde. Pokiaľ milovaná osoba trpí 
nevyliečiteľnou chorobou a jej trápenie sa 
blíži ku koncu, väčšinou si už dlhšie dopre-
du zisťujeme a zariaďujeme, čo bude treba 
spraviť po jej odchode z tohto sveta. Ale 
smrť nie vždy dáva dopredu vedieť, kedy 
zasiahne. A práve vtedy, keď nás prekva-
pí nečakaná smutná udalosť, myseľ nám 
ovládne smútok, strach z toho, čo bude na-
sledovať a myšlienkami sme proste niekde 
úplne inde.

Práve pre tieto situácie som pripravil 
krátky návod na čo  všetko by ste nemali 
zabudnúť a čo bude treba vybaviť po smrti 
človeka. Veľmi  nápomocné bývajú aj sa-
motné pohrebné služby,  ktoré už teraz na 
seba preberajú takmer kompletné vybave-
nie všetkých náležitostí.

Čo robiť po úmrtí človeka?
Postupy sa mierne odlišujú podľa toho, 

kde a ako úmrtie nastane.
Úmrtie v NEMOCNICI:
- personál nemocnice informuje pozo-

stalých o úmrtí, 
- zabezpečí prevoz na patologicko-anato-

mické oddelenie, v prípade potreby vyko-
ná pitvu,

- pripraví telo na vyzdvihnutie vami zvo-
lenou pohrebnou službou.

Úmrtie DOMA:
- zavolať lekára, ten po príchode vystaví 

list o obhliadke mŕtveho, v prípade
pochybností zavolá políciu a zabezpečí 

prevoz na patologicko-anatomické odde-
lenie kvôli vykonaniu pitvy. Po skončení 
potrebných úkonov vás budú informovať a 
pripravia telo k vyzdvihnutiu vami vybra-
nou pohrebnou službou.

- zosnulému treba ľahkým tlakom dlane 
zatvoriť oči a podviazať sánku šatkou alebo 
obväzom

MIMO DOMU A NEMOCNICE : 
- zavolať lekára a prípadne i políciu. V 

prípade, že ide o cudziu osobu, polícia 
upovedomí pozostalých.

V ZAHRANIČÍ : 
- kontaktovať delegáta cestovnej kance-

lárie (ďalej len CK) a takisto treba úmrtie 
oznámiť poisťovni, kde má dotyčný uza-
tvorené cestovné poistenie. V prípade mo-
mentálnej nedostupnosti delegáta možno 
kontaktovať priamo personál hotela, lekára 
alebo políciu. Obhliadajúci lekár zabezpečí 
prevoz na patologicko-anatomické oddele-

nie, kde telo počká na vybavenie formalít,
- taktiež treba informovať zastupiteľský 

úrad. 
- telo môže byť v zahraničí pochované 

klasickým spôsobom, kremáciou (popol 
je voľne prenositeľný cez hranice, možno 
ho prepravovať aj lietadlom), najdrahším 
spôsobom je preprava tela naspäť do vlasti. 
K tomu je potrebné vystaviť špeciálny pas 
a prepravu môže vykonať len pohrebná 
služba. Ak váš pobyt v zahraničí nie je or-
ganizovaný CK, treba volať lekára, políciu, 
poskytovateľa cestovného poistenia (pora-
dia vám, čo robiť, a to v materinskej reči), 
prípadne neváhajte kontaktovať veľvysla-
nectvo. Poisťovňa zabezpečí prepravu tela 
zosnulého na Slovensko.

Ako vybaviť pohreb
Vybaviť pohreb nie je také zložité, akoby 

sa na prvý pohľad zdalo - len tým, že je člo-
vek v ťažkom psychickom rozpoložení sa 
aj z jednoduchých vecí stávajú ťažko rieši-
teľné. Našťastie, dnes už stačí len oznámiť 
vaše požiadavky pohrebnej službe a tá za-
bezpečí všetko potrebné pre dôstojnú roz-
lúčku so zosnulým. Ale len pre poriadok,  
na čo by ste nemali zabudnúť:

- vybaviť potvrdenia pre zamestnávateľa 
v prípade, že máte nárok na voľno, 

- postúpiť úmrtný list notárovi, aby mo-
hol začať dedičské konanie – zabezpečí 
matričný úrad Strečno (ďalej len MÚ),

- mať pripravený lekárom vystavený list o 
obhliadke mŕtveho,

- oznámiť úmrtie na matrike a zamestná-
vateľovi zosnulého,

- pri kremácii vyžiadať od lekára povole-
nie,

- zabezpečiť hrobové miesto na cintoríne 
(prípadne termín v krematóriu). Na cinto-
ríne obce Strečno sa pochováva do poradia 
bez výnimky.  V každom prípade je nutné 
potvrdiť  umiestnenie hrobového miesta 
s pracovníkmi obecného úradu! Obec-
ný podnik služieb Strečno s.r.o. (ďalej len 
OPS)  neurčuje hrobové miesto!

- v prípade, že je na hrobe platňa z mra-
moru (kameňa),  je nutné zabezpečiť po 
dohovore s  OPS jej demontáž najlepšie u 
kamenárov, ktorí realizovali jej inštaláciu.  
OPS je toto schopný vykonať vo väčšine 
prípadov, avšak iba na riziko objednávate-
ľa pohrebu , lebo  sa stáva, že  platňa má už 
od výroby skryté poškodenia (praskliny) a 
môže dôjsť k jej poškodeniu, 

- dohodnúť termín pohrebu na fare (v 
prípade cirkevného pohrebu) a nahlásiť ho 
na OPS,

- dohodnúť termín pohrebu na fare (v 
prípade cirkevného pohrebu) a nahlásiť 
ho na Obecnom podniku služieb Strečno, 
s.r.o (ďalej len OPS), ktorý je výhradným 
zabezpečovateľom cintorínskych služieb 
na cintoríne v Strečne . Tu je dôležité  uve-
domiť si, že termín pohrebu je nutné  na-
hlásiť na OPS minimálne 2 celé pracovné 
dni pred jeho konaním. Pred nahlásením 
pohrebu na OPS je treba mať pripravené 
predovšetkým meno a dátum narodenia 
zosnulej osoby, hrobové miesto, dátum a 
čas konania pohrebu,  dátum a čas, kedy 
privezie pohrebná služba telo zosnulej 

Ako vybaviť pohreb

Cenník cintorínskych služieb Obecného podniku služieb Strečno s.r.o.
Činnosť Cena bez DPH Cena s DPH
Výkop hrobu, zasypanie a odvoz prebytočného mate-
riálu (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 mate-
riálu (dĺžka x šírka x hĺbka) 200 cm x 70 cm x 210 cm

  93,00 EUR 111,60 EUR

Prirážka za sťažený ručný výkop 50 %   (hĺbka 160 cm)   36,50 EUR   43,80 EUR
Prirážka za sťažený ručný výkop 50 %   (hĺbka 210 cm)   46,50 EUR   55,80 EUR
Odvoz zosnulého a položenie do hrobu   40,00 EUR   48,00 EUR
Prirážka za odvoz a položenie do hrobu  sobota, nedeľa  
50 %

  20,00 EUR   24,00 EUR

Prirážka za odvoz a položenie do hrobu  sviatok              
100 %

  40,00 EUR   48,00 EUR

Demontáž a montáž vrchnej platne   13,50 EUR   16,20 EUR
Ozvučenie     8,00 EUR      9,60 EUR
Zameranie obruby hrobu pri realizovaní drobnej stav-
by

  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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Pohrebné služby v Žiline
LAuK, spol. s r.o.

Adresa:
LAuK, spol. s r.o.
Hlboká 44 
010 01  Žilina 
areál Nemocnice
Web: www.lauk.sk
Telefón: 041 / 568 33 34
Mobil: 0905 431 389
E-mail: lauk@lauk.sk

FUNERAL &, spol. s r.o.
Adresa:
FUNERAL &, spol. s r.o.
M. Rázusa 3 
010 01  Žilina
Web: www.funeral.sk
Telefón: 041 / 500 29 99
E-mail: web@funeral.sk
Jana Paulíková - Pohrebníctvo Pieta

Adresa:
Jana Paulíková - Pohrebníctvo Pieta
Námestie Ľ. Štúra 1 
010 01  Žilina
Web: www.pohrebnasluzbazilina.sk
Telefón: 041 / 290 19 83
E-mail: mpaulik@chello.sk

AURA p.s. s.r.o.
Adresa:
AURA p.s. s.r.o.
Kragujevská 1 
010 01  Žilina
Mobil: 0915 839 889,  0903 317 502

osoby do domu smútku,
- zabezpečiť ochranné veko truhly a kríž s 

menom zosnulého (štandardne to dodáva 
pohrebná služba),

- informovať blízkych zosnulého o úmrtí 
a termíne pohrebu,

- pripraviť oblečenie pre zosnulého na 
poslednú rozlúčku,

- dať vytlačiť parte a prípadne oznámiť 
úmrtie v tlači,

- zabezpečiť smútočné vence a kytice,
- zabezpečiť živú hudbu na pohreb, ak si 

ju želáte. Toto však nie je nutné, pretože 
OPS štandardne zabezpečuje ozvučenie a 
aj smútočnú hudbu počas obradu,

- zabezpečiť organizáciu karu,
- odovzdať občiansky preukaz/identifi -

kačnú kartu na polícii– zabezpečí MÚ,
- oznámiť úmrtie v zdravotnej a sociálnej 

poisťovni,
- 3x kópiu úmrtného listu– zabezpečí 

MÚ
- vrátiť preukaz zdravotného poistenia do 

príslušnej zdravotnej poisťovne, 
- v prípade budovania pomníka je nutné 

vybaviť  na obecnom úrade povolenie na 
stavebné úpravy na cintoríne a na OPS vy-
meranie hrobového miesta.

Zistite si v pohrebnej službe, čo z tohto 
zoznamu môžu vybaviť za vás - predsa len 
majú viac možností a skúseností a vy si 
ušetríte množstvo času a stresov. 

Pre pohrebnú službu si treba pripraviť 
nasledujúce doklady :

- občiansky preukaz/identifi kačnú kartu 

objednávateľa,
- občiansky preukaz/identifi kačnú kartu 

zosnulého,
- preukaz poistenca zosnulého,
- lekárom vystavený list o obhliadke mŕt-

veho,
- oblečenie pre zosnulého do rakvy. 
V prípade pochovávania dieťaťa do 15 

rokov ešte aj :
- rodný list,
- sobášny list rodičov a ich občianske 

preukazy/ID karty.

Cintorínske služby OPS
OPS je výhradný zabezpečovateľ týchto 

cintorínskych služieb:
- uloženie pozostatkov zosnulej osoby v 

dome smútku na dobu nevyhnutnú pred 
pohrebom, 

- vykopanie jamy,
- vyloženie pozostatkov pred smútočným 

obradom,
- ozvučenie a reprodukovanú smútočnú 

hudbu,
- prenesenie pozostatkov k hrobu,
- položenie pozostatkov do hrobu,
- zahrabanie jamy,
- úpravu hrobu s položením vencov a 

kvetov,
- vymeranie hrobového miesta pred bu-

dovaním pomníku a obruby.
Verím, že tento návod vám pomôže pri 

organizovaní tak smutnej záležitosti akou 
pohreb blízkej osoby nepochybne je. 

Ing. Július Ilovský – konateľ  OPS

V období vegetačného pokoja pokračovalo pozemkové spoločenstvo v redukcii porastu 
na vrchu Zvonica, ktorému dominuje Pamätník francúzskych partizánov. Zvonica bola 
nie tak dávno holým kopcom a pamätník sa na nej vynímal. Jej zalesnením však dochá-
dzalo nielen k jeho zastretiu, ale bolo tiež dôvodom značného narušenia náletom peľov a 
stálej degradácie povrchu tvoreného spišským travertínom. Každoročne  pred výročiami 
SNP bolo nutné tieto nedostatky  sanovať, čo stálo obec nemalé fi nančné prostriedky.

Preriezka to určite obmedzí a čo je nemenej dôležité, opäť bude patriť k miestam, ktoré 
zaujmú návštevníka či iba prechádzajúceho.                   /pa/

Úprava kopca Zvonica Prenájom kompy
Obec Strečno v zmysle § 9a Zákona č. 

138/1991 Z.z. o majetku obce v znení ne-
skorších predpisov zverejňuje zámer dať 
do prenájmu prevádzku kompy.

Svoje ponuky je potrebné doručiť v 
zalepenej obálke na obecný úrad do 
13.3.2015 do 15:00 hod. s názvom Pre-
nájom kompy s označením  ,,Neotvárať“
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Záujem prehradiť Váh v strečnianskom 
katastri je zrejme dlhotrvajúci. Už pomaly 
strácame prehľad o množstve a spôsoboch 
riešenia. Rôzne hrádze pred železničnými 
mostmi, za nimi, kanálové návrhy, aby to 
obišlo nesúhlasiace Strečno a predsa došlo 
k realizácii za predpokladaného áno v Ne-
zbudskej Lúčke, prevŕtanie Krivého s tur-
bínami oproti bralu Margita a pod.

Najnovšie predstavuje Hydro – Gen, a.s. 
Nitra možnosť vybudovať elektráreň Krivé.

Materiál z decembra 2014, zverejnený 
o.i. i na našej obecnej stránke, rieši dve 
výkonové varianty. Prvý s inštalovaným 
výkonom 2850 kW a predpokladanou roč-
nou výrobou energie 17870 MWh; druhý 
s výkonom 4000  kW a  ročnou výrobou 
energie 25348 MWh. Prietočná bezobsluž-
ná elektráreň s tromi inštalovanými tur-
bínami by mala reagovať na momentálny 
vodný stav a v závislosti od neho by boli 
turbíny spúšťané do prevádzky.

Variant 2 počíta na dosiahnutie plánova-
ného výkonu s prehĺbením riečišťa v dĺžke 
1200 m od múru až po hranu meandru 
Krivé..

Miesto prehradenia Váhu je cca 150 m 
nad pltiskom Bariérová.

Povinnosťou realizátora je so svojím plá-
nom oboznámiť v procese schvaľovania 
dotknuté subjekty a dostupnými spôsobmi 
je o tom informovaná tiež verejnosť, ktorá 
môže taktiež vyjadriť svoj názor.

Pozorne sledujeme všetky iniciatívy a je 
v našom záujme nedovoliť investície také-
hoto charakteru. Nie sme v tom osamo-
tení, a tak sa o to ľahšie  presadzujú naše 
stanoviská. Možno povedať, že jediný, kto 
doteraz bol sám, s výnimkou niektorých 
alternatív, pri ktorých sa uvažovalo s klad-
ným stanoviskom obce Nezbudská Lúčka, 
bol investor. 

Aj v  prípade MVE Krivé sa zamietavo 
vyjadrili viaceré inštitúcie a zaslali svoje 
argumenty na odbor starostlivosti o život-
né prostredie Okresného úradu v Žiline. 
Nevieme o všetkých, ale okrem obce Streč-
no to bolo pracovisko UK v Blatnici, OZ 
Strečnianska úžina, Inštitút pre ochranu 
prírody Banská Bystrica, Slovenský ry-
bársky zväz  a Prvá pltnícka a raft ingová 
spoločnosť.

Všetci vyjadrili vo svojich listoch zásad-
né nie a uvádzali argumenty, ktoré sú rele-
vantné a dotýkajú sa konkrétnej oblasti ich 
pôsobenia či záujmov.

V zásade bolo konštatované, že zámer vy-
budovať malú vodnú elektráreň Krivé, tak 
ako aj všetky doterajšie zamietnuté plány 
na prehradenie strečnianskej úžiny,  zna-
mená zásah do:

- rozvojových aktivít a plánov obce zame-
raných na cestovný ruch a turizmus

- priestoru s najvyššou ochranou príro-
dy a krajiny (NP Malá Fatra, biokoridory, 
územia Natura 2000 - strečnianske mean-
dre Váhu)

- národnej prírodnej pamiatky Krivé
- prírodnej pamiatky Domašínsky mean-

der
- špecifi ckej fl óry a fauny
- miestnych a nadregionálnych podnika-

teľských aktivít
- životného prostredia a nezvratnú de-

vastáciu jedinečnej prírody a krajiny.
Pre investíciu tohto charakteru v streč-

nianskom prielome Váhu odporúčajú 
rešpektovať Záverečné stanovisko Minis-
terstva životného prostredia Slovenskej re-
publiky k malej vodnej elektrárni Starhrad 
z 26. 3. 2004, ktoré neodporúča realizáciu 
a doporučuje nulový variant – t.j. neusku-
točnenie zámeru

MVE Krivé

a žiadajú posudzovanie zámeru podľa zá-
kona NR SR č.24/2006 Z.z.

Najkomplexnejšie stanovisko,  detail-
ne popisujúce  na piatich stranách všetky 
vplyvy na živú i neživú prírodu, zaslalo 
detašované pracovisko Univerzity Komen-
ského v Blatnici. 

Pltníci okrem týchto zásahov popisujú 
obmedzenia ich činnosti, ktoré sú zrejmé z 
technickej správy, ale aj vplyv na ďalšie už 
existujúce podnikateľské aktivity podob-
ného charakteru u iných subjektov.  

Proces schvaľovania beží. Médiá sa tiež 
v primeranej miere venovali prezentácii 
myšlienky malej vodnej elektrárne Krivé, 
kde dali priestor zainteresovaným. Verí-
me, že tak ako ostatné, bude zamietnutá a 
bolo by dobré, aby to bolo s konečnou plat-
nosťou stop pokusom trvale znehodnotiť 
strečniansku úžinu.                                 /pa/

Darcovstvo krvi v Strečno získava na tradí-
cii a stúpa oň záujem. V obci sa dáva bezplat-
ne krv trikrát do roka a 20. februára, v čase 
jarných prázdnin škôl bývalého stredoslo-
venského kraja sa odberu zúčastnilo takmer 
30 darcov. Teší nás, že sa medzi nimi obja-
vili aj prvodarcovia z radov študentov, ktorí 
prázdniny využili aj na takúto humánnu vec. 
K dobrej nálade počas darovania prispelo aj 
to, že ľudia sa poznajú, povzbudzovali no-
vých darcov a k príjemnej atmosfére prispie-
vali aj profesionálky z transfúznej stanice zo 
Žiliny na čele s primárkou oddelenia a člen-
kami výboru miestnej organizácie Sloven-
ského Červeného kríža 
– Evou a Lenkou Voj-
vodovou a predsedníč-
kou Veronikou Sam-
covou , ktoré za starali 
o organizáciu a tiež o 
občerstvenie počas od-
beru.  Treba veriť , že v 
darcovstve krvi sa bude 
naďalej pokračovať a 
úspešne prekročíme 
hranicu sto odberov v 
obci počas celého roku.

P.Ďurčo, foto autor 

Darovali krv
Darcovia:
Pavol Badík
Božena Obertová
Juraj Oberta
Július Ilovský
Dušan Štadáni
Róbert Kán
Eva Balcárová
Beáta Badibangová
Miroslav Cvacho
Jakub Cvacho
Peter Prieložný
Michal Klocáň
Barbora Andelová

Marián Klocáň
Michal Taraba
Nikola Kubičková
Marek Košiar
Libor Záhradník
Štefan Tavač
Alžbeta Michalková
Monika Michalková
František Samec
Daniel Samec
Zuzana Hanuliaková
Vladimír 
Bukovinský
Darina Bukovinská
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Ako to už vo futbalovom svete v našich 
geografi ckých podmienkach chodí, aktu-
álne prebieha zimná príprava jednotlivých 
mužstiev. 

Od 1.1.2015 došlo k reorganizácii nášho 
klubu. Z osobných dôvodov ukončil svoje 
pôsobenie Peter Dugovič ml. Veríme, že 
len na dočasné obdobie.  Aj touto cestou 
mu chceme poďakovať za doterajšiu prácu. 
Zostavili sme nový výbor, ktorý sa bude 
pravidelne stretávať a riešiť chod  klubu a 
jeho smerovanie s rozdelením úloh a po-
vinností na viacerých ľudí.

Zároveň  vyzývame priaznivcov, ktorí by 
vedeli a mohli pomôcť hlavne pri organi-
zovaní domácich zápasov našich mužstiev, 
pridajte sa k nám, každá ruka je potrebná a 
dvere sú pre každého otvorené.

 Zimná príprava a trénovanie prebieha 
prevažne v našich podmienkach: telocvič-
ňa, zasnežené pomocné ihrisko a terény 
(výbehy v prírode, okolie Strečna).

Plánované  prípravné zápasy  v domácom 
prostredí je pomerne zložité zrealizovať, 
chceli by sme využiť aj pomocné ihrisko a 
prírodnú plochu, sme však závislí na poča-
sí.  Taktiež je komplikácia pri prípravných 
zápasoch so šatňami, hlavne pre súperov, 
pretože  počas zimného obdobia je v areáli 
odstavená voda  z dôvodu možnosti za-
mrznutia jej prívodu. Využívanie nového 
pekného objektu je v tomto období obme-
dzené. 

Máme možnosti využitia okolitých ume-
lých povrchov (Strážov, Fomat Martin, 
Vrútky a iné), ale to je  pomerne dosť fi -
nančne náročné.  Napriek týmto okolnos-
tiam sme sa s elánom pustili do trénovania 
a celkovej prípravy pre jarnú časť.

Zimná príprava muži :
„A“ mužstvo – pod vedením trénera Ja-

kuba Beháňa  začalo trénovať 20.1.2015, 
zatiaľ sme odohrali prípravný zápas s Kláš-
torom pod Znievom, prehrali sme 4:1, náš  
gól strelil Vojto Oberta. Naplánované sú 
ďalšie prípravné zápasy, uvidíme, ako nám 
to  počasie umožní zrealizovať.

Pre jarnú časť súťaže máme ambíciu po-
sunúť sa v tabuľke z 10. miesta a skončiť do 
6. miesta.

Dorast pod vedením trénera Ľuba Belku 
trénuje 3 x týždenne, v pláne majú odohrať 
3 prípravné zápasy. Úlohou pre doraste-
necké mužstvo je vybojovať na jar mini-
málne 6. miesto.

Mužstvo žiakov trénovalo nepretržite aj 
počas novembra a decembra – hlavne v 
priestoroch telocvične. V januári sme za-
čali trénovať intenzívnejšie 3 x týždenne 
(telocvičňa, pomocné ihrisko, plánujeme 
využiť aj  multifunkčné ihrisko v Stráňa-
vách prípadne v Rosine)

Dohodnuté máme 4  prípravné zápasy 

(súper: Lietava – umelá  tráva v obci Rajec-
ké Teplice Konská, prírodné ihriská so sú-
permi Belá, Kunerad, Varín alebo Vrútky)

Naďalej zapájame aj našich nových naj-
mladších hráčikov  do tréningového pro-
cesu. 

Žiacke mužstvo by sme na jar radi na-
ďalej videli na popredných miestach v 1. 
triede.

Každú sobotu od 9:00  v telocvični  fun-
guje naša prípravka, tréneri sa snažia o 
prvé zoznámenie  najmenších nádejí s fut-
balom a o rozvoj pohybovej kultúry našich 
najmenších. Je to veľmi záslužná práca. 
Deťom aj trénerom týmto chceme poďako-
vať a zaželať veľa trpezlivosti a športového 
nadšenia do ďalšej práce.  

Všetkým mužstvám nášho klubu, ale naj-
mä našim žiakom, by  v tomto období, ale 
aj v ďalších častiach roka, veľmi pomohlo 
multifunkčné ihrisko, kde by sa dalo kva-
litne trénovať a rozvíjať náš mládežnícky 
potenciál.  Bez neho sme odkázaný na nie 
celkom dobré podmienky náhradných 
plôch,  na voľné kapacity telocvične,  alebo 
na dochádzanie do okolitých dedín. Pevne 
veríme, že v dohľadnej dobe bude takáto 
plocha vybudovaná aj v Strečne, pre vyu-
žitie nielen na futbal, ale aj iné športy a na 
prospech občanov Strečna.

Začiatok jarnej časti ročníka 2014/2015 
je plánovaný na 22.3.2015

Našim fanúšikom dávame na vedomie, 
že sme preložili 19. kolo  a 22. kolo do-
mácich zápasov na sobotu  (25.4. a 16.5.).  
Dôvodom prekladu zápasov je to, že sa v 
nedeľu konajú : Beh oslobodenia Streč-
na a Strečnianske hody. Chceme umožniť 
fanúšikom a tiež hráčom našich mužstiev, 
aby sa mohli zúčastniť na týchto akciách v 
Strečne.

Ešte plánujeme prípadné preloženie 
20.kola na sobotu – z dôvodu konania tu-
ristickej akcie výstup na Polom. Vzhľadom 
na to, že toto kolo hráme na ihriskách sú-
pera, s touto zmenou musia súhlasiť hlav-
ne naši súperi. 

O všetkých zmenách budeme včas infor-
movať v obecnom rozhlase a cez naše tra-
dičné plagáty.

Aktuálne prebieha v uvoľnených priesto-
roch v „koniarni“ na ihrisku zariaďovanie 
posilňovne, ktorá zlepší naše možnosti 
prípravy a trénovania. Taktiež plánujeme 
umožniť cvičenie nadšencom zo Strečna. 
Chceme poďakovať hráčom a dobrovoľní-
kom, ktorí sa podieľajú na zariadení a ob-
nove strojov a činiek. Stojí ich to nemalé 
úsilie a venujú sa tomu vo svojom voľnom 
čase, bez nároku na odmenu. Ďakujeme

Na záver by sme chceli aj touto cestou 
osloviť našich fanúšikov a priaznivcov, aby 
prispeli nášmu klubu darovaním 2% z daní 

pre FK Strečno. Získané prostriedky sú v 
plnej miere využité na zakúpenie pomô-
cok, lôpt a výbavu lekárničiek prevažne 
pre mládežnícke mužstvá žiakov a dorast.

Potrebné formuláre obratom zašleme 
mailom alebo donesieme osobne. 

Kontakt : Róbert Benedig 
mail: robert.benedig@gmail.com,
tel. 0903 503 194
Vopred ďakujeme za ochotu a pomoc.

Aktívne zimné obdobie  FK Strečno, príprava na jarnú časť

S obdivovateľmi hôr sa v Strečne roztrhlo 
vrece. Po dvojročnom účinkovaní turistov 
pod miestnym odborom Matice slovenskej 
sa turisti rozhodli založiť občianske zdru-
ženie KST Uhlík Strečno, ktoré sa bude 
špecializovať na turistické aktivity našich 
občanov. Občianske združenie sa v janu-
ári stalo členom celoslovenského Klubu 
slovenských turistov. Turisti pod novou 
značkou začali svoje aktivity spoločným 
výstupom na Čipčie v obci Turie. Zúčast-
nilo sa ho takmer 50 turistov zo Strečna, 
čo príjemne prekvapilo. Autobus bol plný 
a muselo sa pomáhať ešte autami. 

Na prvom tohtoročnom sedení turistov 
sa platilo členské do Slovenského zväzu 
turistov a na činnosť združenia. Poučné 
a potrebné bolo vystúpenie nášho pána 
záchranára Pavla Zrelicu, ktorý pracuje v 
centrálnom záchrannom systéme Sloven-
ska ako vedúci a s jeho činnosťou je veľmi 
dobre oboznámený. Povedal nám, ako celý 
systém funguje a ako sa máme správať pri 
jeho volaní. Tiež vysvetlil ako treba postu-
povať pri najčastejších úrazoch na túrach 
v horách. Tiež doporučil, čo má každý z 
nás mať vždy pri sebe. Je to predovšetkým 
plastický obväz so sponkou a dáky dezin-
fekčný prostriedok. Úprimne teší záujem 
ľudí chodiť do hôr, a tak robiť niečo pre 
svoje zdravie. Netreba sa báť a podceňovať 
a skúsiť sa vybrať na turistiku s organizo-
vanými turistami. O podujatiach, ktoré na 
tento rok plánujú, sa dá dočítať aj na inter-
netovej stránke obce Strečno alebo priamo 
na ich uhlik.strecno.eu. Verím, že si vybe-
riete a rozhodnete sa pripojiť.

Pavol Ďurčo

Turisti pozývajú do hôr
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 28. februára 2015 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

V piatok  16. januára sa zišla futbalová 
verejnosť v rámci Oblastného futbalového 
zväzu Žilina na slávnostnom vyhodnote-
ní jedenástky roka v uplynulom ročníku. 
Vyhodnocujú sa tu i najlepší strelci jed-
notlivých súťaží  a zaslúžilí funkcionári 
, ktorí sa dlhodobo venujú futbalovému 
dianiu.

Pred dvoma rokmi toto ocenenie z rúk 
prezidenta SFZ p. Kováčika dostal Janko 
Zaťura . 

Teraz, na návrh Vv ObFZ Žilina, do-
stal takúto poctu  náš dlhoročný tréner  
a futbalový zanietenec, dnes už 72 -roč-
ný Jožko Samec. Celý svoj život prežil pri 
futbale, či už to bolo v mladosti ako hráč, 
potom v 70-tych rokoch začal svoju dlho-
ročnú kariéru ako tréner. Prešiel všetkými 
vekovými kategóriami a vychoval veľké 
množstvo kvalitných hráčov, z ktorých 
sa niektorí uplatnili aj vo vyšších súťa-
žiach. Ešte minulý rok prevzal náš dorast 
v zlom stave, dokázal stabilizovať mužstvo 
a zachránil nám V. ligu. Vidno, že futbal 
mu prirástol k srdcu aj vo vyššom veku . 
Ocenenie mu osobne odovzdal prezident 
SFZ p.Kováčik, župan p.Blanár, gen. man. 
MŠK Žilina p.Belaník  a predseda ObFZ 
Žilina p.Krško.

  Druhým oceneným bol Daniel Taraba, 
dlhoročný hráč, ktorý sa až vo vyššom 
veku dal na rozhodcovskú dráhu. Tu pô-
sobil skoro dvadsať rokov, svoju kariéru 
ukončil ako delegát ObFZ zo zdravotných 
dôvodov.  Na plese sa však nemohol zú-
častniť. Ocenenie mu dodatočne odo-
vzdal člen Vv ObFZ p. Hreus a člen ŠTK 
p. Tavač.

Obaja sledujú dianie pri futbale aj teraz, 
ba nevynechajú ani jeden domáci zápas 
našich chlapcov.

Ocenenia  sú v správnych rukách, a treba 
im zaželať veľa zdravia a radosť z futbalu.

Štefan Tavač
Na snímke hore: Jozef Samec preberá 

ocenenie od gen. manažéra MŠK Žilina p. 
Belaníka.

Snímka v strede: Daniel Taraba a Štefan 
Tavač pri odovzdávaní ocenenia

Futbalové ocenenie

Prvá pltnícka a 
raft ingová 

spol. s r.o., Strečno

Príjme väčší 
počet pltníkov

Finančne zaujímavá a 
sezónna pracovná príležitosť pre študen-
tov, zmenárov, nezamestnaných a pod. 

Predpoklady: vek nad 18 rokov, dobrý 
zdravotný stav, komunikatívnosť

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

Email: prvapltnicka@strecno.sk
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Dňa 16.3.2015 sa konalo 3.zasadnutie 
OZ. 

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 
hlavný kontrolór obce p.Lingeš, zapisova-
teľka p.Janeková, hostia: Jakub Beháň, Ró-
bert Kán, Anna Kadašiová, Radoslav Beleš, 
Rastislav Mikula, Ing.

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

šaniaschopné. 
Uznesením č. 9/A volí členov návrhovej 

komisie v zložení: Štefan Oberta, Ing.Mo-
nika Obertová. Hlasovanie:  za – 8,  proti 
– 0,  zdržal sa - 0,   neprítomní -1 

Uznesením č.9/B volí overovateľov komi-
sie v zložení: Peter Oberta, Mgr.Erika Ku-
bová. Hlasovanie:  za – 8, proti – 0, zdržal 
sa – 0 ,  neprítomní –1. 

Uznesením č. 9/C volí komisiu na otvára-
nie ponúk na prenájom kompy v zložení: 
Beáta Badibangová, Ing. Dana Sokolovská 
Hlasovanie:  za  – 8,  proti – 0 ,  zdržal sa - 
0,   neprítomní -1.

Uznesením č. 10/A schvaľuje program 
3.zasadnutia OZ doplnený o bod týkajúci 
sa prenájmu chaty na Domašíne a násled-
ne prečíslovanie bodov programu. Hlaso-
vanie:  za  – 8,  proti – 0,  zdržal sa - 0,   
neprítomní -  1

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že 

podľa Uznesenia č. 4/A/3 vstúpil do ro-
kovania ohľadne dopravného značenia na 
Lesnej ul., Mládeže a Sokolskej, t.j. trasa 
SAD. Po schválení dopravným inšpektorá-
tom budú osadené dopravné značky.

Poslanci berú informáciu na vedomie.
V zmysle Uznesenie č.6/A/9 starosta 

obce predložil poslancom určené kompe-
tencie pre zástupkyňu starostu. Poslanci 
uvedenú informáciu berú na vedomie.

3. Prevádzka fi rmy ABW v areáli býva-
lého JRD

Starosta obce oboznámil poslancov so 
žiadosťou fi rmy Austria Beton Werk s.r.o, 
Tehelná ul., Areál PD Kráľová pri Senci o 
prenájom pozemku v areáli PD v Strečne. 
Firma sa zaoberá výrobou plotových sys-
témov, obrubníkov, ďalej svahových opor-
ných systémov a murovacích systémov 
(šalovacie, obvodové a priečkové tvárnice). 
Okrem výroby a predaja poskytuje spoloč-
nosť aj technické poradenstvo prostred-
níctvom svojich predajcov priamo v sídle 
spoločnosti, resp. obchodného zástupcu. 
Intenzita dopravy kamiónov po Kamen-
nej ulici by bola 7-10 kamiónov denne a s 

Knižnica  horného Považia 2014
20.4. 2015 zasadla osobitná komisia meno-
vaná Mgr. Katarínou Šušoliakovou, riadi-
teľkou Krajskej knižnice v Žiline, ktorá po 
zvážení všetkých argumentov rozhodla, že 
knižnicou horného Považia pre rok 2014 sa 
stala Obecná knižnica v Strečne.   Komisia 
hodnotila  kritériá: 
- postavenie knižnice v obci, meste
- percento používateľov z počtu obyvateľov
- počet výpožičiek na 1 obyvateľa
- fi nančné prostriedky na nákup knižného 
fondu na 1 obyvateľa
- získavanie mimorozpočtových zdrojov pre 
knižnicu
- priestorové a technické vybavenie knižnice
- kvalita a pestrosť kolektívnych podujatí pre 
deti a dospelých

Jeden údaj zo štatistického sumáru za rok 
2014 uverejnený v prvom tohtoročnom 
čísle Strečnianskeho hlásnika hovorí, že 
knižný fond v obecnej knižnici k 31. 12. 
2014 tvorilo 7792 titulov. Počet výpožičiek 
v roku 2014 bol spolu 4541.

Možno si to verejnosť všimla iba letmo 

v rámci iných čísel, možno prehliadla, no 
možno boli i takí, čo si uvedomili význam 
tohto faktu.

Kniha o Strečne mapuje aj históriu kniž-
nice v Strečne. Prvá správa je vraj z roku 
1924. Miesta i mená vedúcich sa menili. 
Uvádza tiež, že v roku 1985, v čase, kedy 
viedla knižnicu pani Božena Melová, bol 
značný záujem o služby knižnice najmä z 
radov detí a mládeže.  Aj zásluhou vtedaj-
šej vedúcej mala vtedy knižnica viac ako 
3500 kníh, 287 čitateľov a 1200 výpožičiek.

Od roku 1983 sa knižnica nachádza na 
Ulici M. Ilovského a od roku 2005 je jej ve-
dúcou Ing. Eva Balcarová.

Kto sa o činnosť terajšej knižnice zaují-
ma, či je dokonca registrovaným čitateľom, 
určite vie, že držiteľmi preukazu používa-
teľa knižnice nie je iba stredná a staršia ge-
nerácia, teda tí, ktorí až tak zdatní v práci 
s počítačom a využívaní takmer neobme-
dzenej ponuky moderných  informačných 
médií nie sú.

70. výročie ukončenia 
druhej svetovej vojny 
a oslobodenie Strečna

Vojaci SNP v okolí Strečna (Zdroj: www.
zivot.cas.sk)

„Nech Vás všetkých Pán Boh ochraňuje 
od toho, aby ste niekedy museli takéto hrô-
zy prežiť...“ zo spomienok Silvestra Trnovca 
najst. (1918-2002), už zosnulého obyvateľa 
obce Strečno a pamätníka druhej svetovej 
vojny.

8.mája 2015 si pripomíname jednu z naj-
významnejších udalostí našich dejín – 70. 
výročie ukončenia najkrvavejšieho a naj-
väčšieho konfl iktu ľudskej histórie, druhej 
svetovej vojny. Táto krutá vojna si vyžiadala 
viac ako 50 miliónov ľudských obetí a zni-
čila životy ďalších desiatok miliónov ľudí 
naprieč Európou a celou našou planétou. 
Obyvatelia obce Strečno, naši predkovia, ne-
boli výnimkou. I oni spoznali, ako vypadá 
vojnové besnenie a na vlastnej koži skúsili 
ako vynaliezavo, brutálne a neľudsky si ľudia 
a celé národy dokážu ubližovať, keď sa ne-
návidia. Toto utrpenie sa ofi ciálne skončilo 
pred siedmimi desaťročiami. 

Pokračovanie na 8. strane »
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»  Dokončenie z 1. strany
tým je spojená hlučnosť, prašnosť a mož-
né poškodenie vozovky. Do budúcnosti je 
potrebné počítať s vybudovaním cesty za 
PD, aby sa predišlo vyťaženosti Kamennej 
ul.  P. Klocáň a p. Kadašiová sa dohodli, že 
pripravia prehľad pozemkov pod MK za 
PD, aby sa mohlo vstúpiť do rokovania s 
vlastníkmi pozemkov.

Poslanci Uznesením č. 11/1 neschválili 
otvorenie prevádzky fi rme ABW. Hlasova-
nie: za  – 0,  proti – 8,  zdržal sa - 0,   ne-
prítomní –1

4. Prenájom majetku obce – prevádzka 
kompy

V zmysle § 9a Zákona č.138/1991 Z.z. o 
majetku obce v znení neskorších predpi-
sov sa obec rozhodla zverejniť zámer dať 
do prenájmu prevádzku kompy. O ponu-
ku prejavili záujem traja uchádzači -  FK 
Strečno,  fi rma Promonta zastúpená Ing. 
Rastislavom Mikulom a p. Miroslav Ďu-
riška. Posledný menovaný dňa 16.3.2015 
svoju ponuku stiahol. FK Strečno žiadal 
o  prenájom kompy na 4 roky, náklady na 
údržbu by znášal FK a ďalej sa zaväzuje, že 
zrenovuje a bude udržiavať okolie kompy, 
bude sa podieľať na fi nancovaní príprav-
ných prác pre začatie výstavby multifunkč-
ného ihriska v areáli ZŠ Strečno. Mgr. 
Ďurčo k prenájmu kompy FK Strečno 
podotkol, že obec Strečno by z prenájmu 
kompy FK Strečno  nemala žiadny príjem, 
nakoľko príjem z kompy vo výške 5 tis.€ by 
FK Strečno použil – ako vo svojej žiadosti 
uviedol -  na zlepšenie športovísk, okolia a 
objektov v areáli futbalového ihriska.  Tým 
by sa  príjem z kompy použil len pre jednu 
zložku v obci. V zmysle Uznesenia č.11/2  
poslanci neschválili uvedenú žiadosť o 
prenájom. Hlasovanie:  za – 2,  proti – 5, 
zdržal sa - 2, neprítomní – 0.  

Ing. Rastislav Mikula ako zástupca fi r-
my Promonta požadoval prenájom kom-
py na 5 rokov, príjem z prenájmu obci vo 
výške 3376 €/rok s poskytnutím zľavy vo 
výške 0,50 centov pre občanov Strečna 
a Nezbudskej Lúčky. Na vlastné náklady 
zrekonštruuje oporný múr na prístupe ku 
kompe, opravu a prestavbu unimo-bunky 
a úpravu celého okolia.  Garantuje,  že pre-
vádzka kompy bude pravidelná a spoľahli-
vá ako v minulosti. Prenájom kompy bude 
každoročne navýšený o infl ačné percento.  
Uznesením č.10/A/2 poslanci schválili pre-
nájom kompy fi rme Promonta. Hlasova-
nie:  za – 7,  proti – 0, zdržal sa -2 , neprí-
tomní –0

5. Prenájom chaty Domašín
Chata v minulosti patrila poľnohospo-

dárskemu družstvu (PD) Strečno, ale v 
rámci zápočtu dlhu voči obci prešla do 
vlastníctva obce Strečno. Turistický oddiel 

Uhlík má záujem o prevádzkovanie chaty. 
Opravu by vykonali svojpomocne členovia 
turistického oddielu. 

Uznesením č. 10/A/3 poslanci schválili 
prenájom chaty Domašín turistickému od-
dielu Uhlík za 1 € ročne. Hlasovanie:  za 
– 7,  proti – 0, zdržal sa -0 , neprítomní –0, 
nehlasovali - 2. 

6. Rôzne
Komisia cestovného ruchu a podnikania  

predložila svoje  požiadavky:
P. Klocáň vysvetlil nutnosť riešenia odbo-

čenia pod hradom Strečno do obce. Zno-
vu sa otvorila diskusia ohľadne osadenia 
bankomatu v obci, možnosti dokončenia 
rozhľadne na Špicáku a možnosti rozšíre-
nia cyklotrasy cez Domašín a doplnenie 
informačných  smeroviek v obci. Starosta 
obce uviedol, že pokiaľ to bude možné, 
bude sa predmetnými bodmi zaoberať.

Ďalej starosta obce informoval poslancov, 
že sa začalo s výstavbou outdoorového cen-
tra v parku oproti obecnému úradu, ktoré 
je realizované z fi nančných prostriedkov 
MAS Terchovská dolina  a výstavbou chod-
níka v parku, na ktorý bola schválená dotá-
cia 3000 € cez nadáciu KIA Pontis.

Ing. Sokolovská informovala poslancov, 
že komisia pre ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
obce Strečno skonštatovala, že vyhodnoti-
li doručenú obálku o funkcii, zamestnaní 
činnosti a majetkových pomeroch starostu 
obce Strečno za rok 2014. Členovia komi-
sie nemali pripomienky k predloženým 
dokladom a konštatujú, že starosta obce 
Bc. Dušan Štadáni neporušil ustanovenia 
ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochra-
ne verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.

Ing. Sokolovská sa spýtala na termín 
otvorenia Spoločného stavebného úradu 
v Žiline. Starosta informoval, že Spoloč-
ný stavebný úrad začne svoju činnosť od 
1.4.2015 v budove Lesov SR na námestí 
M.R.Štefánika1, Žilina. Úradné dni pre 
občanov budú pondelok, streda a piatok. 

P. Oberta oboznámil prítomných po-
slancov, že v kotolni v materskej škole je 
funkčný len jeden kotol. Ďalej sa informo-
val, kedy sa začnú stavebné práce na MŠ. 
Starosta uviedol, že kotol sa bude riešiť už 
v rámci nadstavby, prístavby a rekonštruk-
cie MŠ a začať s prípravnými prácami by sa 
mohlo v júni.   

Ing. Benedig podotkol, že bude potreb-
né stretnutie komisie pre rozvoj športu v 
súvislosti s prípravou Behu oslobodenia 
obce. Mgr. Ďurčo pripomenul potrebu za-
kúpenia tabule časomiery. Členovia komi-
sie sa dohodli na stretnutí 25.3.2015.

Uznesením č. 8/A poslanci zobrali bod 
rôzne na vedomie.   Zapísala: Eva Janeková

Obecné zastupiteľstvo

Začiatkom tohto roku sa Obecný 
podnik služieb Strečno s.r.o. venoval 
najmä zimnej údržbe komunikácií v 
obci Strečno a Zlatné, ako aj v niekto-
rých fi rmách v priemyselnom parku a 
dodávke tepla pre obecný úrad a zák-
ladnú školu. 

Zrealizovali sme tiež opravu verejné-
ho osvetlenia na miestnom cintoríne.

V súčasnosti realizujeme projekt 
úpravy parku pred budovou obecného 
úradu. Chýba nám ešte osadiť lavičky, 
smetné koše, stĺpy verejného osvetle-
nia a konečnú úpravu terénu.

Rozpracovanú máme  úpravu kan-
celárie na obecnom úrade  pre matri-
kárku a osadenie zvislého dopravného 
značenia na časti ulíc Sokolská a Les-
ná. 

Pripravujeme tiež realizáciu projektu 
„Nadstavba a stavebné úpravy mater-
skej školy“. Práce by mali byť uskutoč-
nené v mesiacoch jún-august 2015. 

Ďalšími  našimi činnosťami,  kto-
rými sme sa v uplynulom štvrťroku 
venovali, sú už tradične zabezpečenie 
údržby verejného osvetlenia a verej-
ného rozhlasu,   dodávka pitnej vody, 
dodávka tepla, dopravné služby, poh-
rebné služby, drobné služby pre ob-
čanov a  prenájom nástrojov a malej 
mechanizácie. 

Dôležitý oznam – 
výzva občanom

Obecný podnik služieb Strečno s.r.o. 
ako správca verejného vodovodu v 
obci Strečno oznamuje občanom, že 
sa nám množia neuhradené faktúry 
za vodu. Chápeme, že v niektorých 
rodinách je zložitá fi nančná situá-
cia a sme ochotní sa v ozaj vážnych 
prípadoch dohodnúť a nájsť nejaké 
riešenie, a to napríklad tým, že poč-
káme na platbu alebo sa môžeme 
dohodnúť na menších splátkach. V 
každom prípade je potrebné s nami 
komunikovať a hľadať riešenie. Žiaľ, 
vyskytujú sa prípady, kedy ani na 
naše niekoľkonásobné výzvy niekto-
rí občania nereagujú , a tak musíme 
pristúpiť k tomu, že takíto občania 
budú odpojení od dodávky pitnej 
vody z obecného vodovodu. Opätov-
né zapojenie bude spoplatnené, čo 
prinesie len ďalšie zaťaženie rodin-
ného rozpočtu. 

Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti
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Boží život sa v nás rozví-
ja, keď mu dáme možnosť 
na slobodné prijatie Boha 
a jeho lásky. Boží život nás 
robí schopnými veriť, čo 
znamená vidieť veci tak, ako 
ich vidí Boh, odovzdať sa do 
jeho rúk a mať v neho úplnú 
dôveru. Boží život nás robí 
schopnými dúfať, mať nádej, ktorá nám dáva 
istotu, že Boží plán sa uskutoční a my bude-
me raz naplno žiť oslávení s Kristom. Boží 
život v nás rozvíja láska, ktorou sme schopní 
milovať Boha nadovšetko a našich blížnych 
ako samých seba. 

Nádej je dôležitou čnosťou v kresťanskom 
živote, ktorý je ťažkým putovaním v tomto 
svete do domu Otca. Sme podrobení roz-
ličným skúškam, máme rôzne životné skú-
senosti. Vďaka nádeji človek očakáva, že 
dostane od Boha všetko, čo potrebuje, aby 
dosiahol večnú spásu. „Nádej je kresťanská 
čnosť, ktorou túžime po nebeskom kráľovstve 
a po večnom živote ako po svojom šťastí, pri-
čom vkladáme svoju dôveru do Kristových 
prisľúbení a nespoliehame sa na svoje sily, 
ale na pomoc milosti Duch svätého“ (KKC). 
„Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyzná-
vame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie“ 
(Hebr. 10,23). Kresťanská nádej je dôverou v 
Božiu prozreteľnosť a neopiera sa o ľudské 
ilúzie, klamné dôvody a zavádzajúce posto-
je, ale je postavená na Bohu, na jeho pravde, 
všemohúcnosti, vernosti a milosrdenstve. 
Našu nádej vkladáme do všemohúceho, lás-
kavého a milosrdného Boha, ktorý je verný 
svojim prísľubom. Dôverujeme v neho, lebo 
nás miluje, odpúšťa nám hriechy, dáva nám 
svoju milosť a ponúka nám večnú spásu. Hoci 
sa naša nádej dotýka prítomnosti, smeruje 
predovšetkým do budúcnosti, k dosiahnutiu 
večného života. „Keď sa Boh zjavuje a volá 
človeka, človek nemôže na Božiu lásku plne 
odpovedať svojimi vlastnými silami. Musí 
dúfať, že Boh mu dá schopnosť opätovať jeho 
lásku a konať podľa prikázaní lásky“ (KKC). 

Nádej je preto očakávanie 
Božieho požehnania a obla-
žujúceho videnia Boha plné 
dôvery. Človek, ktorý sku-
točne dôveruje Bohu, zásad-
ne neprehráva, aj keď neraz 
utrpí porážku a neúspech. 
Aj utrpenia a protivenstvá 
a naše chyby môžu slúžiť 

pre naše dobro. Boh realizuje svoje zámery 
a prisľúbenia dôsledne. Ukáže človeku cestu 
do neznáma, bez možnosti návratu a jedine 
On je mu oporou. Každý deň na nás útočia 
rôzne starosti, žiale, utrpenia a ťažkosti. Svet, 
ktorý nás obklopuje, je plný smútku a bezná-
deje. Človek, ktorý stratil zmysel života, stratí 
aj chuť do života. Vedomie zmyslu života je 
silou, ktorá podporuje aktivitu človeka. Tu je 
pomocou práve nádej. Stratiť nádej znamená, 
stratiť plný zmysel života. Ak človek vidí plný 
zmysel života, dokáže vytrvať a dokonca veľa 
vytrpieť. Ak sa rúca nádej, nasleduje smrť. 
Smrť fyzická, psychická, či morálna. „Kres-
ťanský zmysel smrti sa stáva zjavným vo svet-
le veľkonočného tajomstva Kristovej smrti a 
zmŕtvychvstania, v ktorom spočíva naša jedi-
ná nádej. Kresťan, ktorý umiera v Kristovi Je-
žišovi, sa vzdiali z tela a býva u Pána“ (KKC). 
Kresťanská nádej sa rozvíja už od začiatku 
Ježišovho kázania v posolstve blahoslaven-
stiev. Blahoslavenstvá povznášajú našu nádej 
k nebu ako novej zasľúbenej zemi. Nádej je 
bezpečná, pevná kotva duše, ktorá preniká 
tam, kde za nás ako predchodca vošiel Ježiš 
ukazujúc a vysvetľujúc nám bezpečnú a jedi-
nú cestu k Bohu. Tou cestou sú viera, nádej 
a láska. „V nádeji sa radujte, v súžení buďte 
trpezliví!“ (Rim 12,12). Kresťanská nádej sa 
prejavuje a živí modlitbou. Úcta k Božiemu 
milosrdenstvu je formou prejavu našej náde-
je voči dobrému a láskavému Bohu. Ak nás 
ovládne beznádejnosť a stiesnenosť, skúsme 
si spomenúť na slová sv. Ignáca z Loyoly: 
„Dôveruj Bohu tak, akoby všetko záležalo len 
od neho a pracuj tak, akoby všetko záležalo 
od teba!“                                                       AM  

Kresťanská nádej

25. apríla sa konala rybárska brigáda, na 
ktorej sa zúčastnilo 23 našich rybárov - 
členov Rybárskeho zväzu Varín.

Čistili Váh – úsek č. 14 od sútoku Varín-
ky po kompu, potok v doline – od ústia do 
Váhu po pána Bednára a revír č. 3-2030 – 
asfaltový lom Nezbudská Lúčka.

Odpadkami z brehov a naplaveninami 
naplnili takmer 1 kontajner. Z prideleného 
úseku Váhu tam doviezli 4 prívesné vozíky, 
z potoka v doline jeden a z lomu vyložili 
vrecia z batožinového priestoru jedného 
pick - upu.

 Po záslužnej práci, ktorá svedčí o ich 
vzťahu k životnému prostrediu, ale naopak 
tiež poukazuje na stále značné rezervy v 
chovaní každého znečisťovateľa, si posede-
li pri guľáši „medzi skalkami“. /sz/

Rybárska brigáda

Spoločný stavebný úrad 
Strečno

Od 1. apríla 2015 je zriadený stavebný 
úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divi-
na, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, 
Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno a 
Svederník

Pracovisko:
Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A
KONTAKTY
Tel.: 041/599 33 35
Mail: stavebny.urad@strecno.sk
Stránkové hodiny: 
Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00 13:00 -17:00

Poďakovanie
Manželka Gabika a rodina Richarda Ho-

ráka ďakuje všetkým, ktorí reagovali na 
prosbu a prispeli mu na rehabilitačný kurz. 
Richard sa zúčastnil dvoch terapeutických 
turnusov v Adeli Medical Center v Piešťa-
noch a jeho zdravotný stav sa zlepšil i vďa-
ka každému darcovi.
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Práve naopak. Už od najmenších, ktorí 
vedia čítať,  sa vedúca stará, aby mali naše 
deti prehľad a záujem o ponuku knižnice. 
Pasovanie prvákov je prvým krokom na 
vyvolanie záujmu, Andersenova noc je od-
menou pre najaktívnejších a besedy s au-
tormi sú okrem vecných cien odmenou pre 
literárne činné deti v každoročne až trikrát  
poriadaných súťažiach. 

Nie je možné zodpovedne, vzhľadom na 
rôzne obdobia i možnosti, posúdiť a porov-
nať kvalitu a služby knižnice, ale súčasnosť 
zrejme patrí medzi najlepšie. Hovorí o tom 
i porovnanie v rámci horného Považia. 

A odvíja sa to práve od jej vedúcej. Nielen 
že sa stále snaží o rast základne, ale každé-
mu záujemcovi chce tiež ponúknuť to, čo 
od knižnice očakáva. A to je predovšetkým 
okrem atmosféry ponuka kníh a časopisov.

Rast knižného fondu je každoročne po-
ložkou obecného rozpočtu. No Evka sa 
zakaždým snaží, a úspešne, získavať pros-
triedky na nákup kníh i cestou dotačného 
systému Ministerstva kultúry SR v progra-
moch  Akvizícia knižníc a Knižnice a kniž-
ničná činnosť. V tomto roku to bude 950 
Eur z programu a k tomu 50 Eur z vlast-
ných prostriedkov ako požadovaná 5%-ná 
spoluúčasť.  Vlani sa jej takto podarilo zís-
kať 700 Eur, rok predtým 500, v roku 2012 
taktiež 500. Od roku 2005 doteraz získala 
na nákup kníh celkom  3882 Eur a na tech-
nické dovybavenie knižnice (zabezpečo-
vacie zariadenie, dataprojektor, počítače) 
4416 Eur!

S takýmto rozšírením stáleho, priemerne 
500 eurového ročného príspevku z obecnej 
kasy sa dá pracovať a osloviť čitateľa samo-

Knižnica  horného Považia 2014
zrejme  oveľa lepšie.

A u nás to cítiť. Knižnica žije a každý, 
kto sa chce vzdelávať, zabaviť, prečítať si 
krásnu literatúru, cestopisy či detektívku 
našich či zahraničných autorov, ale tiež 
surfovať na internete, má možnosť. Počet 
kníh v porovnaní s rokom 1985 je viac ako 
dvojnásobný, výpožičky takmer trojná-
sobné. Je síce pravda, že čitateľov trošku 
ubudlo, ale ich čitateľská aktivita svedčí 
o službách knižnice. Samozrejme, nie je 
možné reagovať úplne na súčasnú ponuku, 
keď akoby písal každý, ale možno povedať, 
že vybrať k spokojnosti sa dá.  Že počet 
čitateľov nerastie, môže byť spôsobené 
nedostatočnou informovanosťou o tejto 
službe, ale tiež neporovnateľne zvýšeným 
zdrojom informácií. Televízia už nemá je-
den, či až dva programy, sú hracie konzoly, 
mobily, tablety, všadeprítomné wifi  a teda 
možnosť dozvedieť sa o predmete záujmu 
takmer okamžite. Atmosféru knižnice či 
priamy kontakt s knihou však virtuálny 
svet nenahradí. 

Vedia to mnohí a ďalších knižnica rada 
privíta. Záujem a aktivity knižnice sú také, 
až si vedenie obce uvedomuje, že súčasné 
priestory sa stávajú nedostatočnými. Preto 
dalo vypracovať projekt na jej rozšírenie a 
nadstavbu. I keď nie sú momentálne pros-
triedky, sú pripravení na prípadnú realizá-
ciu. A možno  ak bude mať naša knižnica 
stále progresívnu krivku  podporovanú 
činnosťou aj jej vedúcej, nebude sa čakať 
iba na možnosti rôznych fondov, ale obec 
pristúpi k realizácii sama.

Kultúrna inštitúcia s ocenením Knižnica 
horného Považia za rok 2014 by si to zaslú-
žila.    /pa/

»  Dokončenie z 1. strany

Deti základnej školy prvého stupňa sa 
mali možnosť nanovo zaregistrovať a aj to 
využili tentokrát bezplatne. Počas besied 
sa čítalo , deti si pozreli nové knižky, zopa-
kovali si pravidlá požičiavania kníh. Pote-
šujúce je, že po besedách sa deti, ktoré ,,za-
budli“, že knižnice sú tu pre nich, sa  vrátia 
a nanovo  sa akoby naštartujú.

Na počesť narodenia H. CH. Andersena 
sa robí každoročne od roku 2006 v kniž-
niciach rozprávková noc.  Naša knižni-
ca sa do tejto peknej akcie zapája spolu s 
približne 40 000 deťmi , ktoré boli v tomto 
roku zapojené spolu  s deťmi z Česka, Poľ-
ska, Slovinska a Maďarska .Veková hrani-
ca zúčastnených detí  je  12 rokov. Česká 
republika túto akciu začala a každoročne 
sa zapájajú i ďalšie knižnice. Noc je pre 
deti poučná. Deti  sa veľa dozvedia o ži-
vote  veľkého rozprávkara od jeho detstva, 
ktoré bolo poznačené chudobu. Naproti 
tomu zas duchovný život bol veľmi bohatý. 
To sa prejavilo i v jeho rozprávkach, kto-
ré sú často smutné, no s dobrým koncom 
ako to v každej rozprávke býva. S dobrým 
koncom skončila i naša rozprávková noc 
v knižnici s peknými spomienkami, ktoré 
ostanú na celý život.

Marec -  mesiac knihy sa niesol v obecnej knižnici v znamení besied 

Deň narcisov je jediná verejno-prospeš-
ná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa 
tento rok konala už po 19-ty raz. 

27. marca 2015 aj v našej obci organi-
zoval zbierku Obecný úrad Strečno, Zväz 
zdravotne postihnutých a ZŠ. 

Žiaci ZŠ oslovovali darcov na uliciach i 
v inštitúciách. Daždivý a chladný deň sa 
zrejme podpísal pod vybranú čiastku, pre-
tože 579,31 Eura je sumou nižšou ako pred 
rokom.

Organizátori ďakujú všetkým darcom za 
príspevok, ktorý bude pomocou každému 
s ťažkým životným osudom.    /pa/

Deň narcisov
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Nižšie uvedený oznam v obecnom parku informuje o investičnej akcii, ktorú sme sčasti 
mohli zrealizovať s pomocou programu na rozvoj regiónu. Je to už náš tretí úspešný po-
kus. Pri podaní projektu sa vyžaduje tiež aktívna spoluúčasť zamestnancov KIE. U nás to 
zakaždým bol Samuel Zajac, ktorý nielenže inicioval náš záujem, ale zakaždým sa brigád-
nicky aj v spolupráci s Radou rodičov podieľal na ich realizácii a svojou osobou aj projekt 
z pozície zamestnanca zastrešil.                  /pa/

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Zamestnanecký grantový program  Región v pohybe 2015

Názov projektu: 
BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK K OUTDOOROVEJ FITNESS ZÓNE

Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
Projekt rieši vybudovanie prístupového bezbariérového chodníka s napojením na exis-

tujúci systém pre peších k outdoorovým fi tness zariadeniam spĺňajúcim súčasné kvalita-
tívno bezpečnostné parametre, slúžiaci pre najširšiu verejnosť a návštevníkov. 

Termín realizácie:  apríl – jún 2015  
Rozpočet projektu:       7 020, 36 €
Príspevok Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis:  2 998,60 €
Vlastný vklad – obec Strečno:      4 021,76 €

Ďalší projekt zo zamestnaneckého podporného fondu KIA

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo 
pre MAS Terchovská dolina“ 7.4.2015 o 
16:00 slávnostne otvorila pri Obecnom 
úrade v Strečne outdoorovú fi tness zónu.  
V rámci programu sa predstavili  worko-
utové skupiny :  ECONTRA WORKOUT 
team, Nemade WORKOUT team, BODY 
BEAT TEAM.  Outdoorová fi tness zóna, 
ktorú MASka inštalovala tiež v Mojši pri 
Vodnom diele Žilina, obsahuje špeciál-
ne vonkajšie cvičebné stroje pre cvičenie 
všetkých vekových kategórií (juniori od 
10+!!!!) vlastnou váhou a pohybom. Tieto 
moderné stroje zahŕňajú aj jeden špeciál-
ny cvičebný stroj pre vozičkárov. Outdoor 
fi tness zóny sú prvými takýmito komplex-
nými cvičiskami v  Žilinskom okrese a v 
celom širšom okolí mesta Žiliny vôbec  sú 
vybudované už viaceré workout cvičiská, 
nie však zóny so špeciálnymi outdoor fi t-
ness strojmi).  

Cvičiská vybudovala miestna akčná sku-
pina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchov-
ská dolina“ v rámci projektu spolupráce „ 
Vonkajšie fi tness – športom k zdraviu“ , 
ktorý realizuje spoločne s miestnou akč-
nou skupinou Vršatec z Trenčianskeho  
kraja. Obce Strečno a Mojš prenajali miest-
nej akčnej skupine priestory pre tento účel 
a budú sa podieľať na údržbe a prevádzko-
vaní športovísk. Projekt bol podporený v 
rámci samostatnej osi 4. LEADER Progra-
mu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ktorý 
je fi nancovaný z Európskeho poľnohospo-
dárskeho fondu rozvoja vidieka čiastkou 
78 900 €. Celkový objem fi nancií prein-
vestovaných v rámci projektu na území  
miestnej akčnej skupiny OZ „Partnerstvo 
pre MAS Terchovská dolina“ bude 40 000€. 

Miestna akčná skupina týmto inovatívnym 
projektom podporuje turistickú  infraš-
truktúru, zmysluplné trávenie voľného 
času, priestor pre rozvoj telesnej  kultúry a 
športu obyvateľov miestnej akčnej skupiny, 
ako aj obyvateľov mesta Žilina a okolitých 
obcí, ktorí športujú na Vodnom diele Žili-
na. Športoviská budú plne k dispozícii, sú 
voľne verejne prístupné a nachádzajú sa v 
blízkosti  turistických a cykloturistických 
trás, preto v neposlednom rade poslúžia aj 
návštevníkom regiónu a svojou mierou sa 
pričinia o zlepšovanie športovej a turistic-
kej infraštruktúry v ňom.      /r/

Outdoorová fi tness zóna

Za Jankou Šoltýsovou
16. marca nás vo veku 50 rokov 

opustila mama, manželka, sestra, 
dcéra, príbuzná a známa, naša spo-
lupracovníčka a priateľka– Janka 
Šoltýsová.

Ako pracovníčka Obecného úra-
du v Strečne mala na starosti eko-
nomickú agendu, ale takisto ďalšie 
občianske záležitosti, ktoré prinášal 
denný život.

Pracovala v tejto verejnej inštitú-
cii 24 rokov, v období, keď sa stala 
samosprávnym orgánom v plnom 
význame. Keď Strečno  svojimi in-
vestičnými aktivitami výrazne za-
bezpečilo dobudovanie základnej 
infraštruktúry a vytvárali sa nové 
podmienky na skvalitnenie života 
občanov.

V rozlúčkovom prejave to spome-
nul i bývalý starosta Alfonz Klocáň, 
ktorý jej v svojom mene aj v mene 
spoluobčanov poďakoval za spolu-
prácu a prínos, ktoré pre Strečno 
svojou prácou ako ekonómka vy-
konala. Zdôraznil, že kontroly, kto-
rých vzhľadom na rozsah investícií 
nebolo málo, nekonštatovali  nikdy 
žiaden významný nedostatok, ktorý 
by poškodil dobré meno obce. 

Janka bola patriot a v jej práci sa 
odrážal vzťah k rodisku. Bol to tiež 
dobrý človek, s akým je vždy veľmi 
ťažké lúčenie.

Česť Tvojej pamiatke
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

Marec
Školský parlament pod vedením p. uč. 

M. Moravčíkovej pripravili reláciu do 
školského rozhlasu na tému Marec me-
siac knihy a Deň učiteľov. 

Žiaci celej školy pod vedením parla-
mentu pripravili pre všetkých učiteľov 
darček v podobe fotografi e so slovom 
ĎAKUJEM.

Biblická olympiáda - Dekanátne kolo 
Biblickej olympiády sa konalo 13. 3. 2015 
v ZŠ Varín. Z našej školy sa zúčastnili 3 
žiačky M. Kadašiová 7.A, A. Melová 6.B, 
P. Horáková 6.B pod vedením p. uč. M.
Maroszovej.  Otázky boli z Nového a Sta-
rého zákona. Umiestnili sme sa na pred-
poslednom mieste.

Pytagoriáda -   okresného kola Matema-
tickej pytagoriády v Mestskom úrade Ži-
lina sa zúčastnilo 6 žiakov: Juraj Kadaši 4. 
roč., Nina Franeková 5. roč., Lukáš Kada-
ši 5. roč., Aneta Benedigová 8. roč., Ema 
Hanková 8. roč., Dominika Sokolovská 
8. roč.. Pretože boli úlohy veľmi náročné, 
títo žiaci úspešnými neboli.

Chemická olympiáda - okresné kolo sa 
konalo v Žiline na ZŠ V. Javorku dňa 26.3. 
Reprezentovali nás Katarína Ďurčová z 
9.B, Simona Bukovinská z 9.A. Žiačky 
pracovali pod vedením p. uč. S.Polláko-
vej. Katke Ďurčovej sa podarilo získať 18. 
miesto z 32, čo ju radí medzi úspešné rie-
šiteľky.

Matematický klokan - koordinátorkou 
bola p. uč. S. Brünnová. Zúčastnení žia-
ci: Nelka Pratáková, Miško Oberta, Erik 
Škorvánek, Samko Višňanský- 1. roč-
ník. Barborka Belková, Sabinka Čiško-
vá, Adamko Klocáň, Kristínka Zajacová, 
Filipko Šupej, Lukáško Kubička, Marek 
Ján Praták- 2. ročník.  Jakubko Beháň, 
Matúško Košiar, Eliška Kováčová, Paťko 
Kubo, Ferko Vráb- 3. ročník. Šimonko 
Srneček, Anička Dikošová, Janko Dudus, 
Timko Kuric, Emmka Troščáková- 4. 
ročník.

Výchovný koncert- našu školu navštívil 
16.3. fi nalista zo súťaže Česko Slovensko 
má talent Miroslav Bruise Žilika Predvie-
dol deťom tanečné kreácie, svoje čísla, s 
ktorými sa zúčastnil súťaže ČSMT, učil 
deti základné kroky, výchovne zapôsobil 
na ne svojím životným príbehom.

Deň narcisov- naša škola sa tradične za-
pojila do charitatívnej akcie.

Slávik Slovenska- súťaž v speve, zo škol-
ského kola postúpila Nelka Pratáková 
z 1. ročníka, Angelika Martiniaková zo 
4. roč., Klaudika Škorvánková z 9.B do 
okresného kola. V porote zasadala p.uč. 
J. Pratáková, K. Srnečková a p. M. Hanu-
liak.

Výtvarné súťaže- koordinátorka súťaží 
p.uč. E.Trnovcová.

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvar-
ných súťaží:

Nakresli si svojho Petra Sagana- Domi-
nik Meško 5. ročník, Dominik Mikula 5. 
ročník.

Maskot školy- Terezka Kopásková 5. 
ročník, Simonka Sapietová 5. ročník. 

My sa nevieme sťažovať nahlas- Príro-
da = živá učebnica- Martinka Klocáňová, 
Jakubko Taraba 5. roč., Margarétka Kada-
šiová, Danko Klimo, Kika Verešová- 7.A .

Tvoríme vlastnú knihu- súťaž vyhlásená 
Obecnou knižnicou Strečno. Do tejto sú-
ťaže prispievali žiaci 3. a 5. ročníka.

Umiestnenie žiakov na Behu ulicami Strečna:
1.-2. ročník

 Dievčatá     Chlapci
1. Kristínka Zajacová 2.roč.  1.Matúš Belko 2.roč.
2. Dianka Horáková 2.roč.   2.Erik Škorvánek 1.roč.
3. Anetka Trnovcová 2.roč.   3.Marek Klocáň 2.roč.

3.-4. ročník
1.Elenka Kazimírová 3.roč.  1.Miško Beháň 4.roč.
2.Eliška Kováčová 3.roč.   2.Borisko Oberta 4.roč.
3.Janka Kučerová 3.roč.   3.Janko Dudus 4.roč.

5.-6. ročník
1.Monika Zaťurová 6.B   1.Maťo Nimrichter 6.A
2.Rebeka Beháňová 6.B   2.Jakubko Beháň 6.A
3.Zorka Obertová 5.roč.   3.Adamko Hubočáni 6.A

7.-8. ročník
1.Miška Zaťurová 8.roč.   1.Timotej Čičmanec 8.roč.
2.Rebeka Dudusová 7.A   2.Andrej Jankulár 8.roč.
3.Margarétka Kadašiová 7.A  3.Marián Beháň 7.A
Deviataci tradične odbehli beh formou exhibície. Mali pripravený záverečný zbeh v 

tematických kostýmoch.

V rámci predmetu vlastiveda sa žiaci 2. ročníka spolu s p.uč. S.Brunnovou učia aj o svo-
jom okolí, o svojom domove a obci, v ktorej bývajú. Preto sme uvítali možnosť uskutočniť 
besedu s pánom starostom Bc. Dušanom Štadánim na obecnom úrade. Počas zaujímavého 
rozprávania sa žiaci dozvedeli o histórii obce, o práci starostu a jeho plánoch, ktoré chce 
uskutočniť. Beseda bola pre deti novou skúsenosťou, vďaka ktorej sa dozvedeli niečo nové

P. uč Janka Pratáková sa spolu so svojou 
3. triedou vybrali za tradíciami do Kúdeľ-
nej izby tety Otky, kde absolvovali tvorivé 
dielne.

Apríl
Školský parlament si pripravil reláciu v 

školskom rozhlase na tému Mesiac lesov. 
Zároveň vyhlásili súťaž pre triedy Šiltov-
kový deň.

Matematická olympiáda - do okresného 
kola postúpila žiačka Anetka Benedigo-
vá z 8. roč., pre náročnosť úloh nebola 
úspešnou riešiteľkou. 

Výchovný koncert- 13. 4. nás navštívila 
skupina z Nitry Bearish Dream, výchovné 
sprievodné slovo z tém zo života zamera-

Stretnutie s pánom starostomStretnutie s pánom starostom
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Žiaci našej školy pod vedením p. uč. Jarka Štefk a žnú úspech za úspechom.
Majstrovstvá okresu vo 

volejbale žiačok ZŠ
 Séria turnajov odštartovala 11.3. 2015, 

kedy  sa žiačky Anetka Benedigová, Re-
beka Dudusová, Emka Hanková, Mar-
garétka Kadašiová, Gabika Kuricová, 
Marika Martiniaková, Dominika Soko-
lovská, Klaudika Štadániová a Miška Za-
ťurová umiestnili
na majstrovstvách okresu na 5. mieste.

Majstrovstvá Źilinského 
okresu vo volejbale žiakov ZŠ
• Umiestnenie: konečné 1. miesto
• Dátum: 13.3.2015
• Miesto: ŽŠ Martinská, Žilina - Vlčin-

ce
• Mená: Ľubomír Dikoš, Peter Galadik, Andrej Jankulár, Viktor Leščinský, Samuel 

Melo, Tomáš Oberta, Jakub Pavlina, Jakub Peťko, Róbert Taraba, Andrej Zaťura 
• Zúčastnené školy: ZŠ SNP Strečno, ŽŠ Martinská, ZŠ Karpatská, ZŠ Ulica sv. Go-

razda, ZŠ Námestie mladosti
Po tomto úspechu postúpili do krajského kola.

Majstrovstvá Žilinského kraja vo volejbale žiakov ZŠ
• Umiestnenie: konečné 1. miesto
• Dátum: 10.4.2015
• Miesto: ŽŠ Námestie mladosti, Žilina - Hájik
• Mená: Ľubomír Dikoš, Peter Galadik, Andrej Jankulár, Viktor Leščinský, Samuel 

Melo, Tomáš Oberta, Jakub Pavlina, Jakub Peťko, Róbert Taraba, Andrej Zaťura 
• Zúčastnené školy: ZŠ SNP Strečno, Gym. J. Lettricha (Martin), ZŠ Bukovina 305 

(Turzovka), ZŠ J. Vojtaššáka Zakamenné 967 (Zakamenné)
Po výhre v krajskom kole postúpili na majstrovstvá Slovenska.
Majstrovstvá SLOVENSKA vo volejbale 

žiakov ZŠ
• Umiestnenie:  6.  miesto
• Dátum: 21.-22.4.2015
• Miesto: Liptov aréna - Tatralandia, Liptovský Mikuláš
•  Mená: Ľubomír Dikoš, Peter Galadik, Andrej Jankulár, Viktor 

Leščinský, Samuel Melo, Tomáš Oberta, Jakub Pavlina, Jakub Peť-
ko, Róbert Taraba, Andrej Zaťura 

• Zúčastnené školy:  
ZŠ SNP Strečno, ZŠ 
Gorazdova Púchov, ZŠ 
J.A. Komenského Revúca, ZŠ Karpatská 
Svidník, ZŠ Mierová Strážske, ZŠ Pri 
Podlužianke Levice, ZŠ Štvrť SNP Ga-
lanta, ZŠ Záhorácka Malacky.

Na chlapcov a na trénera p. uč. Jar-
ka Štefk a môžeme byť právom hrdí.  V 
neposlednom rade je nutné poďakovať 
vedeniu ZŠ SNP Strečno, starostovi obce 
D. Štadánimu, sponzorom, ktorí tiež 
prispeli k tomuto úspechu.  Na majstrov-
stvách Slovenska  boli našich chlapcov 
osobne povzbudiť  žiaci 8. a 9. ročníka s 
p.uč. M.Moravčíkovou a E.Trnovcovou. 

Napriek veľkej konkurencii sa naši 
chlapci umiestnili na peknom 6. mieste 
a odnášajú si určite nielen pocit z víťaz-
stiev, ale aj zážitok na celý život.

Volejbal v našej školené na hodnoty spojili s hudbou.
16.4. sa uskutočnilo školské kolo Bio-

logickej olympiády pod vedením p.uč K. 
Leščinskej, do okresného kola postúpili 
Martin Stráňavčin zo 7.B a Bronka Tichá 
zo 7.A .

17.4. Andersenova noc- naša škola sa 
tradične zúčastnila každoročnej akcie 
pod vedením p.uč. S.Brünnovej, J.Pratá-
kovej. Deti absolvovali bohatý program. 
Na hrade ich čakali hradné panie, ktoré 
ich previedli nielen hradom, ale i roz-
právkami H. CH. Andersena, v lesíku pri 
hrade vraj strašili nejaké strašidlá z 9.B . 

Všetkým zúčastnením patrí veľká vďa-
ka za ochotu, prístup a chuť robiť veci pre 
druhých. Tiež chceme poďakovať Rade 
rodičov pri ZŠ, ktorá prispela sladkými 
odmenami pre deti.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci našej 
školy vo štvrtok 23.4. tradične zapojili do 
čistenia obce, každá trieda so svojím tr. 
učiteľom dostala úsek, ktorý mala vyčis-
tiť.

24.4. tradične posledný piatok v mesiaci 
apríl sa konal Beh ulicami Strečna.

Pripravované akcie
30.4. Turnaj v stolnom tenise
30.4. GVOBOJ- matematická súťaž pri-

pravená študentmi gymnázia pre 4-členné 
družstvá, z našej školy sa zúčastnia žiaci 
7.-9. ročníka pod vedením p.uč. K.Srneč-
kovej, G.Smetánkovej.

15.5. nás budú reprezentovať 4 speváčky 
v súťaži Rozvíjej se poupátko v Stříteži, 
žiačky sú pripravované pod vedením p.uč. 
R.Franeka.

25. -29. 5. sa 3. a 4. ročník zúčastní Školy 
v prírode.

30.5. – 6.6. sa 12 detí z 8. a 9. ročníka spo-
lu s p.uč. M. Moravčíkovou vyberie za po-
znávaním iných krajín do ďalekého Paríža 
a Londýna.

né)
venska.

ár, Viktor 
akub Peť-

ené školy: 
trečno, ZŠ 
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I keď je historicky dokázané a je objektív-
nym faktom, že Slovákov v prvej Slovenskej 
republike sa vojna až do roku 1944 priamo 
nedotkla, práve naopak, zažívali priemysel-
ný, poľnohospodársky a kultúrny rozmach. 
Strečno sa nachádzalo na hlavnom železnič-
nom a cestnom ťahu republiky, a tak sa stre-
távalo s vojnovou mašinériou oveľa častejšie 
ako väčšina obcí krajiny. Už 1. septembra 
1939, kedy vojna ofi ciálne začala, smerovali 
cez obec stovky nemeckých áut a tankov s 
ťažkou muníciou. Toto trvalo niekoľko týž-
dňov, avšak postupne sa situácia upokojila.

Skutočne ťažké časy pre obec nastali v au-
guste 1944, kedy sa Strečno vďaka svojej už 
spomínanej strategickej polohe stalo jed-
ným z prvých miest, kde začalo Slovenské 
národné povstanie. Povstalci v okolí Streč-
na bojovali s nemeckou armádou od konca 
augusta do 6. septembra 1944. Boli to jedny 
z najťažších bojov na území bývalého Čes-
koslovenska. Strečno sa tak stalo jedným 
zo symbolov SNP a protifašistického odbo-
ja. Významnosť týchto bojov dokazuje, že 
partizáni pod Strečnianskym hradom boli 
vyobrazení na československej socialistickej 
500-korunáčke.

Slovenské národné povstanie však bolo 
potlačené a v obci Strečno sa usadili až do 
oslobodenia nacistickí vojaci. Svoje veliteľ-
stvo si zriadili v kancelárii farského úradu. 
V okolí obce a na kopcoch Malej Fatry ako 
Grúň a Polom začali budovať opevnenia, 
ktoré mali zabrániť blížiacej sa sovietskej 
armáde vstúpiť do Žilinskej kotliny. Nemec-
kí vojaci sa ubytovali v domoch obyvateľov 
Strečna a živili sa hospodárskymi zvieratami 
a zásobami tunajších ľudí. Mnoho občanov 
ešte počas povstania obec opustilo a pred 
vojnou utiekli do hôr alebo k príbuzným do 
Stráňav a iných obcí, ktoré ležali mimo hlav-
ných ciest a teda aj najväčšieho vojnového 
nebezpečenstva. Rovnako ako v Strečne sa 
nemeckí vojaci usadili aj na druhej strane 
Váhu, v Nezbudskej Lúčke. 

Od januára 1945 bolo Strečno svedkom 
masového ústupu nemeckej armády z vý-
chodu. Po predchádzajúcich prehratých 
bitkách pri Stalingrade a Kursku sa zrútilo 
nacistické ťaženie do Sovietskeho zväzu. 
Práve vojnový konfl ikt medzi nacistickým 
Nemeckom a Sovietskym zväzom sa histo-
rikmi označuje ako najväčší v doterajších 
dejinách ľudstva. Po tomto neúspešnom 
nemeckom ťažení nacistická armáda zača-
la ustupovať pred sovietskou a cez Poľsko, 
Slovensko, Rumunsko a Maďarsko sa vraca-
li späť do Nemecka. Blížil sa koniec vojny, 
ktorý bol však rovnako tragický ako celý jej 
priebeh.

Cez obec Strečno, ktorá leží na význam-
nom komunikačnom ťahu, tak prešli stovky 
tisícov nemeckých i maďarských vojakov. Tí 
sa opäť ubytovávali v obývaných aj prázd-
nych domoch a humnách obyvateľov Streč-
na a Nezbudskej Lúčky. Vojaci boli väčšinou 
vyhladovaní, v zúboženom stave, a preto 
bolo toto obdobie pre obyvateľov Strečna 
veľmi nebezpečné. Napriek tomu sa žiadne 
konkrétne správy o fyzickom násilí na do-
mácom obyvateľstve, najmä ženách, neza-
chovali. Ústup nemeckej armády z východu 
dokonca nadobudol také rozmery, že pre 
potreby vyčerpaných a demoralizovaných 
vojakov nariadilo nemecké velenie v Streč-
ne vypratať domy v miestnej časti Krakow, 
kde žilo 122 občanov. Tí boli prevezení do 
Žiliny, kde ich odovzdali organizácii Červe-
ný kríž.

Strečno bolo oslobodené od nacistov 
vojakmi 1. československého armádneho 
zboru v noci z 26. na 27. apríla 1945, teda 
presne pred 70 rokmi. Oslobodenie našej 
obce prebiehalo v súčinnosti  bojov o oslo-
bodenie Žiliny a jej okresu, na ktorom sa 
podieľali vojská sovietskej Červenej armá-
dy, 1. československej armády a rumunskej 
armády. Práve prínos, účasť a obete rumun-
skej armády pri oslobodzovaní Slovenska a 
aj okolia Žiliny sa vytratili, ba dokonca mô-
žeme povedať, že boli vymazané z pamäti 
obyvateľstva a aj učebníc dejepisu. Je to po-
zostatok štyridsať rokov trvajúcej sovietskej 
propagandy a pestovaniu kultu a nedotknu-
teľnej glorioly Červenej armády z obdobia 
Československej socialistickej republiky. 
V okolí Žiliny síce hlavná časť rumunskej 
armády operovala v rajeckej doline, no zo 
spomienok obyvateľov Strečna vieme, že 
československej armáde pomáhala oslobo-
dzovať Strečno aj malá časť Rumunov, ktorí 
boli podľa pamätí väčšiny účastníkov bojov 
vo veľmi zúboženom stave. Odhaduje sa, že 
na území Slovenska sa v tom období vystrie-
dalo okolo 240-tisíc rumunských vojakov. 
Tisícky z nich sa už do svojej vlasti nikdy 
nevrátilo, keďže pri našom oslobodzovaní 
padli v boji s Nemcami. Ani v súčasnosti 
ešte nie je ich pôsobenie na Slovensku do-
statočne zdokumentované a docenené. 

Dobyť od Nemcov dôležitú cestu v Streč-
nianskej úžine  mal za úlohu 1. českoslo-
venský armádny zbor, ktorému velil gene-
rál Karel Klapálek. Tento vojenský oddiel 
Slovákov a Čechov, ktorý sformoval Ludvík 
Svoboda v roku 1944 v Sovietskom zväze 
na dnešnom území Ukrajiny (na Slovensku 
ani v Čechách to nebolo možné, pretože 
Slovensko bolo satelitným štátom a Čes-
ko priamym protektorátom nacistického 
Nemecka) zohral veľmi dôležitú úlohu pri 

oslobodení Slovenska. Vojaci tohto zboru, 
medzi ktorými boli i stovky žien, mali tiež 
veľmi pozitívny psychologický vplyv na 
oslobodzované obyvateľstvo, keďže nešlo o 
cudzích vojakov, ale krajanov, ktorí hovori-
li po slovensky, resp. česky. Slováci, vrátane 
Strečňanov, ich preto v obciach, ktoré oslo-
bodili, vítali s o to väčším nadšením i úľavou 
zároveň. 

Boje pri oslobodzovaní Strečna a okolia 
trvali bez prestávky niekoľko týždňov a boli 
veľmi náročné, najmä kvôli horskému teré-
nu a chladnému počasiu. Napriek tomu, že 
bol apríl, podľa spomienok vojakov na ho-
rách napadol čerstvý sneh „ako na Troch 
kráľov“ a na Martinských holiach, Minčole 
či Polome museli používať aj lyže. Nemeckí 
vojaci v Malej Fatre dostali 16. apríla priamo 
od Heinricha Himmlera,  najvyššieho velite-
ľa vojenských zložiek nacistickej Waff en-SS, 
rozkaz brániť vstup do Žiliny do posledného 
muža. Opustenie stanoviska sa malo trestať 
zastrelením. 

Najťažšie boje v Malej Fatre sa uskutočnili 
o vrch Polom. Ten bol kvôli svojej strategic-
kej polohe dôležitý pre oslobodenie údolia 
Váhu a Žiliny, no Nemci ho veľmi dobre 
opevnili. Do skál vyhĺbili tunely, bunkre a 
guľometné hniezda. Po ťažkých bojoch a 
stratách na životoch slovenskí a českí vojaci 
napokon vrch Polom dobyli 22. apríla 1945. 
Na svoje zdesenie tu objavili telá viac ako 
dvadsiatich svojich spolubojovníkov, kto-
rých Nemci zajali a umučili na smrť. V tu-
neloch a bunkroch zas našli asi 30 mŕtvych 
nemeckých vojakov, ktorí poslúchli rozkaz 

70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny
(1939-1945) a oslobodenie Strečna

 Pamätník venovaný 1. československé-
mu armádnemu zboru na vrchu Javorina 
(Zdroj: www.shaman.sk)

Nemecké tanky prechádzajú popod Streč-
no cestou k poľským hraniciam. V pozadí 
vidno Starý hrad (Zdroj: www.historyweb.
dennikn.sk)

»  Dokončenie z 1. strany
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Himmlera – neustúpili zo stanovišťa a prav-
depodobne spáchali samovraždu.

Dobytím vrchu Polom dosiahli vojaci 1. 
československej armády veľké víťazstvo, 
ktoré im zabezpečilo strategické zázemie 
a dodalo ďalšiu odvahu. Následne dobyli 
Grúň a Košariská. Nemci začali ustupovať 
z obce Strečno aj z Nezbudskej Lúčky, pri-
čom používali taktiku spálenej zeme, čo 
znamenalo, že ničili všetko, čo im prišlo do 
cesty. Zničili najmä železnice a cesty, aby 
spomalili svojich prenasledovateľov. Pred 
odchodom zo Strečna vyhodili do vzduchu 
cestu pod hradom Strečno. V kronike obce 
Nezbudská Lúčka sa zachoval zaujímavý 
údaj o týchto udalostiach: „...Ráno 26. 4. 
1945 sledovali obyvatelia obce postup so-
vietskych tankov v smere Varín – Gbeľany 
a tiež boje vojakov 1. čs. armádneho zboru 
okolo Strečnianskeho hradu a vrchu Zvoni-
ca. Nemci sa zdržali v obci ešte celý deň, čo 
sa im stalo osudným. Oslobodzovacie jed-
notky ich zaskočili v Strečne i od Varína a 
tak im nezostalo iba ustúpiť po rozvodne-
nom Váhu. Pred ústupom však ešte podpáli-
li obec a donútili niekoľkých obyvateľov, aby 
im ukázali cestu dolu Váhom cez plytčiny. 
Požiar natoľko osvietil hladinu Váhu, že 
väčšina z ustupujúcich padla za obeť streľbe 
oslobodzovacích jednotiek. Pri prestrelkách 
zahynuli tiež dvaja obyvatelia Nezbudskej 
Lúčky a požiar zničil 16 rodinných domov.“

27. apríla 1945 o 4. hodine ráno vošli do 
obce Strečno z hôr unavení vojaci 1. česko-
slovenského armádneho zboru. Podľa dobo-
vých správ ich obyvatelia vítali s nadšením, 
varili im raňajky a ošetrovali ranených. Na 
druhej strane Váhu v Nezbudskej Lúčke ešte 
stále horela dedina, ktorú ustupujúci Nemci 
podpálili. Odpoveď na otázku, prečo nevy-
pálili aj Strečno, sa nám nepodarilo zistiť. 
Každopádne však nechali obec vyrabovanú 
a spustošenú. Vojaci, ktorí Strečno oslobo-
dili, sa tu však zdržali len veľmi krátko. Voj-
na bola ešte v plnom prúde a čakal ich boj o 
Žilinu a prenasledovanie nemeckej armády 
až do Prahy.

Hneď po oslobodení sa do obce začali vra-
cať obyvatelia, ktorí pred vojnou opustili 

svoje domovy. Napriek tomu, že našli svoje 
domy a hospodárstva spustnuté, začali ih-
neď pomáhať vojakom odpratávať vojnové 
škody a sprístupniť zničenú cestu z Vrútok 
do Žiliny. Obyvatelia Strečna tak mohli vi-
dieť ešte v ten istý deň, 27. apríla 1945, ako 
cez obec prechádza auto Ludvíka Svobodu, 
ministra obrany obnoveného Českosloven-
ska a neskoršieho československého prezi-
denta. Cez obec až do mája potom prechá-
dzali stovky sovietskych vojakov a ťažkej 
vojenskej techniky. Vrátiť život obyvateľov 
do normálu bolo preto veľmi ťažké, keďže 
všade navôkol naďalej videli čerstvé odkazy 
krvavej vojny.

Druhá svetová vojna ofi ciálne skončila 8. 
mája 1945. Obyvatelia Strečna, rovnako ako 
celá Európa prijali koniec vojny s nadšením. 
Avšak ľahký život ich určite nečakal. Krajina 
bola zničená, polia neobrobené, neexistovali 
štátne peniaze a všade bol nedostatok potra-
vín. Mnohé mestá a obce boli zdevastova-
né na nepoznanie, niektoré úplne vymizli 
z máp. Veľa tovární, hospodárskych budov 
či komunikačných sietí bolo úplne zrovna-
ných so zemou. Navyše všade vládol chaos, 
dezorganizácia, neistota, ako i pocity krivdy 
a túžba po pomste. Násilie tak na mnohých 
miestach pokračovalo ďalej. Ľudia veľmi 
často trpeli silnými depresiami, úzkostný-
mi stavmi i vážnymi psychickými porucha-
mi spôsobenými vojnovou traumou. Tieň 
druhej svetovej vojny sa z duší ľudí vytrácal 
veľmi pomaly – mnohým sa ho žiaľ nepo-
darilo zbaviť nikdy a zostal v ich vnútri ako 
krvácajúca rana až do konca života.  Navyše 
sa na Slovensku po vojne pomaly začala roz-
biehať mašinéria sovietizácie a kultu Stalina, 
čím si vojnou zbedačené a ťažko skúšané 
obyvateľstvo muselo začať zvykať na novú 
mocenskú traumu v podobe tvrdej dikta-
túry stalinistického typu, ktorá prišla do 
obnoveného Československa v roku 1948. 
Slováci síce boli oslobodení od nacizmu a 
fašizmu, no dostali sa do područia soviet-
skeho bloku a novej, tzv. studenej vojny me-
dzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi. 

Na slobodu, tak ako ju poznáme dnes, si 
museli počkať,  žiaľ, až do roku 1989. 

Na počesť padlým vojakom z 1. českoslo-
venského armádneho zboru, ktorí v apríli 
1945 položili svoje životy v bojoch o Polom, 
cestu v údolí Váhu, ako aj pri oslobodení 
Strečna a Stráňav, bol v roku 1961 slávnost-
ne odhalený monumentálny pamätník na 
vrchu Polom. V dôsledku intenzívnej ťažby 
vápenca bol v roku 1986 presunutý na blíz-
ky vrch Javorina, kde stojí dodnes. Od roku 
1980 je jeho súčasťou bronzové súsošie, kto-
rého autorkou bola akademická sochárka 
Ľudmila Cvengrošová a ktoré znázorňuje 
ženu brániacu matky s deťmi. Súsošie váži 
1,5 tony a v roku 2010 sa ho niekto pokúsil 
ukradnúť, našťastie bezúspešne. Na obelis-
ku, ktorý tvorí centrálnu časť pamätníka, 
sa nachádzajú vyobrazenia z bojov v Malej 
Fatre. Obyvatelia okolitých obci, vrátane 
Strečna, organizujú každoročne pri príleži-
tosti ukončenia druhej svetovej vojny pietne 
výstupy a kladenie vencov k tomuto pamät-
níku, aby si tak uctili tých, ktorí za našu slo-
bodu položili to najcennejšie – svoj vlastný 
život.

Silvester Trnovec ml. & Adriana Čiefová 
Zdroje:

Archív Vojenského historického ústavu v 
Bratislave
KOVÁČ, Dušan a kol.: Kronika Slovenska 2. 
Bratislava : Fortina Print, 1999.
ĎURČO, Pavol: Strečno. SOPP, 2010.
Žilinský večerník, číslo 16, rok 2009. 
Žilinský večerník, číslo 17, rok 2009. 
Žilinský večerník, č. 18, rok 2009. 

Nemecké tanky Panzer IV pri Strečne 
(Zdroj: www.kvhkarpathia.sk)

500-korunová bankovka Československej 
socialistickej republiky (Zdroj: www.mo-
jestarozitnosti.sk) 

Už sedemnásta sezó-
na, no prvýkrát  bol Váh 
odomknutý za  tmavej oblohy a v daždi. 

Všetci, a nebolo ich málo,  takmer 80 
spolupracovníkov, partnerov, starostov 
obcí z Čiech, Moravy,  Poľska a zástupcov 
médií však túto skutočnosť ignorovali. 
Vlaste brali ju ako samozrejmosť patriacu 
k činnosti pod holým nebom. 

Po sústredení sa na Gazdovskom dvore 
sa premiestnili na Barierovú, kde prebe-
hol akt otvorenia, k čomu vodník Jurko 
priviezol kľúč.

K prítomným sa prihovoril zástupca 
spoločnosti, starosta Strečna a tiež mar-
ketingová riaditeľka SACR Ing. Lukáčová.

Plte odrazili a stály 
dážď ich sprevádzal 

až do Strečna. Na Gazdovskom dvore však 
už nepršalo a všetci sa mohli usadiť nielen 
vo vnútri, ale tiež vonku a pochutiť si na 
pripravenom občerstvení, guľáši i peče-
nom prasiatku. Televízie a médiá sa zau-
jímali o vlaňajšiu sezónu, novinky i vplyv 
možnej realizácie malej vodnej elektrárne 
Krivé na ich činnosť. Následne sa o pltiach 
v Strečne dozvedala verejnosť na Sloven-
sku cez šoty STV, JOJ, TA3, Fénixu a 
články v novinách. Pred nadchádzajúcou 
sezónou je to dobrá pozvánka a pltníci 
veria, že bude ďalším stupňom podpory 
záujmu o ich atrakciu.                              /pa/

Otvorenie Váhu
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Strečno v relácii „Klenotnica ľudovej hud-
by“ na rádiu Regina- Banská Bystrica

Vo štvrtok 16.apríla zavítala do našej 
obce významná etnologička PhDr. An-
drea Jágerová - metodička pre folklór z 
Podpolianskeho osvetového  strediska  vo 
Zvolene. Je aj  redaktorkou v rádiu Regi-
na Banská Bystrica. Pripravuje a mode-
ruje hudobno-slovnú  reláciu  Klenotnica 
ľudovej hudby, ktorú isto poznáte a ktorá 
je o tradičnej ľudovej kultúre jednotlivých 
obcí a regiónov Slovenska. Zameraná pre-
dovšetkým na autentickú ľudovú hudbu 
a zvyky, zostrihy z verejných koncertov a 
festivalových programov.

Podnetom  na jej príchod do Strečna sa 
stalo práve naše CD „Veru moje piesne a 
ja Vás veľa mám“. Ocitlo sa v jej rukách. 
Odozva naň bola veľmi dobrá a pozitívna. 
Výsledkom je ponuka na spoluprácu v re-
lácii. CD je prínosom nielen pre nás a našu 
obec, ale aj pre tradičnú ľudovú kultúru 
na Slovensku. P. Jágerová prišla s návrhom 
predstaviť v relácii práve našu dedinu. Má 
záujem zaradiť do vysielania naše piesne 
a doplniť ich o rozprávanie a spomienky 
ľudí, pamätníkov. Priblížiť zvyky, spôsob 
života, príhody ľudí.  

Stretli sme sa teda v Kúdeľnej izbe u sta-
rej mamy pri strečnianskych osúchoch. 
A verte,  bolo čo počúvať. Na nahrávanie 
sme prizvali ľudí, ktorí čo- to pamätajú. 
Veľmi pekne ďakujem p. Silvestrovi Ober-
tovi, p.Kamilovi Obertovi, p.Andrejovi 
Ilovskému, p.Agnese Cigánikovej, p. Emí-
lii Kadašiovej, p.Otílii Kadašiovej za ich 
ochotu a dar podeliť sa o spomienky a zá-

žitky. Hľadali sme témy, ktoré by čo najviac 
priblížili náš tradičný život v Strečne. Aby 
boli pútavé a zaujímavé pre poslucháča z 
každého regiónu Slovenska. Všetci zúčast-
není rozprávali veľmi zaujímavo a krásne. 
O hajove, o kompe, o rôznych spôsoboch 
rybárčenia  Strečňanov, o  spôsobe prežitia 
ľudí v ťažkých časoch, receptoch , špeciali-
tách nášho kraja. Pri niektorých veselých 
zážitkoch sme sa nezdržali smiechu a mu-
seli sme nahrávanie opakovať. Ich rozprá-
vanie zaujalo p. etnologičku natoľko, že má 
záujem vrátiť sa opätovne do Strečna.

Nebudem prezrádzať viac. To sa dozvie-
te priamo z relácie. Termín vysielania ešte 
nie je presný, ale malo by to byť v mesia-
ci máj 2015. Čas vysielania Klenotnice 
ľudovej hudby je vždy v sobotu popolud-

Klenotnica 
ľudovej hudby

Dfs Hajovček sa každoročne už od roku 
2009 zúčastňuje súťaží detských folklór-
nych súborov. Je to pre nás náročná výzva,  
ale aj veľký prínos. Vystúpenie pred odbor-
nou verejnosťou - etnológmi, muzikológmi, 
choreografmi nás posúva dopredu a ponú-
ka nám možnosť spolupracovať s nimi, ale 
aj ponuky na vystúpenia na významných 
festivaloch Slovenska. Potvrdzuje sa naša 
dobrá robota, aby sme dodržali čistotu re-
giónu a tvorili trvalé hodnoty.

Tento rok sme sa prehliadky zúčastnili už 
po siedmy raz a opäť úspešne. Naše fašian-
gové pásmo „Naša kapsa úbohá šecko bere 
čo gdo dá! sila a chuť detí a mládeže  pri-
niesli na pódium to, čo máme a vieme. To, 
že nezaprieme svoju strečniansku identitu. 
Tá je úprimne oceňovaná nielen inými sú-
bormi, ale aj širokou folklórnou verejnos-
ťou. Aj spôsob,  akým ju dávame na pódium 
divákom a ako ju spoločne rozvíjame.

Pre priblíženie podmienok a pravidiel 

ní o 15:00hod. Ktorá sobota to bude, to  
Vám dáme vedieť na stránke obce, alebo 
cez Facebook na skupine „Hajovček ze 
Strečna“ Môžete sa do skupiny pridať.                                            
Veríme, že aj  takouto krásnou cestou sa 
folklórne hnutie našej obce zviditeľní a 
rozrastie.

Sme radi, že máme čo ponúknuť. Tešíme 
sa na ďalšie stretnutia s „ľuďmi ,čo si pa-
mätajú“.

Ďakujeme za ponúknuté priestory v Kú-
deľnej izbe.  Krásne ožíva pri spomienkach 
a rozprávaní. Na to tu je. Pre mňa osobne 
to bol vzácny deň. Potvrdilo sa mi to, čo už 
z vlastného výskumu viem. Že Strečňania 
sú ľudia veselí, vďační  a veľkí výmyselníci. 

Želáme Vám príjemné a veselé počúvanie 
s rádiom Regina.                        Ľ.Kučerová

Kubínske  krpčeky 2015 priniesli DFS Hajovček krásne Zlaté pásmo
prehliadky uvediem, že súťaž je trojstup-
ňová. /regionálna, krajská, celoštátna/. 
Súbory sú ocenené do troch pásiem: 
Bronzové, strieborné a zlaté pásmo Z kaž-
dej úrovne postupuje iba jeden kolektív.                                                                                             
Regionálna prehliadka Vítanie jari 2015 sa 
konala v Stráňavách 12.4.2015                    Účin-
kovali : 

DFS Slniečka zo Stráňav, DFS Hajovček 
zo Strečna, DFS Chotarik  z Terchovej, DFS 
Stavbárik zo Žiliny, DFS Lieska  zo Žiliny, 
DFS Kolárik z Kolárovíc, DF kolektív Hraj-
nôžka z Tepličky nad Váhom, DFS Cipovička  
zo Žiliny, DFS Stavbárik zo Žiliny, DFS Ter-
chovec z Terchovej

DFS Hajovček postupil z regionálnej pre-
hliadky  na krajskú súťažnú prehliadku Ku-
bínske krpčeky 2015  v Dolnom Kubíne. Tá 
sa konala túto nedeľu 26.4.2015

Na tejto úrovni sa stretajú súbory, tí naj-
lepší z kraja. Čo je oblasť Oravy, Kysúc, Lip-
tova, Terchovej a  Horného Považia. 

Tento rok účinkovali: 
DFS Podbielan z Podbiela, DFS Sliačanček 

z Liptovských Sliačov, DFS Kalužiar z Marti-
na, DFS Hajovček zo Strečna - Zlaté pásmo, 
DFS Pilsko z Oravského Veselého, DFS Li-
kavka z Likavky, DFS Trnkárik zo Žaškova, 
DFS Turiec z Martina -Zlaté pásmo, DFS 
Goral z Hladovky Zlaté pásmo + postup, 
DFS Cipovička zo Žiliny Zlaté pásmo

DFS Pramienok z Liptovského Mikuláša
Sme šťastní, že máme opäť krásne „Zla-

té pásmo“, hoci nám postup na celoštátnu 
prehliadku  tento rok nebol udelený. Sme 
hrdí,  že patríme medzi najkvalitnejšie sú-
bory kraja. DFS Hajovček si za 9 rokov svo-
jej činnosti vybudoval veľmi  pekné meno. 
Tešíme sa z toho.

Ďakujem rodičom za podporu a pomoc 
pri súťaži, za podporu detí. Čakajú nás 
ďalšie vystúpenia, festivaly. Tešíme sa na 
stretnutia s folklórom a s Vami.

Za DFS Hajovček  Ľubica Kučerová
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4. liga
1 Valča B  22 21 0 1 0 85
2 Žilina C  22 17 1 4 0 74
3 MSTK Martin B  22 14 2 6 0 66
4 Bytča B  22 13 1 8 0 62
5 Vrútky B  22 10 4 8 0 56
6 Kláštor pod Zn. A  22 9 2 11 0 51
7 Rajec A  22 8 5 9 0 51
8 Čadca D  22 9 1 12 0 50
9 Kys. Lieskovec A  22 8 3 11 0 49
10 Strečno A  22 7 2 13 0 45
11 Kys. Nové Mesto B  22 4 1 17 0 35
12 Medokýš Martin B  22 1 0 21 0 25

6. liga
1 Stará Bystrica A  22 17 2 3 0 75
2 Krásno B  22 14 2 6 0 66
3 Divina - Lúky A  22 13 2 7 0 63
4 Strečno B  22 12 2 8 0 60
5 Rosina B  22 12 1 9 0 59
6 Nededza A  22 11 2 9 0 57
7 Kotešová A  22 9 3 10 0 52
8 Čadca F  22 8 5 9 0 51
9 Rajec B  22 6 5 11 0 45
10 Stará Bystrica B  22 7 2 13 0 45
11 Žilina Energodata F  22 5 2 15 0 39
12 Žilina Tepláreň A  22 3 2 17 0 33

7. liga
1 Maršová-Rašov A  22 20 1 1 0 83
2 Terchová A  22 18 2 2 0 78
3 Nesluša A  22 17 1 4 0 74
4 Žilina Energodata G  22 14 1 7 0 65
5 Čierne A  22 11 3 8 0 58
6 Nová Bystrica A  22 9 3 10 0 52
7 Zákopčie B  22 8 6 8 0 52
8  Jasenové A  22 6 0 16 0 40
9 Strečno C  22 5 3 14 0 40
10 Čadca G  22 4 4 14 0 38
11 Svrčinovec A  22 4 4 14 0 38
12 Nededza B  22 1 2 19 0 27

Stolní tenisti ukončili sezónuezónu
Strečnianski stolní tenisti nás aj v sezóne 

2014/2015 reprezentovali v troch mužských sú-
ťažných kategóriách – v krajskej súťaži Žilin-
ského kraja  4. liga – západ a v okresnej súťaži 
- v 6. a 7. lige.

Po skončení základnej časti sa naše mužstvá 
umiestnili na priečkach, ktoré teoreticky zaručovali zo-
trvanie v súťažiach. V konečnom dôsledku to však platí iba pre tie, ktorá 
pôsobia v 6. a 7. lige. 

Výsledky vyšších súťaží o počty zostupujúcich v nich sú dôvodom, že naše 
najvyššie hrajúce mužstvo bude ešte o udržanie hrať baráž 9. mája. Veríme, 
že si svoju pozíciu obháji a aj v nasledujúcom ročníku budeme mať svojho 
zástupcu v 4. lige.

Obec  Strečno usporiadala dňa 26.4.2015 
vydarený  31. ročník cezpoľného Behu 
oslobodenia obce Strečno pri príležitosti 
70. výročia oslobodenia našej obce od fa-
šizmu.

Behu sa zúčastnilo rekordný počet 142 
pretekárov. Trať tradične meria 5 km, beží 
sa po cestách obce, v lese, po lúkach.

Súťažilo sa v dvanástich kategóriách. 
Každý pretekár bol ocenený spomienko-
vou medailou. Po behu mali pretekári za-
istené občerstvenie.

31.ročník Behu oslobodenia  
obce Strečno

Minikárový klub Strečno – Žilina pozýva všetkých svojich priaznivcov, fanúšikov a ob-
čanov obce Strečna na 5. a 6. kolo Majstrovstiev Slovenska 2015 v minikárach, ktoré sa 
konajú pod záštitou župana VÚC Žilinský samosprávny kraj   Juraja Blanára . 

Preteky sa budú konať v dňoch 30. mája 2015 (sobota) v Belej-Kubíkovej a 31. mája 2015 
(nedeľa) v Belej-Kubíkovej smerom na Lutiše v čase od 9.00 – 15.00 hod. Bufet zabezpe-
čuje Koliba Panoráma – p. Rastislav Mikula. 

Obec reprezentujú pretekári Miško Oberta (7 r) a Juraj Oberta (17 r). Už tento rok sa k 
nám pridáva aj 5 ročný Paťko Chabada z Krasňan a noví pretekári zo Žiliny.

Monika Obertová

Minikáry

Najrýchlejší pretekár bol Marián Dávidík 
zo Zázrivej (na snímke vpravo pri prebera-
ni ceny), z domácich bol najrýchlejší Ma-
tej Taraba. Podrobné výsledky nájdete na 
internetovej stránke obce www.strecno.sk.

Víťazi v jednotlivých kategóriách boli 
ocenení vecnými (ktoré darovala fi rma 
DongHee) a aj fi nančnými cenami.

Organizačne pomohli pretek pripraviť aj 
ďalšie zložky v obci: hasiči, červený kríž, 
jednota dôchodcov, rada rodičov  a ďalší. 
O spríjemnenie celého podujatia sa posta-
rala naša Strečnianska dychovka. 

V tomto roku obec zakúpila svetelnú 
tabuľu – časomieru, ktorá bude slúžiť pre 
tento pretek a zároveň pre športové podu-
jatia v telocvični.

Tento rok mám prialo aj počasie a celko-
vo môžeme hodnotiť túto akciu ako veľmi 
úspešnú.

Všetkým, ktorí sa do akcie organizačne 
zapojili a taktiež fanúšikom,  ktorí prišli 
povzbudzovať , ale aj samotným preteká-
rom, patrí veľké ďakujeme!                   /rb/
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 30. apríla 2015 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, P. Ďurčo ml., OU Streč-
no

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

Po dlhej zimnej prestávke začala 22.3. 
jarná časť futbalových súťaží. Pre naše 
mužstvá zatiaľ bodovo priaznivo.

Žiaci :
Mužstvo žiakov má pred sebou náročnú a 

dlhú 15 zápasovú jarnú časť.
Úvodný zápas sme prehrali v Hornom 

Hričove. Mužstvo sa poučilo z chýb a 
nasledujúci zápas sme vyhrali s Veľkým 
Rovným. Dobrý výkon a peknú hru sme 
predviedli doma s Predmierom, vyhra-
li sme 2:0. Náročný zápas sme odohrali v 
Zbyňove,  kde sme boli celý zápas lepším 
mužstvom a vypracovali sme si viacero 
šancí, ale nedokázali sme ich premieňať. 
Po bojovnom výkone celého mužstva sa 
nám podarilo streliť víťazný gól v posled-
nej minúte zápasu a vyhrali sme 1:2.

V domácom zápase s Bytčicou sme pre-
hrali 0:2, z vypracovaných šancí sme nedo-
kázali streliť gól a súperov kvalitný útočník 
nás za to potrestal. Starší chlapci v tomto 
zápase nenastúpili, lebo vypomáhali do-
rasteneckému mužstvu.

Tabuľka I. trieda  po 20.kole
1 OŠK Rosina 21 16 1 4 125:24 49
2 Krasňany 20 15 2 3 78:25 47
3 FK Strečno 20 15 1 4 77:25 46
4 FK Predmier 20 14 2 4 65:17 44
5 FK Terchová 20 11 5 4 72:30 38
6 ŠK Štiavnik 20 11 4 5 54:34 37
7 FK Hliník 20 11 1 8 82:60 34
8 TJ Horný Hričov 20 10 2 8 47:31 32
9 ŠK L. Lúčka 21 9 4 8 55:43 31
10 TJ Bytčica 20 8 3 9 56:47 27
11 J Zbyňov 20 7 4 9 56:56 25
12 TJ V. Rovné 20 6 1 13 28:44 19
13 OŠK Stráňavy 20 4 4 12 23:66 16
14 OŠK Nededza 20 4 2 14 12:89 14
15 TJ Višňové 20 1 0 19 8:111 3
16 Kam. Poruba 20 1 0 19 9:145 3

FK Strečno – Bytčica 0:2, polčas 0:1
TJ Zbyňov – FK Strečno 1:2, polčas 0:1, 

góly Zaťura 2x, 24. a 69 min.
FK Strečno – FK Predmier 2:0, polčas 

1:0, góly 33.min. Štadáni , 41min. Peťko 
FK Strečno – TJ Veľké Rovné 4:1, pol-

čas 1:1, góly 30.min. Peťko , 48.min. Mi-
chal Beháň, 52.min. Zaťura, 61. min. Boris 

Dobrý začiatok jarnej časti,  veríme v dobrý koniec!
Oberta 

TJ Horný Hričov – FK Strečno 3:1, polčas 
0:0 , gól : Jakub Peťko 59. min.

Dorast :
Pred mužstvom dorastu stojí hlavná úlo-

ha- záchrana v súťaži a posun v tabuľke as-
poň na 7. miesto

Vzhľadom na menší počet hráčov v do-
raste, dopĺňame  hráčov zo žiakov.

Jarnú časť začalo mužstvo dorastu veľmi 
dobre. Z troch zápasov sme získali 7 bo-
dov, čo nasvedčuje tomu,  že náš stanovený 
cieľ by sme mali zvládnuť. Mrzí nás aku-
rát prehra 3:2 v Oščadnici, kde sme podali 
dobrý a bojovný výkon. Zápas do značnej 
miery ovplyvnil výkon rozhodcu, ktorý bol 
naklonený v prospech domáceho mužstva.
1 ŠK Štiavnik 18 15 0 3 71:18 45
2 FK Rajec 18 14 1 3 55:16 43
3 FK Terchová 17 11 1 5 43:29 34
4 ŠK Belá 18 9 5 4 39:22 32
5 TJ Oščadnica 18 9 1 8 37:38 28
6 TJ Zb. nad Bystricou 18 8 4 6 38:42 28
7 FK . Kys. Lieskovec 18 8 2 8 46:39 26
8 TJ Varín 18 7 4 7 45:36 25
9 TJ Podvysoká 18 8 1 9 31:43 25
10 FK Strečno 17 5 3 9 20:37 18
11 TJ Krasňany 18 4 5 9 34:37 17
12 TJ Skalité 18 4 5 9 30:47 17
13 TJ St. Bystrica 18 1 6 11 20:59 9
14 ŠK Radoľa 18 2 2 14 25:71 8

FK Strečno – TJ Varín 2:1
TJ Zb. nad Bystricou – FK Strečno 2:1
FK Strečno – ŠK Belá  1:1
TJ Oščadnica – FK Strečno 3:2

Muži :
1 FK Staškov 18 15 1 2 49:21 46
2 TJ Bánová 18 12 2 4 42:16 38
3 FK Rajec 18 10 1 7 29:21 31
4 FK Terchová 18 9 2 7 37:30 29
5 FK Strečno 18 9 2 7 38:38 29
6 FK Predmier 18 8 4 6 27:22 28
7 OŠK Rudina 17 7 5 5 29:21 26
8 TJ Skalité 18 7 4 7 29:36 25
9 ŠK Belá 18 7 3 8 32:31 24
10 ŠK Čierne 18 7 2 9 41:31 23
11 ŠK Liet. Lúčka 18 6 3 9 23:36 21
12 ŠK Štiavnik 18 3 3 12 19:37 12
13 FK Raková 18 2 6 10 15:49 12
14 OFK Kotešová 17 3 2 12 14:35 11

FK Strečno – TJ Bánová      4:0
FK Predmier – FK Strečno  1:4
FK Strečno – FK Terchová  0:0
FK Strečno – ŠK Belá      3:0
TJ Skalité – FK Strečno       0:3
Slová hrajúceho trénera Jakuba Beháňa:
Po jeseni 10. priečka nebola podľa našich 

predstáv, takže v zime nás čakalo veľa prá-
ce. 

Zimnú prípravu sme začali 25.januara. 
Trénovali sme 3 – 4 krát do týždňa. V rám-
ci prípravy sme odohrali 5 priateľských 
stretnutí. V prvej polovici sme sa venovali  

fyzickej vytrvalosti, v druhej sme pridali 
viac herných činností.  Počas zimy došlo 
k doplneniu kádra. Miroslav Čuba (bran-
kár , Dražkovce),  Tibor Kašjak (útočník, 
Rajec), Jakub Beháň (záložník. MŠK Žili-
na), Stanislav Randa (záložník,TJ Bánová) 
všetci na polročné hosťovanie

Tomáš Trpiš (obranca, Fomát Martin) 
prestup do FK Strečno,  Jakub Ďuriš a 
Martin Dovičák  návrat  z hosťovania.  
Maťo Dovičak v klube zastáva aj pozíciu 
ISSF manažéra. Tiež sa do kádra vrátili 
zranení hráči , no naopak došlo k zrane-
niam:  Andrej Barošinec (5 - 6 týždňov) 
Peter Samec (5 - 6 týždňov),  Vojto Oberta 
(3 - 4 týždne) .

Prvý majstrovský  zápas sme hrali v Ska-
litom s výsledkom 3:2 pre domácich, ale 
po neoprávnenom štarte hráča Skalitého 
sme kontumačne vyhrali 0:3. Nasledoval 
domáci zápas  s Belou, ktorý sme vyhrali 
3:0. Výsledok teší, ale v hre boli ešte re-
zervy. Zápas so Štiavnikom sa neodohral 
pre nespôsobilý terén a preložil sa na 13.5. 
(streda). Ďalší zápas sme privítali doma 
Terchovú a rozišli sme sa bez gólov. V tom-
to zápase sa dá vyzdvihnúť  len defenzíva, 
keďže sme neinkasovali a po zápase sme s 
pokorou brali aj bod. Nasledoval zápas v 
Predmieri, ktorý sme herne aj výsledkovo 
zvládli a zaslúžene vyhrali 1:4. Ďalší zápas 
k nám zavítala Bánová. Herne asi najlepší 
súper v súťaži. O to viac teší víťazstvo 4:0. 
Všetky góly zaznamenal Tibor Kasjak. 

Doterajší priebeh jari výsledkovo teší ( 
získali sme 13 bodov z 15 možných). Tiež 
defenzíva celého mužstva si zaslúži po-
chvalu, čo sa na jeseň povedať určite neda-
lo. V hernom prejave, v prechode do ofen-
zívy a v zakončení je stále veľa priestoru 
na zlepšenie. Jediný recept na zlepšenie je 
pravidelný a poctivý tréning.

Momentálne nás čakajú 3 zápasy vonku. 
Čiže bude veľmi dôležité uhrať dobré vý-
sledky, ak chceme na konci sezóny atako-
vať 3. miesto.

Zároveň FK Strečno ďakuje  dobrovoľ-
níkom, priaznivcom a fanúšikom za po-
moc pri obnove lavičiek, vstupných brán 
a natieraní zábradlia na ihrisku Radino-
vé. Taktiež ďakujeme  všetkým, ktorí nám 
prispeli 2% z daní.           Róbert Benedig 
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Dňa 18.5.2015 sa konalo 4. zasadnutie OZ.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 

hlavný kontrolór obce p.Lingeš, zapisovateľ-
ka p.Janeková, hostia: Peter Tichý, Peter Prie-
ložný, Ing. Július Ilovský 

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

niaschopné.
Uznesením č. 13/A volí členov návrhovej 

komisie v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Alfonz 
Klocáň.  Hlasovanie:  za – 8,  proti – 0, zdržal 
sa - 0, neprítomní -1

Uznesením č.13/B volí overovateľov ko-
misie v zložení: p. Beáta Badibangová, Ing. 
Dana Sokolovská. Hlasovanie:  za – 8,  proti 
– 0, zdržal sa - 0, neprítomní -1

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že 

Uznesením č. 8/1/A ohľadne spracovania 
štúdie realizovateľnosti odbočenia z cesty 
1/18 smer Martin-Žilina pod hradom Streč-
no a napojenia pod viaduktom bola spraco-
vaná štúdia Odbočovací pruh z cesty I/18 
pod hradom Strečno v smere od Martina, 
ktorá bola dňa 18.5.2015 predložená pred-
sedovi ŽSK. Predseda prisľúbil, že zorgani-
zuje rokovanie, kde bude štúdia predložená 
SSC IVSC a budú tam predložené skutočné 
požiadavky obce. Poslanci berú na vedomie 
technickú štúdiu odbočovacieho pruhu a ná-
sledne Uznesením č.14/8 schválili rozšírenie 
doplnku č.3 ÚP obce o možnosť realizácie 
odbočovacieho pruhu pod hradom Strečno. 
Hlasovanie: za –8,  proti –0, zdržal sa - 0,  ne-
prítomní –  1.

Ďalej starosta obce informoval o preverení 
záujmu o inštaláciu bankomatu v obci na zá-
klade Uznesenia OZ č.8/A/1. Odpoveď pri-
šla zatiaľ od dvoch bánk: Poštová banka ani 
Slovenská sporiteľňa neplánujú inštaláciu v 

obci. 
Poslanci berú na vedomie.
3a. Modernizácia verejného osvetlenia – 

projekt
Starosta obce oboznámil poslancov, že 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo vý-
zvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
fi nančný príspevok na podporu obnovy ve-
rejného osvetlenia miest a obcí s 5% spoluú-
časťou obce. Uznesením č.14/2 OZ v Strečne 
schvaľuje spolufi nancovanie projektu na mo-
dernizáciu verejného osvetlenia.  Hlasovanie:  
za – 8,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1

3b. Multifunkčné ihrisko – projekt
Ďalej starosta obce informoval o zverejne-

ní výzvy Úradom vlády SR na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie v programe 
Podpora rozvoja športu na rok 2015 za úče-
lom výstavby ihrísk – multifunkčné ihrisko. 
Požadovaný objem od Úradu vlády SR je 50 
000 €, spoluúčasť obce je vo výške 40 205 
€. Názov projektu: „Multifunkčné ihrisko s 
umelou trávou Strečno“.

Poslanci Uznesením č.14/3 schvaľujú spo-
lufi nancovanie projektu multifunkčného ih-
riska so spoluúčasťou obce. Hlasovanie:  za 
– 8,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní -1.

4. Inventarizácia majetku
Na základe „Zákona o účtovníctve“ a „ 

Príkazu starostu obce“ bola k 31.12.2014 vy-
konaná inventarizácia majetku a záväzkov. 
Inventarizáciu vykonávali inventarizačné ko-
misie podľa príkazu starostu. Poslancom bol 
predložený na vedomie „Návrh na vyradenie 
neupotrebiteľného majetku obce.“

OZ v Strečne Uznesením č.14/4 schvaľuje 
inventarizáciu majetku obce aj návrh na vy-
radenie.

Hlasovanie:  za – 8,  proti – 0, zdržal sa - 0, 
neprítomní -1

Najvýznamnejšia obecná slávnosť pri-
padla na 16. a 17. mája.

Školský dvor bol miestom, kde prebiehal 
dvojdňový program a priľahlé priestory 
boli využité stánkovými predajcami.

Rámec scenára hodov sa nemenil. V so-
botný podvečer sa predstavila dievčenská 
tanečná skupina Shine Dance Group s 
animačným programom pre deti a zábava 
pokračovala so Sunny Music až takmer do 
rána.

Nedeľný program je nosný a je pravid-
lom, že gro zabezpečujú naše kultúrne 
telesá a jednotlivci. Predstavila sa nám 
dychovka Strečnianka, Hajovček, Zvonica, 
heligonkári Libor Meško, Robko Bukovin-
ský a Krakovské kvarteto, Jesienka, hu-
dobné a spevácke zoskupenia zo ZŠ. Svoje 
umenie nám hrou na heligónku a tancom 
predstavili tiež potomkovia rodákov – Pat-
rik a Andrej Matúšovci.

Aj v tomto roku sme na Strečnianskych 
hodoch privítali našich zahraničných part-
nerov. Okrem hostí – starostov z českých 
obcí Horní Tošanovice a Komorní Lhotka 
to bol autobus reprezentantov z poľského 
Jaworze. Na pódiu sme si vypočuli po-
pulárne melódie v podaní ich dychovky 
Glorieta a svoje špeciality i ponuku kraja 
v susedstve Bielsko Bialej nám predsta-
vili ostatní účastníci zájazdu – väčšinou 
zástupcovia dôchodcov. O nich ako aj o 
ostatných sa postarali občerstvením členo-
via Jednoty dôchodcov a guľášom pripra-
veným pracovníkmi ZŠ a OÚ. Bryndzové 
halušky ponúkala opäť rodina Václava Ku-
bičku.

Strečnianske hody 
2015

Strečnianske hody 2015
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5. Zmena rozpočtu obce
Starosta obce s ekonómkou obce obozná-

mili prítomných s návrhom 2. zmeny fi nanč-
ného rozpočtu na rok 2015. Zmena v rozpoč-
te sa týkala prehodnotenia starých položiek 
rozpočtu, vytvorenia nových položiek podľa 
potrieb obce. Prijatím Uznesenia č.14/5 OZ 
schvaľuje:  Klubu slovenských turistov Uhlík 
fi nančné prostriedky vo výške 5000 € na  ná-
kup materiálu na zhodnotenie chaty na Do-
mašíne, FK Strečno čiastku vo výške 10 000 
€ na zhodnotenie športovej haly a areálu na 
futbalovom ihrisku. Ďalej starosta oboznámil 
poslancov s 1. zmenou rozpočtu, ktorá bola 
vykonaná na základe oznámení Okresného 
úradu v Žiline – prenesené kompetencie ZŠ, 
MŠ a v rámci kompetencií starostu  - presun 
rozpočtových položiek. Hlavný kontrolór 
obce uviedol, že rozpočet obce je vyrovnaný 
a k 2. zmene rozpočtu nemá pripomienky. 
Hlasovanie:  za – 8,  proti – 0, zdržal sa - 0,  
neprítomní – 1.  

6a. Prerokovanie a schválenie platu sta-
rostovi obce

Plat starostu je súčinom priemernej mesač-
nej mzdy zamestnanca v národnom hospo-
dárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistic-
kého úradu SR za predchádzajúci kalendárny 
rok (858 €) a násobku, ktorý je stanovený v 
§ 4 odst.1 zákona č.154/2011 Z.z.  Pre obec 
Strečno platí podľa počtu obyvateľov tretia 
platová skupina od 1001 do 3000 obyvateľov 
– 1,98 násobok.

Poslanci Uznesením č.14/6 schválili mesač-
ný plat starostu obce navýšený o 35%.

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

6b. Prerokovanie a schválenie platu hlav-
nému kontrolórovi obce

Mzda hlavného kontrolóra je tiež súčinom 
priemernej mesačnej zamestnanca v národ-
nom hospodárstve, vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu SR za predchá-
dzajúci kalendárny rok (858 €) a koefi cien-
tom 1,54 podľa počtu obyvateľov v obci. 
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce 
je 1,5 hod. denne. Poslanci Uznesením č.14/7 
schválili mesačnú mzdu hlavného kontrolóra 
zvýšenú o 30%.

7. Rôzne
• Starosta obce informoval poslancov o 

stretnutí zainteresovaných inštitúcii vyjadru-
júcich sa k návrhu Zmene  a doplnku územ-
ného plánu sídelného útvaru Strečno. Hlav-
ným bodom programu bolo prerokovanie 
možnosti výstavby štyroch bytových domov 
v lokalite Radinové, k čomu bolo vydané zá-
porné stanovisko správcu toku ako aj majite-
ľa správcu toku - Vodné dielo Žilina. Tento 
fakt bol v rozpore so schválenými Zmena-
mi a doplnkom č. 2 ÚPN – SÚ Strečno. Zo 
stretnutia vyšla požiadavka stanoviť niveletu, 

pri ktorej je možné realizovať bytovú výstavu 
na Radinovom. 

• Starosta informoval o stretnutí s projek-
tantom Ing. Schächterom a s predsedom 
VÚC Ing. Blanárom, na ktorom boli prero-
kované niektoré otázky cestnej dopravy v 
katastri obce. Bola prisľúbená pomoc a pod-
pora pre realizáciu:

- chodníka pre peších k priemyselnému 
parku,

- spolupráca a podpora pri riešení a zaistení 
dopravnej bezpečnosti v obci pri plánovanej 
rekonštrukcii mostov 264 a 266. 

• Starosta obce oboznámil poslancov OZ, 
že príprava prekládky prívodného vodovod-
ného potrubia v k.u. Stráňavy pre obec Streč-
no kvôli IBV Pažite je pred vydaním staveb-
ného povolenia. 

• Starosta obce informoval, že v mesiaci júl 
2015 obec Jaworze v spolupráci s partnerský-
mi obcami v rámci V4 pripravuje ďalšiu náv-
števu maďarskej obce Jaszentandrász.

• Starosta informoval o kontrole z Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR k ukončenému projektu OP cezhraničnej 
spolupráce SR-ČR „Cezhraničná kultúrna 
vzájomnosť“, v rámci ktorého obec zrekon-
štruovala sálu kultúrneho domu. Kontrolou  
neboli zistené nedostatky po formálnej a úč-
tovnej stránke. 

8. Diskusia
P. Klocáň sa informoval, kedy sa začne s 

rekonštrukciou MŠ, či rekonštrukčné práce 
bude vykonávať OPS s.r.o Strečno. Starosta 
obce odpovedal, že po 20. v tomto mesiaci sa 
stretne so stavebným dozorom a statikom a 
určia si ďalší postup.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dňa 16.6.2015 sa konalo 5. zasadnutie 

OZ.
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ 

(ospravedlnená: Ing. Dana Sokolovská), 
hlavný kontrolór obce p.Lingeš, zapisovateľ-
ka p.Janeková, hostia: Ing. Ilovský Július

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

niaschopné.
Uznesením č. 16/A volí členov návrhovej 

komisie v zložení: Peter Oberta, Štefan Ober-
ta. Hlasovanie:  za – 7,  proti – 0, zdržal sa - 0, 
neprítomní -2

Uznesením č.16/B volí overovateľov komi-
sie v zložení: Ing. Róbert Benedig, Mgr. Mo-
nika Obertová. Hlasovanie:  za – 7,  proti – 0, 
zdržal sa - 0, neprítomní -2

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že  

uznesenie č. 14/8, ktoré OZ schválilo na 
svojom 4. zasadnutí o možnosti realizácie 
odbočovacieho pruhu pod hradom Strečno 
na ceste I/18 smer Martin-Žilina konzulto-
val  s Ing. Barčiakom, Ing. Poštekovou a Ing. 
Krajčom, ktorý je spracovateľom ÚP obce 

Strečno. Ing. Barčiak zahrnie do doplnku č. 
3 ÚP obce Strečno spomenutý odbočovací 
pruh, no následne na to bude treba navýšiť 
prostriedky na vypracovanie doplnku č. 3 ÚP 
obce Strečno.

Uznesením č.15/3 obecné zastupiteľstvo 
berie informáciu na vedomie 

3. Záverečný účet obce za r. 2014
Poslanci OZ boli ešte pred začiatkom OZ 

oboznámení s návrhom „Záverečného účtu 
obce Strečno“. Slovo dostal hlavný kontrolór 
obce p. Lingeš, ktorý OZ predložil stanovisko 
k plneniu a hospodáreniu obce za rok 2014 
a navrhol OZ schváliť záverečný účet obce a 
celoročné hospodárenie bez výhrad. (Pod-
robnosti záverečného účtu nájdete na webo-
vej stránke obce)

Uznesením č.15/4 obecné zastupiteľstvo 
berie stanovisko hlavného kontrolóra  obce k 
záverečnému účtu obce Strečno a k rozpoč-
tovému hospodáreniu za r. 2014 na vedomie 

Uznesením č.17/2 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Záverečný účet obce za r. 2014 a 
celoročné hospodárenie v r. 2014 bez výhrad, 
ako aj hodnotenie programového rozpočtu 
na r. 2014. Hlasovanie:  za - 7,  proti – 0, zdr-
žal sa - 0,  neprítomní - 2.  

4. Prerokovanie novelizácie VZN č.2/2015 
– po proteste prokurátora

Poslanci OZ boli oboznámení s protestom 
prokurátora k VZN č.2/2015 o spôsobe ná-
hradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a zneškodňova-
ní obsahu žúmp. Prokurátor konštatoval, že 
ustanovenie § 2 ods.2,  § 5 ods. 1,3,4 a § 6 sú 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Obec v § 2 ods.2 VZN určila po-
vinnosť prevádzkovateľovi verejného vodo-
vodu oznámiť obci a príslušným orgánom a 
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie 
dodávky vody v termíne stanovenom v § 32 
zák. č. 444/2002 Z.z. o verejných vodovo-
doch a kanalizáciách, vrátane obnovenia do-
dávky vody v normálnom režime z verejného 
vodovodu. Obec nemôže upraviť vlastným 
nariadením práva a povinnosti prevádzko-
vateľa verejného vodovodu, nakoľko tieto sú 
upravené zákonom. Obec môže nariadením 
len obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej 
vody na iné účely. Taktiež obec nemôže upra-
viť nariadením povinnosti vlastníkom žum-
py, ale len zneškodňovanie (spôsob) obsahu 
žúmp podľa miestnych podmienok

Uznesením č.17/3 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje novelizáciu VZN č. 2/2015. 

Hlasovanie:  za - 8,  proti - 0, zdržal sa - 0, 
neprítomní -1

5. Žiadosť o prenájom pozemku – tenisové 
kurty

Starosta obce oboznámil poslancov OZ  so 
žiadosťou Kynologického klubu Rajec o pre-
nájom bývalých tenisových kurtov na kyno-
logickú činnosť, na dobu 5 rokov. K uvedenej 
žiadosti sa rozprúdila diskusia poslancov. 

Uznesením č.18/1 obecné zastupiteľstvo 
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Láska je v kresťanstve základnou charak-
teristikou vzťahu medzi Bohom a člove-
kom a medzi ľuďmi navzájom. Je základ-
nou požiadavkou kladenou na každého 
kresťana. Na rozdiel od erotickej lásky (gr. 
eros, lat. amor), ktorá po milovanej bytosti 
túži a je skôr telesného rázu, v kresťanstve 
sa jedná predovšetkým o dobro milova-
ného (gr. agapé, lat. caritas). Kresťanská 
láska je akt ľudskej vôle, ktorá chce dobro 
pre druhých kvôli Bohu. Sv. Augustín ju 
charakterizuje ako „smerovanie mysle, v 
ktorom sa teší jednako z Boha kvôli nemu 
samému a jednako zo seba samého a z blíž-
neho kvôli Bohu“. Katechizmus katolíckej 
cirkvi lásku charakterizuje ako božskú 
čnosť, ktorou milujeme Boha nado všetko 
pre neho samého a svojho blížneho ako 
seba samého z lásky k Bohu. Všetky os-
tatné druhy lásky, ako náklonnosť, túžba, 
erotická príťažlivosť majú byť aktu kres-
ťanskej lásky podriadené. Existuje mnoho 
druhov lásky. Romantický vzťah (eros) je 
vášeň a neistota. Priateľstvo (philia) spája 
dvoch ľudí racionálnosťou, pochopením, 
pokojom, stálosťou. Služba (agape) ne-
kladie nároky na svoj objekt. Takáto láska 
je spájaná s láskou k Bohu a stvoreniam. 
Medzi nami sa vyskytuje v podobe mate-
rinskej lásky. Matky milujú svoje deti bez 
akejkoľvek kalkulácie a túžby po odmene. 
O takejto láske hovoril Kristus: „ak zacho-
vávate moje prikázania, zostanete v mojej 
láske ako ja zachovávam prikázania môj-
ho Otca a zostávam v jeho láske. To som 
vám povedal, aby moja radosť bola vo vás 
a vaša radosť aby bola plná. To je moje pri-
kázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako 
som ja miloval vás...“ (Jn 15,9). Sv. Aure-
lius Augustinus rozlišoval medzi láskou 
nedokonalou, ktorá sa stará o potrebné 
len v nádeji na odmenu a že sa jej preu-
kázané dobro vráti späť alebo je konaná zo 
strachu pred Božím hnevom a láskou do-
konalou, ktorá robí dobro pre samo dobro 
a nemyslí na vlastný prospech. Hlavným 
znakom kresťanskej lásky je nezištné dá-
vanie sa. Dávame v nádeji na odozvu. 
Lebo odozvou na lásku je láska. Pri dávaní 
sa zriekame časti seba. Láskou možno vy-
lepšiť stav druhého alebo naopak neláskou 
spôsobiť jeho utrpenie. Dávanie nie je len 
o hmotných potrebách. Je aj o rozdávaní 
nehy, životnej pohody, dobrovoľníckej 
činnosti... Kresťanská láska vyžaduje čin. 
Kresťan nemá milovať len teoreticky, ale 
skutkami. Kresťanská láska je natoľko 
skutočná, nakoľko sa zhmotní, nakoľko sa 
premení na prácu. Ak práca nie je pretka-
ná láskou, je zbytočná. Koexistencia člove-
ka s inými ľuďmi je podstatná. Náš svet je 
zároveň svetom iných ľudí. Slovami sväté-
ho Augustína: „Náš svet je spoluvytváraný 

láskou tých, ktorých milujeme. Láska robí 
vlasť vlasťou, domov domovom. Nič nie 
je človeku blízke bez blízkeho človeka.“ 
Slovami Matky Terezy: „Máme moc byť v 
raji s Bohom už teraz, byť šťastní s ním aj 
v tejto chvíli, ak milujeme, ako on miluje, 
ak pomáhame, ako on pomáha, ak dávame 
ako on dáva, ak slúžime, ako on slúži.“                                                                      

   Kresťanská dokonalosť spočíva v láske. 
Problémom býva otázka, ako ju máme v 
praktickom duchovnom živote uskutoč-
ňovať. Veď o našu lásku sa „uchádzajú“ 
Boh, blížny (stvorený svet), ale tiež naše 
vlastné ja. Často sa hovorí o úplnej ne-
zištnosti: „pravá láska musí byť nezištná“. 
Tí, čo takto hovoria, si myslia, že láska k 
sebe pohlcuje každú čnosť a z človeka sa 
stáva nízky egoista. No už Aristoteles o 
tomto probléme rozmýšľal a upozornil, 
že vznešené reči o úplnej nezištnosti ne-
zodpovedajú skutočnému životu, a že mu 
ani zodpovedať nemôžu. Komu by mo-
hol byť dobrý ten, kto sa nestará ani sám 
o seba?! V evanjeliu sa hovorí, že máme 
milovať blížneho ako seba samého ( Mt 
22, 39); nehovorí sa teda, že ho máme 
milovať namiesto seba, robiť dobre len 
jemu a sebe nie. Ak sa teda láska k blíž-
nemu nemá vyčerpať vo vznešených slo-
vách, ak má prejsť do skutkov, musí byť 
vyvážená. Musíme nájsť správny pomer 
medzi záujmami vlastnými a službou os-
tatným. Iste že to nebýva ľahké. Ale ani 
medzi láskou k Bohu a k blížnemu nie je 
pomer taký zrejmý, ako by sa na prvý raz 
zdalo. Niekomu sa môže zdať (a nemožno 
mu to len tak ľahko vyčítať), že sa nedá byť 
súčasne s Bohom i s ľuďmi. Na počiatku 
cesty k dokonalosti mnohí úprimní kres-
ťania pociťujú skôr rozpor než jednotu 
medzi „oboma“ láskami. Ako Abrahám, 
večný príklad všetkým veriacim, aj starí 
askéti opúšťali svoje domovy, príbuzných, 
priateľov. Lákala ich púšť a samota, aby sa 
mohli celkom odovzdať láske k Bohu. Na-
šťastie, dvetisícročná kresťanská tradícia 
nás naučila, že nemusíme utekať do púšte, 
aby sme mohli milovať i Boha i blížneho 
súčasne. Predsa sa len pýtame, ako máme 
zosúladiť úplnú a bezvýhradnú lásku k 
Bohu so starosťami o naše okolie? Od-
poveď na túto otázku je neodlučiteľná od 
problému prítomnosti Boha vo svete a v 
človeku. V spoločnosti ľudí sa nám podarí 
myslieť na Boha a konať jeho vôľu len vte-
dy, keď dokážeme vidieť Boha i v blížnych. 
Už na začiatku Starého zákona čítame, že 
človek je Boží obraz. Ale v pravom zmysle 
môžeme prežívať jednotu medzi svetom 
Božím a ľudským až od čias vtelenia Ježiša 
Krista. Preto sa prikázanie lásky k blížne-
mu, zjednotené s láskou k Bohu, nazýva 
„novým prikázaním“.                             AM

Kresťanská láskaneschvaľuje prenájom tenisových kurtov Ky-
nologickému klubu Rajec, nakoľko Obec nie 
je vlastníkom pozemku

Hlasovanie:  za - 0,  proti - 8, zdržal sa - 0, 
neprítomní -1

6. Rôzne
a) Starosta informoval poslancov, že dňa 

18. 6. 2015 sme obdržali oznámenie z MŠV-
VŠ SR o pridelení dotácie na rozšírenie 
priestorov MŠ vo výške 54 000 € s DPH na 
kapitálové výdavky. Na dobudovanie interié-
ru bude musieť obec vyčleniť z rozpočtu aj 
svoje prostriedky. 

Uznesením č.15/6 obecné zastupiteľstvo 
berie uvedenú informáciu na vedomie. 

b) Starosta oboznámil poslancov o schvále-
ní dotácie Lesov SR š.p. vo výške 18 900 € na 
opravu cesty pod hradom. Následne starosta 
obce oslovil projektanta Ing. Schächtera o 
návrh na riešenie opravy cesty. Tiež sa pri-
pravuje stretnutie so zástupcom VÚC ŽSK s 
požiadavkou na dofi nancovanie diela, ktoré 
je tiež prístupovou komunikáciou k NKP 
Hrad Strečno, ktorého je ŽSK správcom.

Uznesením č.15/8 obecné zastupiteľstvo 
berie uvedenú informáciu na vedomie.  

c) Starosta obce informoval poslancov o 
žiadosti p. Aleny Vantuchovej, ul. Sokolská 
749, Strečno, na  preplatenie sumy vo výške 
124,90 €, ktorú uhradila za opravu plynové-
ho kotla v prenajatom byte. Porucha kotla 
nevznikla jej vinou.

Uznesením č.17/4 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje preplatenie opravy plynového kot-
la. Hlasovanie:  za - 8,  proti - 0, zdržal sa - 0,  
neprítomní - 1. 

7. Diskusia
P. Klocáň sa opýtal, v akom stave riešenia 

je chodník do priemyselného parku. Starosta 
odpovedal, že v stredu 24.6.2015 má stretnu-
tie s Ing. Schächterom - projektantom, Ing. 
Mokrým - riaditeľom odboru dopravy VUC 
a Ing. Puchoňom – riaditeľom IV SSC, kde 
budú riešiť ďalšie postupy. Ďalej navrhol, aby 
sa dočasne riešil provizórny chodník, aby sa 
ľudia mohli bezpečne dostať do svojej práce 
v priemyselnom parku a neboli ohrozovaní 
okoloidúcimi motorovými vozidlami.

Mgr. Ďurčo navrhol prijať VZN o chove 
psov a iných domácich zvierat, lebo na zá-
klade prijatého VZN by mohli byť riešení 
nezodpovední majitelia psov, ktorí sa voľne 
pohybujú po obci.

Mgr. Obertová sa informovala, či je uzav-
retá nejaká dohoda o prenájme sály KD pre 
nácvik Hájovčeka, ďalej mala dotaz na mož-
nosti uvoľnenia 2 nebytových priestorov v 
prístavbe KD, nakoľko podľa informácií je-
den nájomník nevyužíva v zmysle podmie-
nok zmluvy a druhý priestor je nájomníkom 
dlhodobo  nevyužitý a bolo by ho možné po-
skytnúť inému záujemcovi do nájmu.

Uznesením č.15/2 obecné zastupiteľstvo 
berie pripomienky poslancov na vedomie.  

Zapísala: Eva Janeková
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Obecný podnik 
služieb Strečno s.r.o. 
(ďalej len OPS) sa v 
druhom štvrťroku 
2015 venoval  naj-
mä úprave parku 
pred budovou obecného úradu. Prace za-
čali najskôr iba projektom „Bezbariérový 
chodník k outdoorovej fi tness zóne“, avšak  
tento sa neskôr na základe rozhodnutia 
starostu a obecného zastupiteľstva rozšíril 
na komplexný projekt „Úprava parku pred 
obecným úradom Strečno“. Projekt bol na 
90% dokončený koncom mesiaca máj osa-
dením lavičiek a smetných košov, a tak ho 
verejnosť mohla využívať. V druhej polovi-
ci júna bola v parku uskutočnená výsadba 
rastlín a drevín. Za práce na tomto projek-
te ďakujem najmä pracovníkom OPS, ale 
aj pracovníkom obecného úradu, ktorí sa 
podieľali najmä na konečnej úprave tráv-
nika, a tak isto Ing. Ivete Pratákovej (návrh 
a výsadba zelene) a spoločnosti TIMONT-
-SK, s.r.o. (kovovýroba). 

Koncom mesiaca máj sme tiež osadili 
zvislé dopravné značenie na časti Sokolskej 
a Lesnej ulice. Žiaľ tu musím s poľutova-
ním konštatovať, že neuplynul ani mesiac 
a už sme museli niektoré značky opravovať 
pre vandalizmus niektorých občanov.    

Rozpracovanú máme  stále úpravu kan-
celárie na obecnom úrade  pre matrikárku. 
Tento projekt nie je náročný a je zvlád-
nuteľný za pár týždňov, avšak vzhľadom 
k tomu, že nie je časovo limitovaný, vyu-
žívame ho ako záložnú činnosť v prípade 
nepriazne počasia. 

V súčasnosti (od 3.6.2015) už prebiehajú 
stavebné práce  na projekte „Nadstavba a 
stavebné úpravy materskej školy“. Hlavné 

práce by mali byť 
uskutočnené v me-
siacoch jún -august 
2015, tak aby sme 
neobmedzili pre-
vádzku materskej 

školy v novom školskom roku 2015/2016. 
Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým sme 

sa v uplynulom štvrťroku venovali, sú už 
tradične zabezpečenie údržby verejného 
osvetlenia a verejného rozhlasu, dodáv-
ka pitnej vody, dodávka tepla, dopravné 
služby, pohrebné služby, drobné služby pre 
občanov a  prenájom nástrojov a malej me-
chanizácie. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dôležitý oznam!

Obecný podnik služieb Strečno 
s.r.o. ako správca verejného vodovo-
du v obci Strečno oznamuje obča-
nom, že sa nám množia neuhradené 
faktúry za vodu. Chápeme, že v nie-
ktorých rodinách je zložitá fi nančná 
situácia a sme ochotní sa v ozaj váž-
nych prípadoch dohodnúť a nájsť ne-
jaké riešenie, a to napríklad tým, že 
počkáme na platbu alebo sa môžeme 
dohodnúť na menších splátkach. V 
každom prípade je potrebné s nami 
komunikovať a hľadať riešenie. Žiaľ 
vyskytujú sa prípady, kedy ani na 
naše niekoľkonásobné výzvy niektorí 
občania nereagujú, a tak musíme pri-
stúpiť k tomu, že takíto občania budú 
odpojení od dodávky pitnej vody z 
obecného vodovodu. Opätovné za-
pojenie bude spoplatnené, čo prine-
sie len ďalšie zaťaženie rodinného 
rozpočtu. 

Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti

Finále nedeľného programového bloku 
patrilo vystúpeniu českého zoskupenia 
ABBA revival. Retro, ktoré oslovuje nielen 
generáciu sedemdesiatych a osemdesia-
tych rokov, ale hity jednej z najznámejších 
popových skupín sú známe i súčasníkom. 
Bolo to cítiť i z reakcií plného školského 
dvora a boli vydarenou bodkou.

To, že hlavný organizátor – obec Streč-
no  mohol skonštatovať, že priniesli to, čo 
sa od nich očakáva – príjemnú atmosféru, 
stretnutie rodákov a dobrú náladu, malo 
zrejme „na svedomí“ predovšetkým po-
časie. Bolo príjemné a spolu s programom 
boli dôvodom konštatovania, že tohtoroč-
né hody patria k našim najvydarenejším. 
Samozrejme k tomu prispela i práca a účasť 
všetkých spoluorganizátorov – okrem pra-
covníkov OÚ a kultúrnej komisie k nim 
patria tiež členovia futbalového klubu, Jed-
noty dôchodcov a hasičského zboru.     /pa/

»  Dokončenie z 1. strany
Strečnianske hody 2015

Darovanie krvi
Miestny spolok Slovenského Čer-

veného kríža zorganizoval druhý 
tohtoročný odber krvi. V piatok 19. 
júna pracovníci Národnej transfúznej 
jednotky odobrali v sále kultúrneho 
domu krv až 39 darcom. 

Táto krv bola odoslaná do nemoc-
nice detskej ortopédie na Kramáre v  
Bratislave  pre telesne postihnutého 
16  ročného chlapca Jurka Pagáča, 
ktorému bude operovaná chrbtica. Za 
tento humánny čin ďakuje mama Jur-
ka  všetkým darcom. 

O organizáciu a zabezpečenie ob-
čerstvenia sa aj teraz postarali členo-
via výboru MS SČK – predsedníčka 
Veronika Samcová a Eva Vojvodová. 

Zoznam darcov:
Július Ilovský • Ladislav Ondruš
Richard Ondruš • Dušan Štadáni

Beáta Badibangová • Renáta Štadániová
Andrea Kubíková • Rastislav Kostka
Nikola Štadániová • Marián Klocáň

Pavol Badík • Miroslav Cvacho
Daniel Ilovský • Peter Oberta
Stanislav Puček • Filip Fabuľa
Václav Kubička • Juraj Buchta

Zuzana Hanuljaková • Kamil Beháň
Jozef Bičan • Alžbeta Michálková

Eva Balcárová • Nikola Chovancová
Nikola Kubičková • Kristína Kubičková

Daniel Samec • František Samec
Darina Bukovinská • Michal Klocáň

Vladimír Bukovinský • Milan Sapieta ml.
Pavol Melo • Barbora Andelová

Patrik Parízek • Jana Škorvánková
Iveta Ondáková • Petra Piovarčiová

Libor Záhradník

Odberu sa pravidelne zúčastňujú i za-
mestnanci OPS, s.r.o. Strečno. Na foto-
grafi i Július a Daniel Ilovskí.
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Predvečer prvého mája je dňom, kedy v 
miestnom parku staviame ozdobený kmeň 
stromu – máj

Podľa Wikipédie je zvyk symbolom prí-
rodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti 
so životom; symbol na jar sa obnovujúcej 
prírody. Takmer u všetkých národov bolo 
zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo 
leta v slávnostnom sprievode po dedine 
za spevu starodávnych obradných piesní 
ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tan-
ci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na 
zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, 
najmä pestrými stužkami, farebnými pa-
piermi a podobne; miestami sa tiež oblie-
kali do ženských šiat alebo sa na ne vešali 
malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov upadol 
do zabudnutia, ale zvyk stavať máje exis-
tuje v mnohých krajinách dodnes. Na Slo-
vensku napríklad máje stavajú ako okre-
sané a ovenčené stromy mládenci pred 1. 
májom pred tie domy, kde je vydaja súca 
dievka/ich milenka, inokedy sa stavia len 
jeden ústredný máj pre obec a podobne. 
Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený 
vetiev a kôry; iba horná časť sa ponecháva 
s vetvami. U nás donedávna platil zvyk ty-
pický pre Slovensko a vo veľa dvoroch sa 
týčili máje celý máj. Dnes tomu už tak až na 
malé výnimky nie je, ale tradícia sa presne 
v zmysle popisu uchováva. Aj tohtoročné 
stavanie mája bolo svedkom vzťahu k tejto 
symbolike. Sprievodný kultúrny folklórny 
program v  novoupravenom parku si prišlo 
pozrieť množstvo ľudí a možno tiež pospo-
mínať na nie dávny čas, keď máj postavený 
mládencami mala skoro každá dievka. /pa/

Roky nie sú prekážkou, aby sme spozná-
vali, čo niektorí z nás nepoznali a nevideli. 
Aj preto sme sa my, členovia Jednoty dô-
chodcov, vybrali 3. júna na výlet. Cieľ našej 
cesty - južná Morava. Bol krásny slnečný 
deň - a preto naše očakávania veľké. 

Prichádza autobus CK TM TRAVEL s 
mladým, pekným sprievodcom. Nastupu-
jeme. Po privítaní predsedníčky a predsta-
vení CK sme sa duchovne aj telesne posil-
nili. A aby nám cesta rýchlejšie ubiehala, 
spievali sme si. 

Ani sme sa nenazdali a boli sme na mies-
te. Prvou zastávkou bola súkromná skláreň 
vo Vizoviciach, kde nám pani sprievodky-
ňa porozprávala o jej vzniku a chode. My 
sme počas jej výkladu pozorovali prácu 
majstrov sklárov pri tvorbe zdobeného 
umeleckého skla. Po skončení prehliadky 
sme mali možnosť si tieto výrobky zakúpiť.

Druhou zastávkou nášho výletu bola Ba-
zilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cy-
rila a Metoda vo Velehrade, ktorá je známa 
ako pútnické miesto aj u nás.

Samotná Bazilika nás zaujala svojou krá-
sou, umením, honosnosťou. A za zaujíma-
vého výkladu sprievodkyne sme sa mnoho 
dozvedeli o jej histórii. Skutočne bolo sa na 
čo pozerať. Okrem toho sme navštívili aj 
jej podzemie. 

Po nabratí duchovna sme sa presunuli k 
tretej zastávke výletu - do Buchlovíc. Tam 
sme si prezreli krásny zámok s priľahlou 
zámockou záhradou a výstavu fuchsií - od 
nej sme očakávali trošku viac. Ale nevadí, 
ostatná krása to vyvážila. 

Keďže sme boli od chodenia unavení, od-
dýchli sme si pri českom pivečku. A potom 
nás čakala už len cesta domov. Večer sme 

Boli sme na Velehrade

My, členovia Jednoty dôchodcov, sa chceme z úprimného srdca poďakovať detičkám z materskej škôlky 
v Strečne pod vedením p. učiteľky Katky Pratákovej, ktoré pre nás pripravili milé a nezabudnuteľné 
chvíle pri príležitosti osláv Dňa matiek a otcov. Ako som povedala, my toho už veľa nepotrebujeme. 
Urobí nám radosť milé slovo, milý úsmev, pekná báseň, alebo trebárs aj kvietky  z papiera, ktoré pre 
nás vlastnoručne vyrobili deti zo ZŠ po vedením p. učiteľky Janky Pratákovej. Bolo to prekvapivé a milé 
zároveň. Ešte raz srdečná vďaka.                                                                                         H.Kuzmányová

sa vrátili spokojní, že sme niečo nové vide-
li a spoznali. 

Iste by bolo dobré zorganizovať takýchto 
výletov viac. Mám však taký dojem, že sme 
akísi pasívni. Nechce sa nám vytiahnuť 
päty z domu - len preto, aby sme sa neuna-
vili. Nechce sa mi veriť, že je to iba o penia-
zoch. Veď ako si mám vysvetliť nezáujem, 
keď z deväťdesiatich členov nás išlo tri-
dsaťdva? Ostatné miesta do autobusu sme 
museli obsadiť členmi Jednoty dôchodcov 
zo Stráňav. A tam to vôbec nebol problém. 
Ale bolo nám spolu dobre a dohodli sme 
sa, že v prípade potreby sa budeme spájať 
aj inokedy.                            H. Kuzmányová

PoďakovaniePoďakovanie
  

Stavanie mája

15. mája sa na pozvanie starostu obce 
stretli v sále kultúrneho domu mamičky 
novonarodených detí so svojimi rato-
lesťami. Zo 17 detí narodených  detičiek 
v Strečne v roku 2014 sa uvítania do živo-
ta zúčastnilo 16. Kultúrnym programom 
prispeli deti z MŠ a mladým mamičkám 
okrem poďakovania venoval starosta Bc. 
Dušan Štadáni aj fi nančný príspevok.

Uvítanie detí
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

MÁJ
• Žiaci 5. ročníka Jakubko Klocáň a Lu-

káško Kadaši úspešne zvládli prijímacie 
skúšky a boli prijatí na 8-ročné gymná-
zium. 

• Všetci naši deviataci boli prijatí na 
stredné školy.

Výtvarné súťaže, do ktorých sa zapojili 
žiaci našej školy:

Dielo tvojich rúk - Rebeka Martiniaková 
(7.A), Monika Žídeková (7.A), Bronka Ti-
chá (7.A), Kristínka Tarabová (7.A)

Naša obec - Naša miestna akčná skupina 
- Kristínka Tarabová(7.A), Simonka Buko-
vinská (9.A), Nikolka Ovečková (9.B) 

Deň matiek sa konal 14.5. 2015 v kultúr-
nom dome,  deti si pod vedením učiteľov 
pripravili program, ktorý mal pozitívny 
ohlas, budeme pokračovať v tejto tradícii 
aj v najbližších rokoch.

15.5.2015 sa tradične naša škola zapojila 
do medzinárodnej speváckej súťaže Roz-
víjej se poupátko, Střítež, zúčastnili sa ho 
žiaci, ktorí postúpili v súťaži Slávik Sloven-
ska. 

22.5. sa žiaci 7.A, 7.B pod vedením p.uč. 
E.Trnovcovej, M.Moravčíkovej zúčastnili 
literárnej exkurzie v Tajove.

22.5. sa žiaci 8., 9.A, 9.B pod vedením 
p.uč. M.Maroszovej a J.Kubišovej zúčast-

rodičov pri ZŠ SNP Strečno. Súťažné sta-
noviská, hasiči a program psovodov dopl-
nil hrad so šmykľavkou pre menších žia-
kov. Nikto neostal ani hladný, ani smädný, 
o občerstvenie bolo taktiež výborne posta-
rané. Veľká vďaka všetkým rodičom a tým, 
ktorí sa podieľali na tejto krásnej akcii. 

2.6.2014 sa konal Atletický trojboj v  To-
šanoviciach (ČR) zúčastnili sa ho žiaci  1. 
– 5. roč. Erik Škorvánek (1. ročník), Matúš 
Dvorský(3. ročník), Matúš Belko (2. roč-
ník), Boris Oberta (4. ročník), Ján Dudus 
(4. ročník), Jakub Mičlo (5. ročník) pod 
vedením  Mgr. M. Obertu, Mgr. M. Hliní-
kovej.

Umiestnenie:
1. miesto v hode kriketkou- Matúš Belko; 

1. miesto v skoku do diaľky- Janko Dudus, 
3. miesto v hode kriketkou- Kubko Mičlo; 
3. miesto v šprinte na 60 m, hod kriketkou- 
Boris Oberta.

Celkové umiestnenie v rámci súťaže je 7. 
miesto pre našu ZŠ.

4.6.2015 sa v miestnej knižnici uskutoč-
nila beseda so spisovateľom a vyhodnoco-
vala sa súťaž ,,Tvoríme vlastnú rozprávku“

15.6.2015 sa v  ZŠ Gbeľany  konal  špor-
tový deň, ktorého sa zúčastnili ZŠ Gbeľa-
ny, ZŠ Strečno a ZŠ Svrčinovec. Konali sa 
turnaje vo volejbale, vybíjanej, futbale a 
fl orbale.

Ako sa umiestnili naše športové tímy: 
1. miesto vo volejbale- dievčatá, 2. stupeň
2. miesto vo vybíjanej- dievčatá, 2. stu-

peň, 2. miesto vo futbale- chlapci, 2. stupeň
3.  miesto vo fl orbale- chlapci 2. stupeň.
Celkovo sa naša ZŠ umiestnila na 2. 

mieste.
V mesiaci jún boli naši prváci pasovaní v 

miestnej knižnici za čitateľov knižnice.
20.6.2015  sa uskutočnil Memoriál Jarka 

Hanuljaka - naša škola ako spoluorganizá-
tor futbalového turnaja.

23.6.2015 – Volejbalový turnaj žiakov, 
pod vedením p.uč. J.Štefk a sa uskutočnil 
volejbalový turnaj žiakov našej školy.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ZŠ SNP Strečno v Paríži a Londýne

Po dvoch rokoch sa v dňoch 30.5. – 5.6. 
2015 žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ SNP Strečno 
spolu s pani učiteľkou  M. Moravčíkovou 
opäť zúčastnili tematicko-poznávacieho 
zájazdu do Paríža a Londýna. Po skúse-
nostiach s predošlým zájazdom, ktorý mal 
veľmi pozitívny ohlas, sa žiaci veľmi tešili, 
že môžu navštíviť takéto významné a veľké 
mestá a bližšie spoznať všetko to, o čom sa 
učili v škole. 

Prvý deň ich privítal očarujúci Paríž, v 
ktorom najskôr videli jednu z najkrajších 
gotických pamiatok v Paríži Notre Dame, 
svetovo známu univerzitu  založenú v roku 

Koniec školského roka sa rýchlo priblížil.   Všetky veľké kroky v živote sa skladajú z 
malých krokov  a tými  malými krôčikmi v podobe ročníkov sa dostali žiaci, naše i vaše 
deti až k niekoľko veľkým. Pre prváčikov je to vedomosť písať, čítať a počítať. Štvrtáci 
sa pripravujú na druhý stupeň a deviataci, najstarší, odchádzajú. Urobia veľký krok do 
nového. Každé dieťa si z toho svojho ročníka odnáša niečo nové. A nielen ony, aj učitelia.

Popri povinnostiach deti pod vedením učiteľov dokázali pracovať aj na rôznych poduja-
tiach, súťažiach, zúčastňovať sa exkurzií. 

Nikolka Ovečková

Odfoť sebasa - súťaž vyhlásená Žilinským 
samosprávnym krajom, do ktorej sa zapo-
jil žiak Dominik Mikula z 5. ročníka, jeho 
selfi e fotka s pamiatkou ŽSK (Pomník FP) 
sa dostala medi 50 najlepších.

4.5.2015 sa konala v miestnej  knižnici 
beseda so spisovateľom a vyhodnotenie sú-
ťaže „Moja najobľúbenejšia kniha“, zapojili 
sa žiaci 3. a 5. roč. .

13.5.2015 sa konalo  okresné kolo spe-
váckej súťaže Slávik Slovenska 2015. Zú-
častnili sa ho Nelka Pratáková (1.roč.) - 1. 
kategória,  Angelika Martiniaková (4.roč.) 
- 2. kategória, Klaudia Škorvánková (9.B) - 
3. kategória – 1. miesto, postúpila do kraj-
ského kola 28.5.2015, Katarína Ďurčová 
(9.B) – hudobný sprievod na husliach.

nili dejepisnej exkurzie do Múzea SNP.
28.5.2015 - Beh do hradných schodov – 

úspešný M. Nimrichter (6.B) – 3. miesto
V dňoch od 25. – 29.5.2015  žiaci 3. a 4. 

ročníka absolvovali  školu v prírode.  
3. roč. Mgr. J. Pratáková, V. Kanderková – 

18 + 2 detí (Veľká Rača, Oščadnica)
4. roč. Mgr. M. Hliníková, Mgr. K. Srneč-

ková – 20 detí (Jasenská dolina)
Dni od 30.5. – 6.6.2015 boli pre  decká z 

8. a 9. ročníka zaujímavé vďaka tematicko-
-poznávacieho  zájazdu do Veľkej Británie 
a Francúzska, žiaci sa akcie zúčastnili pod 
vedením Mgr. Moravčíkovej. 

JÚN
MDD - 1.6. deťom prialo počasie, zažili 

nádherný deň, ktorý zorganizovala Rada 
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1200 Sorbonna, Louvre s neodmysliteľ-
nou Monou Lisou  a nakoniec ich čakal 
nádherný výhľad z Eiff elovej veže. Žiaci si 
mohli vychutnať i plavbu po Seine a vidieť 
mnoho ďalších historických budov Parí-
ža. Na druhý deň sa presunuli Eurotune-
lom do Anglicka,  kde ich v Doveri čakal 
nádherný výhľad na pláž a more. Počas 
pobytu v Londýne videli všetky významné 
miesta od Houses of Parliament, Big Ben, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, St. 
Paul´s Cathedral až po Greenwich, Mil-
lenium Dome a Madame Tussaud’s. Žiaci  
navštívili i letné sídlo kráľovnej Alžbety 
II. – Windsor a najstaršiu univerzitu v An-
glicku Oxford. Dôležitou súčasťou zájazdu 
bola autentickosť prostredia britských ro-
dín, v ktorých boli žiaci ubytovaní. V nich 
si  mohli vyskúšať svoje znalosti anglické-
ho jazyka a okrem toho si našli i nových 
priateľov, s ktorými môžu udržiavať kon-
takty do budúcnosti. Na záver môžeme s 
potešením konštatovať, že tento zájazd spl-
nil naše očakávania. Vďaka nemu  mali žia-
ci príležitosť spoznať krajinu, ktorej jazyk 
sa učia a domov  si odniesli veľa zážitkov.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Majstrovstvá okresu v minifutbale

Naši žiaci nar. 1.9.2004 a mladší sa zú-
častnili Majstrovstiev okresu v minifutba-
le družstiev žiakov ZŠ McDonald´s Cup. 
Obvodné kolo sa uskutočnilo 14.4.2015, 
toto naši vyhrali, keď postupne zdolali ZŠ 
Višňové 7:0, ZŠ Námestie mladosti (Hájik) 
4:0, ZŠ Dolná Tižina 2:1 a z prvého miesta 
postúpili do okresného kola. Okresné kolo 
sa uskutočnilo 29.4.2015, kde naši jeden 
zápas vyhrali, jeden remizovali a o postup 

do fi nále prehrali zo ZŠ Žilina-Závodie 3:1. 
Vo fi nále hrala ZŠ Belá so ZŠ Závodie 1:1 a 
na penalty vyhrala Belá 3:2 . V zápase o 3. 
miesto naši so ZŠ Dolná Tižina remizovali 
0:0, ale na penalty vyhrali 3:2 . 

Za krásne 3. miesto získali pohár, ktorý 
je vystavený v škole a medaily, ktoré budú 
mať na pamiatku. Družstvo pod vedením 
Petra Beháňa a Miloša Ilovského bolo zlo-
žené z týchto hráčov: Matúš Belko, Mirko 
Hrašna (2.trieda), Jakub Beháň, Matúš 
Dvorský, Benjamín Ilovský, Filip Vereš, 
Denis Židek z 3. triedy a Michal Cvacho, 
Ján Dudus, Timotej Kuric zo 4. triedy. 

Gratulujeme a ďakujeme za vzornú re-
prezentáciu školy.

Koniec školského roka

Koniec roka sa blíži,
vždy si niekto ublíži.
Všetci sa už tešíme,
v bazéne sa kúpeme.

Všetci netrpezlivo čakáme
a o prázdninách kvákame.
Plavky sa v pračke perú,

stiahli sa namôjveru.

Konečne už zazvonilo,
školským dňom už odzvonilo.

(D.Hurka, M.Kadaši, 
P.Tojčík, T.Šmida 6.B)

V minulom čísle Strečnianskeho hlás-
nika sme informovali o získaní ocenenia 
Knižnica horného Považia za rok 2014, 
ktorú získala  naša obecná knižnica.

Siedmeho mája nás navštívili metodičky 
Krajskej knižnice v Žiline – organizátora 
súťaže, Mgr. Božena Sobolová a Mgr. Mi-
chaela Jotovová, aby odovzdali ocenenie 
starostovi Strečna a vedúcej knižnice Ing. 
Eve Balcárovej, ktorá má na tom zásadný 
podiel. Taktiež venovali knižnici vecný 
dar v podobe kníh, ktoré vedúca knižnice 
už využíva na ocenenia víťazom literár-
nych súťaží.

O tohtoročnom titule metodičky kraj-
skej knižnice informovali i prostredníc-
tvom článku Obecná knižnica v Strečne – 
najlepšia knižnica horného Považia 2014 
v Obecných novinách  – týždenníku miest 
a obcí Slovenska z 9. júna v rubrike Kultú-
ra.                   /pa/

Knižnica horného 
Považia 2014
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V predchádzajúcich číslach Streč-
nianskeho hlásnika ste mali možnosť 
dočítať sa už takmer zabudnuté a aj 
úplne neznáme udalosti z histórie na-
šej obce a jej obyvateľov zo začiatku 
20. storočia, ktoré sme pripravili pri 
príležitosti 100. výročia vypuknutia 
prvej svetovej vojny. Z kolektívnej pa-
mäti obyvateľov obce Strečno sa po-
stupne vytratili dramatické udalosti z 
rokov 1914-1918, ktoré sa v našej obci 
odohrali – napríklad vojenská mobi-
lizácia strečnianskych mužov, ťažký 
osud žien, ktoré sa v obci v priebehu 
náročných vojnových rokov museli 
postarať o obživu seba a svojich detí. 
Do zabudnutia rovnako upadli často 
až neuveriteľné osudy niektorých voja-
kov odvelených zo Strečna na všetky 
veľké vojnové bojiská Európy, ako aj na 
mená tých, ktorí sa už domov nevrátili. 
V tomto čísle Vám prinášame závereč-
nú, no veľmi dramatickú časť tohto za-
budnutého príbehu z dejín našej obce. 
Na jeseň 1918 sa totiž prvá svetová 
vojna v Strečne naplno prejavila násil-
ným a obrovským rabovaním, plytkým 
vandalizmom, zúfalým alkoholizmom, 
krvavými konfl iktami a žiaľ i krutým 
zabíjaním.  

Koniec prvej svetovej vojny
Prvá svetová vojna sa ofi ciálne skon-

čila 11. novembra 1918 o 11.00 hodine 
stredoeurópskeho času, kedy zástup-
covia vyčerpaného Nemecka, jedného 
z hlavných iniciátorov vojny, podpísali 
prímerie so štátmi Dohody (Francúz-
sko, Spojené kráľovstvo, USA, Rusko, 
Srbsko a ďalší)  v Compiègnskom lese 
vo Francúzsku. Prímerie znamenalo 
víťazstvo štátov Dohody a úplnú po-
rážku Centrálnych mocností, hlavných 
agresorov vojny (Nemecko, Rakúsko-
-Uhorsko, Bulharsko, Osmanská ríša). 
Nemecko však podpísaním prímeria v 
Compiègne formálne nekapitulovalo, 
boli ním ukončené „iba“ boje. Trva-
lo ďalších šesť mesiacov, kým bola v 
priebehu svetoznámej Parížskej mie-
rovej konferencie prijatá Versailleská 
zmluva, ktorá znamenala defi nitívne 
prijatie mieru a konečnú kapituláciu 
Nemecka. 

Vo vojne za Rakúsko-Uhorsko bojo-
valo takmer 450 000 Slovákov, z toho 
asi 70 000 zahynulo a okolo 61 000 bolo 
natrvalo zmrzačených. Viac ako polo-
vica z nich zahynula na východnom 
fronte, kde bojovali predovšetkým na 
začiatku vojny, ako i na talianskom 

Koniec vojny a veľké rabovanie v Strečne
Strečno v tieni prvej svetovej vojny 1914 -1918 4. časť

fronte. Rakúsko-Uhorské cisárstvo,  
hlavný spojenec porazeného Nemec-
ka, prestalo úplne existovať a ešte pred 
koncom vojny sa rozpadlo na viace-
ro štátov, medzi ktoré patrila aj tzv. 1. 
Československá republika,  vyhlásená 
28. októbra 1918 (Slovensko sa k nej 
ofi ciálne pridružilo o dva dni neskôr, 
30. októbra 1918). Vojnou zničenú 
Európu, ako aj postavenie novovznik-
nutých štátov, vrátane Československa, 
riešila po vojne práve už spomínaná 
Parížska mierová konferencia v rokoch 
1919-1920.

Príčiny rabovania v Strečne 
v novembri 1918

Situácia v slovenských dedinách bola 
na konci vojny, na jeseň roku 1918, veľ-
mi napätá. I keď sa na území dnešného 
Slovenska počas prvej svetovej vojny 
bojovalo iba prevažne na východnom 
Slovensku, vojnové besnenie silno za-
siahlo všetkých obyvateľov žijúcich na 
našom území. Všade vládol krutý hlad, 
nedostatok, neistota a neznesiteľné zú-
falstvo. Navyše bola v dôsledku rozpa-
du cisárstva všade citeľná dezorgani-
zácia, politický chaos, hospodárske a 
ekonomické zmätky a neistota z toho, 
čo príde s novým štátom Čechov a Slo-
vákov. Nečudo, že väčšinu Slovákov 
trápili vážne depresie a úzkostné stavy, 
v dôsledku ktorých mnohí prepadávali 
alkoholizmu. 

Alkohol však u nich často podneco-
val agresívne nálady a čoraz viac sa 
objavovali útoky na židovské obyva-
teľstvo, ktoré ľudia mylne obviňovali 
z vojny i z celej ťažkej povojnovej si-
tuácie. V silnom kresťanskom, a žiaľ 
nie veľmi vzdelanom prostredí sloven-
ského vidieka, boli Židia podobným 
útokom a nenávisti vystavovaní veľmi 
často už v dávnej minulosti, avšak ten-
toraz na mnohých miestach prerástli 
až do ozbrojených útokov na ich rodi-
ny a majetok. Väčšinové obyvateľstvo 
ničilo hlavne židovské krčmy. Ľudia v 
záchvate šialenstva však nakoniec ra-
bovali všetkých majetnejších obyvate-
ľov,  ako aj farské, notárske, či obecné 
majetky. Tieto davy, ktoré boli často 
vedené vojakmi vracajúcimi sa z vojny, 
vyháňali Židov, notárov a farárov z ich 
domovov, pričom rozkrádali a ničili 
celý ich majetok, od handier až po veľ-
ké hospodárske stroje. Primitívny van-
dalizmus bol veľmi dôležitým rysom 
týchto útokov, keďže mnohí ich aktéri 
devastovali majetky nevinných spolu-

občanov úplne bezhlavo – demolova-
li domy, surovo zabíjali hospodárske 
zvieratá, vylievali alkohol, ktorý ne-
vládali vypiť, pálili ovocné stromy, roz-
sypávali vypestované plodiny. Veľmi 
často žiaľ pri tom dochádzalo k pria-
mym vraždám a ťažkým ublíženiam na 
zdraví. Išlo teda o akty viac spontánne, 
než uvedomelé, ktoré boli dôsledkom 
biedy a frustrácie, ako i primitívnosti, 
neľudskosti a vandalizmu. Na upoko-
jenie situácie a potlačenie rebélií preto 
muselo často zasahovať vojsko. Tieto 
udalosti, ktoré sa do kolektívnej pamä-
te Slovákov zapísali ako tzv. „rabovač-
ky“, zasiahli aj obec Strečno v novem-
bri 1918.

Záver vojny bol v Strečne poznače-
ný jednak dnes ťažko predstaviteľnou 
chudobou miestnych roľníkov, keďže 
väčšina potravín a zvierat bola odobe-
raná pre potreby armády, ako aj epidé-
miou tzv. španielskej chrípky, ktorá v 
roku 1918 zabíjala v celej Európe. Si-
tuáciu zhoršoval aj veľký pocit neistoty 
z budúcnosti. Do obce sa totiž už 29. 

Prímerie z Compiègne – v tomto vlaku v Com-
piègne bola 11. novembra o 11:00 hod. podpí-
saná zmluva, ktorou sa ofi ciálne skončila prvá 
svetová vojna. Pred vlakom stoja zástupcovia 
mocností. (Zdroj: www.wikipedia.org)

Rabovačka v slovenskej dedine na konci prvej sve-
tovej vojny v roku 1918. (Zdroj: www.jetotak.sk)
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októbra 1918 dostali letáky o tom, že 
v Prahe bola  vyhlásená republika Če-
chov a Slovákov a že Rakúsko-Uhor-
sko zaniklo. Nie každý tomu však veril 
a šírili sa rôzne dezinformácie a poli-
tický chaos, čo prispievalo k napätej 
situácii vo vyhladovanej obci. Strečno 
navyše leží na významnej ceste a v jeho 
okolí sa preto potulovali rôzni nebez-
peční tuláci a prepustení vojnoví za-
jatci. Rovnako sa cez Strečno presúvali 
vojaci vracajúci sa postupne z vojny 
domov. Boli však poznačení vojnový-
mi udalosťami, odmietali sa prispôso-
bovať nariadeniu úradov a mali sklony 
brať si čo im prišlo pod ruku. 

V Strečne v tej dobe žilo päť židov-
ských rodín – Glückstahlovci, Gros-
sovci, Haasovci a Pollitzerovci – ktoré 
sa živili podnikaním v obchode, v poľ-
nohospodárstve či prevádzkou pohos-
tinstva, ako i jedna chudobná židovská 
rodina známa ako Schwartzovci, ktorá 
bývala  dnes už z neznámych dôvodov 
v dome rodiny Kopáskovcov. Rabo-
vačky strečnianskych obyvateľov tak 
boli namierené predovšetkým proti 
týmto rodinám. Protižidovské nálady 
tu rozširovali aj rôzni tuláci, ktorí cez 
obec prechádzali a v rabovaní videli 
možnosť ako prísť ľahko k peniazom či 
alkoholu. Situácia sa výrazne zhoršila 
3. novembra 1918, kedy so do Strečna 
dostali správy o vyrabovaní židovskej 
rodiny Grunwaldovcov v Stráňavách. 
Odtiaľ prišli do Strečna aj traja aktéri 
rabovačky a v miestnej krčme nabádali 
k rabovaniu aj Strečňanov. Následné 
rabovanie v Strečne sa však zvrhlo do 
takých rozmerov, že proti Strečnu po-
slali úrady zo Žiliny pancierový vlak 
vybavený guľometom.

Násilné rabovanie pomerne podrob-
ne opisuje vo svojej kronike vtedajší fa-
rár a správca farnosti Pavol Chilko, ako 
aj neskorší obecný kronikár Jozef Ilov-
ský. Na tomto mieste už necháme pre 
intenzívnejší zážitok rozprávať práve 
tieto dobové záznamy. Obidva zázna-
my opisujú rovnakú udalosť pomerne 
podrobne a v niektorých detailoch sa 
ich opisy dokonca odlišujú. Zápis do 
farskej kroniky urobil vtedajší farár, 
už spomínaný Pavol Chilko, z ktorého 
opisu naozaj ešte dnes cítiť zdesenie a 
strach o holý život. Zápis do obecnej 
kroniky urobil neskorší kronikár obce 
Strečno Jozef Ilovský, ktorý mal v čase 
rabovačky len štyri roky. Napriek tomu 
si na niektoré veci osobne pamätal  a 
podáva o udalosti zaujímavé informá-
cie, doplnené o pamäti starších oby-
vateľov obce. Aj preto sme jeho výpo-
veď zaradili až na druhé miesto. Texty 
uvádzame v pôvodnom znení aj s do-

bovými štylistickými a gramatickými 
zvláštnosťami. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Zápis strečnianskej 

rabovačky 
v kronike farnosti Strečno

„ ...3. november 1918 -  Rabovka
Strečania, ináč celkom spokojní – 

vedení príkladom Stráňavcov, dali 
sa do rabovačky. Zo Stráňav – kde 
jediného žida Grunwalda vyrabova-
li – prišli do Strečna traja (pod ve-
dením Romualda Trnku) a všetkých 
strečianskych Židov vyrabovali už aj 
s pomocou strečanských obyvateľov. 
Od Maxa Haasa asi 3000 litrov kvitu 
(pálenky) pokradli, čo ich besnotu ešte 
viac podporovalo.  Znížili sa až do ne-
ľudskosti, keď v maštali chudobného 
žida živú kravu cez poly rozsekli. Na 
koňoch Haasa z hory drevo si doná-
šali a dojdúc z hory kone bez opatery 
hladné, smädné rozpustili.

Ryby vo Váhu dynamitom boli strie-
ľané...

Keď u židov všetko bolo vyrabované, 
mal prísť rad na faru a školu, lebo ne-
slýchaná sloboda sa mnohým ľúbila.

4 novembra podvečer asi tridsiati 
boli prichystaní a zhotovení, že cez 
noc faru vyrabujú. Farár o tom sa do-
zvedel a preto šatstvo a čo len mohol 
na poval kostola a do hrobu svätého 
spratal. Kedže vlámanie sa už do fary 
takmer za isté držal, a preto zatvoriac 
všetky miestnosti fary jakonáhle sa 
zotmelo aj s domácimi zanechal bu-
dovu a jednu noc strávil u Františka 
Buchtu (veľmi poriadneho a nábožné-
ho zmýšľania) a dve noci v najmenšej 
izbe potravinového družstva.

Pán Boh ale zachránil tak faru jak 
školu od takýchto útokov a zberba, 
obzvláštne od Jána Bukovinského – z 
vojenčiny sa navrátivšieho – veľmi po-
riadneho zmýšľania mládenca – na-
pomenutá a zahanbená – sa rozišla.

Poneváč voľakto v Žiline Strečanov 
oznámil, že stroja sa trať železničnú 
pokaziť, jeden večer pancierový voz 
bol na dráhu oproti Strečno postave-
ný a guľometom sa strieľalo na obidva 
konce dediny, čo všetkým strachom 
naplnilo všetkých a ku vytriezveniu 

donútilo.
Na druhý deň zo Žiliny zo šiestich 

mužov pozostávajúca vojenská stráž 
prišla do Strečna na prehliadku. Nie-
ktorí občania od kvitu podgurážení 
ich pristavovali, a keď cez Váh hájo-
vom odchádzali, kamene do nich há-
dzali. Títo prinútení boli k sebaobrane 
zbroj upotrebiť a strieľali na tých, čo 
na brehu strečanskom stáli. Vtedy bol 
prestrelený Michal Klocáň. Sotva ho 
do jeho domu doniesli a sviatosťami 
bol zaopatrený, zomrel. Mnohí pozna-
menali – čo aj skutočná pravda je – že 
po nedelách skoro vždy v čas služieb 
božích chodieval s poľovníkmi do hôr 
– teraz fl inta mu ukrátila život.

Pod dojmom hroznej nočnej streľby 
z guľometov Strečania veľkú schôdzu 
dožali v škole, kde o navodení poko-
ja a poriadku malo byť rokované. Ja 
– Pavel Chilko  farár utrápený od bez-
senných nocí – poneváč počítal som s 
tým že ani fara nevyhne sa rabovač-
ke – dalej rozmrzený od toho, že moji 
farníci – o ktorých toto vôbec by som 
nepredpokladal – tak nesvedomite do 
verejného lúpežníctva sa dopustili....
ďalej umorený od mnohých poverení 
a pohrebov, ktoré následkom španiel-
ky denne boli, nechcel som sa vôbec 
zúčastniť na žiadnom zhromaždení. 
Však ale- volaný – musel som ísť. Tu 
zvolená bola obecná národná rada za 
predsedu ktorej jednohlasne som bol 
zvolený. Národná rada na obe konči-
ny Strečna postavila stáž so zbrojou, 
aby žiadni tuláci sa nemohli v obci 
zhromažďovať a aby bezpečnosť osob-
ná a majetková bola navrátená. Jako 
predseda národnej rady so šiestima 
členmi poslaný som bol do Žiliny s 
odkazom, že občania už žiadnych vy-
tržností nebudú robiť ani robiť nedo-
volia a aby železnica streľbu na obec 
zanechala. Ukázali nám pancierový 
vlak, ktorý na noc zase mal byť proti 
Strečnu poslaný.

O pár dní nastal pokoj…”
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Záznam o rabovaní v 
úradnej  kronike obce 

Strečno
“…1918. Rabovačka.

Fotka hradu Strečno z roku 1918, z 
konca vojny. (Zdroj: Repozitár Sloven-
ské múzeum ochrany prírody a krajiny)

Svetová vojna vyžiadala si 
neopísateľných obetí, a do-
zvuky tejto v neukľudnenom 
obyvateľstve po ukončení vál-
ky križovaly myšlienkou hmot-
ného obohatenia a rabovačka 

Pokračovanie na nasledujúcej strane »
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bola pomsta chudobných na zbohat-
líkoch, ktorá zavládla celým krajom 
na židovských obyvateľoch. V obci 
nastala 5. novembra 1918 a vyvolali 
ju niektorí muži zo Stráňav a týchto 
vedúci bol akýsi Trnka, ktorý sa pre-
dieral svetom po válke za prácou. Ako 
starec prišiel 5. novembra  1918 s ka-
marátmi v podnapitosti zo Strániav 
a zasadli do krčmi Emanuela Gros-
sa, ktorý mal v tom čase ešte krčmu s 
vchodom od cesty a obchod s koloniál-
nym tovarom vo vedľajšej miestnosti 
od hornej strany tiež s vchodom od 
cesty. Zákazníci už boli v plnej opilosti 
a boli Grossom vyhostený, ktorý dve-
re zamknul aby spomínané vyhrážky 
počas návštevy týchto, neostali bez 
následkov. Trnka ako vedúci udieral 
palicou do duplovaných dvier a rám 
dverí. O rabovačke sa celkom vážne 
debatovalo a mnohí miestni občania 
vyčkávali každú minutku, ktorí boli k 
tomu pripravení. 

Jak ako na povel sa všetko dialo. 
Hlavný zážitok mali takmer všetci 
občania a to u statkára Haasa. Pom-
sta nemala ľútosti a ohľadu a Židia, 
ktorí do tejto nemilosti padli, museli 
sa ukryť aby aspoň životy zachránili a 
ľudia mali voľnosť. Došlo tiež k neľú-
tosti nad zvieratmi, čoho dopustil sa 
Ignác Bartek st., keď voľne vypustené-
mu býkovi železný klin vrazil do čela 
a tento bolestným ručaným behal po 
dvore a v bolestiach oslaboval. Reza-
li z neho ešte za živa po kusoch, čím 
odbytá bola jedna tragédia chtivosti 
ľudí. Kto cez koho môhol sa k čomu 
dostať, bral čo videl, takže aj dlážka aj 
okenné rámy boli odnášané. Celý ma-
jer, zariadenie bytové, hospodárskej 
bolo odnášané a hlavná chúťka ostala 
v liehovare. Nádrže liehu boli rozbyté 
a ľudia odnášali lieh domov kýbľoch 
a v nádobách v takom rozsahu, že 
tento ako potok tiekol z liehovaru do 
Váhu a ulica – cesta bola tak mokrá, 
že zapáchala liehom viac dní. Ľudia 
mali zásoby tohto, ktoré dostačovali 
na dlhý čas, že až v láhvach zakopá-
vali ho do zeme. Rabovačka došla tiež 
na Schwartza, ktorý býval v dome Ko-
páskovcov. Orabovaní takmer bez prí-
strešia na druhý deň sa nasťahovali, 
avšak ostali len medzi spustošenými 
holými múrami. Ľudia mali podoná-
šanú zbraň z války a aby rabovačka 
bez stopy neostala naverbovaní zá-

chranci strieľali na Strečno z druhé-
ho boku Váhu. A v tejto revolúcii bol 
smrteľne ranený na ceste pred prie-
vozom Klocán Olejkár J. Streľba tak 
zdesila občanov že museli sa nočnou 
hodinou večer, toho dňa ukrývať do 
pivníc, alebo do poľa, a mnohí odišli 
na Zlatné cez noc, čo sám ako 4. roč-
ný som zažil. Druhí deň bol kľudní a 
vyrovnávanie bohatých s chudobnými 
bolo u konca...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Záver 

Spomínaný Klocáň Olejkár J. bol s 
najväčšou pravdepodobnosťou po-
slednou obeťou prvej svetovej vojny z 
obce Strečno. Tieto tragické udalosti 
zachované vo farskej a obecnej kronike 
patria bezpochyby medzi najdrama-
tickejšie udalosti dejín našej obce a sú 
jasnou ukážkou toho, do akého šialen-
stva dohnala ľudí bieda, nedostatok a 
chudoba spôsobená dovtedy najväčšou 
vojnou v dejinách ľudstva. 

Na tomto mieste treba ešte pozname-
nať, že obidva zápisy sú z historického 
hľadiska veľmi vzácnym a autentic-
kým písomným svedectvom o situácii 
na slovenskom vidieku na konci prvej 
svetovej vojny  a svojím významom ďa-
leko prekračujú náš región.

Vznik 1. Československej republiky 
na konci októbra 1918 znamenal novú 
éru v slovenských dejinách. Obyvatelia 
obce Strečno tak prestali byť obyvateľ-
mi Rakúsko-Uhorského cisárstva a sta-
li občanmi Československej republiky. 
To je však už úplne nová etapa nielen 
dejín Strečna ale Slovákov vôbec. 

»  Dokončenie z predošlej strany

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Veríme, že naše štyri články o deji-

nách Strečna v rokoch prvej svetovej 
vojny (1914-1918) priniesli zaujímavé 
informácie pre všetkých, ktorých his-
tória obce Strečno zaujíma. Nakoľko 
hrozilo, že tieto udalosti sa vytratia z 
našej kolektívnej pamäte, keďže nikdy 
neboli zdokumentované a zozbierané, 
ďakujeme všetkým, ktorí zareagovali 
na naše výzvy a poskytli nám z rodin-
ných archívov a pamätí cenné infor-
mácie. Prispeli tak k tomu, aby sa na 
tieto udalosti opäť nezabudlo a navždy 
zostali zdokumentované pre budúce 
generácie práve v obecných novinách 
Strečniansky hlásnik.  

Silvester Trnovec ml. & Adriana Čiefová

ZDROJE:
1. Kronika Obce Strečno
2. Kronika farnosti Strečno
3. Súkromný archív Pavla Ďurču a Ma-
riána Kadášiho
4. Archív Vojenského historického 
ústavu v Bratislave
5. Archív Slovenskej národnej knižnice 
v Martine
6. Archív Rakúskej národnej knižnice 
vo Viedni Landesbibliothek Oberos-
terreich 
7. ĎURČO, Pavol: Strečno. Žilina: 
SOPP
8. KOVÁČ, Dušan a kol.: Kronika Slo-
venska 2. Bratislava : Fortina Print, 
1999. 
9. KOVÁČ, Dušan a kol.: Pramene k 
dejinám Slovenska a Slovákov XI b: 
Slováci v prvej svetovej vojne 1914-
1918. Bratislava : LIC, 2010. 

Pohľadnica Strečna z roku 1918, teda z posled-
ného roka vojny. (Zdroj: www.hrady-zamky.org)

Koniec vojny a veľké rabovanie v Strečne
Strečno v tieni prvej svetovej vojny 1914 -1918
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Mikroregión Strečno ponúka nádherné 
prostredie v prírode  s dávkou mystiky, 
oprostené od rušivých mestských vplyvov. 
Podobné miesta pomáhajú vytvoriť správ-
nu atmosféru pre tvorivosť. Preto sme tu 
zorganizovali festival slovenských konzer-
vatórií Konzerva fest. Na hrade a v pod-
hradí – v historickej dedine Paseka boli 
počas prvého júnového víkendu - piatku, 
soboty a nedele umiestnené vzdelávacie 
workshopy. Okrem toho nám obec Streč-
no vyšla v ústrety, a tak sa gro podujatia 
konalo práve v Kultúrnom dome Strečno. 
Slovenské konzervatóriá prezentovali svoje 
školské a absolventské predstavenia.

Konzerva fest vznikol z reálnej potreby 
konfrontačného priestoru pre slovenské 
konzervatóriá vyučujúce dramatické ume-
nie. Ako bývalý pedagóg predmetov herec-
ká tvorba či umelecký prednes som videl, 
že na konzervatóriách mnoho krát vzni-
kajú podnetné absolventské či ročníkové 
predstavenia, ktoré často na premiére za-
žívajú zároveň derniéru. Okrem toho školy 
aj umeleckí pedagógovia nemajú väčšiu 
možnosť vidieť výsledky umelecko-peda-
gogickej práce iných konzervatórií. 

Minulý rok na prvom ročníku Konzerva 
festu bolo päť škôl, tento rok sa podujatia 
zúčastnilo šesť súkromných konzervatórií. 
Niektoré ďalšie nemohli kvôli termínom 
konania podujatia, ale predbežne prisľúbili 
účasť na ďalší rok. Preto predpokladáme, 
že v budúcnosti sa podľa ohlasov zapojí 
viac účastníkov. Každopádne na podujatí 
bolo 100 priamych účastníkov konzerva-
tórií z Košíc, Prešova, Topoľčian, Zvolena a 
Martina. V piatok a sobotu 5.a 6.júna bolo 
na javisku DK Strečno 7 školských divadel-

Konzerva fest 2015
festival slovenských konzervatórií v Strečne

5. – 7. júna 2015

ných predstavení.
Vo vzdelávacej rovine sme študentom 

pripravili workshopy v umeleckých okru-
hoch, ktoré na konzervatóriách nie sú 
dostatočne podchytené vzdelávacími os-
novami, ale ich potreba je opodstatnená. 
Lektormi boli ľudia z praxe, ktorí majú 
bohaté skúsenosti vo svojich odboroch. 

študentov s vysokoškolským pedagógom. 
S podobným zámerom na workshop diva-
delnej kritiky prišla Elena Knopová, ktorá 
vyučuje aj na Akadémii umení, popri tom 
pracuje v SAV – Kabinet divadla a fi lmu a 
zároveň je uznávaná divadelná teoretička 
a kritička. S jej prispením mali študenti 
aj ich pedagógovia príležitosť konzultovať 
prístupy k umelecko-pedagogickej praxi. 
Tým tiež nepriamo podporujeme kontinu-
álne vzdelávanie učiteľov. Táto skúsenosť 
nám na ďalší ročník Konzerva festu ponú-
ka vytvorenie workshopu aj pre pedagó-

Pohybové a fyzické divadlo viedol Jaro 
Vinařský, fi lmovú dielňu mali na starosti 
Peter Pavlík a novopečený Strečňan Tomáš 
Bobáň. Na worskhop tvorivého písania 
prišla Katarína Hitzingerová, ktorá vyu-
čuje na Akadémii umení v Banskej Bys-
trici. Z pedagógov VŠMU viedla Barbora 
Zamišková dielňu bábkového divadla. Za-
pojením pedagógov umeleckých vysokých 
škôl podporujeme  vytvorenie kontaktu 

gov, s cieľom skvalitnenia dramaturgickej 
a režijnej práce pedagógov herectva. 

Na budúci rok by som rád festival viac 
spropagoval, aby výsledky umeleckého 
vzdelávania mohla oceniť široká verejnosť 
vo väčšom meradle. Svoj účel však Kon-
zerva fest splnil, lebo sa v rámci jedného 
podujatia stretli študenti rôznych škôl, ich 
pedagógovia, vysokoškolskí pedagógovia 
a divadelná kritika. Viaceré konzervatóriá 
ponúkli pomoc pri organizovaní ďalšieho 
ročníka, čo ponúka možnosť riešiť aktuál-
ny stav a celoplošne skvalitňovať výučbu 
na stredných umeleckých školách. Táto 
udalosť presahuje možno základné prio-
rity VÚC, ale jej dosah je celoslovenský a 
najmä celospoločenský, lebo pomáha vy-
tvárať živý „kreatívny priemysel“. Ten v zá-
padných krajinách vytvára omnoho väčšie 
percento HDP ako je tomu na Slovensku.

Nad podujatím prevzal záštitu župan Ži-
linského samosprávneho kraja Juraj Bla-
nár. Spoluorganizátori boli Žilinský samo-
správny kraj, obec Strečno a hrad Strečno 
v pôsobnosti Považského múzea Žilina. 
Konzerva fest fi nančne podporilo Minis-
terstvo kultúry SR a  Nadácia Pontis z do-
tačného programu Kia motors.

Mgr.art. Michal Legíň, zo strany organizá-
torov SSŠ Martin a Spoločnosť Bod – spoloč-
nosť na podporu umeleckého vzdelávania

Filmásky workshop na paseke pod hradomFilmásky workshop na paseke pod hradom

SKDK Topoľčany, Lysistrata AristofanesSKDK Topoľčany, Lysistrata Aristofanes
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V obecnej knižnici boli vypísané témy 
literárnych súťaži: ,,Tvorba vlastnej kni-
hy“ Vyhodnotenie bolo 4.5.2015 Deti ZŠ 
sa v hojnom počte zapojili do tvorby a 
nemali sa v svojich prácach za čo hanbiť. 
I obsahovo i vlastnou grafi ckou úpravou 
,výrobou obalu boli ich práce jedinečné. 
Práce hodnotila so mnou i p.uč.Brunová 
a p.Albrecht , za ich ochotu a čas im ďa-
kujem.

V prvom  stupni základnej školy sa 
umiestnili žiaci: 1.Tamarka Prieložná, 
2.Eliška Kováčová, 3. Božka Šmidová

V druhom stupni ZŠ sa umiestnili žiaci: 
1. Simonka Sapietová, 2. Lukáš Kadaši, 3. 
Erik Kubo

 28.mája 2015 boli slávnostne po zvlád-
nutí abecedy „pasovaní“ naši prváčiko-
via za čitateľov. Tentokrát ich bolo 18 a s 
pani učiteľkou Kotekovou sme ich radosť 
vystupňovali tým, že po prečítaní peknej 
rozprávky  si každé dieťa  zobralo svoju 
prvú knižku domov. Ešte v tomto škol-
skom roku si deti s p. učiteľkou návštevu 
knižnice zopakujú a stretnú sa tam i s na-
šimi predškolákmi . 

11.júna bola vyhodnotená literárna sú-
ťaž na tému: „Moja rozprávka“ vyhod-
notenie bolo spojené s besedou  o našom, 
dovolím si tvrdiť, najznámejšom sloven-

Akcie v obecnej 
knižnici

skom rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom 
s kompetentným spisovateľom Igorom Vá-
lekom, ktorý  vydal vo viacerých knižných 
tituloch jeho rozprávky  v novej grafi ckej 
úprave so zrozumiteľnejším  prerozpráva-
ním  na túto dobu, aby sa deťom dostali do 
rúk rozprávky, ktoré akoby sa prestali čí-
tať. V poslednej dobe vidím , že deti si po-
žičiavajú skôr  knihy, ktoré sú pekne gra-
fi cky upravené a pritom deti možno až tak 
neobohatia. Preto je dobré, že naše krásne 
rozprávky z našich detských čias dostávajú 
i ,,nový šat“ . Niet slovenského diela, ktoré 

by dostalo toľko nových vydaní. Boli a aj 
budú nevyčerpateľným zdrojom pre lite-
rárnych i výtvarných umelcov. Môžeme 
ich vidieť i v  televízii .Na rozprávku ,,O 
dlhom nose“  či rozprávku ,,Soľ nad zla-
to“ si spomenieme  každý z nás. Nemali 
by sme zabúdať na minulosť slovenské-
ho národa, ktorá sa  práve v slovenských 
ľudových rozprávkach zachováva. Ľudia 
z  generácie na generáciu nasávajú  do 
svojich sŕdc krásu, lásku a dobrotu práve 
z rozprávok Pavla Dobšinského, ktorý sa 
narodil na začiatku 19.storočia. I preto je 
dobre si jeho rozprávky pripomínať . Súťa-
žiaci boli vyhodnotení trojčlennou poro-
tou so mnou p. Pokornou a p. Albrechtom.

Umiestnili sa nasledovne:
V prvom stupni: 1. Emka Troščáková, 2. 

Tamarka Prieložná, 3. Timea Ovečková
V druhom stupni ZŠ: 1. Viktoria Tara-

bová, 2. Martinka Klocáňova, 3.Andrejka 
Smolková

V mesiaci jún boli v našej knižnici deti 
materskej školy, 4 -5 ročné detičky, o týž-
deň neskôr terajší prváci s našimi pred-
školákmi - potenciálni  budúci  čitatelia. 
O tom, že ich knižky bavia, ma presvedči-
li, pozorne počúvali a s radosťou ako je u 
deti typická, odchádzali. Verím, že do na-
šej knižnice si cestu nájdu a uvítam pomoc 
od ich starších súrodencov, aby s nimi 
navštívili našu  knižnicu a túto ich túžbu 
ku knižkám podporili. Rodičia v súčasnej 
hektickej dobe niekedy čas na to nemajú. 
Ale ak si čas na návštevu so svojimi deťmi 
nájdu, neobanujú to.

Prichádzajú prázdniny, čas oddychu pre 
našich žiakov a študentov. Prajem všet-
kým deťom v tomto ich vysnívanom čase 
naplnenie ich snov a ak budú mať chuť na 
dobrú knižku, môžu si ju prísť požičať. 
Knižnica prázdniny nemá. Teším sa na 
Vašu návštevu.

                           Vaša knihovníčka

13. mája 2015 uplynulo šesťdesiat rokov odo dňa, keď si povedali svoje áno Emil Pitel a Ilona rod. 
Drevenáková. K významnému životnému medzníku im okrem najbližších gratuloval v mene obce tiež 
starosta Bc. Dušan Štadáni.
Veľa zdravia a pohody v ďalšom spoločnom živote praje tiež redakcia obecných novín.

Diamantový sobášDiamantový sobáš
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Týždeň po sezóne sa vo vynovenom zre-
konštruovanom  futbalovom areáli v Streč-
ne uskutočnil turnaj starších žiakov už 
4.ročníkom  Memoriálu Jarka Hanuljaka. 
Vydarené podujatie venované zosnulému 
chlapcovi hrajúcemu v žiackej kategórií za 
tunajší klub  organizoval futbalový klub v 
spolupráci s Obecným úradom Strečno, 
Základnou školou Strečno, Radou rodičov, 
Jarkovými rodičmi Jaroslavom a Zuzkou a 
mnohými  dobrovoľníkmi. Tradične veselú 
atmosféru počas celého dňa režíroval hlá-
sateľ Kamil Tichý ,,don Kamilo“.
Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev rozdele-
ných  do dvoch trojčlenných skupín. Sku-
pinu A tvorili FK Strečno, TJ Považan Ne-
zbudská Lúčka a OŠK Nededza. V skupine 
B boli OŠK Baník Stráňavy, TJ Fatran Va-
rín a TJ Partizán Kunerad. V skupinách sa 
hralo systémom každý s každým  2-krát po 
25 minút. Každé družstvo odohralo v zák-
ladnej skupine po 2 zápasy. Podľa umiest-
nenia v základných skupinách sa následne 
hralo o celkové umiestnenie.
Do záverečného fi nálového súboja sa pre-
bojovali víťazi skupín  Nededza a Kunerad. 

Duel bol nesmierne vyrovnaný a dramatic-
ký do samého záveru. Z víťazstva sa rado-
vala napokon  Nededza po rozhodujúcom 
góle Marka Bugalu. 
Najlepším hráčom turnaja sa stal domáci 
Timotej Čičmanec. Vo  Varíne vyrastá kva-
litný brankár Miroslav Cesnek. So šiestimi 
presnými zásahmi sa strelcom turnaja stal 
kuneradský Daniel Dolník. Za ,,talent z 
talentov“  bol vyhlásený nededzký Peter 
Drábik. Usporiadatelia udelili cenu za naj-
krajší gól turnaja,  ktorú vďaka excelentnej 
presnej pravej šibenici získal baník Michal 
Lopčiansky.
Na tejto akcií sa ukázalo viacero šikovných 
futbalových nádejí. Predviedli veľa krás-
nych akcií, gólových príležitostí, emócií, 
smútku a aj plaču. Fanúšikovia a rodičia 
si prišli na svoje a spoločne s chlapcami 
sa podelili o krásny a radostný futbalový 
zážitok.
Taktiež domáci klub chce poďakovať všet-
kým  divákov, ktorí prispeli svojim dob-
rovoľníckym a sponzorským príspevkom 
pre rozvoj žiackeho družstva a prípravky. 
Ďakujeme!

IV.ročník Memoriálu
  Jarka Hanuljaka

Výsledky
Nededza-Strečno - 4:2 (1:2)
Peter Drábik 3,Pavol Meriad – Andrej 
Zaťura,Timotej Čičmanec
Stráňavy – Varín - 0:1 (0:0)
                    Jakub Šušoliak
N.Lúčka – Nededza  0:0
Kunerad – Stráňavy - 5:1 (2:0)
Daniel Dolník 3, Dávid Dolník, Ján 
Škorvánek – Timotej Klocáň
Strečno – N.Lúčka - 2:0 (2:0)
Róbert Taraba, Michal Beháň
Varín – Kunerad  0:2 (0:2)
               Daniel Dolník 2

Tabuľka A
1. Nededza 1 1 0 4:2 4
2. Strečno 1 0  1 4:4 3
3. Nezb.Lúčka 0 1 1 0:2 1

Tabuľka B
1. Kunerad 2 0 0 7:1 6
2. Varín 1 0 1 1:2 3
3. Stráňavy 0 0 2 1:6 0

Zápas o 5.-6.miesto
Nezbud.Lúčka  - Stráňavy  - 2:1  (2:0)
Matúš Cvacho, Michal Šipčiak – Michal 
Lopčiansky

Zápas o 3.-4.miesto
Strečno – Varín - 4:0 (1:0)
Andrej Zaťura 2,Timotej Čičmanec, Ja-
kub Peťko

Finále
Nededza – Kunerad - 2:1  (1:1)
Juraj Vrábel, Marko Bugala – Daniel 
Dolník

Konečné umiestnenie družstiev:
1. OŠK NEDEDZA
2. TJ PARTIZÁN KUNERAD
3. FK STREČNO
4. TJ FATRAN VARÍN
5. TJ PARTIZÁN NEZB. LÚČKA
6. OŠK BANÍK STRÁŇAVY

Individuálne ocenenia:
Najlepší  talent  turnaja:

Peter Drábik (OŠK Nededza)
Najkrajší  gól  turnaja: 

Michal Lopčiansky (OŠK Stráňavy)
Najlepší  hráč: 

Timotej Čičmanec (FK Strečno)
Najlepší  brankár: 

Miroslav Cesnek (TJ Fatran Varín)
Najlepší  strelec:  

Daniel Dolník – 6 gólov (TJ Kunerád)
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Hodnotenie sezóny 2014/15 
žiackeho mužstva

Mužstvo žiakov sa v tejto sezóne umiestni-
lo na peknom 3. mieste.
V jarnej časti sezóny sme odohrali niekto-
ré výborné zápasy,  najmä v Terchovej , v 
Nededzi a doma s Rosinou, kde sme po-
razili výkonnostne a futbalovo silné muž-
stvá. Naopak  herný výpadok sa prejavil v 
zápasoch v Krasňanoch, v Štiavniku, v L. 
Lúčke,  kde sa prejavila nekoncentrovanosť 
a výkonnostná kolísavosť mužstva.  Mrzí 
nás aj posledný zápas, kde sme len remizo-
vali doma so susednými Stráňavami.
Napriek týmto rôznorodým výsledkom 
môžeme hodnotiť sezónu kladne. Hrá-
či postupne získavajú nové skúsenosti s 
kvalitnejšími súpermi v I. triede. (pozn. v 
predchádzajúcom ročníku sme hrali nižšiu 
2. triedu). Prvoradým cieľom nie je posta-
venie v tabuľke, ale výchova športovcov, 
futbalistov a zmysluplné využívanie voľné-
ho času našich detí.
V tomto ročníku v mužstve žiakov končia 
7 hráči – Zaťura A., Peťko J., Čičmanec T., 
Štadáni I.,  Oberta T., Taraba R., Košová J.  
Ďakujeme im za ich výkony a reprezentá-
ciu obce v tejto kategórií a veríme, že budú 
vo futbalovej kariére pokračovať.  Prajeme 
veľa zdravia a úspechov. Zároveň veríme, 
že sa nám podarí mužstvo žiakov doplniť o 
mladších žiakov nielen z prípravky.

Róbert Benedig, tréner žiakov
KONEČNÁ TABUĽKA

I.TRIEDA ŽIACI
1 Krasňany 30 23 2 5 116:39 71
2 Rosina 30 23 1 6 180:35 70
3  FK Strečno 30 20 2 8 106:53 62
4  FK Predmier 30 18 3 9 82:36 57
5  FK Hliník 30 18 2 10 131:93 56
6  FK Terchová 30 16 7 7 96:45 55
7  ŠK Štiavnik 30 17 4 9 89:53 55
8  Liet. Lúčka 30 15 5 10 85:54 50
9  TJ Horný Hričov 30 14 3 13 64:53 45
10  TJ Tatran Bytčica 30 13 5 12 90:66 44
11  TJ Zbyňov 30 12 4 14 75:93 40
12  Veľké Rovné 30 9 1 20 44:70 28
13 Baník Stráňavy 30 6 6 18 36:90 24
14 OŠK Nededza 30 6 2 22 32:143 20
15  Kamenná Poruba 30 3 1 26 20:183 10
16  TJ Višňové 30 2 2 26 22:162 8
Prehľad zápasov jarnej časti :
FK STREČNO – OŠK STRÁŇAVY 1:1 
(0:1),  Michal Beháň 59min.
TERCHOVÁ – STREČNO 3:4 (2:2), Zaťu-
ra, Peťko 3x
STREČNO – VIŠŇOVÉ 5:1 (4:0), Peťko 5x
LIETAVSKÁ LÚČKA – STREČNO 5:0, 
STREČNO – KAMENNÁ PORUBA 3:0, 
kontumačne , hostia nepricestovali
HLINÍK - STREČNO 4:2 (1:1), Zaťura, 
Hubočani
ŠTIAVNIK – STREČNO 6:2 (4:1), Jakub 
Beháň , Čičmanec
STREČNO – ROSINA  3:1 (1:0), Zaťura 

2x, Peťko 
NEDEDZA – STREČNO  2:6 (1:5), Peťko 
2x, Taraba 2x , Čičmanec, Michal Beháň 
FK Strečno – Bytčica 0:2 (0:1)
TJ Zbyňov – FK Strečno 1:2 (0:1), Zaťura 
2x,
FK Strečno – FK Predmier 2:0 (1:0), Šta-
dáni , Peťko 
FK Strečno – TJ Veľké Rovné 4:1 (1:1), Peť-
ko ,  Beháň Michal, Zaťura ,  Boris Oberta 
TJ Horný Hričov – FK Strečno 3:1 (0:0), 
Peťko Jakub 
Strelci jesennej časti mužstva žiakov:
14 gólov Peťko Jakub, 7 gólov Zaťura An-
drej, 3 góly Beháň Michal, 2 góly Čičmanec 
Timotej, Taraba Róbert, 1 gól Beháň Jakub, 
Hubočani Adam, Štadáni Ivan, Oberta Bo-
ris   

Mužstvo dorastu
Túto sezónu chlapci zabojovali o zachova-
nie sa v IV. lige skupina sever. Po skončení 
sezóny sme obsadili  9. miesto v tabuľke. 
Výkony v tejto sezóne boli lepšie ako v pre-
došlej,  keď sme nedostávali zbytočne karty 
za neslušné správanie. Chcem sa poďako-
vať za dobrú spoluprácu Ing. Róbertovi  
Benedigovi, trénerovi žiackeho mužstva, 
keď sme museli dopĺňať káder s chlapca-
mi od žiakov. Taktiež poďakovanie patrí aj 
vedúcemu mužstva Mariánovi Beháňovi, 
ktorý nám obetavo pomáha pri doraste-
neckom mužstve.
Za predvedené výkony chcem chlapcom 
poďakovať a v nasledovnej sezóne chceme 
hrať o lepšie, vyššie miesta.

Ľubomír Belko, tréner dorastu
Výsledky zápasov v jarnej časti sezóny:
Oščadnica – Strečno 3:2, R. Samec, J. Ta-
raba
Strečno – Belá 1:1, R. Samec

Zborov n./ Bystricou – Strečno 1:3, R. Sa-
mec, J. Taraba, E. Hauer
Strečno – Varín 2:1, B. Samec- 2
Terchová – Strečno 3:2, J. Taraba, A. Za-
ťura
Fatran Krasňany – Strečno 1:1, A. Jankulár 
Štiavnik – Strečno 6:0
Radoľa – Strečno 3:1, F. Stráňavčin
Strečno – Skalité 6:1, E. Hauer, T. Oberta, J. 
Taraba- 2, R. Samec-2
TJ Slovan Podvysoká – Strečno 3:2, J. Ta-
raba, R. Samec
Strečno – Rajec 2:2, B. Samec, E. Hauer
St. Bystrica – Strečno 0:3, P. Galadík, J. Ta-
raba, E. Hauer
Strečno -  Kys. Lieskovec 7:1, J. Taraba-3, B. 
Samec – 2, T. Oberta, P. Galadík
Strelci gólov
Branislav Samec- 11 gólov, Juraj Tara-
ba- 10, Richard Samec- 6, Erik Hauer- 5, 
Andrej Zaťura- 3, F. Beháň, J. Beháň, A. 
Jankulár, P. Galadík - 2, F. Stráňavčin, T. 
Oberta - 1

KONEČNÁ TABUĽKA 
IV.LIGA DORAST U19 SKUPINA A

1 ŠK Štiavnik 26 19 2 5 93:30 59
2 FK Rajec 26 17 5 4 68:26 56
3 ŠK Belá 26 16 5 5 78:36 53
4 FK Terchová 26 16 3 7 65:45 51
5 Zborov nad Bys. 26 13 5 8 64:53 44
6 TJ Fatran Varín 26 13 4 9 72:46 43
7 Oščadnica 26 11 1 14 67:65 34
8 Podvysoká 26 10 2 14 44:67 32
9 FK Strečno 26 9 4 13 46:56 31
10  Kys. Lieskovec 26 9 2 15 54:85 29
11 ŠK Radoľa 26 8 2 16 45:85 26
12 TJ Fatran Krasňany 26 7 4 15 53:65 25
13 TJ Slovan Skalité 26 5 6 15 37:74 21
14 Stará Bystrica 26 3 7 16 31:84 16

Dorast FK Strečno  2015Dorast FK Strečno  2015
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Mužstvo mužov : V. liga sever 
Tím FK Strečno muži  ukončilo  sezónu 
2014/2015 na 5.priečke, na grafe si môže-
te všimnúť, že záver našim chlapcom ne-
vyšiel podľa predstáv, ale pred začiatkom 
jarnej časti by sme si túto pozíciu určite 
priali, lebo  sme sa posunuli o 5 priečok 
vyššie. Bližšie si môžete pozrieť konkrétne 
štatistiky hráčov, ktorí v danom ročníku 
nastúpili. Najlepším strelcom sa stal Tibor 
Kašjak 12 gólov, ktorý sa vhodne etabloval 
v našom mužstve. Veríme, že bude u nás 
naďalej pôsobiť. Postupne sa doliečujú 
zranení hráči Partik Beháň, Jakub Beháň, 
Andrej Barošinec, Vojto Oberta – prajeme 
im dobrý herný vstup do novej sezóny. Na-
ďalej očakávame uzdravenie dlhoročného 
hráča Petra Sokolovského. Veríme, že si dá 
koleno do poriadku a ešte nastúpi za svoj 
klub.

Počas leta a v jesennej časti  budú pokra-
čovať práce na rekonštrukcií areálu – pri-
pravuje sa  rozsiahlejšia  obnovu  športovej 
haly „koniareň“,  aby sa postupne stala kul-
túrnejšou a vhodnou pre návštevníkov zá-
pasov, turnajov, ale aj možným priestorom 
pre posedenia, oslavy a iné s využívaním pre 
širšiu verejnosť Strečna.

Po jesennom 10. mieste a zložitej situácií 
ohľadom dlhodobo zranených domácich 
hráčov sme mali v FK plné ruky práce s 
doplnením kádra pre jarnú časť.  Zároveň 
sa snažíme o dlhodobejšiu stabilizáciu 
mužstva a klubu s postupným zlepšovaním 
vo všetkých smeroch (futbalovo, organi-
začne, fi nančne, zlepšovaním a skrášľova-
ním prostredia futbalového areálu),  čo je 
v dnešných časoch veľmi zložité nielen v 
našej obci, ale na celom Slovensku.
Ďakujeme všetkým hráčom, najmä dlho-
ročným oporám mužstva , ktorí v tomto 
ročníku nastúpili za naše mužstvo a svojim 
pôsobením sa snažili o čo najlepšie výsled-
ky. Veríme, že nastávajúca sezóna bude už 
len lepšia.
Poďakovanie patrí aj realizačnému tímu 
mužstva – hrajúcemu  trénerovi Jakubo-
vi Beháňovi a Róbertovi Kánovi a taktiež 
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našim verným fanúšikom, ktorí nás pod-
porujú pri vyhratých ako aj (a to je dôleži-
tejšie)  pri prehratých zápasoch.
V krátkej letnej prestávke bude naším zá-
merom pripraviť mužstvo mužov na novú 
sezónu tak, aby sme bojovali o popredné 
priečky v 5. lige. 

 Víťazné mužstvo „Medveďov“ na tur-
naji neregistrovaných hráčov v Tošanovi-
ciach. 

Výsledky ich zápasov:
Medvedi - Tošanovice 7:1
Medvedi - Český Tešín 5:1
Medvedi - Mojš  2:2
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 26. júna 2015 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, P. Ďurčo ml., OU Streč-
no

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

Dňa 30. a 31. mája 2015 sa konal pod zá-
štitou predsedu Žilinského samosprávne-
ho kraja p. Juraja Blanára a za spolupráce 
MD – Bavaria s.r.o. Žilina už XIV. ročník 
pretekov minikár v Belej-Kubíkovej a v 
Lutišiach. 

Ide o motoristický šport, hoci žiaden mo-
tor nemajú, preto patrí medzi najekologic-
kejší šport. Je hlavne pre deti od 4 rokov,  
a preto sme sa rozhodli trošku zviditeľniť 
tento šport aj v žilinskom regióne a uspo-
riadať preteky v Kubíkovej. Je nám poteše-
ním, že okrem nových žilinských miniká-
ristov sa pretekov zúčastnili aj priatelia z 
Moravy a Čiech. Počasie nám  prialo oba 

Tradičný Výstup na Javorinu pri príleži-
tosti oslobodenia sa tentokrát niesol tiež 
v znamení osláv okrúhleho – 70. výročia 
oslobodenia a víťazstva nad fašizmom.

Strečnianska komunita okrem hromad-
nej účasti na výstupe, ktorému prialo 
počasie, sa tiež ako všetci poklonila aj pa-
miatke obetí pri pamätníku na Javorine.

Slávnostného ceremoniálu sa zúčast-
nili zástupcovia odbojových organizácií, 
zastupiteľských zborov a Žilinského sa-
mosprávneho kraja.  Jubileum bolo prí-
ležitosťou na ocenenie obcí za zásluhu  v 
národnom boji za oslobodenie a rozvíja-

Výstup na Javorinu a ocenenie Strečna
nie odkazu Slovenského národného po-
vstania. Obci Strečno bolo od Ústrednej 
rady Slovenských protifašistických bojov-
níkov udelené Čestné uznanie a starosta 
Bc. Dušan Štadáni obdržal medailu M.R. 

Štefánika III. stupňa.
Záver pre strečniansku časť účastníkov 

výstupu a osláv  bol aj v tomto roku pri 
guľáši na Ostredku, ktorý  zabezpečil  ly-
žiarsky oddiel.                   /pa/

Preteky minikár

Juraj ObertaJuraj Oberta

dni, z čoho mali radosť najmä najmladší 
účastníci pretekov. Celkovo sa pretekov 
zúčastnilo 38 jazdcov. Krásna príroda ter-
chovskej kotliny v nás všetkých len umoc-
nila perfektný zážitok z jázd našich prete-
károv.

V súčasnosti je náš žilinsko-strečniansky 
klub minikár najsilnejší klub na Slovensku. 
V sobotu Miško Oberta, žiak I. triedy ZŠ 
SNP v Strečne obsadil 1. miesto a v nedeľu 
krásne 2. miesto v kategórii M1. 

Juraj Oberta sa v sobotu umiestnil 
na peknej 8. priečke a v nedeľu zaujal 
7. miesto v kategórii M4.              

 Monika Obertová - riaditeľ pretekov
Miško ObertaMiško Oberta
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71. výročie SNP

V čase uzávierky obecných novín sa uskutočnili pri Pamätníku francúzskych partizánov 
spomienkové oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania. Organizátori – Ži-
linský samosprávny kraj, obec Strečno a Oblastný výbor SZPB v Žiline program osláv 
naplnili na vrchu Zvonica 28. augusta 2015  o 16:00 hod.

11. júl bol pre náš Dobrovoľný hasič-
ský zbor ďalším významným medzníkom 
na skvalitňovanie a  zvýšenie záujmu o 
činnosť, ktorej zmyslom je ochraňovať a 
zachraňovať verejný a súkromný maje-
tok.  Nová zbrojnica i projekt na materi-
álne dovybavenie patrili kvalitatívne k 

Nové hasičské auto
najvýznamnejším príspevkom v doterajšej 
90- ročnej  histórii zboru.

K „úplnej spokojnosti“ im chýbalo iba 
auto s adekvátnymi parametrami.

Permanentná snaha zriaďovateľa zboru – 
obce a stály záujem starostu priniesli svo-

V sobotu 15.augusta  sa vo futbalovom 
areáli Radinové v Strečne uskutočnil tra-
dičný turnaj starších pánov Strečno Cup. 
Tento už v poradí 13. ročník mal špecific-
ký význam, a to v podobe 40.výročia od 
založenia klubu starších pánov Medvedi 
Strečno, ktorí boli zároveň aj usporiadateľ-
mi tohto vydareného podujatia. Táto par-
tia má bohatú športovú históriu. Okrem 
niekoľko významných  víťazných turnajov 
vo veľkom a malom futbale, sálovom fut-
bale, nohejbale, biliarde sa im splnil veľký 
futbalový sen. V roku 1994 postúpili do 
najvyššej 1.slovenskej ligy v sálovom fut-
bale, v ktorej účinkovali dve nezabudnu-
teľné sezóny. Tento historický úspech sa 
považuje aj za historický športový úspech 
obce Strečno. Spoločne pevne veríme, že 
aj ostatné športy v obci ako je stolný tenis, 
volejbal, bowling napodobnia Medveďov. 

Samotného turnaja sa zúčastnilo 5 klu-
bov z blízkeho okolia. Hralo sa systémom 

Medvedi oslavovali
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»  Dokončenie z 1. strany
je ovocie. V sobotu o pol šiestej poobede 
prišlo IVECO DAILY CAS 15 IS70C12BA/
WISS/15/0,75 na dvor hasičskej zbrojnice. 
Za volantom s ministrom vnútra SR – Ró-
bertom Kaliňákom. 

Nasledovali krátke vstupy starostu Duša-
na Štadániho, ktorý poďakoval za dar pre 
obec s významným výskytom mimoriad-
nych udalostí, ministra vnútra a aj pred-
sedu ŽSK Juraja Blanára, ktorí vyjadrili 
potešenie z auta pre DHZ a tiež vyjadrili 
túžbu, aby tento pekný dar síce vytváral v 
občanoch pocit bezpečnosti, ale bol mini-
málne nasadzovaný .

Potom už odovzdal minister Kaliňák ve-
liteľovi DHZ Strečno Marekovi Bukovin-
skému kľúče od auta a spoločne s členmi 
zboru a početnou verejnosťou si ho pre-
zreli  po posvätení kňazom a následne aj 
postriekaním šampanským. 

Nové hasičské auto
V tomto období bolo odovzdaných sa-

mosprávam na Slovensku 400 takýchto vo-
zidiel, z toho  50 pre Žilinský samosprávny 
kraj.

Technicky vynikajúce vozidlá spĺňajú ná-
roky lokálnych potrieb a určite budú tvoriť 
významný doplnok pomoci profesionál-
nym zborom. 

Zaškolenie na hasičské vozidlo
Krajské riaditeľstvo hasičského a zá-

chranného zboru v Žiline vykonalo 15. 
augusta zaškolenie pre užívateľov nových 
vozidiel Iveco Daily, odovzdaných do po-
užívania obciam ministrom vnútra Ró-
bertom Kaliňákom v rámci projektu na 
rozmiestnenie síl a prostriedkov k zvýše-
niu odolnosti  Slovenska voči živelným po-
hromám. Školenia v Ludrovej sa za Strečno 
zúčastnili dvaja šoféri a šiesti technici.

/pa/

Hlavnou činnosťou Obecného 
podniku služieb Strečno s.r.o. (ďa-
lej len OPS)  je v súčasnosti  projekt 
„Materská škola Strečno – nadstav-
ba, prístavba a stavebné úpravy – I.e-
tapa“, ktorý začal v mesiaci jún 2015. 

Hlavným cieľom tejto I.etapy  je 
zrealizovať nadstavbu 3. nadzemné-
ho podlažia materskej školy (ďalej 
len MŠ) vrátane strechy a schodis-
ka do štádia hrubej stavby. Čiže bez 
podláh, omietok, zateplenia ako aj 
vnútorného vybavenia. 

Do konca letných prázdnin plá-
nujeme dokončiť obvodové múry 
3. nadzemného podlažia a osadiť 
okná. V mesiaci september dokon-
číme vnútorné nosné priečky a po 
uvoľnení dočasného skladu MŠ (na 
1. nadzemnom podlaží v prístavbe) 
dokončíme túto miestnosť vrátane 
podlahy, omietok, elektroinštalácie 
a kúrenia. 

V súvislosti s nedostatočnými skla-
dovými priestormi v MŠ sme boli 
nútení nad rámec tejto etapy projek-
tu dokončiť aj miestnosť na 2. nad-
zemnom podlaží, čo prinieslo men-
šie zdržanie i nárast nákladov.

Ďalšie zdržanie spôsobila menšia 
úprava projektu na poslednú chvíľu. 
Išlo o to, že táto etapa predpokladala 
pri nadstavbe odstránenie pôvodnej 
strechy a hrozilo veľké riziko zate-
čenia v prípade dažďa, tak ako sa to 
žiaľ stalo pri projekte nadstavby zá-
kladnej školy v roku 2010.  Aby sme 
tomuto predišli, bol zvolený variant 
zhotovenia montážneho podopre-
tia strechy oceľovou konštrukciou. 
Čiže novú strechu sme realizovali 
ešte pred odstránením starej. Toto 
riešenie sa ukázalo ako opodstatne-
né, pretože napriek pomerne suché-
mu letu nás zastihlo zopár prudkých 
búrok, ktoré nám však nespôsobili 
takmer žiadne škody.      

Naším cieľom bolo zrealizovať hlav-
né (predovšetkým hlučné a prašné) 
práce tak, aby nebola ovplyvnená 
prevádzka MŠ po letných prázdni-
nách. Som presvedčený, že tento cieľ 
sa nám podarí naplniť. Aj napriek 
tomu, že práce budú pokračovať aj 
v mesiaci september, verím, že náj-
deme s pracovníkmi MŠ spôsob a 
režim prác tak, aby sme minimálne 
ovplyvňovali chod MŠ. 

 Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti

Od 13. 12. 2015 má dôjsť k zmene názvu 
železničnej zastávky Strečno na Nezbud-
ská Lúčka - Strečno.

Zmena historicky a všeobecne známeho 
názvu je dlhoročnou agendou starostov 
Nezbudskej Lúčky.

Pôvodné označenie z 19. st. vychádzalo 
s najväčšou pravdepodobnosťou z exis-
tencie dominanty strečnianskeho hradu 
a významného sídla, aj keď bola zastávka 
umiestnená k katastri susednej obce.

Pôvodná požiadavka na názov Nezbud-
ská Lúčka bola nakoniec na základe po-
súdenia  pripomienok  kvôli všeobecne 
známejšiemu Strečnu a cieľovej turistickej 
destinácii zmenená na názov Nezbudská 
Lúčka – Strečno.

Dopravný úrad SR rozhodol, že k zmene 
dôjde v termíne zmeny grafikonu – v de-
cembri t.r.

Zmena názvu zastávky sa v zmysle záko-
na o dráhach vykoná na náklady toho, z 
koho podnetu ku zmene názvu dochádza. 
Náklady v čiastke očakávanej správou Ne-
zbudskej Lúčky – 3000 eur  tak  budú hra-

Zmena názvu železničnej zastávky
dené z ich obecného rozpočtu. 

Starostka Nezbudskej Lúčky sa nechce v 
súčasnosti, keď ešte nemá v rukách prá-
voplatné rozhodnutie, k nemu vyjadrovať. 
No podľa týždenníka MY Žilinské noviny 
mala začiatkom roka z tohto prípadu zmie-
šané pocity, pretože znamená významné 
zaťaženie  rozpočtu malej samosprávy, 
ktorý stačí iba na pokrytie základných vý-
davkov.                                                     /pa/
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Ruženec (lat. rosa- rium: záhrada ruží) 
je rozjímavá modlit- ba široko rozšírená v 
katolíckej cirkvi. Je po- važovaná za tradičný 
symbol rímskokatolíc- kej cirkvi a významný 
prvok mariánskej úcty. Počas modlitby 
svätého ruženca mod- liaci sa rozjíma nad 
najdôležitejšími uda- losťami spásy, udalos-
ťami zo života Ježiša Krista a Panny Márie. 
Modlitba začína zna- mením kríža a slova-
mi: „ V mene Otca...“, teda prežehnaním 
sa. Nasleduje vyzna- nie viery, Otče náš a 
trikrát Zdravas Mária. Do tzv. päťdesiatkov 
sa vkladajú postupne tajomstvá. Jednotlivé 
desiatky sa skladajú z modlitby Pána Otče 
náš, desiatich Zdra- vasov a chválospevu 
Sláva Otcu. Po kaž- dom desiatku sa vkla-
dá Fatimská prosba: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy...“ Svätý ruženec sa skladá z 
dvadsiatich tajomstiev zo života Ježiša Krista a Panny Márie, ktoré sú po Apoštolskom 
liste pápeža Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae rozdelené do štyroch častí. Prvá 
obsahuje radostné tajomstvá, druhá tajomstvá svetla, tretia bolestné tajomstvá a štvrtá 
slávnostné tajomstvá. Svätý ruženec je silná modlitba, ktorá nám pomáha sústrediť sa 
a pozdvihnúť ducha. Povyšuje náš život. Osvecuje ducha i srdce. Kto sa modlí ruženec, 
modlí sa k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Modliť sa ruženec znamená uvažovať 
spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote. Modliaci sa stáva účastným milostí, kto-
ré Ježiš Kristus a Panna Mária zaslúžili svojím životom plným lásky. Ruženec je pre 
kresťana cestou, na ktorej je Mária matkou, učiteľkou a sprievodkyňou pomáhajúcou 
veriacim svojím silným orodovaním. Modlitba ruženca predstavuje hlboký zážitok 
Máriinho materstva. Je cestou, ktorá veriacich privádza k živému kontaktu s tajom-
stvom Krista a jeho Najsvätejšej matky. O pôvode ruženca sa vedú diskusie a historické 
bádania. Jeho pôvod je spájaný s kňazom Dominikom Guzmanom. Legenda hovorí, 
že Panna Mária sa mu zjavila vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorých sa mala 
prednášať modlitba a rozjímanie o živote jej syna, Ježiša Krista a porazí bludy a utrpe-
nia. V prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Avšak to mohol robil 
len človek, ktorý vedel čítať. Aj negramotní veriaci pociťovali potrebu predkladania 
prosieb prostredníctvom Panny Márie. Od 12. storočia sa zachoval zvyk modlitby, kto-
rá obsahovala anjelov pozdrav vo chvíli zvestovania. Modlitba Zdravas Mária získala 
svoju podobu v 15. storočí a bola potvrdená pápežom Piom V. v roku 1566. Veriaci ľud 
si ju veľmi obľúbil a modlil sa ju čoraz častejšie po modlitbe Otče náš. K mariánskej 
modlitbe sa postupne pridávali tajomstvá zo života Ježiša Krista zoradené jedno za 
druhým ako zrnká retiazky. Počas pontifikátu Pia V.  vznikla tradičná podoba ruženca.  
Pius V. ju štandardizoval a uviedol pre celú Cirkev. Ruženec sa čoskoro stal modlitbou 
všetkých, bohatých, chudobných, učencov, aj nevzdelaných. Nevie sa, kto prvý uvil 
modlitby Zdravas Mária ako ruže do venca, do tvaru korunky ruží pre Pannu Máriu. 
Niet pochýb o tom, že to bola poetická duša. Tie ruže predstavujú lásku, úctu, náklon-
nosť, uznanie, vďačnosť, dar našej Matke, Panne Márii, matke Spasiteľa, prvej z Cirkvi.

AM

Ruženec

Tridsiaty  jún 1955 bol dňom sobáša Jo-
zefa Zajaca a Vilmy rod. Žabkovej.

V deň šesťdesiateho výročia spoločného 
manželského života ich navštívil aj starosta 
obce, aby sa svojou gratuláciou pripojil k 
príbuzným, priateľom a známym.  

Takisto redakcia Strečnianskeho hlásnika 
praje manželom k vzácnemu jubileu ešte 
veľa radosti zo spoločne strávených chvíľ 
v kruhu rodiny a všetkých, ktorých majú 
radi.

Diamantový sobáš

Rozšírenie kapacity MŠ
Na základe projektovej žiadosti zo 17. 

februára t.r nám bola pridelená dotácia 
54 tis. eur na rozšírenie kapacity mater-
skej školy. Podpisom zmluvy z augusta 
2015 medzi poskytovateľom – Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a obcou Strečno budeme môcť do-
končiť už začatú nadstavbu MŠ nielen 
z vlastných prostriedkov.  Rozpočet na 
vnútorné stavebné práce, kotolňu a za-
riadenie veľkokuchyne v celkovom ob-
jeme 11 4670,30 eur tak bude pokrytý 
dotáciou až na 47 %.

Dotáciu môžeme vyčerpať do 31. 12. 
2016 a vzhľadom na postup prác pri 
nadstavbe MŠ je to dostatočný časový 

úsek na úspešné dokončenie a vytvo-
renie zodpovedajúcich podmienok pre 
výučbu našich najmenších.

Obnova pamätníka
Po niekoľkonásobnom každoročnom 

podávaní žiadostí na rekonštrukciu Pa-
mätníka francúzskych partizánov cez 
dotačný systém Ministerstva kultúry 
na obnovu kultúrnych pamiatok sme 
boli v tomto roku konečne úspešní. 
Odsúhlasených 5000 eur spolu s našou 
finančnou  spoluúčasťou 861 eur  bude 
ďalším príspevkom obce k zachovaniu 
zodpovedajúceho stavu svedka účasti  
Francúzov v bojoch II. sv. vojny na na-
šom území.

Vlaňajší príspevok z Ministerstva vnút-

ra umožnil vyčistiť balustrádu a okolie 
pamätníka. Z dotácie MK SR doplníme 
predovšetkým chýbajúce či narušené 
kamenné platne, dlažbu a schody.

Pamätník je nielen spomienkou na 
padlých  Francúzov a našou dominan-
tou, ale svedčí i o našom prístupe k vý-
znamnému dejinnému medzníku, čo 
pozitívne hodnotia všetci jeho návštev-
níci a účastníci spomienkových osláv.

Projekt rekonštrukcie 
verejného osvetlenia

Na štvrtom zasadnutí OZ 18. mája 
starosta predložil poslancom informá-
ciu o možnosti získania prostriedkov 
na modernizáciu verejného osvetlenia 
v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR (ope-
račný program Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast)  s 5% spoluúčasťou 
obce, s dátumom uzavretia výzvy : 30. 
september 2015. 

Návrh bol jednohlasne prijatý. Spraco-
vaná projektová žiadosť bola podaná na 
príslušný orgán – Ministerstvo hospo-
dárstva SR začiatkom augusta

Projekt vychádza zo svetelnotechnickej 
štúdie obce  a počíta s výmenou zastara-
ných výbojkových svietidiel za svietidlá 
LED technológie a súčasne doplnenie 
LED svietidiel na miestach, kde súčasný 
stav nespĺňal svetlo-technické normy. 
Plánovaný počet vymenených svietidiel 
je 244 ks. Taktiež budú nahradené dva 
obecné rozvádzače.                                    /pa/
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12. augusta navštívila Strečno rodina 
Reného Bonota – syn Alain s manželkou, 
deťmi, zaťom a vnúčatami. Spolu osem 
členov rodiny syna partizána, ktorý sa o 
mieste, kde jeho otec padol a je na neho 
spomienka, dozvedel pre dvoma rokmi! 
Alain Bonot sa narodil v roku 1935 a od 
svojich piatich rokov sa jemu a jeho ses-
tre stopa otca stratila. Ako dvanásťroč-
nému mu zomrela aj mama. Vyrastal u 
príbuzných, aj v sirotinci. 

Založil si rodinu a žijú v oblasti Cham-
pagne.

Jeho zať David Gerardin je civilným 
pracovníkom ministerstva obrany a až 
on pomocou archívnych materiálov zis-
til, že otec René (*1905) padol na Sloven-
sku a jeho meno je vtesané do pamätníka 
na vrchu Zvonica.

V Strečne ich sprevádzal Silvester Trno-
vec ml. Pán Bonot nebol na pamätníku 
schopný povedať slovo, iba mlčal a pla-
kal, zrejme sa  snažil pochopiť svoj osud, 
ale predovšetkým si premietal život otca, 
o ktorom nič nevedel, dokonca si rodi-
na myslela, že sa niekde usadil a založil 
si rodinu.  No on bol od 6. januára 1945 
mŕtvy – zastrelený a následne spopolne-
ný.

Podobne si mohol rozvíjať svoj obraz i 
v pamätnej izbe na obecnom úrade. Vi-
del históriu výstavby pamätníka aj úctu, 
ktorú v Strečne venujú francúzskym bo-
jovníkom.

Pri prijatí starostom sa dozvedeli i o 
vzťahoch Strečna s rodiskom veliteľa 
francúzskych partizánov – bretónskymi 
mestami Sain Pol de Leon a Roscoff od 
Pavla Albrechta a aj ich tlmočníka Sila, 
ktorý bol jedným z prvých detí, cez ktoré 
sme nadviazali s Francúzskom družbu, 
aby tak, ako píše nápis na pamätníku – 
silnelo bratstvo z ohňa povstania.

Od zástupcov obce dostali knihu o 
Strečne a viaceré propagačné materiá-
ly vo francúzštine. Zať Alaina Bonota 
nám zas venoval brožúru, ktorá mapuje 
vojnový život a posmrtné ocenenia jeho 
otca. Nižšie uvedený preklad je úvodom 
tohto textového a obrazového materiálu 
René Bonot – vojak prvej triedy, venova-
ný jeho synovi od svojej rodiny k život-
nému jubileu. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Drahý Alain, 
Pri príležitosti Tvojich 80-tych naro-

denín sme sa rozhodli, Agnès, deti a ja, 
pripomenúť si muža, ktorý nemal šťastie 
prežívať dôležité udalosti Tvojho života s 
Tebou, a to Tvojho otecka, Reného Henri 
Louisa Bonota.  

Nie, nebudem písať o celom jeho živote, 
spomeniem len obdobie, počas ktorého 

svojim zanietením a činmi hájil ideály 
Francúzska ďaleko od svojich blízkych a 
za hranicami vlasti.

Jeho stopy, ako odbojára a komunistu, 
viedli v apríli 1940 do Auxerre. V septem-
bri 1943 sa mu ako väzňovi v zajateckom 
tábore XVII A v Rakúsku podarilo s ďal-
šími kamarátmi ujsť po viacerých mesia-
coch v zajatí. Prešiel do Maďarska a tam 
sa zapojil do Titovej armády. 

Neskôr sa pridal do francúzskej roty 
československej partizánskej brigády Ge-
nerála Milana Rastislava Štefánika, zná-
mej ako „Fochov prápor“ počas jej vzniku 
v lete 1944. Táto jednotka sa skladala z 
vojnových zajatcov a z utečencov z STO 
(Povinná pracovná služba). V auguste 
1944 bojovali bok po boku so slovenskými 
partizánmi. 

18. októbra 1944 bol počas bojov v Kru-
pine, na južnom Slovensku, ranený. Ošet-
rený bol vo zvolenskej nemocnici. 

2. decembra 1944 ho počas jednej razie v 
Banskej Bystrici znovu zajali nemeckí SD 
spolu s ďalšími troma kamarátmi a v Bys-
trici bol opäť uväznený.  

6. januára 1945 ho nacisti previezli do 
Nemeckej, kde bol spolu s ďalšími kama-
rátmi a slovenskými civilistami poprave-
ný. Následne ho spopolnili v peciach jednej 
vápenky. 

Jeho meno sa nachádza na pomníku 
padlým v meste Saint-Memmie v Marne 
ako aj na spomienkových tabuliach na 
radnici a na kostole. 

Taktiež je jeho meno spomenuté na streč-
nianskom pamätníku, ktorý bol postavený 
na pamiatku francúzskych partizánov na 
Slovensku a odhalený v auguste 1956. 

Po smrti bol menovaný vojakom prvej 
triedy a boli mu udelené nasledujúce fran-
cúzske ocenenia:

• Vojenský kríž 39-45 s palmou v r. 1946 
(2015)

• Odbojová medaila v r. 1973
• Medaila vojenských utečencov v r. 1951
• Kríž dobrovoľného odbojového bojov-

níka v r. 2014
• Medaila za väznenie z dôvodu odboja 

(so sponou „internovaný“) v 1965
Okrem týchto ocenení  mu boli Česko-

slovenskou republikou udelené po smrti aj 
ďalšie ocenenia:

• Československý vojnový kríž 39-45 v r. 
1956

• Pamätná medaila pri príležitosti 20. 
výročia SNP v r. 1965

Po prečítaní týchto niekoľko riadkov a 
vzhľadom na prestížne ocenenia, ktoré 
boli Vášmu otcovi udelené Francúzskom a 
Československou republikou, sme úprim-
ne presvedčení, drahí Alain a Josette, že 
mate právo hovoriť o Vašom oteckovi ako 

o „svojom otcovi-hrdinovi“.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

V predvečer osláv 71. výročia SNP 
nám zaslal Alain  Bonot ďakovný list:

Niekoľko riadkov o našom pobyte na 
Slovensku

Prečo som sa rozhodol absolvovať túto 
cestu v  sprievode mojich deti a vnúčat? 
Pri príležitosti mojich 80-tych  narode-
nín mi manžel jednej z mojich dcér, Da-
vid Gérardin, poručík Ministerstva obra-
ny Francúzska, pripravil úžasný darček: 
podarilo sa mu získať detailné informá-
cie o vojenskom pôsobení môjho otca, 
Reného Bonota:  V roku 1940 sa môjmu 
otcovi  podarilo ujsť zo zajatia v Maďar-
sku a pridať sa k partizánom v Českoslo-
vensku. Moje deti mi navrhli, aby sme sa 
spoločne vydali na púť, ktorej cieľom bol 
pomník postavený na pamiatku partizá-
nov v Strečne.

Mali sme šťastie, že sa nás ujal Silvester 
Trnovec, vnuk jedného Strečňana, ktorý 
sa s partizánmi sám stretol. Ten nám vy-
svetlil, kto to boli partizáni, čo vykonali, 
porozprával nám o ich odvahe, vlaste-
nectve a o ich boji za slobodu.

Keď sme prišli k pomníku postavenom 
na česť francúzskych partizánov, ktorí 
neváhali položiť svoj život v boji za slo-
bodu a vzoprieť sa nacistickej ideológii, 
premohli nás emócie. Úprimne sme oce-
nili to, v akom vynikajúcom stave je pa-
mätník, čo svedčí o úcte, ktorú obyvatelia 
tejto úžasnej obce vzdávajú francúzskym 
partizánom.

Potom nás veľmi srdečne prijal pán sta-
rosta a jeho poradca, ktorý ma na staros-
ti spomienkové oslavy. Previedli nás po 
obecnom úrade a ukázali nám pamätnú 
izbu. 

Taktiež sa nám naskytla možnosť pre-
viezť sa plťou po Váhu a z nej objaviť 
miesta, na ktorých kedysi prebiehali 
boje, a tak lepšie pochopiť, čo prežíval 
môj otec.

Na záver sme boli srdečne uvítaní v 
penzióne Irenka, kde sme ochutnali tra-
dičné jedlo. Majiteľka nás veľmi milo pre-
kvapila, keď nám doniesla domáci dezert 
„na účet podniku“, pretože sme boli prí-
buznými partizána. Veľmi nás to dojalo.

Bol to pre nás naozaj emotívny deň. 
Veľká vďaka patrí Silvestrovi za to, že 
nás sprevádzal, ako aj pánovi starostovi a 
jeho poradcovi.

Ak mi to môj zdravotný stav dovolí, 
bude pre mňa cťou zúčastniť sa  budúci 
rok na každoročných oslavách na pamät-
níku.

Alain Bonot, 
syn Reného Bonota (1905-1945)

(preklady Katarína Albrechtová)   /pa/

Silný príbeh partizána a jeho rodiny
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Alain Bonot,  Silvester Trnovec ml. na návštene u starostu obce

Pôvodná relácia na podporu cestovného ruchu,  ktorú uvádza televízia Markíza od roku 
2012, sa opäť objavila na televíznych obrazovkách v pondelok 6. júla v inovovanej podobe 
Vo štvorici po Slovensku vlakom.

Už pred týmto dátumom si hlavní protagonisti – herci napr. obľúbenej Partičky a štáb 
pripravovali vstupy do 45 minútových šotov.

23. navštívili i Strečno, kde boli ich záujmovým cieľom plte. Po vystúpení z vlaku vo 
Vrútkach sa k nám vydal Róbert Jakab s Lukášom Latinákom, aby  sa zoznámili s plavbou 
po Váhu a predstavili ju každému, kto má o krásy Slovenska záujem. 

Pltníci im ukázali, s čím oni prispievajú k jeho  prezentácii a tiež akým umením. Lukáš 
s Robom si to skúsili a pretože to zvládli k spokojnosti faktora strečnianskych pltníkov – 
Vlada Melu, tento každému  odovzdal Pasovací dekrét pltníka spôsobilého plavby Streč-
nianskou úžinou. 

Premiéra programu 3. augusta v hlavnom vysielacom čas Markízy o 20.15 hod. a ná-
sledne i repríza poobede v piatok ukázala časť ponuky nášho kraja. Plte boli určite prí-
spevkom, ktorý zaujal.  Zvládli to pltníci svojím prístupom, výkladom a samozrejme i 
ústretovosťou pri príprave. 

Ich produkt si pochvaľovali aj Lukáš s Robom a veríme, že nielen im, ktorí si to už dáv-
nejšie chceli skúsiť a teraz sa presvedčili, že to bol dobrý tip, ale každý koho oslovila ich 
pozvánka, bude odchádzať zo strečnianskych pltí spokojný.                                           /pa/

Vo štvorici po Slovensku 

Chumiec bol i tento rok 26. júna miestom 
usporiadania akcie Jánske ohne. Opäť sme 
sa stretli s pripomienkou tradície, ktorú 
nám pripravili hasiči, urbár a obecný úrad.

TJ Sokol Žilina usporiada  26.9.2015 ďalší 
ročník raftových pretekov na trase Vrútky 
– Strečno.

Záujemcovia  sa môžu prihlásiť cez on-
line prihlasovací systém do 31.8. 2015 do 
24:00 hod..  

Štartovné:
150 EUR/posádka bez raftu  
100 EUR/posádka so svojim raftom  
V cene je zahrnutá výzbroj a výstroj pre 

členov posádky, občerstvenie, doprava na 
štart.

Prihláška a bližšie informácie sú na linku 
http://tjsokol.eu/rafty/propozicie.

Preteky raftov
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

4. ročník  Komparo   Mgr. M. Hliníková
Slovenský jazyk  max. 71 bodov   35,63 bodov priemer  50,18%
80% a viac:  Juraj Kadaši  85,9% , Petra Honková  83,1%                                                                                                            
70% a viac:  Emma Troščáková  70,4%
Matematika  max. 50 bodov   27,31 bodov priemer  54,62%
90% a viac:   Tania Balátová    92%
80% a viac :  Juraj Kadaši  80%
70% a viac:  Anna Dikošová 78%, Nikolas Kubo 72%, Sebastián 

Klocáň 70%
Prírodoveda  max. 34 bodov  16,86 bodov priemer  49,59%
80% a viac:  Juraj Kadaši  85,3%, Šimon Srneček    82,4%
70% a viac:  Timo Hanuliak 79,4%,Timo Kuric 76,5 %
Vlastiveda  max. 34 bodov    24,18 bodov priemer  71,12%
90% a viac   Juraj Kadaši  100% , Aneta Samcová   97,1%, Nikolas 

Kubo 94,1%, Šimon Srneček    91,2%
80% a viac:  Jakub Martinček  88,2%, Boris Oberta  85,3%, Petra 

Honková     82,4% 
70% a viac:  Tania Balátová, Michal Cvacho, Timo Hanuliak, Se-

bastián Klocáň – všetci 76,5%, Sebastián Bačár – 70,20%
Všeobecné študijné predpoklady  max. 60 bodov  33,81 bodov 

priemer  56,36%
70% a viac : Juraj Kadaši 75%, Tania Balátová, Timo Hanuliak,  

Sebastián Klocáň, Šimon Srneček, Emma Troščáková – všetci 70% 

5.ročník: Slovenský jazyk a literatúra          Mgr. M. Maroszová
Čitateľská gramotnosť max. 40 bodov 18,89 bodov priemer 

47,22%
70% a viac:  Dominik Mikula      75,00%   Jakub Klocaň    72,50%    

Nina Franeková    70,00%
6. ročník : Matematika   Mgr. K. Srnečková
Matematická gramotnosť max. 35 bodov   
6.A 18,00 bodov priemer 51,43%
nad 80% :  Lujza Klocáňová  88,57%

Oznam pre 
žiakov a rodičov
Riaditeľstvo ZŠ SNP 

Strečno oznamuje 
žiakom a rodičom, že 
slávnostný začiatok 
šk.r. 2015/2016 bude 
v stredu 2. septembra 
2015 v sále kultúrne-
ho domu v Strečne o 
8:30 hod.

Výsledky elektronického testovania 2014/2015   
Priemery tried a výsledky najlepších jednotlivcov za ročník / nad 70%

SJL   MAT     ANJ   INF   BIO   PRI VLA VSP
4. 50,18% 54,62% 49,59% 71,12% 56,36%
5. 47,22%

6.A 51,43%
6.B 53,75%
7.A 41,50 %
7.B 55,64 %
8. 47,90 %
9.   28,89%   29,62%

nad 70%  :Martin Nimrichter  71,43%, Adrián Dvorský   71,43 %
6.B 18,81 bodov priemer 53,75%
nad 80% :Tomáš Mano 85,71 %, Timea Tarabová  82,86%, Do-

minik Hurka  80,00%
nad 70% : Viktória Verešová 77,14 %, Nikola Melová 74,29%, 

Paulína Horáková  71,43%, Dominik Santa 71,43%

7.ročník:  Informatika max. 30 bodov        Mgr. M. Klocáň
7.A 12,45 bodov priemer 41,50%
70% a viac:  nikto     /60% a viac:  Rebeka Dudusová 63,33%, 

Kristína Verešová 60%/
7.B 16,69 bodov priemer 55,64 %
70% a viac:  Martin Stráňavčin  70%  /60% a viac:  Róbert Melo, 

Patrícia Zrelicová 63,33%, Lenka Vojvodová 60%/

8.ročník:  Biológia max. 40 bodov          Mgr. S. Polláková
19,16 bodov priemer 47,90 %
70% a viac:  nikto   /60% a viac:  Aneta Benedigová 65 %, Gabrie-

la Kuricová   65 %,  Klaudia Štadániová  60 %/

9.ročník: Anglický jazyk A2.1 max. 60 bodov   Mgr. M. Morav-
číková

17,77 bodov priemer 29,62%
70% a viac:  nikto ,  
60% a viac:  nikto  
/najlepší  výsledok Viktor Leščinský 56,67 % /

9.ročník: Slovenský jazyk  max. 40 bodov         Mgr. J. Kubišová, 
Mgr. E. Trnovcová

11,56 bodov priemer  28,89%
70% a viac: nikto,  
60% a viac:  nikto       
/najlepší výsledok: Katarína Ďurčová 57,50%/  
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V školskom areáli bolo opäť veselo.  Rada rodičov v spolupráci s obcou a zá-
kladnou školou pripravili 1.júna 2015 program pre naše deti. Pozvanie prijali a 
program pripravili aj hasiči. Do areálu zavítali aj deti materskej škôlky, ktoré oslo-
vil najmä veľký nafukovací hrad, za ktorý ďakujeme nášmu pánovi starostovi. A 
tak v sprievode hudby, športových disciplín a atrakcií  čas rýchlo ubiehal. Za spl-
nené disciplíny deti dostali občerstvenie a sladké balíčky. Atmosféru počas akcie 
doplnili aj pekne pomaľované tváričky. Skvelý program pripravili záchranári a 
ich štvornohí verní spoločníci. Za pomoc ďakujeme aj pedagogickému kolektívu, 
obci, OPS, rodičom a žiakom  9. ročníka.

Vďaka členom Rady rodičov a priateľom pri ZŠ SNP v Strečne  aj za pomoc pri 
ostatných akciách.

Tešíme sa opäť v ďalšom školskom roku.
Karol KOPÁSEK a kolektív Rady rodičov pri ZŠ SNP v Strečne

Zábavný deň 2015 

Svet
Ročné obdobia sa menia,
medvede celú zimu lenia.
Príde jar a kvitnú kvety,
žiaci v škole píšu vety.
 Starší žiaci doma sedia,
 prváci už čítať vedia.
 Na jeseň už lístie padá,
 panda hľadá svoje mláďa.
Nebo, peklo, naša Zem,
neviem, kam sa dostanem.
V pekle je človeku zle,
v nebi sa zas raduje.
 Pijem iba zdravú vodu,
 no predsa tú z vodovodu.
 Lesy v lete zelené,
 mám nápady strelené.
Mám rád veci, mám rád ľudí,
o piatej ma psíček budí,
Spievam piesne, skladám text,
hodí sa mi tam slovo next...
 Takto náš svet funguje...

(Tomáško Mano ,6.B)

Obecná knižnica vyhlasuje  literárnu  
súťaž v próze na tému:

„Moje zážitky z prázdnin“
Súťaž je pre žiakov ZŠ ,vyhodnocovať 

sa bude v dvoch kategóriách pre žiakov 
prvého  a druhého  stupňa. Rozsah prác 
od 1 až 4 strany. Príspevky treba nosiť 
do obecnej knižnice od septembra do 
16.10.2015.Tešim sa na Vaše príspevky.

Dňa 23.6. sa v telocvični obce Strečno konal volejbalový turnaj o POHÁR 
PREDSEDU o.z. VOLLEYBALL STREČNO, ktorého cieľom je spropagovať vo-
lejbal a pritiahnuť mládež k tomuto nádhernému športu v našom regióne. Cieľ 
sa v nemalej miere aj darí napĺňať, keďže tento rok sa turnaja zúčastnilo 46 detí z 
obce Strečno (z toho 39 aktívne ako hráči), ktoré súťažili ako zmiešané družstvá 
v dvoch kategóriách (starší a mladší žiaci). Turnaj je organizovaný predsedom 
občianskeho združenia VOLLEYBALL STREČNO (Mgr. Jaroslav Štefko), ktorý 
by chcel aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na spoluorgani-
zácii tohto podujatia, a to najmä spoločnosti TU reality, vďaka ktorej bol tento 
rok turnaj zabezpečený na veľmi vysokej úrovni. Špeciálna vďaka patrí konateľovi 
spoločnosti pánovi Martinovi Majdakovi, ktorý prišiel mladým volejbalistom zo 
Strečna osobne odovzdať ocenenia. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj 
obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Strečno Bc. Dušanovi Štadánimu a tiež 
riaditeľovi  ZŠ SNP Strečno Mgr. Mariánovi Obertovi, ktorí vytvárajú podmienky 
na rozvoj volejbalu v Strečne.

POHÁR PREDSEDU 
o.z. VOLLEYBALL STREČNO

Prázdniny
Prázdniny sa priblížili,
Všetci sme sa potešili.
Po vonku radi beháme,
celý deň sa prehráme.
 Letné vtáčiky lastovičky,
 vyspevujú si pesničky.
 Všetci vieme, že je leto,
 na školu nemyslíme pre to.
O chvíľu už škola volá,
zas učenie dookola!

(Rebeka Beháňová, 6.B)
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Strečno leží na styku východnej časti 
Žilinskej kotliny a Malej Fatry poniže 
strečnianskeho prelomu Váhu. Severnú 
pahorkatinnú časť chotára tvoria treťo-
horné uloženiny pokryté terasovitými 
náplavami toku. Južným smerom pre-
chádza do Malej Fatry, ktorú tvoria dru-
hohorné horniny. Prelom je takmer 7 km 
dlhý  kľukatý úsek Váhu medzi Dubnou 
skalou a Strečnom, ktorým sa Váh pre-
rezáva cez malú Fatru. Chotár má hnedé 
lesné pôdy, lesy len v pohorí. Stred obce 
leží v nadmorskej výške 360 m, chotár 
350 – 1000 m. Miestnymi časťami Streč-
na je Krakov, Hore dolinou, Od Stráňav, 
Od Váhu, Za skalou a Zlatné.

Prvé slovanské kmene prišli na územie 
Slovenska niekedy v 5. - 6. storočí. Ar-
cheologické nálezy potvrdzujú, že vlna 
slovanského osídlenia zasiahla tiež seve-
rozápadné Slovensko. Na strednom Po-
važí bolo dosť husté slovanské osídlenie, 
pravda, hustota obyvateľstva nemohla 
byť taká, ako v úrodnejších krajoch Slo-
venska. Severná časť Trenčianskej stoli-
ce patrila do Nitrianskeho kniežatstva a 
neskoršie bola súčasťou veľkomoravskej 
štátnosti. Žilo tu len slovanské (sloven-
ské) obyvateľstvo. Na základe archeolo-
gických výskumov možno tvrdiť, že na 
území Strečna bolo kontinuitné osídlenie 
už od 8. – 10. storočia. Z nálezov stredo-
hradištnej keramiky na hradnej výšine v 
Strečne možno usudzovať, že už niekedy 
v dobe veľkomoravskej tu mohlo byť dre-
vené opevnenie. Staršie slovenské osíd-

lenie pripomína Bašta. Je to malé zemné 
opevnenie kruhovitého tvaru na temeni 
kopca vedľa hradu priamo nad dedinou. 
Podľa nájdenej keramiky tu v 12. – 13. 
storočí stála drevená veža (bašta) pred-
chodca hradu. Aj v sedle tesne pod hra-
dom (Letník) je malé zemné opevnenie 
neznámeho pôvodu. Hradný hrebeň sa 
smerom na juh mierne dvíha a asi pol ki-
lometra od hradu tvorí plošinu s niekoľ-
kými mohylovitými útvarmi (Dedové). 
Tu pochovávali miestnych obyvateľov.

Po rozpade Veľkej Moravy sa zo slo-
venského etnika postupne vytvárala 
slovenská národnosť. Obyvatelia, ktorí 
žili na území Strečna, boli nositeľmi slo-
venských výrobných a kultúrnych tradí-
cií. O etnicite tohto územia nemôže byť 
pochýb. Jeho starými obyvateľmi boli 
Slováci, čo dokladajú tiež miestne názvy 
a osobné mená. Miestne názvy, ktoré sa 
zachovali v listinách z neskoršieho obdo-
bia možno odvodzovať len zo slovenčiny. 

Dvanáste storočie znamenalo na seve-
rozápadnom Slovensku koniec včasno-
historického obdobia. Ďalší postup osíd-
ľovania v tejto oblasti môžeme sledovať 
už na základe listinného materiálu. Pro-
vincia Strechua sa spomína v listine pa-
latína Mateja z roku 1316. Hrad Strečno 
je po prvýkrát doložený v roku 1321. Lis-
tinou Karola I. Róberta zo spomínaného 
roku boli mešťania Žiliny oslobodení od 
mýta aj v Strečne. Znamenalo to, že hrad 
bol strategickým miestom, ktorý strážil 
obchodnú cestu. Jeho majetky museli byť 

hospodárky rozvinuté. Strečno patrilo 
medzi kráľovské hrady a možno exis-
tovalo už v 13. storočí. Od 14. storočia 
prudko sa rozvíjajúce Strečno získalo i 
časť majetkov z územia Starého hradu. 
Okolo hradu sa vytvorila hospodárska 
základňa pozostávajúca z agrárnych síd-
lisk, čiastočne aj výrobných stredísk.

V 14. storočí hrad figuruje v prame-
ňoch ako Strechen (1321), Strychen 
(1358) a Strechyn (1384). Od 14. storočia 
sa vystriedalo veľa majiteľov hradu a pri-
ľahlého panstva. Jeho prvými držiteľmi 
boli Balašovci a po nich Matúš Čák Tren-
čiansky. Ako majiteľ Strečna sa v rokoch 
1338 – 1369 spomína Mikuláš zo Seče. V 
roku 1384 sa pripomínajú „officiales de 
castro Stechin“. Na prelome 14. a 15. sto-
ročia hrad a panstvo patrili Sandzivojovi 
z Ostrorogu.

Kráľ Albert daroval v roku 1439 svojej 
manželke viaceré majetky v Trenčianskej 
stolici, medziiným aj panstvo Strečno. K 
panstvu patrili dediny Strečno, Oškerda, 
Snežnica, Teplička nad Váhom, Gbeľany 
a ďalšie dediny na ľavom brehu Váhu. Sú-
časťou strečnianskeho panstva bola i časť 
Nededze. Druhá časť bola vo vlastníctve 
zemianskej rodiny, podobne ako časť 
Mojšovej Lúčky, ktorá bola majetkom 
zemanov z Mojša. Získali ju pravdepo-
dobne v polovici 14. storočia a patrila im 
aj v roku 1536. Majetkový podiel v obci 
Strečno a Tri Dvory mala zemianska ro-
dina Hranostajovcov, ktorá tu vlastnila 
dve kúrie. Donáciu dostala od kráľa Al-
berta v roku 1438. Neusporiadané poli-
tické pomery v krajine podporovali hos-
podársky chaos. Kráľovský hrad Strečno 
(Strechen) dostal v roku 1442 do zálohu 
Ján Čapek zo Sán. O rok neskôr bol zá-
ložným pánom hradu a panstva Pongrác 

Z minulosti obce Strečno za feudalizmu
prvá časť

Autor: 
PhDr. Slavko Churý

Strečniansky hlásnik chce nielen aktuálne informovať, ale aj rozširo-
vať vedomosti o obci. Je preto významným dokumentačným prame-
ňom, ktorý slúži k poznaniu súčasnosti i minulosti. Do prvých čísel 
pravidelne prispieval i doterajší riaditeľ Štátneho archívu v Žiline Mgr. 
Peter Štanský, manžel vtedajšej riaditeľky našej ZŠ Mgr. Ľubice Štan-
skej. Boli to historicky relevantné články a záznamy z obecnej kroniky 
o hrade, škole, častiach obce, tuneloch, pltiach a pod. 

Vďaka jeho vzťahu k Strečnu a záujmu starostu Alfonza Klocáňa 
sme sa dostali o.i. aj k prameňu, ktorý dokumentuje  zrejme doteraz 
faktograficky nepoznané obdobie. Historicky cenný materiál spracoval 
renomovaný autor – historik PhDr. Slavko Churý. 

Mgr. Štanský v tom čase pre nás taktiež od odborníkov zabezpečil 
ucelené materiály o flóre, faune, geologických a geografických pome-
roch a nivelačnom bode, ktoré mali byť podkladmi pre plánované vy-
danie knihy o Strečne.

Našim stálym záujmom je vydať  publikáciu i o  feudálnom Strečne  a ďalších faktoch 
aj v ucelenej forme, akonáhle na to nájdeme možnosti. Dovtedy bude však určite víta-
ným zdrojom nových a cenných informácií i náš Hlásnik. 

Ďakujeme tiež Linde Balcárovej za prepis a za lustračné materiály od Mgr. Silvestra 
Trnovca ml. a Mgr. Michala Jureckého z Považského múzea v Žiline a veríme, že Streč-
no za feudalizmu na pokračovanie bude ďalším príspevkom k nášmu sebapoznávaniu.

Replika hradu Strečno zo 17. storočia
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z Liptovského Mikuláša, ktorý ho mal v 
držbe s prestávkami až do 80-tych ro-
kov 15. storočia. Poľný veliteľ Ján Trnka 
z Ratibořan na Strečne 20. januára 1480 
potvrdil, že Tomáš Tárczai mu vyplatil 
dlžobu 600 uhorských zlatých. Pavol Ki-
niži (z abovskej Kiniže) vlastnil panstvo 
Strečno od roku 1483, po ňom ho zde-
dila jeho vdova Benigna, ktorá sa neskôr 
vydala za Pavla Horváta. V roku 1483 k 
hradnému panstvu Strečno patrili dedi-
ny Strečno, Lúčka, Stráňavy, Turie, Po-
luvsie, Porúbka, Ilové, Rosina, Teplička, 
Oškerda, Gbeľany, Belá, Nededza, Tižina 
a Mojšova Lúčka.

V 16. storočí nastali isté zmeny. Podľa 
listiny kráľa Vladislava I. vydanej v Bu-
díne 23. augusta 1508 súčasťou hradného 
panstva boli dediny Strečno, Teplička, 
Gbeľany, Lúčka, Rosina, Stráňavy, Tižina, 
Ilové, Turie, Porúbka, Poluvsie, Mojšova 
Lúčka, Oškerda, Závodie, Krásno a Žili-
na. Z listiny Ľudovíta II. zo 6. mája 1520 
vyplýva, že k strečnianskemu panstvu 
patrili tie isté obce. V roku 1523 Strečno 
prevzal Ján Zápoľský, o tri roky neskôr 
moravský pán Burian zo Svetlova, potom 
Peter Kostka. V roku 1588 si strečnianske 
panstvo medzi sebou rozdelili Mikuláš a 
František Deršfiovci. Začiatkom 17. sto-
ročia na strečnianskom panstve nado-
budli podiely Štefan Vešeléni a Mikuláš 
Esterházi, neskôr Windischgrätzovci a 
Šeréniovci.   

Gbeľany pôvodne prináležali k hradné-
mu panstvu Strečno. Konfiškovanú veše-
léniovskú časť daroval Leopold I. v roku 
1683 cisárskym generálom Fridrichovi 
a Jánovi Löwenburgovi. Z tejto časti sa 
utvorilo tepličské panstvo. Jeho dedičom 
sa stala Anna Margita, ktorá sa vydala za 
Fridricha Windischgrätza. Ich potomko-
via Jozef a Anna Mária si panstvo medzi 
sebou rozdelili, a tak v roku 1749 vzniklo 
samostatné gbelianske panstvo.

Osudy obce Strečno sú od najstarších 
čias spojené s hradom a panstvom. Streč-
no ako dedina sa spomína v roku 1438 
(possessio Streczan), o rok neskôr ako 
„possessio seu villa Streche“. Rozličné 

modifikácie tohto názvu sa používali v 
listinách i neskôr. Strečno prekonávalo 
podobný vývoj ako väčšina sídlisk na 
strečnianskom panstve. Poľnohospodár-
stvo bolo základnou formou výroby. Na 
severozápadnom Slovensku sa z ozim-
ných plodín pestovala pšenica a raž, z 
jarín jačmeň, ovos, pohánka a proso. 
Základom prosperity sedliackeho hos-
podárstva bol dobytok.

Žilina ako mesto zapustila hlboké ko-
rene v okolí. Medzi žilinskými mešťan-
mi nachádzame mená, ktoré poukazujú 
na súvislosť s blízkymi dedinami. Pôvod 
niektorých mešťanov sa označoval ná-
zvom dediny, z ktorej prišli oni, alebo ich 
predkovia. Štefan Krok zo Strečna bol už 
v roku 1469 členom žilinskej mestskej 
rady. Zúčastnil sa na zasadnutí 2. októbra 
1469, na ktorom dvanásť členov rady 
potvrdilo, že žilinský fojt Matúš Manko 
so synom Martinom predal dedičné zá-
kupné richtárstvo v meste so všetkými 
úžitkami pánovi Žiliny a Strečna Václa-
vovi Pongrácovi z Liptovského Mikuláša 
za 610 zlatých. Podľa zápisu pred radou 
mesta Žiliny z 15. februára 1474 žilinský 
mešťan Štefan Krok zo Strečna vypla-
til všetkým svojim dedičom ich podiel. 
Členom mestskej rady bol v roku 1474 
i Mikuláš Krok zo Strečna, takže rodina 
bola asi dosť rozvetvená. V známej Knihe 
žilinskej sa zachovalo aj niekoľko drob-
ných zápisov asi z roku 1468 o rozličných 
protiprávnych činoch v okolí Žiliny. Vy-
plýva z nich, že istý Solihrach rodom zo 
Zádubnia ozbíjal žilinských mešťanov na 
rozličných miestach. V hore za Strečnom 
(na hore za Strecznem) olúpil obyvateľov 
z Bánovej.

V čele obce Strečno stál v roku 1518 
richtár Ján, spomedzi obyvateľov sa spo-
mínajú mýtnik Martin, Fabián Huza, 
Ján Mukha, Václav Kyoy, Ján Halamia, 
Imrich Basniak, Ján Mathlek, Anton Ma-
ďar, Matej Rajchiv, Juraj Pruvoznik, Ma-
tej Šebik, Ján Šišota, Ladislav Varga, Ján 
Gbur, Matej Nohaj, Ondrej Vydra, Matej 
Dragula, pekár Michal a iní obyvatelia 
označení iba krstným menom. Priezvis-
ká poddanských rodín v Strečne neboli 
začiatkom 16. storočia ešte celkom ustá-
lené, prípadne mohli byť v listine aj chyb-
ne zapísané. Behom storočí došlo k ich 
rozličným modifikáciám. V tomto obdo-
bí sa dotváralo prostredie, v ktorom žili 
obyvatelia. Dedina nadobudla pravidel-
nejší tvar a pôdorys. Všetky vhodnejšie 
priestory boli už osídlené a hospodársky 
využívané. Poddanské povinnosti obyva-
teľstva na začiatku 16. storočia upravoval 
dekrét kráľa Vladislava II. z roku 1514. 

Poddaní dávali zemepánovi ročne 1 zla-
tý na dve splátky. Deviatok odvádzali zo 
všetkých dopestovaných plodín, mesač-
ne jedno kurča a dve husi ročne. Sedliak 
robotoval iba jeden deň v týždni. Pod-
danské obyvateľstvo malo záväzky i pri 
obrane krajiny. Podľa zákonov z polovice 
16. storočia prijatých v dôsledku osman-
skej expanzie každá sedliacka usadlosť 
bola povinná vyslať jedného robotníka 
na šesť, neskoršie až na dvanásť dní na 
práce pri opravách a stavbách pevností.

Podľa portálneho súpisu Trenčianskej 
stolice z 24. júna 1549 hradné panstvo 
Strečno patrilo Kostkovcom a Ňáriov-
com. Obyvatelia Strečna neboli vtedy 
zdanení. Výslovne sa uvádza, že boli veľ-
mi chudobní a slúžili ako strážcovia a 
služobníci na hrade (sunt omnes vigi-
latores et servitores arcis, omnino pau-
perrim). Koncom 16. storočia je dedina 
označená ako Strečnianske Podhradie 
(Ztrechen Waralya, 1598). V roku 1598 
stálo v Strečne 35 zdanených domov, čo 
už bola dosť veľká sídlisková jednotka na 
tie časy.

Zlatné bolo v roku 1598 malou osadou. 
Tvorili ju iba tri domy, v ktorých však 
mohlo bývať viac rodín.

Šľachtické povstania a vojny v 17. sto-
ročí negatívne ovplyvňovali celkový roz-
voj a ekonomické pomery obyvateľstva v 
Trenčianskej stolici. Hospodársky život 
sa však úplne nezastavil ani v Strečne. 
Podľa urbára z roku 1662 k hradnému 
panstvu Strečno patrili dediny Strečno 
s osadou Zlatné, Stráňavy, Teplička Nad 
Váhom, Gbeľany, Dolná Tižina, Tercho-
vá, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Klu-
bina, Zborov, Radôstka, Dolný Vadičov, 
Horný Vadičov, Oškerda, Pažite, Čadca, 
Raková, Staškov, Podvysoká, Zákopčie, 
Svrčinovec, Čierne pri Čadci, Skalité, 
Žilina, Krásno nad Kysucou, Závodie, 
Turie, Rosina, Poluvsie, Porúbka, Ilové, 
Lutiša, Oščadnica a Horelica. Urbáre 
patria medzi najdôležitejšie pramene 
hospodárskych dejín. Sú to vlastne súpi-
sy pravidelných naturálnych, robotových 
a peňažitých dávok a povinností podda-
ných voči vrchnosti.

O každodennom živote obyvateľstva v 
Strečne v 17. storočí sa však dozvedáme 
málo, hoci ono bolo tvorcom materiál-
nych hodnôt. Na rozvoj dedín vplývali 
mimoekonomické faktory, predovšet-
kým protihabsburské povstania uhorskej 
šľachty a vojny s Osmanskou ríšou. V 
17. storočí došlo k utuženiu a upevne-
niu feudálnych vzťahov. Výsledkom bolo 
rozšírenie systému večného poddanstva 
na strečnianskom panstve, čo sa vzťa-

Obyvatela Strečna už od stredoveku vo veľkom 
využívali Váh na lov rýb
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hovalo aj na obyvateľov Strečna. V čele 
dediny (Streczen) stál v roku 1662 rich-
tár (judex ordinarius) Juraj Kubovič, 
ktorý užíval polovicu urbárskeho sede-
nia. Ekonomickou silou v Strečne boli 
sedliaci, ktorí tiež sedeli na polovičných 
urbárskych usadlostiach. Bol to iný (al-
ter) Juraj Kubovič, Mikuláš Kovačovič, 
Juraj Gallo, Ján Tkáč, Ján Mišovič, Juraj 
Mišovič, Ondrej Gallo, Ján Višňovič, Ju-
raj Stráňavec a Ján Kuceš (Kuczes). Sed-
liaci v Strečne nemali v druhej polovici 
17. storočia nijaké právo na pôdu. Všetka 
pôda patrila zemepánom, ale sedliaci ju 
užívali viac menej dedične, čo dokazu-
je urbár. Bolo aj záujmom panstva, aby 
urbárska usadlosť bola konsolidovaná a 
aby prosperovala. Len tak mohla byť od-
vádzateľom daní.

Želiari presahovali počtom obyvateľ-
stva sedliakov, čo svedčí o značnej ma-
jetkovej diferenciácii. V Strečne bývali 
a hospodárili Juraj Obert, Mikuláš Van-
celes s bratom Matejom, Michal Taraba, 
Matej Trizula, Michal Martinkovič, Mar-
tin Kováč, Juraj Sagan, Mikuláš Višňo-
vec, Ondrej Záhradník, Ondrej Martin-
kovič, Mikuláš Pivovarči, Ondrej Deák, 
Ondrej Langošík, Juraj Jaško, Matej 
Hracký, Juraj Kukučka, Gašpar Kukučár, 
Mikuláš Šťastný, Krištof Prachar, Ján 
Furciak, Michal Kováč, Michal Hracký, 
Ján Langa, vdova Anna Klieščová, Miku-
láš Gbur, Juraj Puček, Ján Kováč a Miku-
láš Kukuciak. Želiarske rodiny obrábali 
iba menší kus poľa a bývali v skromných 
príbytkoch. Sedliakom pomáhali pri pl-
není urbárskych povinností. V Zlatnom 
bývali v roku 1662 štyri želiarske rodi-
ny, a to Ján Slota, Martin Gajdoš, Michal 
Prievozník a Martin Prievozník. Najchu-
dobnejší bol podželiar Gabriel Rosinský. 
Urbárske usadlosti v osade neboli.

Urbárske povinnosti obyvateľov Streč-
na boli v druhej polovici 17. storočia 
pestré a v podstate záležali od ľubovôle 
zemepána, ktorý ich však dal zapísať do 
urbára. Strečňanci vykonávali všetky 

poľnohospodárske práce na majeroch a 
okolo hradu. Sedliaci robotovali so zá-
prahom, želiari iba ručne. Dovážali na 
určené miesto drevo a starali sa o panský 
pivovar a iné prevádzky a plnili všetky 
pokyny hradného kapitána, provizora 
(vyšší hospodárky úradník) alebo po-
verených osôb. Z peňažných dávok ich 
zaťažoval cenzus (činža), vlastne platba 
za užívanie prenajatej urbárskej pôdy. 
Odvádzali rozličné taxy a zemepánom 
dávali rozličné dary. Poddaní povin-
ne odoberali od panstva pivo, marcové 
pivo, haringy, soľ, maslo, bryndzu, syr 
alebo sa z tejto povinnosti vykupovali. V 
dedine sa chovali ovce a kozy, a tak ze-
mepáni vyberali desiatok. Tým sa povin-
nosti poddaných nevyčerpávali. Platili 
6 zlatých na panskú kuchyňu, 4 zlaté na 
panských drábov a 8 zlatých na panský 
súd. Starali sa o hate (hrable) na Váhu a 
o rybné sádky, ktoré sa v Strečne nazý-
vali šče (piscipulas szcze dictas). V rám-
ci urbárskych povinností odovzdávali 
panstvu určitý počet rýb. Na pokyn pan-
ských úradníkov zbíjali a dopravovali na 
určené miesto plte. 

V druhej polovici 17. storočia sa na 
strečnianskom panstve rozvíjalo ma-
jerské hospodárenie. Príjmy vlastníkov 
panstva tak pochádzali z peňažných a 
naturálnych dávok poddaných, ako aj z 
hospodárenia vo vlastnej réžii na maje-
roch. Existencia dvoch majerov v Strečne 
znamenala povinnosti pre poddaných, 
ktorí museli so svojim dobytkom a ná-
radím obrábať majerskú pôdu a kosiť 
panské lúky. Poľnohospodárske práce 
vykonávali tradičným spôsobom. Bola to 
vlastne nútená práce, takže nemohli mať 
záujem na zvýšení produkcie. Zaťažoval 
ich aj dovoz potrebného materiálu a od-
voz obilia a výrobkov do skladov alebo 
na trh. Na majeroch sa venovala pozor-
nosť chovu dobytka. Choval sa pre po-
treby panskej kuchyne, pre trh, ale viac 
pre mliečne výrobky. Niektoré z nich 
povinne odoberali miestni obyvatelia. V 
Strečne zemepáni vybudovali už dávnej-
šie dva majere. Jeden z nich, Nižný bol 
situovaný na konci dediny. Boli tu všetky 
potrebné hospodárske budovy na úscho-
vu poľnohospodárskych plodín a na chov 
dobytka. Pri tomto majeri bol včelín. V 
Hornom majeri za hradom bola stodola 
a maštale na letné ustajnenie dobytka. K 
majerom patrili oráčiny v chotári dediny, 
a to v dvanástich lokalitách. V 17. storočí 
niesli názvy Medzi cestami, Močidelné, 
Na Pustinách, U Javora, Pod Havraním, 
Medzi potoky a iné. Seno sa dorábalo na 
lúkach Na rybníku, Na Mokradi, Proti 

Starému hradu a na Mníšku. Okolo ma-
jera boli tri záhrady a ovocné sady situo-
vané nad cestou smerom k hradu, v areáli 
hradu nad cestou a nad dedinou pri ma-
jeri. Okrem toho tu bola veľká záhrada, 
kde pestovali kapustu a dve chmelnice, 
jedna smerom k brehom Váhu pri Varíne 
a druhá nad dedinou pri ovocnom sade.

Právo mlyna patrilo k panským regál-
nym právam. Zemepáni rozhodovali o 
mlyne a poddaným zo Strečna bolo do-
volené používať výlučne panské mlyny 
v dedine, a to až do urbárskej regulácie 
Márie Terézie. V roku 1662 hradnému 
panstvu patrili dva mlyny. Jeden z nich 
na jeden kameň pracoval priamo pod 
hradom. Mlynár bol povinný kŕmiť pre 
panstvo brava a slúžiť mu ako remesel-
ník (tesár, kováč) pri údržbe a opravách 
hradu. Na zadovažovanie mlynských ka-
meňov mu prispievalo panstvo. Druhý 
mlyn tiež na jeden kameň ležal v osade 
Zlatné. Mlynár od neho odvádzal 10 ku-
bulov (meríc) miešaného obilia (merica 
mala ako miera na sypaniny obsah asi 60 
litrov). Kŕmil pre panstvo ošípanú a po-
máhal pri rozličných prácach na miest-
nej píle. Medzi jeho povinnosti patrili 
remeselnícke práce okolo kaštieľa v Tep-
ličke nad Váhom. V tomto mlyne mleli 
svoje obilie obyvatelia z Gbelian.

Pod samým hradom stál v roku 1662 
pivovar. Bolo tu všetko potrebné zaria-
denie na výrobu piva, ako aj pivnica na 
skladovanie. Nad pivovarom bol chovný 
rybník. Blízke horské potoky oplývali 
bohatstvom rýb, hlavne pstruhov. Na-
pokon tu bola dielňa na výrobu pušného 
prachu.

Od 14. storočia sa v Strečne vyberalo 
mýto. V roku 1662 ho mal v prenájme 
Daniel Židek (Zydek) za 80 zlatých roč-
ne. Pri mýte stála krčma, kde sa čapovalo 
pivo, víno a tvrdý alkohol. Krčmárom bol 
árendátor mýta.

Začiatok 18. storočia bol poznamena-
ný posledným stavovským povstaním 
Františka II. Rákociho, ktorého posledné 
dejstvo sa odohrávalo na území Tren-
čianskej stolice. Obyvateľstvo postihli 
materiálne škody, ale nedá sa zistiť, či 
bojujúce strany spustošili aj strečnianske 
panstvo. Mierové časy po potlačení rebé-
lie podnietili obyvateľstvo  obnove hos-
podárskeho života. V roku 1712 dedina 
Strečno s osadou Zlatné patrila k časti 
strečnianskeho panstva, ktorú vlastnil 
palatín Pavol Esterházi. V urbári z roku 
1712 sa zachovali staré názvy usadlostí, 
na ktorých hospodárili urbárski sedlia-
ci. Sessio Kuboviech obhospodarovali 
Ondrej Kuboviech, Michal Kuboviech 
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a Martin Gallo. Tieto štyri rodiny mali 
dovedna 6 synov, 2 dcéry a platili ročný 
cenzus po 3 zlaté. Z rožného dobytka 
chovali 8 volov, 6 kráv, 1 býčka, 1 jalo-
vičku, ako aj 13 oviec. K usadlosti patrili 
lúky asi na dva vozy sena. Včelárstvom sa 
zaoberal iba Martin Gallo.

Traja sedliaci užívali usadlosti Kova-
čoviech. Boli to Ondrej Tkáčik, Juraj 
Tkáčik a Gašpar Gallo, ktorý sa však za 
1000 zlatých stal inskripcionalistom. 
Zeme mu pripísal ešte Ladislav Vešeléni. 
Tkáčikovci mali 4 synov. Na gazdovstve 
chovali 4 býkov, 4 kravy, 2 jalovice a iba 4 
ovce. Sena nakosili na jeden voz.

Usadlosť Tkáčoviech mali prenajatú Ján 
Tkáčik a Martin Tkáčik. Zrejme išlo o 
väčšiu hospodársku jednotku, keďže od-
vádzali ročnú činžu po 6 zlatých. Boli to 
viacdetné rodiny s 5 synmi a 6 dcérami. 
Ich hospodárstvo stačilo uživiť 4 býkov, 
5 kráv, junčeka, 4 jalovičky a až 24 oviec, 
hoci mali lúky iba na voz sena. Krmivo si 
zrejme dokupovali.

Na usadlosti Mišoviech sedeli potom-
kovia starších užívateľov Ján Mikuláš, 
Juraj a Ondrej Mišo. Spoločne odvádzali 
ročnú činžu 12 zlatých. Mali 5 detí. Cho-
vali 8 volov, 10 kráv, 2 juncov, jalovicu a 
22 oviec. Sena dorobili na dva vozy. Vče-
lárstvom sa vo väčšom merítku zaoberal 
Ondrej Mišo, ktorý vlastnil päť úľov.

Usadlosť Gallovská bola v rukách Juraja 
Gallu a Jána Gallu s príbuzným. Ročná 
činža činila 12 zlatých. Deti mal iba Ju-
raj Gallo, a to syna a dcéru. Zo všetkých 
sedliakov iba Ján Gallo choval kone, a to 
jeden pár. Ináč spoločne chovali 6 býkov, 
6 kráv, jalovicu, 2 junčekov, 3 jalovičky. 
Obidve rodiny sa venovali chovu oviec. 
Juraj Gallo ich mal 25, kým Ján Gallo až 
70. Produkciu mlieka a syra, ako aj bryn-
dzu a vlnu musel speňažovať, keďže mal 
viac ako pre svoju spotrebu. Neboli to 
chudobní sedliaci. Na usadlosti boli štyri 

včelie úle a patrili k nej lúky asi na dva 
vozy sena.

Usadlosť označenú ako Višňoviech 
užívali Juraj Višňovcoviech, Matej Viš-
ňoviech, Juraj Roháčik a Mikuláš Dikoš 
(Gyikos). Zaťažoval ich ročný cenzus vo 
výške 12 zlatých, rodiny mali po sedem 
synov a dcér. Zo zápražného dobytka 
chovali 8 volov, ako aj 4 kravy, junčeka, 
2 jalovičky a 33 oviec. Ich najväčším cho-
vateľom bol Mikuláš Dikoš. Na lúkach sa 
nakosili dva vozy sena.

Podľa urbára z roku 1712 v Strečne žilo 
19 sedliackych rodín. Opustené urbárske 
usadlosti tu neboli. Rožne odvádzali 66 
zlatých domovej činže. Dovedna mali 28 
synov a 17 dcér. Sedliaci chovali 38 kusov 
zápražného dobytka, 35 kráv, 7 junčekov, 
13 jalovičiek a až 191 oviec. Dobytok mal 
vtedy malú ťažnú silu, takže každý sed-
liak musel chovať viac kusov. Už oddávna 
sa v Strečne chovali ovce. Boli to valašky, 
ktoré dobre znášali drsnejšie podmienky. 
Úžitok z oviec nebol zanedbateľný. Sed-
liaci si vtedy nežili zle, hoci uplynul iba 
rok od potlačenia posledného stavovské-
ho odboja.

Aj začiatkom 18. storočia prevažovalo 
v Strečne želiarske obyvateľstvo usadené 
v skupinách na želiarskej pôde. Želiari 
užívali vlastne iba intravilán, t. j. dom, 
dvor a záhradu, prípadne kúsok poľa. 
Boli to Ján Gallo ml., vdova po Ondrejo-
vi Obertovi, Ondrej Taraba, Juraj Trizu-
la, Ján Višňovec, Ján Zrelica, Juraj Sagan, 
Pavol Višňovec, Ján Gallo najmladší s 
príbuzným a Ondrej Vančelik. Zemepá-
ni od nich získavali 48 zlatých domovej 
činže ročne. Rodiny mali spolu 8 synov 
a 10 dcér. Dobytok v Strečne vlastnili i 
želiari, čo nebolo na strečnianskom pan-
stve všade zvykom, pravda, chovali ho 
v menšom rozsahu ako sedliaci. Pavol 
Višňovec choval dokonca pár koní, ináč 
mali spolu 14 býkov, 10 kráv, jalovicu, 
junčeka, 5 jalovičiek a až 42 oviec. Jeden 
želiar sa zaoberal včelárstvom.

Druhú skupinu (inquilini tres pro uno 
colono) tvorilo 9 želiarskych rodín. Boli 
to Juraj Bitiz, Michal Bitiz, Ján a Michal 
Piovarči, Ján Behan, Mikuláš Behan, 
Matej Gallo, Ján Tkáčik a Juraj Kováčik. 
Mikuláš Behan patril medzi inskrip-
cionalistov, za 35 zlatých dostal zem od 
Zuzany Bakošovej. Želiari platili 16 zla-
tých a 60 denárov domovej činže, mali 
4 synov a 7 dcér. Deväť rodín vlastnilo 
6 volov, 11 kráv, 5 junčekov, 4 jalovičky 
a 8 oviec.

Pätnásť želiarskych rodín tvorilo po-
slednú skupinu (inquilini sex pro uno 
colono). Boli to Juraj Poliak, Ján Gom-

bar, Ján Maco, vdova po Michalovi Ho-
lešovi, Martin Jaríček, Ondrej Haviar, 
Ján Kliešť, Ján Haviar, Martin Roháčik, 
Ondrej Prievozník, Ján Dvorský, Ján 
Vančelík, Ján Solvan, Ján Piovarči a Ján 
Gajdoš. Boli najchudobnejší, a tak platili 
cenzus od 60 do 75 denárov, spolu 9 zla-
tých a 75 denárov ročne. Napriek chudo-
be chovali aj dobytok, ale iba 4 volov, ale 
15 kráv, 4 jalovičky, 6 oviec. V rodinách 
žilo 17 synov a 14 dcér. Želiari vlastnili 
aj 7 včelích úľov. Med bol vtedy jediným 
dostupným sladidlom a dôležitá bola 
produkcia vosku, ktorú bolo možné spe-
ňažiť. Med však slúžil obyvateľom nielen 
ako sladidlo, ale aj ako potrava. Známe 
boli jeho liečivé účinky.

Podľa urbára z roku 1712 v Strečne bý-
valo 35 želiarskych rodín. Zemepánom 
prislúchalo 74, 25 zlatých. Želiari mali 
29 synov a 31 dcér. Chovali 2 kone, 24 
býkov 36 kráv, 5 junčekov, 13 jalovičiek 
a 56 oviec. Viac ako 10 oviec chovali Ján 
Gallo ml. a Ján Gallo najml. 

V Strečne žil zeman Mikuláš Račaj (do-
minus Nicolaus Racsay), ktorého pred-
kovia dostali zem v roku 1560 od Štefana 
Deršfiho, čo potvrdil v roku 1700 pala-
tín. Kutešovský (ináč Vargovský) fundus 
mal v zálohu Ladislav Šoky. Jeho dedi-
čom koncom 16. a v 17. storočí pripísali 
zeme Mikuláš Deršfi, Štefan a Ladislav 
Vešeléni a Zuzana Bakošová. Boli to 
hony Proti Močidelnému a U rybníka 
panského. Mali aj lúky v blízkosti ryb-
níka a oproti Starému hradu, ako aj dve 
záhrady a ovocné sady. Zálohované boli 
aj fundusy Muráňovský čiže Staníkovský 
a Bajčiovský.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle..
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Takýmto výrazom nás privítal ráno 8. 
augusta 2015 šofér „ LADIKBUSU“ na 
zaužívanom mieste odchodu  turistické-
ho oddielu UHLÍK Strečno pred hornou 
Jednotou . Vysvetlenie bolo jednoduché : 
v takomto horúcom letnom počasí ľudia 
smerujú na kúpaliská a  hľadajú  chládok, 
vychladené pivo a vy sa trepete na túru .

Kde sme sa teda trepali ? 
Naším cieľom bola POĽANA – básnikmi 

ospevovaný symbol slovanstva, dominan-
ta regiónu Podpoľanie. Cez mesto Detva 
sme prišli do dediny Skliarovo, ktoré bolo 
nástupným bodom pre túru na Poľanu. ( 
pozn. v Skliarove pri Horákovcoch treba 
na Poľanu odbočiť doľava )

Po výstupe na horský hotel Poľana, kde 
už bolo príjemných len 25 stupňov , čiže 
neboli sme až takí šialenci ,nasledovalo 
malé občerstvenie, oboznámenie sa s po-
ľovníckymi danosťami tejto lokality (naj-
mä výskyt medveďov) a potom výstup na 
Poľanu po zrekonštruovanom chodníku 
cez rašeliniská a vzácne ekosystémy. Stra-
tovulkán Poľana s výškou 1 458 m sa radí 
medzi najvyššie vyhasnuté sopky v Euró-
pe, čo si mnohí z nás ani doteraz neuve-
domovali .

Na Poľane zazneli v podaní 2 členiek tu-
ristického oddielu aj úryvky zo Sládkovi-
čovho Detvana :

Stojí vysoká, divá Poľana
mať stará ohromných stínov,
pod ňou dedina Detvou volaná,
mať bujná vysokých synov.
Nuž dedinu Detva sme z Poľany nevideli 

a aj tých vysokých synov v okolí bolo neja-
ko pomenej . Treba poznamenať, že okrem 
poézie pri našich túrach častejšie zaznie-
vajú vtipy z nevyčerpateľných zásob Palka 
Zrelicu pri oddychovej prestávke a jeho 
zdravotnej ...

Pri zostupe nás v tejto chránenej krajin-
nej oblasti upútal najmä vodopád Bystré, 
ktorý sa aj v tomto horúcom lete predvá-
dzal v plnej kráse priezračnou osviežujú-
cou vodou a bol predposledným osvieže-
ním pred záverečným pivom a kofolou v 
miestnej krčme a následne návratom do 
Strečna.

Ako ste si už možno aj všimli, turistický 
oddiel Uhlík plánuje svoje akcie do miest a 
lokalít po Slovensku, ktoré sú svojím spô-
sobom jedinečné, a predsa turistami nie 
tak preplnené ako napr. Tatry, kde už bude 
pomaly potrebné osadiť svetelné semafory 
a značky Daj prednosť .

Veľmi atraktívnou a zaujímavou akciou 
bol aj prechod cez Prosiecku a Kvačiansku 
dolinu v Chočských vrchoch na Liptove, 
ktorý sme absolvovali 12.júla 2015 .

Tieto doliny, ktoré sme si vybrali ako je-
den okruh, patria medzi najkrajšie sloven-

ské doliny. Prosiecka dolina dlhá asi 4 km 
začína priesekom Vráta a do určitej miery 
nám to pripomenulo naše Jánošíkove die-
ry v Terchovej, či už osadenými rebríkmi, 
lanami ,strmými výstupmi a pod. Trošku 
nás sklamal 15 m vysoký vodopád v doli-
ne Červené piesky, z ktorého vzhľadom na 
horúce počasie nepadalo ani trošku vody. 
Zato v obci Veľké Borové, kde bola zastáv-
ka medzi oboma dolinami,  práve otvárali 
miestne pohostinstvo.

Z prechodu Kvačianskou dolinou ne-
možno nespomenúť rekonštruovaný ob-
jekt starého dreveného vodného mlyna , 
ktorý je vďaka skupine nadšencov dodnes 
funkčný a vyrába si pre seba aj elektrickú 
energiu . Klobúk dole, čo dokázali posta-
viť v ťažkých časoch a podmienkach naši 
predkovia – to sme konštatovali všetci v 
tomto prekrásnom prostredí potoka Kva-
čianka . Po nadýchaní atmosféry starých 
čias pri mlyne sme vystúpili na rozhľadňu 
Roháč, odkiaľ bol až dych vyrážajúci po-
hľad na dolinu . Vrele doporučujeme vi-
dieť.

Po kedysi dôležitej ceste spájajúcej Huty s 
okolitým svetom sme prišli na parkovisko 
k autobusu a následne plný krásnych doj-
mov – smer Strečno .

Zámerne sme popísali podrobnejšie dve 
posledné túry, lebo tieto máme ešte v živej 
pamäti, prialo nám počasie a mnohí z nás 
tieto miesta ešte nenavštívili.

Okrem týchto popísaných trás oddiel ab-
solvoval od 3.1.2015 (Čipčie- Turie ) až po 

dnešok ešte 6 turistických akcií , z ktorých 
dobrý dojem nepokazilo ani niekedy má-
ličko horšie počasie. Vždy to vylepšil štam-
perlík borovičky s horcom a humor Palka 
Zrelicu .

Radi by sme upriamili pozornosť prípad-
ných ďalších  záujemcov o poznávanie pre-
krásnych kútov Slovenska na naše ďalšie 
naplánované turistické akcie v tomto roku, 
ktoré sú zverejnené na stránke turistického 
oddielu uhlik.strecno.eu

Netreba k tomu nič mimoriadne, len za-
volať na známe čísla Dušana Ďurču alebo 
Petra Obertu, pripraviť si turistické vyba-
venie a ide sa na to.  Naše turistické akcie 
oslovili aj  turistov mimo Strečna, ktorí si 
pochvaľujú ich organizáciu, zabezpečenie 
a rôznorodosť navštevovaných lokalít.

Najbližšou akciou bude 12. septembra 
výlet do Roháčov, kde máme pripravené 
trasy pre náročných ako aj rekreačných 
turistov. Náročnejšia trasa povedie hrebe-
ňom Západných Tatier, kde by sme chceli 
absolvovať naraz 8 dvojtisícových vrcho-
lov. Druhá trasa povedie cez Roháčske ple-
sá, čo je pomerne nenáročná prechádzka.

Ďalej pripravujeme na 26. septembra už 
tradičny výlet po našom náučnom turistic-
kom chodníku.  Tentokrát bude záverečný 
guľáš na zrekonštruovanej chate na Doma-
šíne, ktorá sa dočká svojho znovuotvore-
nia. Všetky podrobnosti o našich plánova-
ných akciách sa dozviete na našej stránke 
uhlik.strecno.eu. Tešíme sa na Vás.

KST UHLÍK STREČNO

Š i a l e n c i Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
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Miestna akčná skupina v terchovskej do-
line v spolupráci s obcou Zázrivá a miest-
nou akčnou skupinou Valašsko Horní – 
Vsacko organizovala  dňa 20.6.2015 akciu 
zameranú na staré dávno zabudnuté zvyky 
spojené s vyháňaním oviec na hole, pre-
zentáciou ľudového remesla a rozvojom 
aktivít v cestovnom ruchu v regióne – Ov-
čiarsky deň – redikaňä v Zázrivej. DFS Ha-
jovček a  ŽSSk Zvonica boli jeho súčasťou. 
Podľa programu a scenára nám pripadla 
dôležitá úloha muzikantov a sprievodu za 
ovcami. A tak sme sa spoločne, ženy, diev-
ky,mládenci aj deti v ľudovom odeve pri-
dali spoločne do programu, aby sme pod-
porili krásnu atmosféru tohto podujatia.

Ako to na takom rediku oviec voľakedy 
vypadalo? Redik oviec, alebo prvé vyháňa-
nie oviec na salaš v Zázrivej bolo spojené 
s miestnymi  zvykmi a obyčajmi, ktoré 
mu predchádzali alebo boli jeho priamou 
súčasťou. Začalo sa samozrejme výzvou-
“Obecného hlásnika“, ktorý vyšiel na pľac 
a vyhlásil po širokom okolí, že sa blíži čas 
výhonu oviec a novej paseckej sezony. 
„Treba sa zísť a Baču zvoliť!“. Mal to byť 
„dobrý chuap“. Následne akože „na Juraja“ 
stretli sa gazdovia, starý bača, honeľníci, 
noví kandidáti na baču v miestnej krčme 
a podľa svojich doterajších skúseností a 
možností si volili baču. Bol zážitok počú-
vať ich múdrosti, ale aj veselé výhovorky, 
prečo nie. Že jeden je už starý, že druhý ma 
ženu chorú.Vyjadriť sa mal každý zúčast-
nený gazda, a tak verte, bolo čo počúvať. 
Po vzájomnom dohadovaní si svojho Baču 
zvolili. A všetci sním boli „nadmieru spo-
kojní.“

Po voľbe baču nasledoval Redik-Výhon 
oviec z dediny na salaš. Salašný gazda, gaz-
diná, valasi, poniektorí aj ženatí, honeľník, 
furman s vozami, príštipkári sviatočne vy-

obliekaní v krojoch sa stretli v dedine pri 
ohrade. Preberali a počítali ovce od gazdov 
z dediny, zatvárali ich do spoločnej ohrady. 
Nasledovala modlitba za zdravie statku.
Ochraňovať ich mala Panna Mária svojim 
plášťom.Tak znelo v modlitbe. 

Otvorili ohradu a výhon začal.Samotný 
výhon oviec bol v tomto prípade krátky, 
nakoľko ovce išli z areálu pri KD na im-
provizovaný salaš na kopci pod kostolom 
v Zázrivej. Za nimi išli vozy, naložené va-
lachmi,honeľníkmi, stravou a samozrejem 
riadom potrebným k spracovaniu mileka a 
k výrobe syrov. Geletky, putiru, dieže, os-
tatný riad. Za vozmi hrala muzika, v tomto 
prípade my: DFS Hajovček a ŽSSK Zvoni-
ca.

Po príchode na salaš prešli ovce zez fo-
šeň/časť košiara/, kde bola uviazaná reťaz. 
Valasi s ovcami  3x obišli „majku“ posta-
venú v strede košiara. „To aby sa „ofce v 
kŕdli držali celú paš, rozložil oheň, ktorý 
nesmel vyhasnúť  po celú sezónu.Ttlejú-
cou trieskou 3x očiaral kolibu. Od ohňa 
v kolibe rozložil oheň aj na ohnisku pred 
kolibou. A prišlo aj na prvé dojenie aj na 
tri rituály s tým spojené.

Pred prvým dojením Bača od ohňa v 
ohnisku zapálil zväzok halúzok a čarov-
ných zelín, s ktorými „okadil“ celý ko-
šiar, valachov, honeľníkov. Potom zmesou 

maku, drvenej soli a trojkráľovej kriedy  a 
na tretíkrát Bača so svätenou vodou po-
svätil statok aj valachov. To preto, „Aby ich 
choroby odchodili.“ „ Všetko zuo odhá-
ňam,abi ostaô ľen to dobrô medzi nami“. 
Valasi sa pomodlili Valaský Očenáš.Prvý 
začal dojiť Bača, za ním valasi. Po tomto 
sviatočnom obrade sa začal tvrdý život 
chlapov na salaši. Tak to bolo v programe, 
a tak to bolo voľakedy aj  na dedinách a sa-
lašoch.

Bolo to veľmi ojedinélé a vzácne poduja-
tie. Plné úcty k zvieratám, k ľudskej práci 
na salaši, plné ochranných rituálov a zvy-
kov. Počasie prialo a ako povedal bača: 
„Všecko zuo odišlo a ostaô ľen to dobrô.“

Ďakujeme usporiadaťeľom, že nás oslovi-
li na takéto vzácne podujatie.

Celé ppodujatie bolo spojené s ukážkou 
výroby tradičných syrových výrobkov, ži-
vota na salaši a ochutnávkou ovčích špe-
cialít. Zaujímavosťou podujatia bolo aj to, 
že bačovia a valasi boli „ozajstní gazdovia 
zo Zázrivej“ so svojimi ovečkami, so svo-
jimi skúsenosťami, ukážkami spracovania 
mlieka a syra. Títo gazdovia si ešte aj dnes 
ctia prácu svojich predkov a sú na ňu hrdí. 

Sprievodný program tvoril tradičný re-
meselný jarmok spojený s ukážkami ko-
váčstva, zvonkárstva, rezbárstva, tkáčstva, 
spriadania a plstenia z vlny, výroby me-
dovníkov, drotárstva, vyšívania, či iných 
ľudových remesiel. V rámci kultúrneho 
programu vystúpili: Trombitáši bratia Šte-
fánikovci z púchovskej doliny, Detský fol-
klórny súbor Hájovček a Ženská spevác-
ka skupina Zvonica zo Strečna, Valašský 
soubor písní a tanců Zákopčan , Ženská 
spevácka skupina Karlovjanky z Velkých 
Karlovic, Cimbálová muzika z Valašska, 
Folklórna skupina “Lastovienka” z Čič-
mian, Folklórny súbor Rovňan, gajdoš 
Petr Sovják, a tradičná buková muzika z 
terchovskej doliny.

Aktivita sa uskutočnila v rámci realizácie 
projektu „Bačovanie v Karpatoch“, 

Za DFS Hajovček a ŽSSk Zvonica Ľ. Kuče-
rová, foto: Jozef Jurík

Ovčiarske obyčaje-
Redik oviec 
v Zázrivej
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 29. augusta 2015 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, P. Ďurčo ml., OU Streč-
no

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

4. a 5. júl bol v tomto roku termínom už 
tretieho ročníka Malofatranskej stovky a 
zároveň jej kratšej verzie – 50 km precho-
du hrebeňom Malej Fatry

Niekoľko fragmentov z textov, či titulky 
článkov tých, ktorí MF 50/100 absolvovali 
a chcú sa so svojimi dojmami podeliť:

„Každá 50ka je originál, ale len MF je krá-
ľovná! „

„Už tretí rok je každému jasné, prečo je 
táto stovka na Slovensku najťažšia. Nejde 
len o prevýšenie, blížiace sa hodnote 7000 
m, ale aj o to, že mnohé stúpania sú skôr 
„plaziteľné“ ako „behateľné“. K tomu neko-
nečné, strmé, šotolinové či skalnaté zostupy, 
kde neradno zakopnúť. A tento rok nároč-
nosť zvýšilo ešte aj počasie – taký hic som na 
stovke u nás ešte nezažil, veď aj  meteoroló-
govia vydali výstrahy.“

Malofatranská päťdesiatka 2015 - vý-
plaz v pekle

„Malofatranská stovka je moje milenka. 
Je nádherná a žádoucí, celý rok jsem se na 
ni těšila, nemohla jsem dospat chvíle, kdy 
ji znovu okusím. Ale je to náročná mrcha, 
která nic nedává zadarmo, je náladová a 
nestálá, přichází pokaždé s jinými rozmary 
- a já jí je všechny trpím. Vždyť ona je tak 
krásná!“

„Malofatranská päťdesiatka je famózny 
pochod/ pretek, na ktorom vás dáva dole nie 
len prevýšenie, ale aj teplo, ktoré je k dispo-
zícií vďaka šialenému termínu.“

Parametre tohto medzinárodného ul-
tratrailu sú skutočne výnimočné. V tomto 
roku bola trať mierne a myslím vhodne 
upravená. Bol vynechaný niekoľko kilo-
metrový asfaltový úsek v Zázrivej, ale pre-
výšenie a dĺžka ostali zachované presmero-
vaním cez Boboty  

Už druhýkrát malo aj Strečno svojich zá-
stupcov. A aj keď neorganizovane a nieke-
dy ani nevediac o sebe, sme sa snažili do-
kázať sami sebe, že to zvládneme.

Tak ako vlani sme sa prihlásili „iba“ na 
kratšiu trať. No aj tá dá zabrať a človek je 
niekedy na hrane. 

Údaje o trase to dostatočne dokumentu-
jú: 

Dĺžka 50,4 km, stúpanie +3 332 m, klesa-
nie -3 501 m

Terchová (cesta)  Tiesňavy  Boboty 
(1086 m)  Vrchpodžiar, sedlo  Štefano-
vá  sedlo Medziholie (1185 m)  Veľký 
Rozsutec (rázcestie)  sedlo Medziroz-
sutce (1200 m)   sedlo Zákres  sedlo 
Príslop nad Bielou  Pod Medziholím  
Pod Rozsutcom   sedlo Medziholie (1185 
m, modrá/žltá)  Stoh(1608 m)  Chrbát 
Stohu  Stohové sedlo (1230 m) Polud-
ňový grúň (1430 m)  Steny, severný vr-
chol (1535 m)  Steny, južný vrchol (1572 
m)  sedlo za Hromovým  Kopiská  
Chata pod Chlebom (1423 m) Snilovské 
sedlo (1524 m)  Veľký Kriváň, hrana  
Pekelník (1609 m)  sedlo Bublen (1510 
m)  Malý Kriváň (1671 m)  sedlo Prie-
hyb (1462 m)  sedlo pod Suchým  Su-
chý (1468 m)  Príslop pod Suchým  
Javorina  Chata pod Suchým (1075 m) 
 Plešel (981 m)  Starý hrad  Pod-
hradské  Nezbudská Lúčka

Pri porovnaní s vlaňajškom mi bolo už 
na piatkovej prezentácii v Terchovci jasné, 
že kvalita stúpla a nie sú tam takí, ktorí si 
to idú len tak skúsiť.

Vekový priemer bol 35,2 rokov a pohľady 
niektorých hovorili: „ Aj ty?“

Minimálne 20 rokov a v porovnaní s nie-
ktorými i 20kg naviac dávali nevyslovenej 
otázke zmysel.

Predštartovné prípravy v sobotu ráno 
pred šiestou a vybavenie pretekárov to iba 
potvrdzovali. 

Zo Strečna sme boli šiesti. Každý s inými 
ambíciami. Mladí byť čo najlepší, ja (1957) 
- dôjsť v pätnásťhodinovom limite.

Stretnutie s ďalším z pár „veteránov“, s 
pánom Zábojníkom zo Žiliny (1950), kto-
rý má skúsenosti z najvyšších svetových 
pohorí, už v Štefanovej – minulý ročník 
som ho dostihol až na Malom Kriváni, mi 

malo vliať istotu. Hovorí mi : „ Ak to máš 
v hlave zvládnuté, tak si vyhral.“  Tentoraz 
to však bolo iné ako vlani. Vtedy som sa 
ináč tešil a bol oveľa lepšie pripravený. A 
už Rozsutec sa ma rozhodol preveriť. Kŕče 
v prvej štvrtine preteku neboli bohvieakou 
predzvesťou. Až po druhú kontrolu na Me-
dziholí som sa z toho iba dostával. Potom 
som ale išiel svojím tempom až do cieľa, 
pričom ma už nikto neobiehal či neobchá-
dzal, dokonca som si zlepšoval pozíciu aj 
nezdržiavaním sa na občerstvovačkách a 
kontrolách. Čas 13:47 - o tri minúty horší 
ako vlani. 78 miesto ma zaradilo za prvú  
polovicu prihlásených na päťdesiatku – 
153 pretekárov. V limite došlo 106, po ňom 
ešte ďalších 13. (na stovku – cieľ Fačkovské 
sedlo sa prihlásilo 146 a došlo 76 preteká-
rov).

Do Strečna sme aj napriek mimoriadne-
mu teplu – i na hrebeni bolo viac ako 30 
stupňov a bezoblačnému nebu - došli všet-
ci. Vlastne tí lepší dobehli.

Jakub Slávik bol dokonca druhý. Výsle-
dok a čas - 7:45 hod. sú vynikajúce! Takéto 
tempo – 6,5 km/hod. budí rešpekt i v mier-
nejšom teréne.

Martin Albrecht bol na šestnástom mies-
te – 9:27 a Tibor Samec dvadsiaty prvý 
10:04. 

Všetci traja štartovali aj vlani a každý sa 
výrazne zlepšil. 

Prvýkrát sa postavili na štart Ján Gašper 
ml. – 11:56 a Ján Krupár ml. – 14:10.

Už teraz organizátori, ktorým patrí sku-
točne veľká vďaka za kvalitu zabezpečenia, 
ako ju hodnotia vysoko i stáli účastníci 
podobných podujatí, avizujú štvrtý ročník. 
Limit upravujú pre športové typy – na 14 
hod. Je to stále prijateľné i pre rekreač-
ných turistov s vhodnou prípravou. My tu 
máme ideálne podmienky. Javorina aj Su-
chý majú super tréningový profil na tento 
pretek a dajú sa zvládnuť aj poobede. 

Tak sa tam môžeme stretávať a 2 júla 
2016 nás môže byť o šiestej ráno v Tercho-
vej na štarte viac.                   Pavol Albrecht

Malofatranská stovka opäť aj so strečnianskym zastúpením

FC YOUMPE - víťaz dedinskej ligy 2015
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Mužstvo žiakov malo v lete krátku 2 
týždňovú prestávku a po nej sa pustili do 
naberania nielen futbalových zručností. 
Pracujeme na celkovom športovom a po-
hybovom  prejave našich detí.

(Mužstvo žiakov naďalej vedie ako tréner 
Róbert Benedig). Z neho  do dorastu preš-
lo 6 hráčov. Do mužstva žiakov  prišli nové 
nádeje, doplnilo nás 6 nových mladých 
hráčov vo veku 9-11 rokov. Niektorí z nich 
majú už svoje prvé skúsenosti s futbalom 
z prípravky. Veríme, že sa im bude u nás 
páčiť a budú postupne naberať futbalové 
zručnosti na veľkom zelenom koberci.

 Prajeme celému mužstvu veľa zdravia a 
športových úspechov. 

Po dlhšom zvažovaní  sme mužstvo 
žiakov prihlásili opakovane do 1. triedy   
ObFZ Žilina. 

Veríme však,  že v budúcom ročníku 
nájdeme dostatok hráčov, síl , energie a 
zanietencov,  ktorí by nám pomohli štarto-
vať a pôsobiť v 3. lige žiakov ( tzv. dvojičky 
mladší a starší žiaci). Pripojili by sme sa k 
veľkým obciam a menším mestám, ktoré 
túto súťaž žiakov hrajú (Turie, Varín, Ra-
doľa, Stará Bystrica, Čierne, Krásno , Čad-
ca „B“ ...)

Mladším hráčom by to jednoznačne pro-
spelo, hrávať výhradne s vekovo rovnakým 
súperom.

Súťažný ročník začíname netradične od-
loženým prvým kolom , v piatok 21.8. na 
domácom ihrisku proti FK Bytčica. Máme 
pred sebou náročnú a dlhú  súťaž (14 muž-
stiev, spolu 26 zápasov /ročník). Veríme, že 
sa mladší hráči rýchlo aklimatizujú a na-
berú potrebné skúsenosti. Prosíme fanúši-
kov, aby boli k novému mladému mužstvu 
prajní a trpezliví. U žiackych mužstiev nie 
sú výsledky prvoradé. 

FK Strečno
• mužstvo žiakov •

Príďte nás povzbudiť na naše zápasy. 
Domáce zápasy žiakov sa v tomto roč-

níku budú hrávať pravidelne v nedeľu o 
10:00. 

Vzhľadom na potrebu rýchlejšej adaptá-
cie nových hráčov do mužstva a na základe 
dobrých skúseností z minulého roku  plá-
nujeme aj v tomto roku usporiadať v dňoch 
24-26.8. sústredenie mužstva žiakov. O 
tomto sústredení Vás budeme informovať 
v ďalšom vydaní  Hlásnika.

Tréner : Róbert Benedig 

FK Strečno 
• mužstvo mužov •

Po kratučkej letnej prestávke, ktorú hrá-
či absolvovali na turnajoch a populárnej 
dedinskej lige, sa opäť rozbehol kolotoč 5. 
ligy svojou jesennou časťou. Mužstvo po-
silnilo niekoľko hráčov, niektoré prestupy 
sa nepodarilo zrealizovať a niektorí hráči 
sa rozhodli pre pôsobenie v iných kluboch.

Naďalej nás obchádza vysoká maródka 
a zranenia , ktoré sťažujú prácu a konku-
rencieschopnosť v lige. Káder sme doplnili 
o hráčov: Patrik Honko, Dominik Ilovský, 
Marek Mazák, Martin Syrovatka.

 Z dorastu by nás mali doplniť hráči:  
František Stráňavčin, Adrián Magoč – boli 
oslovení do mužstva A a veríme, že sa po-
stupne zapracujú do kádra.

Novým hráčom prajeme veľa úspechov a 
hlavne zdravie.

Na vlastnú žiadosť ukončil trénovanie 
hrajúci tréner Jakub Beháň, ktorý zostá-
va u nás ako hráč. Týmto mu za predo-
šlú činnosť trénera chceme poďakovať !                                                  
Z tohto dôvodu sme museli nájsť nového 
trénera – boli oslovení viacerí  (domáci 
aj mimo Strečna), jednania boli pomerne 
zložité, nie je jednoduché presvedčiť člove-
ka, aby sa dal na túto celoročnú náročnú 
prácu!   Nakoniec sme sa dohodli na spolu-
práci s p. Ing. Petrom Lončíkom. Pri muž-

stve je cca 1 mesiac  - prebieha vzájomné 
spoznávanie sa (tréner, mužstvo, vedenie 
klubu). Veríme, že spolupráca bude fungo-
vať a postupne sa dostavia aj výsledky.

Náročný strečniansky divák mohol do-
posiaľ vidieť 3 zápasy nášho Áčka s kvalit-
nými súpermi, ktoré vždy ťahalo za kratší 
koniec.

Naša súťaž je jedna z najvyrovnanejších 
v Žilinskom kraji a jednotlivé mužstvá čím 
ďalej tým viac  dopĺňajú svoje kádre o tzv. 
„legionárov„ ,hráčov, ktorí za svoju špor-
tovú činnosť dostávajú finančnú odmenu.

Vedenie klubu a mužstvo mužov by chce-
lo poďakovať  verným fanúšikom za pod-
poru v ťažkých časoch a zároveň aj vyzvať 
tých druhých, aby sa k hráčom správali 
dôstojne a neurážali ich. Vulgárne nadáva-
nie nepomôže žiadnemu hráčovi a nezlep-
ší herný prejav mužstva.

 Všetci naši hráči sú výhradne amatéri 
a hrajú bez nároku na honorár.  Obetujú 
tomu svoj súkromný čas, energiu, často aj 
financie a zdravie (riziko úrazov ), na úkor 
svojich rodín a iných možných aktivít. 

Preto by sme si ich mali v tejto neľahkej 
dobe skôr vážiť, povzbudzovať ich a nie ha-
niť a osočovať.                       

Šport  má predsa ľudí baviť a zabávať!!! 
Veríme, že sa nepriaznivý začiatok sezó-

ny  zmení, karta sa obráti,  začneme  zbie-
rať body a vyhrávať.  Nepôjde to však bez 
našej tvrdej práce na ihrisku a podpory 
Vás, fanúšikov.

Vedúci mužstva „A“: Róbert Kán 

Odohraté zápasy Jeseň 2015: muži 
FK Strečno – OŠK Rudina        1:3  (0:0), 

gól : Patrik Beháň
ŠK Belá  - FK Strečno             3:1 (1:1), 

gól : Jakub Ďuriš 
FK Strečno – TJ Fatran Varín  2:4  (1:3), 

góly : Marek Beháň , Palo Kopásek

• • • • • • • • • • • •    Dedinská liga 2015    • • • • • • • • • • • •
V mesiacoch jún a júl sa v Strečne 

uskutočnil už 23. ročník Dedinskej 
ligy. V tomto roku sa ho na veľmi 
dobrej úrovni zhostilo mužstvo FC 
YOUMPE , ktoré aj získalo už svoj 
siedmy titul . V  histórii  dedinskej 
ligy  je  FC YOUMPE najúspešnejším 
mužstvom.

Konečné poradie:
1. FC YOUMPE 7 6 0 1 28:16 18
2. VE – 3 7 5 0 2 29:22 15
3. GALIS TEAM 7 5 0 2 39:15 15
4. AC SOKOL 7 3 2 2 26:25 11
5. FC GHOST 7 3 0 4 16:22 9
6. FC TAJFÚN 7 2 2 3 24:29 8
7. MEDVEDI 7 1 2 4 13:27 5
8. BAD BOYS 7 0 0 7 17:37 0

 ALL STARS
Peter Fraško BAD BOYS
Boris Kučera MEDVEDI
Jaroslav Ondák FC YOUMPE
Tomáš Trpiš VE – 3
Peter Samec FC GHOST
Najlepší hráč: 
Jaroslav Trhančík FC YOUMPE
Najlepší brankár: 
Oldo Nikrmajer FC YOUMPE
Najlepší obranca: 
Michal Jadroň AC SOKOL
Najlepší útočník: 
Jakub Beháň GALIS TEAM
Najlepší strelec: 
Ján Trnovec FC TAJFÚN
Najstarší hráč: 
Vladimír Ilovský BAD BOYS

Týmto chceme poďakovať aj spon-
zorom: Obecný úrad Strečno, Marián 
Beháň-BEHMAR, Pohostinstvo Ivan 
Beháň, Bistro Ládik, Adam Klocáň, 
Pizzéria Alžbetka, Janus nápoje.

A veľká vďaka patrí rozhodcom, kto-
rí to nemali ľahké , taktiež  všetkým 
mužstvám a fanúšikom za plynulý 
priebeh Dedinskej ligy  a dobrú nála-
du. Donovi Kamilovi za moderovanie 
posledného hracieho kola a vyhodno-
tenia Dedinskej ligy 2015 a nemôžeme  
zabudnúť ani na DHZ Strečno za po-
lievanie ihriska počas ich príprav na 
súťaž. 

Budúci ročník dostali pod patronát 
Ghosťáci. Dovidenia pri 24.ročníku 
Dedinskej Ligy 2016 .
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každý s každým 2x20 minút. Zápasy boli 
nesmierne vyrovnané. Až v štyroch du-
eloch sa muselo rozhodnúť zo značky 
pokutového kopu. Futbaloví ,,majstri,, 
všetkých klubov i napriek svojmu vyššie-
mu veku a hmotnosti ukázali futbalové 
umenie, za ktoré boli aj patrične odmenení 
fanúšikovským potleskom. O jediný bodík 
nakoniec už po 7. raz  víťazmi turnaja sa 
stali domáci Medvedi. Počas celého dňa sa 
vďaka hlásateľskej legende strečiansko-ne-
zbudského futbalu Kamila Tichého ,,Don 
Kamilo,, spomínalo na dlhých a krásnych 
40 rokov. Organizátori pozvali žijúcich 
bývalých hráčov nad 50 rokov. Pripravili 
im príjemné posedenie vo veselej atmo-
sfére. Taktiež  im za vďaku a vernosť klubu 
odovzdali spomienkové medaily a šiltovky. 
Pozvánku prijali a zo staršej generácie boli 
odmenení : Ivan Rajniak, Albert Kubička, 
Jozef Štadáni, Peter Taraba, Peter Hanu-
liak, Daniel Samec, Kamil Klocáň, Vladi-
mír Taraba, Miroslav Kán, František Zajac, 
František Honko, Juraj Oberta, Vladimír 
Ilovský, Stanislav Šupej, Tomáš Hanuliak, 
Gustáv Muráň, Jozef Samec, Milan Beháň, 
Vladimír Melo, Ján Cigánik, Ján Samec. Z 
momentálnej aktívnej generácie sú to: Šte-
fan Oberta, Peter Oberta, Vojtech Oberta, 
Marián Beháň, Peter Dugovič , Peter Tichý, 
Miroslav Melo, Marián Praták, Ján Trno-
vec, Pavol a Peter Prieložný, Stanislav Ma-
cek, Róbert Sokolovský, Ján Kadaši, Oldŕ-
ich Nikrmajer, Rastislav Muráň, Branislav 
Beháň, Adam Klocáň, Štefan Honko, 
Róbert  Benedig, Dušan Štadáni a mnohí 
ďalší, ktorí sa nezúčastnili tejto spoločen-
skej akcie. Prostredníctvom minúty ticha 
a smútočnej hudby sa ukázalo na odpočí-
vajúce nebo zosnulých kamarátov a spo-
luhráčov (Miroslav Kadaši, Július Oravec, 
Pavol Chovančík, Jaroslav Štadáni, Jozef 
Taraba, Rudolf Taraba, Blažej Vojvoda, 
Viliam Andel, Jozef Belko, Ján Lonc, Ma-
rián Lonc), ktorí nám veľmi chýbajú. Česť 
ich pamiatke!. Po vyhodnotení výsledkov 
a tomboly nasledovala tanečná zábava 

pod holým nebom pod taktovkou skupiny 
Sunny Music. Na záver sa patrí poďakovať 
Obecnému úradu Strečno, FK Strečno, 
všetkým ochotným dobrovoľníkov a spon-
zorom (Bučkobus- Marek Bukovinský, 
Berham-Marián Beháň, Adam Klocáň, 
Milan Dubec, Michal Škvarka, Stanislav 
Macek, Štefan Svetko, Miloš Ilovský, Kär-
cher Žilina, Turistický oddiel UHLÍK, 
Prvá pltnícka  a raftingová spoločnosť, Ko-
liba Panoráma). Ďakujeme všetkým!

S pozdravom Medvedi Strečno
Výsledky:

Rozvoj Mojš – Slza Stráňavy  1:1 
3:1 na pokutové kopy
Miroslav Milo – Michal Lučaník

Fatran Varín –  FC Stráža  0:2
Viliam Samec 2

Medvedi Strečno – Slza Stráňavy 2:2
3:1 na pokutové kopy
Jaroslav Trhančík 2 – Michal Lučaník 2

Rozvoj Mojš-FC Stráža  0:0
1:2  na pokutové kopy

Medvedi Strečno – Fatran Varín 3:0
Ján Trnovec 2, Oldŕich Nikrmajer

Slza Stráňavy – FC Stráža  0:0 
0:2  na pokutové kopy

Rozvoj Mojš – Fatran Varín  0:3
Mário Kubík 2, Pavol Danihel

Medvedi Strečno – FC Stráža 1:0
Oldřich Nikrmajer

Fatran Varín – Slza Stráňavy  2:1
Mário Kubík, Michal Dančík – Lukáš 

Harciník
Medvedi Strečno – Rozvoj Mojš 0:1

Miroslav Milo
Celková tabuľka:

1. Medvedi Strečno 4 2 1 1 6:3 7b.
2. Fatran Varín 4 2 0 2 5:6 6b.
3. FC Stráža 4 1 2 1 2:1 5b.
4. Rozvoj Mojš 4 1 2 1 2:4 5b.
5. Slza Stráňavy 4 0 3 1 4:5 3b.

Najlepší hráč turnaja: 
Ľubomír Remek (Rozvoj Mojš)

Najlepší strelec turnaja: 
Lukáš Harciník (Slza Stráňavy)

Najlepší brankár turnaja: 
Adam Klocáň (Medvedi Strečno)

Najlepší hráč po 50-tke: 
Igor Zimen (Fatran Varín)

Medvedi oslavovali
»  Dokončenie z 1. strany

4. júla Medvedi Strečno usporiadali fut-
balový turnaj s medzinárodnou účasťou z 
Anglicka - priamo chlapcov z Londýna a 
Južnej Kórey  v zastúpení ich zamestnan-
cov, pracujúcich v Donghee Slovakia.

Zápasy boli vyrovnané, hralo sa s vyso-
kým nasadením a hráčom nevadili ani ho-
rúčavy. Každý chcel turnaj vyhrať a najmä 
voči Angličanom sa ukázať v dobrom fut-
balovom svetle.

Celkové prvenstvo ostalo doma, keď Med-
vedi zvíťazili nad Donghee Slovakia 3:0 a 
remizovali so Slzou Stráňavy 4:4 a Southsi-
de Londýn 1:1.

Konečná poradie: 1. Medvedi Strečno, 2. 
Southside Londýn, 3. Slza Stráňavy, 4. Don-
ghee Slovakia

Po skončení turnaja boli mužstvá odme-
nené Organizátori mohli byť spokojní s od-
vedenou prácou, pretože zahraniční hostia 
boli so športovou i spoločenskou stránkou 
podujatia unesení.

Medvedi Strečno tiež ako organizátori 
turnaja k ich 40. výročiu chcú touto cestou 
poďakovať za obetavosť všetkým sponzo-
rom, spoluorganizátorom, rozhodcom, 
bufetárom, hospodárovi FK, moderátorovi, 
dídžejom, kapele Sunny Music, harmoniká-
rovi a všetkým, ktorí prispeli k ich úspešné-
mu priebehu.                         Peter Dugovič st.

Medzinárodný turnaj
 starších pánov
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 21.9.2015 sa konalo 6. zasadnutie 

OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, hlavný kontrolór obce p.Lingeš, za-
pisovateľka p.Janeková, hostia: Ing. Július 
Ilovský, Ing. arch. Vladimír Barčiak, La-
dislav Hodermarský

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

šaniaschopné. 
Uznesením č.20/A volí členov návrhovej 

komisie v zložení: Ing. Dana Sokolovská, 
Ing. Róbert Benedig. Hlasovanie:  za -7,  
proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní -2 .

Uznesením č.20/B volí overovateľov  zá-
pisnice v zložení: p. Alfonz Klocáň, Mgr. 
Dušan Ďurčo. Hlasovanie:  za -7    ,  proti 
– 0 , zdržal sa - 0 , neprítomní –2.

Uznesením č.21/1 obecné zastupiteľstvo 
(OZ) v Strečne neschvaľuje zmenu progra-
mu so zrušením bodu č.5. Hlasovanie:  za 
- 1 ,  proti -4. zdržal sa - 2, neprítomní - 2.

Uznesením č.22/1 obecné zastupiteľstvo 
(OZ) v Strečne  schvaľuje program 6. za-
sadnutia OZ. Hlasovanie:  za - 4 ,  proti -1. 
zdržal sa - 2, neprítomní - 2.

Uznesením č.22/2 schvaľuje vypracova-
nie doplnku č.4 ÚP a zahrnutie sociálnych 
bytoviek a domu sociálnych služieb do ve-
rejnoprospešných stavieb v lokalite Radi-

nové. Hlasovanie:  za - 8 ,  proti -0. zdržal 
sa -0, neprítomní - 1.

Uznesením č.22/3 schvaľuje
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci 

prioritnej osi 1 OP KŽP na realizáciu pro-
jektu Spoločná kanalizácia GENESTI, kto-
rý je realizovaný obcou Strečno,

b/ zabezpečenie realizácie projektu v sú-
lade s podmienkami poskytnutia pomoci,

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie realizovaného pro-
jektu vo výške rozdielu celkových výdav-
kov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie:  za - 8 ,  proti - 0, zdržal sa - 0, 
neprítomní -1.

2. Kontrola uznesení
- Starosta obce informoval poslancov 

ohľadne nebytových priestorov v prístavbe 
KD. Byt č.1 je opäť plne využívaný nájom-
níkom. Byt č. 2 je dlhodobo neobývaný z 
dôvodov, ktoré sú známe. Preto starosta 
obce začal po porade s právnikom konať 
vo veci vysťahovania bytu. 

- VZN o chove psov a iných domácich 
zvierat  sa z dôvodu dovolenkovej sezóny 
a prebiehajúcej kontroly NKÚ  pripraví na 
budúce zasadnutie OZ. 

Obecný úrad pokračoval v tradícii miestne-
ho podujatia, ktoré sa prvotne  viaže k Streč-
nu. V spolupráci s občianskym združením 
Oživené remeslá spod Strečna, Poľovníckym 
združením, detským folklórnym súborom 
Hajovček, ženskou speváckou skupinou Zvo-
nica, Jednotou dôchodcov a ich speváckou 
skupinou  Jesienka, heligonkárom Liborom 
Meškom 28. augusta pripravil program pre 
občanov, ktorý sa v posledných rokoch spá-

„Ľekvárové hody“ 

71. výročie SNP
Spomienkové oslavy 71. výročia Sloven-

ského národného povstania na vŕšku Zvoni-
ca organizoval Žilinský samosprávny kraj v 
spolupráci s obcou Strečno a oblastným vý-
borom SZPB v Žiline.

28. augusta o 16.00 hod. sa poslanci NR 
SR, ŽSK, zástupcovia veľvyslanectiev, od-
bojových organizácií, samospráv a občania 
poklonili pamiatke padlých z radov francúz-
skych partizánov a vzdali tiež úctu všetkým, 
ktorí bojovali v II. svetovej vojne.

Hlavný prejav predniesla podpredsedníč-
ka NR SR Erika Judínová. Príhovor starostu 
Strečna uvádzame na inom mieste v plnom 
znení  Za francúzske veľvyslanectvo na Slo-
vensku vystúpil charge d´affaires Philippe 
Morel. Predseda ŽSK Juraj Blanár zhodnotil 
význam Povstania a zvýraznil našu mierovú 
súčasnosť, ktorú vnímame ako samozrejmú, 
pričom sa okolo nás dejú veci, ktorých dosah 
nevieme ani odhadnúť. 

Predseda ObV SZPB Juraj Drotár uviedol 
retrospektívu udalostí SNP, zvýraznil podiel 
osobností na jeho vzniku a priebehu a taktiež 
apeloval na odkaz Povstania.

Sprievodný program pred a po ukončení 
príhovorov vyplnila dychová hudba Fatranka 
hymnami Francúzska a Slovenska  a spevác-
ka skupina našich dôchodcov Jesienka.                                                    

/pa/ Pokračovanie na 2. strane »
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Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
3. Zmena a doplnok územného plánu
Starosta obce podal informáciu ohľadne 

žiadosti obce o bezodplatnom prevode po-
zemkov v lokalite Radinové do vlastníctva 
obce. Bezodplatný prevod pozemkov pod 
výstavbu obecných bytoviek do vlastníc-
tva obce je možný iba v tom prípade, ak 
bytovky budú  zahrnuté v územnopláno-
vacej dokumentácii ako  verejnoprospeš-
né stavby. Nakoľko obecné bytovky nie sú 
zahrnuté v doplnku ÚP č.2 ako verejno-
prospešné stavby, bol  na OZ prizvaný Ing. 
arch. Vladimír Barčiak, ktorý informoval, 
že bytovky a iné stavby na bývanie nikdy 
neboli zahrnuté do verejnoprospešných 
stavieb. Je potrebné vypracovať doplnok 
ÚP č.4, kde by sa bytovky uviedli ako ve-
rejnoprospešné stavby  spolu s domovom 
sociálnych služieb. 

Následne dal starosta hlasovať za vypra-
covanie doplnku č.4 ÚP: Hlasovanie:  za 
–8,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní – 1.  

4. Projekt kanalizácie Radinové – finan-
covanie MŽP

Starosta obce oboznámil poslancov s 
Výzvou na predkladanie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok so zameraním 
na kanalizácie, čističky odpadových vôd a 
vodovody. Obec Strečno predloží žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na reali-
záciu projektu Spoločná kanalizácia s ná-
zvom GENESTI. 

Do projektu budú zapojené v rámci ag-
lomerácie Varín obce Gbeľany, Nededza, 
Strečno, Stráža, Dolná Tižina. 

Starosta predložil návrh na hlasovanie za 
predloženie žiadosti o NFP na realizáciu 
projektu Spoločná kanalizácia GENESTI, 
zabezpečenie realizácie projektu a tiež za-
bezpečenia finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu. Hlasovanie:  
za - 8,  proti - 0, zdržal sa - 0, neprítom-
ní - 1

5. Informácia o dosiahnutých výsled-
koch ZŠ a situácia v ZŠ

Starosta obce informoval poslancov o 
medializovaných dosiahnutých výsled-
koch našej ZŠ v rámci hodnotenia výchov-
no-vzdelávacích výsledkov základných 
škôl v SR. Dňa 25.6.2015 bola zvolaná 
Rada školy, na ktorú bol prizvaný starosta 
obce a riaditeľ školy.

Rada školy v spolupráci s učiteľmi, rodič-
mi a žiakmi uskutoční potrebné kroky na 
zlepšenie súčasného stavu.

Starosta obce vykonal dňa 17.8.2015 v 
rámci svojich kompetencií zriaďovateľa 
kontrolu dochádzky v ZŠ a zistil pochyb-
nosti. Ďalej boli zistené nedostatky v ria-
diacej činnosti, keď neboli vypracované 
základné dokumenty školy. 

Starosta písomne upozornil riaditeľa ško-
ly na porušovanie pracovnej disciplíny a na 
možnosť ukončenia pracovného pomeru.

Ďalej starosta informoval o sťažnosti, 
ktorá bola zaslaná   Kancelárii verejného 
ochrancu práv, odbor ochrany základných 
práv a slobôd  ohľadne postupu starostu 
obce vo veci konania voči riaditeľovi ZŠ. 
Na ďalšom zasadnutí Rady školy, ktorá sa 
konala 26.8.2015 sa hlasovalo o vyslovení 
dôvery riaditeľovi školy. Výsledok hlasova-
nia bol 5:5. 

Riaditeľovi školy boli určené úlohy na 
odstránenie všetkých nedostatkov a má 
navrhnúť  spôsob zlepšenia výsledkov ZŠ, 
ktoré predloží na najbližšom zasadnutí 
Rady školy. 

Poslanci informáciu starostu berú na ve-
domie.

6. Rôzne 
Starosta informoval poslancov o prebie-

hajúcej kontrole z NKÚ SR, ktorá je zame-
raná na plnenie príjmovej časti rozpočtu. 
Kontrola bude prebiehať do konca novem-
bra 2015. 

Ďalej starosta informoval poslancov o 
poukázaní finančných prostriedkov od Le-
sov SR vo výške 18.900 € na opravu MK 
Hradná. Rozpočet na opravu MK Hradná 
je 26.073,94 €, rozdiel bude obec hradiť z 
vlastných zdrojov.

Dňa 21.9.2015 bola odovzdaná do užíva-
nia stavba Stráňavy IBV Pažite – preklád-
ka prívodného vodovodného potrubia pre 
obec Strečno v hodnote 19.594,86 €.

Starosta oboznámil poslancov s listom 
od Lesného a pasienkového spoločenstva 
Urbariátu Nezbudská Lúčka, ktorý vyzýva 
obec Strečno ako majiteľa kompy cez Váh, 
k uzavretiu zmluvy o prenájme pozemku v 
k.ú. Nezbudská Lúčka, ktorý je využívaný 
na prevádzku kompy. 

Obec Strečno pristúpi k rokovaniu o uza-
tvorení zmluvy až po dodaní potrebných 
dokladov zo strany Lesného a pasienko-
vého spoločenstva Urbariátu Nezbudská 
Lúčka. 

Starosta informoval poslancov o poskyt-
nutí dotácie z MŠVVaŠ SR zo štátneho 
rozpočtu na rozšírenie kapacít materských 
škôl na rok 2015 vo výške  54 tis.€. V sú-
časnosti prebieha verejné obstarávanie na 
ďalšiu etapu nadstavby MŠ. Ing. Ilovský 
oboznámil poslancov o prácach na MŠ.

Poslanci berú informácie na vedomie. 
Starosta  podal informáciu o novele záko-

na č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
platnej od 1.11.2015. Zvýšil sa limit pre 
bežne dostupné tovary na trhu z 1000 € na 
5000 € bez DPH.

Na Obecný úrad Strečno bol doručený 
list zo Slovenskej inšpekcie ŽP Žilina, v 

ktorom sa poukazuje na podozrenie vy-
púšťania odpadových vôd do toku Váh – 
Vodné dielo Žilina. 

Slovenská inšpekcia ŽP žiada o identifi-
káciu kanalizácie, zoznam subjektov pri-
pojených na kanalizáciu a kópiu zmluvy o 
odvádzaní vôd uvedenou kanalizáciou.

Poslanci informáciu starostu o liste SIŽP 
berú na vedomie.

7. Diskusia
P. Štefan Oberta sa opýtal, či Urbariát 

obce Strečno urobí prerezávku na Hrad-
nej ulici, hlavne popri potoku v súvislosti 
opravou MK Hradná. 

P. Badibangová sa informovala, či prišla 
odpoveď za SAD Martin, ohľadne zastavo-
vania „martinského“ autobusu na zastávke 
Melo.

 P.  Klocáň upozornil, že by bolo potrebné 
monitorovať stav vody v obecnom vodoje-
me, aby nebola ohrozená dodávka vody 
pre Dong Hee  v období sucha. Ďalej na-
vrhol, aby sa zvolalo stretnutie s riaditeľom 
Okresného archívu v Žiline  ohľadne obec-
ného archívu. 

Mgr. D. Ďurčo konštatoval, že sa neve-
die obecná kronika odvtedy, ako p. Pavol 
Ďurčo st. prestal kroniku písať zo zdravot-
ných dôvodov. Ďalej navrhol, aby sa pred 
zimou vykosila a vyčistila prístupová cesta 
na Zlatné. Zároveň pozval prítomných na 
otvorenie chaty na Domašíne. 

Pán Hodermarský sa informoval, či bude 
možné  výškovo zamerať pozemok pod 
cestou na Radinovom z dôvodu, že chce 
vykonať terénne práce a vybudovať oplo-
tenie na svojom  pozemku. Tiež pripo-
mienkoval postup spoločnosti TES Media, 
ktorá po tom, ako  jej naši občania pod-
písali zmluvy, prestala poskytovať niektoré 
programy v analógovom vysielaní.

Zapísala: Eva Janeková

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany

Oznam
Fotografie do kalendára na rok 2016
Obecný úrad plánuje vydať kalendár 

i pre rok 2016. Obraciame sa na profe-
sionálnych a amatérskych fotografov s 
prosbou o aktuálne fotografie s našou 
prírodou, akciami a zaujímavosťami, 
ktoré by mohli byť použité v pláno-
vanom vydaní. Autor fotografie bude 
uvedený v zozname fotografov, ktorých 
fotografie budú použité. Fotografie ne-
budú honorované.

Fotografie môžete posielať na mail 
info@strecno.sk resp. dusan.durco@
strecno.sk, kde Vám budú poskytnuté i 
prípadné doplňujúce informácie v ter-
míne do 15. 11. 2015.

Vopred ďakujeme každému, kto obo-
hatí výber a uľahčí prácu zostavovate-
ľov.

/r/



3. strana5/2015

Na Slovensku má úcta k mŕtvym, náv-
števa hrobov príbuzných v dňoch 1. 

a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá 
sa udržala dodnes. Je zvykom počas týchto 
dní navštíviť cintorín a rodinné hroby. Ľu-
dia sa zhromažďujú okolo hrobov svojich 
príbuzných. Hroby sú vyzdobené vencami a 
kvetmi, horia na nich sviece. Vence a kvety 
vyjadrujú úctu a uznanie životu tých, ktorí 
už nie sú medzi nami. Kríž, znak utrpenia 
a smrti, sa stal znakom víťazstva v Kristo-
vom zmŕtvychvstaní. Preto kresťania každý 
hrob svojich príbuzných označujú zname-
ním kríža. Znakom kríža označovali hroby 
svojich blízkych aj prví kresťania. Spočiatku 
však vychádzali z tradície predkresťanskej, 
ktorá tiež vyjadrovala istú nádej, že človek 
žije aj po smrti a že smrťou odchádza do 
prístavu nového, záhrobného života. Na 
mnohých hroboch z predkresťanskej éry sa 
objavuje napríklad znak kotvy, ktorý mal 
naznačiť, že zosnulý už došiel do prístavu 
v záhrobnom živote. Kresťanský spisovateľ 
Tertulián koncom druhého storočia píše, že 
kresťania vykonávali výročnú spomienku 
na zomrelých. Zhromažďovali sa pri vý-
ročnej slávnosti smrti mučeníka okolo jeho 
hrobu ku spoločnej oslave v presvedčení, 
že mučeník hneď po svojej smrti vstupuje 
do Božej slávy. Veriaci si nielen spomínali 
na svojich zosnulých, ale zároveň sa za nich 
modlili a prosili aj privilegovaných svätcov, 
za ktorých vždy považovali mučeníkov, aby 
sa za nich prihovárali u Boha. Prví kresťa-
nia mali cintoríny ako azylové miesta, kde 
mohli nerušene vykonávať kult. Cintoríny 
boli chránené štátnym zákonom ako po-
svätné miesto, preto prví kresťania mohli 
v istom zmysle celkom slobodne rozvíjať 
svoje myšlienky a náboženské presvedče-
nie. Zákon zároveň umožňoval chudobným 
združovať sa v pohrebných bratstvách, čo 
v hojnej miere využívali aj prví kresťania, 
ktorí takto združení mohli vlastniť aj určitý 
majetok, čiže cintoríny a budovy, ktoré boli 
na nich postavené. Veľký počet katakomb v 
Ríme, aj v iných mestách, sú toho jasným 
dôkazom.   

Pôvod tohto sviatku siaha do predkresťan-
ských čias. Súvisí s pradávnou mystickou 
tradíciou indoeurópskych národov, keď 
sa medzi nás mali vracať duše zosnulých. 
Rozšírený bol najmä medzi obyvateľstvom 
keltského pôvodu, keď sa v noci z 31. ok-
tóbra na 1. novembra druidi lúčili s letom 
patriacim bohyni života a vítali vládu knie-
žaťa smrti Samhaina (zo slova „Sam-fuin“ 
koniec leta), ktorý vládol zime. Kelti verili, 
že v túto noc, keď život (leto) odovzdáva 
žezlo vlády smrti (zime), prichádzajú mŕtvi 
na zem, aby si vybrali na jeden rok telo, v 
ktorom sa usadia. Zo strachu, že si vyberú 
práve ich vlastné, im prinášali rôzne obety. 
Verili tiež, že stena medzi svetom živých 
a mŕtvych je túto noc taká tenká, že sa dá 

pomínať, že je mnoho svätých, ktorí počas 
roka nemajú svoj sviatok. Ich spoločná osla-
va tak začala spadať na 1. november. O sto 
rokov neskôr (roku 844) pápež Gregor IV. 
rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cir-
kev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom 
svete. V roku 837 vyhlásil pápež Gregor IV., 
že pohanský sviatok Samhain (koniec leta) 
bude patriť aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym. 
Tak sa z 1. novembra stal sviatok Všetkých 
svätých a nasledujúci deň bol vyhlásený za 
Deň všetkých duší. Neskôr, v 10. a 11. sto-
ročí, sa z tohto sviatku vyvinula aj Pamiat-
ka zosnulých - Dušičky, ktorá pripadá na 
2. novembra. V európskej tradícii sa aj na 
Slovensku preniesol do kresťanského ka-
lendára. Pamiatka zosnulých alebo ľudovo 
Dušičky patrí neoddeliteľne k sviatku Všet-
kých svätých. Spomienku zaviedol svätý 
opát Odilo z Cluny roku 998, ktorý sa takto 
snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským ob-
radom. Odilo v benediktínskom kláštore 
Cluny zaviedol tradíciu 1. novembra od ve-
čera vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a 
na druhý deň, čiže 2. novembra slúžiť veľkú 
zádušnú omšu. Vplyvom clunyjských mní-
chov sa táto spomienka behom 11.storočia 
veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storo-
čí. Tento sviatok by mal byť našou spomien-
kou na blízkych, ktorí odišli z našich radov. 
Spomienkou na nich im vzdávame úctu za 
všetko, čo pre nás v živote vykonali a záro-
veň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.

A na záver: Prečo cirkev slávi sviatok Všet-
kých svätých? Je to sviatok, ktorý človeku 
pripomína, že smrťou nič nekončí. Vzkrie-
senie Ježiša Krista dáva nádej každému z 
nás, že smrť nie je koncom, ale iba bránou 
do večnosti. Sviatok Všetkých svätých nám 
pripomína ľudí, ktorí touto bránou už prešli 
a teraz žijú s Bohom. Teda nielen tých svä-
tých, ktorých máme v cirkevnom kalendári, 
ale úplne všetkých, našich predkov, zná-
mych aj neznámych ľudí, ktorí po skončení 
statočného života na zemi prišli do neba. 
Cirkev veriacich povzbudzuje k modlitbe za 
zosnulých práve preto, že pre všetky duše v 
očistci na začiatku novembra možno získať 
tzv. odpustky. Prostredníctvom odpustkov, 
tohto “duchovného daru” posielaného na-
šim zosnulým, sa duše v očistci oslobodzujú 
od dôsledkov hriechu, ktoré spáchali počas 
pozemského života. Veriaci sa prichádzajú 
modliť na hroby, lebo je to jedna z možných 
podmienok pre získanie odpustkov (okrem 
spovede, modlitby a svätého prijímania). 
Sviečky na hroboch sú potom symbolickým 
vyjadrením ich modlitby a duchovného 
daru. Tiež pripomínajú život, ktorý vydáva 
svetlo a teplo, avšak zároveň sa pomíňa. Sú 
aj obrazom vzkriesenia, lebo kresťania ve-
ria, že opravdivým Svetlom sveta je Zmŕt-
vychvstalý Kristus. Vence a kvety vyjadrujú 
úctu a uznanie životu tých, ktorí už nie sú 
medzi nami.                                              AM

História sviatku 
Všetkých svätých 

medzi nimi ľahko nadviazať kontakt. Aby si 
Kelti naklonili mŕtve duše, ale zároveň odo-
hnali zlých duchov a démonov, nachystali 
im všelijaké dobroty a dary. Podobné sviat-
ky poznali aj Germáni a Slovania.  

Korene kresťanského sviatku Všetkých 
svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východ-
nej cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomien-
ka na všetkých tých, ktorí položili svoj život 
pre vieru. Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) a 
svätý Ján Zlatoústy (354 - 407) už poznali 
sviatok všetkých svätých mučeníkov, ktorý 
sa slávil 13. mája, prípadne na prvú nede-
ľu po Turícach. Ešte aj v dnešnom gréckom 
kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svä-
tých. V Západnej Cirkvi sa datuje vznik 
spomienky na všetkých svätých na začiatok 
7. storočia. 13. mája 608 sa slávila posviac-
ka bývalého pohanského chrámu Panteónu, 
ktorý bol vystavaný v roku 25 pred Kristom 
za vlády cisára Oktaviána Augusta. Poha-
nia ho zasvätili všetkým bohom. Je to div 
slávneho rímskeho staviteľstva. Chrám je 
totiž okrúhly, bez okien, bez pilierov a bez 
stĺpov. Svetlo sa doň dostáva len zhora, kde 
je okrúhly nezasklený otvor o priemere 
8,85 m. Voda, ktorá naprší dnu, je odvá-
dzaná kanalizáciou, ktorá je zabudovaná do 
podlahy. Chrám má rovnaký priemer i výš-
ku – 43,29 m. Oproti vchodu stál oltár naj-
vyššieho rímskeho boha Jupitera a po stra-
nách boli oltáre a sochy ostatných rímskych 
bohov. Postupne, ako kresťanstvo zapúšťalo 
korene v Ríme, rúcali sa pohanské chrámy 
a oltáre. Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, aby 
sa Panteón  premenil na kresťanský chrám. 
Deň pred spomínanou posviackou doviezli 
na osemnástich nádherne vyzdobených 
vozoch do tohto chrámu množstvo relikvií 
svätých mučeníkov a uložili ich do skriniek, 
ktoré tam boli na tento účel pripravené. Pá-
pež zasvätil tento chrám Preblahoslavenej 
Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. 
Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň tej-
to posviacky konala slávnosť všetkých svä-
tých. Pápež Gregor III. v roku 731 vystaval 
v chráme sv. Petra kaplnku ku cti všetkých 
svätých apoštolov, mučeníkov a spravodli-
vých. Spolu s biskupmi nariadil, aby sa sláv-
nosť uctievania všetkých svätých slávila v 
Ríme 1. novembra. Veriaci si tak začali pri-
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Od roku 1996 Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v rámci geolo-
gickej úlohy Čiastkový monitorovací sys-
tém – Geologické faktory v podsystéme 
06 – Stabilita horninových masívov pod 
historickými objektmi vykonáva pod hra-
dom Strečno monitoring rozvoľňovania 
skalného bloku na hradnom brale pod 
kaplnkou. Skalný blok má charakter previ-
su, ktorý je od masívu oddelený výraznou 
diskontinuitou. Skalný previs sa nachádza 
priamo nad štátnou cestou I. triedy č. 1/18 
(Žilina – Martin). V poruche medzi skal-
ným blokom a masívom brala je od roku 
1996 trvalo zabudovaný opticko-mecha-
nický dilatometer TM-71, ktorý zazna-
menáva veľkosť posunov v horizontálnej 
aj vo vertikálnej rovine. Výsledky meraní 
preukázali progresívny trend pohybu blo-
ku v smere osi x, čo znamená odkláňanie 
sa skalného bloku od masívu. Za posledné 
dva roky sa otváranie poruchy zrýchlilo 
a v roku 2014 celková hodnota otvorenia 
trhliny dosiahla 4,414 mm. V roku 2014 
upozornili zástupcovia ŠGÚDŠ na túto 
havarijnú situáciu Považské múzeum v 
Žiline, ktoré je správcom hradu Strečno a 
Slovenskú správu ciest v Žiline.

Akútnosť riešenia situácie predovšetkým 
z dôvodu všeobecného ohrozenia premáv-
ky a životov na hlavnom cestnom ťahu  a 
bezpečnosti na priľahlých parkovacích 
plochách bola predmetom jednania vlády 
Slovenskej republiky.

Tá na svojom 168. rokovaní dňa 24. júna 
2015 prerokovala materiál „Analýza soci-
álno-ekonomickej situácie regiónu Liptov 
(okresov Liptovský Mikuláš a Ružombe-
rok) a návrhy na zlepšenie v sociálnej a 
hospodárskej oblasti. Prijaté Uznesenie 
vlády SR č. 335 v bode B.23 ukladá mi-
nistrovi životného prostredia a ministrovi 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja: „v súčinnosti s predsedom Žilinského 
samosprávneho kraja vypracovať správu 
o súčasnom stave skalného brala v obci 
Strečno s posúdením doterajších doku-
mentácií s návrhmi na riešenie havarijné-
ho stavu skalného brala“ s termínom do 
30. septembra 2015.

Predkladaný materiál je vypracovaný za 
účelom poskytnutia aktuálnych informácií 
o súčasnom stave skalného brala pod hra-
dom Strečno, ktorý ohrozuje dopravu na 
frekventovanej štátnej ceste I. triedy č. 1/18 
a môže ohroziť aj životy, zdravie a majetok 
ľudí. Správa je vypracovaná v spolupráci so 
Žilinským samosprávnym krajom, ktorý 
vo svojej pôsobnosti zabezpečil vypracova-

Uvoľňovanie hradného brala
V posledných týždňoch sa Strečno v médiách takmer stále spomína predovšetkým kvôli 

stavu hradného brala. Jeho monitorovaním sa zistilo otvorenie trhliny v rozsahu zname-
najúcom akútne ohrozenie.

nie predbežného geotechnického posudku 
„Hrad Strečno Sanácia skalného bloku – 
previsu na skalnom brale pod kaplnkou“. 
Posudok bol vypracovaný spoločnosťou 
GEOstatik a.s., Žilina. Pri spracovávaní 
posudku boli použité všetky dostupné in-
formácie z predchádzajúcich geologických 
prieskumných prác a výsledky nových mo-
nitorovacích a fotogrametrických meraní.

Na základe doteraz vykonaných prác a 
zistených skutočností bol navrhnutý nasle-
dovný postup riešenia havarijného stavu 
skalného brala:

1. V rámci ďalšieho monitoringu skalné-
ho brala sa navrhuje osadenie nového

elektronického dilatometra na najnebez-
pečnejšie miesto predpokladaného od-
trhnutia previsu, ktorý umožňuje on-line 
meranie pohybov, zber dát a ich vyhodno-
tenie. Na základe vyhodnotenia meraní, 
fotodokumentácie a štúdia všetkých do-
stupných archívnych dokumentácií je po-
trebné vypracovať predbežný návrh tech-
nického riešenia sanácie.

2. Zabezpečenie podrobného inžinier-
skogeologického prieskumu skalného 
brala, na základe ktorého bude vykonané 
podrobné statické posúdenie a vypracova-
ný projekt sanácie.

3. Prípravné sanačné práce – očistenie 
skalného brala od náletovej vegetácie, po-
stavenie záchytnej bariéry a stavba lešenia 
pre realizáciu kotvenia skalných previsov.

4. V rámci sanačných prác sa predpokla-
dá realizovať nasledujúce práce:

- kotvenie skalných previsov,
- mikropilóty,
- sieťovanie skalného brala,
- realizácia betónových plomb skalných 

dutín a trhlín,
- iné vhodné sanačné opatrenia,
- demontáž lešenia.
Predpokladaná orientačná cena inži-

nierskogeologického prieskumu vrátane 
osadenia automatického dilatometra, prí-
pravných sanačných prác, vypracovanie 
projektu sanácie a samotná sanácia skalné-
ho brala (previsu) je cca 939 600 Eur.

Navrhovaný rozpočet bol vládou schvá-
lený a aj s určením rámcového harmono-
gramu prác:

- zabezpečiť podrobný inžinierskogeo-
logický prieskum skalného brala a vypra-
covať podrobný projekt sanácie do 31. 12. 
2015

- zabezpečiť sanáciu skalného brala do 
31. 12. 2016.

V súčasnosti sa už  aj objavujú návrhy 
riešení. Jedným z nich je napr. cestu pod 

hradným bralom  zastrešiť. Takzvaná be-
tónová galéria by bola na slovenských ces-
tách prvou. 

Starosta Strečna bol so stavom obozná-
mený v marci t.r., keď bol pozvaný na za-
sadnutie Krízového štábu Okresného úra-
du v Žiline.

Keďže materiál vlády konštatuje: „Po-
čas realizácie inžinierskogeologického 
prieskumu, prípravných a sanačných prác 
musia byť doprava a pohyb osôb pod skal-
ným bralom úplne vylúčené“, bude zrejme 
potrebná súčinnosť obce. Preto zaslal v 
októbri list predsedovi VÚC ŽSK Jurajovi 
Blanárovi, v ktorom upozorňuje na prob-
lémy, ktoré možno reálne očakávať. Pre-
dovšetkým v podobe ohrozenia životov 
a majetku občanov a návštevníkov obce, 
ako aj nepriaznivým vplyvom na turizmus, 
pokiaľ sa práce budú vykonávať v hlavnej 
sezóne.

V liste je tiež poukázané na pripravovanú 
investičnú akciu – rekonštrukcia mostov 
na I/18, vedúcich poza obec (pri vstupe pri 
farme a výjazde pri hrade), kedy sa pred-
pokladá presmerovanie jedného pruhu cez 
Strečno.

Starosta si uvedomuje akútnosť riešení, 
avšak má snahu minimalizovať dopady. 
Kvôli tomu iniciuje v liste osobné stretnu-
tie, kde by boli prerokované všetky okol-
nosti a negatíva a hľadanie možností ich 
eliminácie.

V článku sú použité údaje zo Správy o sú-
časnom stave skalného brala v obci Streč-
no.                                                            /pa/
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V súčasnom programovacom období 
2014-2020 bude Žilinský kraj pokračovať 
v obnove a výstavbe nových cyklotrás. Po-
stupne pripravuje už projektové dokumen-
tácie Rajeckej a Terchovskej cyklomagis-
trály a ďalej rozvíja zámer vybudovania na 
Slovensku jedinečného cyklodopravného 
koridoru, ktorý by prepojil sieť existujú-
cich cyklotrás popri rieke Váh a spojil Žili-
nu s Turcom trasou dlhou 16,7 kilometra. 
Vážska cyklomagistrála by umožnila mi-
lovníkom tohto športu dochádzať do práce 
či školy po bezpečnej trati s unikátnou pa-
norámou a cyklolávkami ponad rieku Váh. 
„Aby sme však mohli tieto projekty pred-
ložiť pre získanie eurofondov, je potrebné 
doložiť, že sú skutočne potrebné. Preto 
sme spustili rozsiahly prieskum realizova-
ný formou elektronického dotazníka a an-
ketárov, ktorí osobne oslovujú obyvateľov 
nášho kraja,“ informoval predseda ŽSK Ju-
raj Blanár. Podľa jeho slov sa v Žilinskom 
kraji rozvíja cyklistika veľmi rýchlym tem-
pom a zámerom kraja je podporovať vznik 
a obnovu existujúcich trás a zvýšiť tak bez-
pečnosť cyklistov, ktorí musia zatiaľ jazdiť 
po hlavných cestách. 

Žilinská župa spravuje už tretí rok aj svoj 
vlastný cyklochodník BikeKIA, ktorý spája 
historické dominanty horného Považia - 
hrad Strečno a hrad Budatín. „Cyklisti sa 
tak bezpečne dostanú zo Žiliny do Streč-
na a na už vyasfaltovaných úsekoch môžu 
túto trasu využiť tiež korčuliari,“ uviedol 
žilinský župan. Okrem výstavby nových 
značených úsekov sa ŽSK chystá predložiť 
tiež projekt na celkovú obnovu viac ako 
200 kilometrov už existujúcich tratí. Pred-
pokladá sa rovnako výroba a osadenie 225 
cyklosmeroviek, smerovníkov a tabuliek. 

„V Žilinskej župe máme už viac ako 2 400 
kilometrov značených cyklistických trás. 
Naším cieľom je pokračovať v skvalitňo-

Župa zisťuje záujem o nové cyklotrasy
vaní tejto jednej z najhustejších cyklosietí, 
ktorú máme práve u nás. Preto je dôležité, 
aby sa nášho výskumu obyvatelia Žilin-
ského kraja zúčastnili a ukázali, že sme 
skutočne rajom pre cyklistov,“ zdôraznil J. 
Blanár. 

Cyklodotazník môžu záujemcovia vy-
plniť na odkaze: http://www.regionzilina.
sk/sk/aktuality/aktuality/nove-cyklotrasy-
-klikni-vypln-dotaznik.html. 

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samo-
správneho kraja

Poznámka redakcie:
Vyššie uvedená správa, zverejnená 13. ok-

tóbra 2015, je v súlade s koncepciou rozvoja 
Strečna.

Napĺňa dlhodobý zámer našej samosprá-
vy a progresívne rieši dopravu,  podporuje 
zdravý životný štýl a rozvoj infraštruktúry 
cestovného ruchu. Jeho naplnením bude 
pozitívne dotknutý život v obci. Okrem vy-
tvorenia nových cyklotrás, z ktorých bude 
mať zrejme najväčší význam nadregionál-
ne prepojenie žilinskej a turčianskej kot-
liny, sa jedná o obnovu mnohých prvkov 
bezprostredne  nachádzajúcich sa aj u nás. 
Plán spojenia Budatínskeho a Strečnianske-
ho hradu a zokruhovanie trasy okolo vod-
ného diela by malo umožniť vybudovanie 
nových bezpečných komunikácií v katastri a 
uvažujeme  i s obnovou lávky cez Váh.

Preto podporujeme aktivity ŽSK a dopo-
ručujeme i Vám, aby ste sa s predkladaným 
zámerom oboznámili a  vyplnili dotazník, 
čím vyjadríte nielen svoj názor, ale tiež dáte 
VÚC ŽSK  mandát na podávanie projektov 
riešiacich cyklotrasy v našom regióne.

Výzva je zverejnená aj na našej obecnej 
stránke spolu s linkom, na ktorom sa po 
kliknutí objaví dotazník. Vyplnenie ano-
nymného dotazníka nevyžaduje text, res-
pondent iba označí jednu alebo viac mož-
ností odpovedí na otázky.

Príhovor starostu Strečna Bc. 
Dušana Štadániho na Pamätníku 

francúzskych partizánov 
Vážená podpredsedníčka NR SR, vážený 

pán predseda ŽSK, poslanci NR SR, zástup-
covia veľvyslanectiev, združení, vážení obča-
nia, každý rok je pre mňa cťou privítať Vás 
na tomto mieste pri pripomienke výročia 
Slovenského národného povstania.

71 rokov je relatívne dlhá doba, no výz-
nam udalosti v tomto prípade čas neznižuje. 
Pamätník na Zvonici je nielen našou domi-
nantou, ale predovšetkým svedkom obetí, na 
ktoré sa nezabúda.

A aj keď sa o Povstaní a II. svetovej vojne 
väčšinou môžeme dozvedieť už len z histo-
rických materiálov, predsa sa vyskytnú mo-
menty, ktoré nám ich veľmi živo pripomenú.

Určite bol takým príchod osemdesiatroč-
ného pána Alaina Bonota s rodinou pred 
dvoma týždňami. Syn Reného Bonota, pad-
lého na Slovensku, ktorého meno je vtesa-
né na tomto obelisku už od roku 1956, sa o 
osude svojho otca  dozvedel až pred dvoma 
rokmi! Meno otca tu pritom spolu s ďalšími 
každoročne s pietou a hrdosťou odznievalo 
v prejavoch predsedov organizácie Francúz-
skych bojovníkov na Slovensku. Jeho vďaka 
za úctu, ktorú im venuje Strečno, je pre nás 
potvrdením samozrejmého vzťahu. Vyjadru-
je ho  tiež  starostlivosť o toto miesto.

Obete z radov Francúzov i vojakov ďalších 
národností sú pre našu súčasnosť stále za-
väzujúce. Nie je vôbec rozhodujúci časový 
úsek, ktorý nás delí od doby, keď sa rozhodo-
valo o našej budúcnosti. 

Našou permanentnou snahou je preto za-
chovať spomienky pre všetkých žijúcich i bu-
dúce generácie. Každý pozitívny ohlas teší a 
potvrdzuje správnosť našej cesty.

ja aj s termínom osláv SNP. Na túto typicky 
strečniansku  zábavu boli  pozvaní i účastníci 
spomienky pri Pamätníku francúzskych par-
tizánov. Aj v tomto roku to boli poslanci NR 
SR – podpredsedníčka Erika Jurínová, pred-
seda ŽSK Juraj Blanár, Viliam Novotný, char-
ge d´affaires Francúzskej republiky Philippe 
Morel, zástupcovia veľvyslanectiev, odbojo-
vých združení a ďalší hostia osláv.

„Ľekvár“ varila pani Otília Kadašiová 
s  členkami  spolku Oživené remeslá, ale aj 
rodina Silvestra Trnovca. Zaplnený dvor kul-
túrneho domu sa tak mohol nielen kultúrne 
vyžiť v sprievode miestnych spevákov, hu-
dobníkov a tanečníkov, ale aj pripomenúť si 
zvyky z nie tak dávnej minulosti. Poľovnícke 
združenie ponúkalo guľáš z diviny a preto-
že sa jednalo o oslavu slivkovej úrody, každý 
mohol ochutnať tiež z bohatej ponuky slivko-
vých koláčov, pripravených dôchodkyňami a 
skúsiť aj čosi tvrdšie – slivovicu, ktorá popri 
krásnom počasí aj zvnútra hriala.             /pa/

„Ľekvárové hody“ 
»  Dokončenie z 1. strany
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

Advokátska kancelária 
JUDr. Mária Padalová

ponúka právne služby v oblasti:
- nehnuteľnosti – prevody, vysporiadanie

- rodinné právo
- pracovné právo
- obchodné právo

- exekúcie
Office:

Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Kontakt:

mobil: 0911 836 769
e-mail: padalova@stonline.sk

Plavecký výcvik 
Naši tretiaci, ( tr.uč. S. Brünnová) cel-

kom 19 žiakov, absolvovali plavecký vý-
cvik, avšak kvôli zdravotným ťažkostiam 
boli niektorí žiaci neprítomní.

V nasledujúcom školskom roku 
2016/2017 sa bude konať plavecký výcvik 
19. – 23. septembra 2016, zodpovedná 
Mgr. V. Kotteková, termín je rezervova-
ný na ZŠ Martinská v Žiline. Žiaci, ktorí 
neabsolvovali v tomto roku plavecký vý-
cvik zo zdravotných dôvodov, sa podľa 
okolností budú môcť zúčastniť kurzu v 
septembri 2016.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Október- mesiac 

úcty k starším
Žiaci našej školy (2.,4.,7. ročník) si 

pripravili pri príležitosti Mesiaca úcty k 
starším krátky program pre obyvateľov 
našej obce – členov Klubu dôchodcov. 
Pod vedením p.uč J.Pratákovej a K.Leš-
činskej si pripravili hudobno-tanečné 
pásmo.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pripravované akcie

Turnaj vo vybíjanej – Višňové  
27.10.2015 – žiačky 7.-9. ročník - zodpo-
vedná Mgr. M. Hliníková

Deň strašidiel (Lampiónový sprievod) 
– 27.10.2015 od 17:00-19:00- sprievod 
s lampášikmi, lampiónmi a svetielkami 
cez obec Strečno smerom k hradu. Pre 
sprievod sa pripravuje program, o kto-
rý sa tradične postarajú naši deviataci s 
p.uč. M.Moravčíkovou.

Noc v škole: 
Naši prváci s p.uč M.Hliníkovou si vy-

skúšajú, aké je to nocovať tam, kde sa po-
čas dňa učia. A to piatok 23.10.2015. Po 
nich ich budú nasledovať starší štvrtáci 
28.10. s p.uč. J.Pratákovou.

Šarkaniáda
Ak bude priaznivé počasie hlavne so 

silným vetrom, tak si žiaci celého prvého 
stupňa vyskúšajú svojich šarkanov.

Exkurzia  – výstava Titanic (Bratisla-

va) – 5.-7. ročník. Dňa 2.11.2015 sa žiaci 
spolu s p.uč.   M. Maroszovou,  J. Kubišo-
vou,  K. Leščinskou vyberú na zaujímavú 
výstavu do Bratislavy.

Exkurzia do Martina - Je Rok Ľudoví-
ta Štúra, a preto naši ôsmaci a deviataci 
absolvujú v novembri literárno-dejepis-

Gaštan
Gaštany na jeseň padajú

a ľudia ich zbierajú.
Vyrábajú postavičky
ukladajú na poličky.

Listy sa sfarbujú 
a postupne na zem zlietajú.

Šarkan letí do neba,
ale iba pre teba.

Halloween sa blíži sem,
masky stretám celý deň.
Maska to je dobrá vec,
nebuď taký nedbalec.

(Rebeka Beháňová, Kristínka 
Špirková 7.B)

Jeseň
Vietor duje silno ,slabo,
päť gaštanov popadalo.

Boli hnedé,
pekné zrelé.

Pršalo už celé dni,
všetky deti smútili.

Všade iba dáždnik samý,
vietor fúkal záhradami.

Pomaly sa zima blíži,
dám si teplé mlieko v chyži.

Halloween  sa blíži tiež,
zo mňa bude hnedý jež.

Bociany nás opúšťajú
od nás na juh odlietajú.

Všade samá výzdoba
aj domáca výroba.

(Tomáško Mano, 7.B)

Obdobie jesene
Tekvicu vyrezanú mám
pred dvere ju rada dám.

Šarkany lietajú nad mraky,
čudujú sa všetky vtáky.

List nám padá zo stromu
spadol nám až ku domu.

Gaštankov si robíme
na Halloween sa tešíme.
Dušičky sa blížia k nám

na všetkých blízkych spo-
mínam.

(Paulínka Horáková, Viki 
Verešová, Nika Badíková 

7.B)
Surikaty

Surikata na súši
pletie čiapku na uši.

Pred vetrom sa ochráni,
malé ušká zachráni.
Ostatní ju chvália,
že sa čiapky mália.

Čiapky všetkých urobila,
pred vetrom ich ochránila.

(Peťa Honková, Emmka Tro-
ščáková, Šimonko Srneček, 
Borisko Oberta 5.ročník)

Šarkan
Šarkany si púšťame 
a gaštany zbierame.
Šarkany si poletujú

jeseň všetkým oznamujú.
Lieta všade, kde len chce

málokto ho ovládne.
Padá gaštan, padá žaluď,
po rieke si pláva labuť.
Halloween sa blíži sem
a masku si oblečiem.

Strašidelná budem maska
so sekerou budem kráska.
(Timea Tarabová, Monika 
Zaťurová, Nikolka Melová, 

Natálka Frašková 7.B)
Ochladilo sa

Dáždniky  vždy máme mať,
kebyže začne náhodou  pršať.
Šarkany vo vzduchu lietajú,
staré mamy lístie zametajú.

Kabáty si vytiahneme,
pančuchy si natiahneme.
Do školy musíme chodiť,

ráno sa vždy treba modliť.
Krásny les je v jeseni

i keď nie je zelený.
Jeseň, pani bohatá
farbí listy dozlata.

Čo sa to tam vonku deje,
veď to zasa riadne leje.

Je čas dažďov, je tu jeseň,
vietor spieva jesennú pieseň.
Hrá hru s jesennými farbami

spieva pieseň so suchými 
listami.

(Kika Hauerová, Kika Hon-
ková, Lenka Vojvodová, Nika 

Jánošíková 8.B)

nú exkurziu za štúrovcami spolu s p.uč. 
J.Kubišovou a E.Trnovcovou.

Divadelné predstavenie v anglickom 
jazyku – čaká nás divadelné predstave-
nie v angličtine, ktorého sa zúčastnia 
žiaci 6.-9. orčníka. Zodpovedná p.uč.. 
M. Moravčíková.
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I takto možno nazvať záujem našich občanov a podnikateľov, ktorí odovzdali 2% z dani 
za rok 2014 pre MŠ, ZŠ a FK prostredníctvom  nadácie Spoločne pre región.

Nadácia cielene určené financie v podobe šekov slávnostne odovzdávala 21. októbra na 
úrade Žilinského samosprávneho kraja. Z rúk predsedu správnej rady nadácie Spoločne 
pre región Georga Trabelssieho a predsedu ŽSK Juraja Blanára prevzali šeky tiež zástup-
covia  Strečna. Futbalový klub získal 1200,95, materská škola 1285,93 a základná škola 
1411,29 Euro. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili vzdelanie a šport 
u nás a vďaka patrí tiež nadácii, ktorej iniciatíva umožňuje využiť takúto formu čo najšir-
šiemu okruhu záujemcov z radov škôl, občianskych spolkov a organizácií.                   /pa/

Sami sebe

Poďakovanie
Všetky deti  z materskej školy ďakujú 

ujom z OPS v Strečne za to, že sa poriadne 
poponáhľali a stihli všetky stavebné prá-
ce, aby mohli pani školníčky a pani uči-
teľky pripraviť našu škôlku na privítanie 
detí po prázdninách. Ujovia z OPS urobili 
všetko pre to, aby sme si skoro ani nevši-
mli, že práce pokračujú ďalej. To skoro je 
preto, lebo sa nedá nevšimnúť si, že ujovia 
sa vozia výťahom popred naše okná a vy-
stupujú do výšok. A tak im vždy natešení 
aspoň mávame a sme radi, že nám naďalej 
klopkajú nad našimi hlavami a pokračujú v 
budovaní našej školičky...

Klobúčik hop!
Ďakujeme organizátorom tohto veľmi 

úspešného podujatia, hlavne pani Karolí-
ne Horváthovej za prihlásenie do súťaže, 
v ktorej  sme získali finančný príspevok 
1100 eur. Ak to neviete, tak to bol už druhý 
ročník Majstrovstiev sveta v hre Klobúčik 
hop. Tento rok súťažilo o 40 hráčov viac 
ako v minulom ročníku, celkovo sa zúčast-
nilo 312 hráčov a návštevníkov bolo 1700. 
Okrem Slovákov prišli hráči z 10 krajín. 
Finančný výťažok  z podujatia vo výške  
3300 eur bol rozdelený medzi našu škôlku, 
Detské krízové centrum Náruč a Zariade-
nie opatrovateľskej služby Varín. Viac in-
formácií získate na www.klobucikhop.sk, 
vrátane fotogalérie, článkov, videogalérie 
aj výsledkovej listiny.

Prezident FK Dušan Štadáni, riaditeľ ZŠ Marián Oberta a riaditeľka MŠ Žofia Rajniaková so šekmi a 
v spoločnosti s predsedom správnej rady nadácie Georgom Trabelssiem.

Čas v knižnici plynie  veľmi rýchlo. Deti  
žiadali už lete, aby som vyhlásila tému  li-
terárnej súťaže. O čom inom ako o prázd-
ninách by mali deti písať v  lete. Čítam ich 
príbehy a na zážitky, ktoré zažívali, môžu 
už len spomínať. Sú to pekné príbehy plné 
radosti a zážitkov, ktoré prežili so svoji-
mi rodinami, či priateľmi. Vyhodnotenie 
bude začiatkom mesiaca november, ktoré 
sa spojí  s besedou o našom najznámej-
šom rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom. 
V  mesiaci november sa plánujú besedy so 
spisovateľkou Martou Martinskou Ujha-
ziovou, rodáčkou z Kysúc, ktorá už v našej 
knižnici v minulosti bola a som rada, že 
prijala zas pozvanie.

Pozvanie do našej knižnice prijal i zná-
my slovenský spisovateľ, ktorého literárna 
kritika označila ako muža, ktorý naskočil 
na vlak slovenskej literatúry rovno na lo-
komotívu. Je asi jediný slovenský autor 
bestsellerov, ktorého knihy boli preložené 
i  do iných jazykov, napr.  do  maďarčiny 
Zóna nadšenia a arabčiny Idioti v politike.

Je autorom množstva kníh, ktoré boli 
ocenené každoročne cenami .literárnych 
kritikov. Román, Dementi, ktorý vyšiel len 
pred pár dňami, príde predstaviť jeho au-
tor Jozef Banáš.

Dementi je voľné pokračovanie veľmi 
úspešnej prvotiny Idioti v politike. “Nie je 
však len o politike, je to o všetkých aspek-
toch nášho života,” povedal Jozef Banáš, 
ktorý si zobral na paškál dianie v politike, 
aj v ekonomike, armáde, doprave, kultúre, 
športe, cirkvi či médiách. Využil mnohé 
epizódy a gagy, ktoré nazbieral počas ciest 
po Slovensku.

 Je autorom mnohých  známych kníh , v 
ktorých sa kriticky nebojí písať ,,bez ser-
vítky“ . V každej je množstvo hodnotných 
myšlienok a poznania .V súčasnosti je na 
ceste v Butáne v Nepále, kde žijú údajne 
najšťastnejší ľudia na svete. V tejto kraji-
ne chce načerpať inšpiráciu na napísanie 
svojej ďalšej  novej knihy. Nenechajte ujsť  
jedinečnú príležitosť stretnúť sa s touto 
osobnosťou. Určite nám bude mať čo po-
vedať ,či z jeho  terajšej cesty, či zo skúse-
nosti, ktoré má  a verím, že budú okore-

Z našej knižnice

nené humorom a optimizmom, ktorým 
tento človek srší. Ja sa na takéto stretnutie 
teším a pozývam Vás na príjemné posede-
nie 23.11. o 17.00 hodine. Miesto besedy a 
predstavenia knihy spojenej s autogrami-
ádou bude upresnené v závislosti od záuj-
mu. Záujemcovia  o účasť a informácie sa 
môžu hlásiť na tel. čísle 0910 697 070 alebo 
0948 232 315 (Ing. Eva Balcarová).

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

V poézii: ,,Správa“
V próze: ,, Môj najkrajší list“
Vyhodnotené budú deti v dvoch kategó-

riách:  1. Žiaci od 1.-4. ročníka
          2. Žiaci od 5.-9.ročníka
Literárne práce prosím odovzdať do 

obecnej knižnice do 13.11.2015.
Vaša knihovníčka

Tradície v srdci 2015 a strečnianske vianočné trhy
DFS Hajovček, Fsk Hajov, ŽSSk Zvonica, OZ Hajov a Oživené remeslá spod 

Strečna Vás srdečne pozývajú na vianočný program Tradície v srdci 2015. To 
všetko sa bude konať v nedeľu 13.12.2015  popoludní v KD Strečno. Tento rok 
bude spojený so strečnianskymi vianočnými trhmi v areáli KD. 

Veríme, že si spoločne spestríme predvianočný čas koledami, tradičnými via-
nočnými pochúťkami a domácimi výrobkami. Svojim blízkym môžete kúpiť malé 
vianočné darčeky od domácich výrobcov.

Program upresníme a včas oznámime.
Tešíme sa na Vás a na pravú strečniansku vianočnú náladu.
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Z minulosti obce Strečno za feudalizmu
druhá časť

Pokračovanie z minulého čísla
V osade Zlatné žilo v roku 1712 iba 9 

poddanských rodín. Na Slotovskej urbár-
skej usadlosti hospodárili Martin a Ma-
tej Slota. Časť z nej prepustili Ondrejovi 
Gajdošíkovi, Jánovi Michalčekovi, Jánovi 
Očimovi, Michalovi Bečíkovi a Mikulášovi 
Gajdošíkovi. V osade žili tiež dve podže-
liarske rodiny, Ondrej a Mikuláš Gajdoší-
kovci, ktoré platili panstvu 60 denárov roč-
ne, iné povinnosti nemali a nechovali ani 
dobytok. Sedliaci ročne odvádzali 11 zla-
tých a 40 denárov cenzu. Chovali 6 býkov, 
13 kráv, 2 junčekov, 3 jalovičky a dorobili 
dva vozy sena. V rodinách žilo 12 synov a 
10 dcér.

V Strečne a Zlatnom chovali v roku 1712  
68 býkov, 84 kráv, 2 jalovice, 15 junčekov, 
20 jalovičiek, až 274 oviec, ale iba 4 kone. 
Rozšírené bolo včelárstvo, o čom svedčí 
údaj o 18 úľoch. Zemepán získaval ročne 
151 zlatých a 65 denárov cenzu.  

Rozloha majera sa oproti minulému sto-
ročiu v podstate nezmenila, v roku 1712 
však poznáme údaje o osevnej ploche. 
Na pozemku Za stodolou sa vysievalo 60 
korcov obilia (korec ako miera na sypani-
ny mal obsah 25 až 30 litrov, ako váhová 
jednotka približne 20 kg). Na Močidelnom 
to bolo 50 korcov, Medzi cestami 15, na 
Ploščinách 15, nad Kamenným 14, proti 
Rolniku 12, na Poníkach 12, u Javora 12, 
pod Havraním 12, za Dimechom 10, Me-
dzi potoky 12 a napokon na Palienkovom 
5 korcov, spolu vo všetkých troch kalkatú-
rach 229 korcov. K majeru patrili lúky Na 
rybníku asi na 12 vozov sena, na Mokradzi 
dorobili iba voz. Inskripcionalisti užíva-
li lúky pod Starým hradom a na Mníšku. 
Pravda, k majeru patrili aj záhrady, ovocné 
sady a dve chmeľnice. Pivovar pod hradom 
vyžadoval menšie opravy. Aj na začiatku 
18. storočia jestvovala v Strečne panská 
krčma, situovaná pri budove mýta. Horské 
pstruhové potoky boli zahajené, podobne 
ako hoľa Strečenská, kde sa pásli čriedy 
panských oviec.

V súvislosti s odvádzaním daní sa v Tren-
čianskej stolici uskutočnili v druhom de-
céniu 18. storočia súpisy daň platiaceho 
obyvateľstva. Sú veľmi nepresné a nezachy-
távajú všetku obrábanú pôdu ani v Strečne. 
Kritériá, podľa ktorých sa riadili daňoví 
konskriptori, sú nám neznáme. Daňový 
súpis z roku 1720 uvádza, že v Strečne bý-
valo iba 7 sedliakov a 17 želiarskych rodín, 
čo je obrovský rozdiel oproti roku 1712. V 
čele obce stál richtár Mikuláš Mišoviech. 
K jeho urbárskej usadlosti patrili oráčiny 
s výsevom na 9 bratislavských meríc. Na 
usadlosti rovnakej kvality hospodárili aj 
Ján Tkáč a Matej Višňovec. Role s výse-
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vom na 13 a pol merice mal k dispozícii 
Ondrej Kuboviech. Sedliak Juraj Piovarči 
užíval pole s výsevom na 7 meríc, ale mal 
aj kopaničnú pôdu s výsevom na 5 meríc. 
Ondrej Tkáčik bol najmenším sedliakom v 
dedine. Hospodáril na usadlosti, ku ktorej 
pripadli oráčiny na 3 merice a kopanice na 
jednu mericu. Najmajetnejším sedliakom 
bol Ján Palo, ktorý gazdoval na pozem-
koch, do ktorých mohol vysiať 18 meríc. 
K sedliackym hospodárstvam patrili lúky s 
produkciou na pol voza – voz sena.

Väčšinu obyvateľstva podľa súpisu z roku 
1720 tvorili želiari bez urbárskej pôdy. Boli 
to Ondrej Taraba, Ondrej Maco, Pavol 
Višňovec, Ján Tkáčik, Michal Beháň, Ma-
tej Slota, Ondrej Vancelík, Martin Gallo, 
Martin Taraba, Ján Vancelík, Ján Zrelica, 
Ján Marko, Matej Gallo, Martin Melo, Ján 
Beháň, Juraj Kukučka a Martin Slota. Iba 
jedna želiarska rodina mala kúštik poľa, 
ostatní želiari obsievali iba kopanice v 
rozsahu od jednej do dvoch meríc. Dvaja 
želiari dorobili po troche sena. V Strečne 
boli v extraviláne role s výsevom na 69 a 
pol merice, kopanice s výsevom na 27 a pol 
merice a lúky s produkciou na 6 a trištvrte 
voza.

Jasnejšie svetlo na hospodárske pomery a 
život v Strečne a Zlatnom koncom 20-tych 
rokov 18. storočia vrhá urbár strečnianske-
ho panstva z roku 1727. Ide o majetkovú 
podstatu Margaréty Windischgrätzovej, 
rodenej Löwenburgovej. V Strečne bolo 23 
sedliackych usadlostí. Hospodári platili od 
každej po 12 zlatých. V dedine bývalo 14 
želiarskych rodín, ktoré odvádzali domo-
vú činžu v závislosti od rozsahu obrábanej 
pôdy. Spoločne platili 36 zlatých a 90 de-
nárov. Sedliaci v rámci pracovných povin-
ností robotovali so záprahom na majeri v 
Strečne, želiari iba ručne. Okrem toho sa 
starali, tak ako v minulosti, o zariadenia na 
Váhu a dopravovali panské plte na určené 
miesto. Z peňažných dávok ešte platili de-
siatok od oviec a včelích úľov.

Pre sedliaka bolo typické vlastníctvo prí-
bytku, hospodárskych objektov a poľností. 
Sedliacka usadlosť bola základnou hospo-
dárskou a daňovou jednotkou, od ktorej 
sa vyrubovali všetky poddanské dávky a 
robotné povinnosti. K usadlosti však ne-
patrili pasienky a lesy, ktoré  zostali neroz-
delené. Z rožného dobytka sa v Strečne aj v 
tomto období chovali predovšetkým voly, 
ktoré slúžili ako záprah, ale mohli sa aj vy-
kŕmiť a predať na mäso. Chovali sa aj kravy 
ako dojnice, nezriedka tiež na prácu. Do-
bytok bol podstatnou zložkou sedliackeho 
hospodárstva, keďže pôda mu nepatrila, 
len ju užívali. 

Hrad Strečno bol už v ruinách, ale Mar-

garéta Windischgrätzová si ho rozdelila na 
polovičku s Jánom Löwenburgom. Mlyn 
pod hradom pracoval i v roku 1727, mly-
nár ročne platil 5 zlatých, pravda, aj teraz 
ho zaťažovali remeselnícke práce okolo 
panských budov. Tesne pred rokom 1727 
v Strečne vystavali nový objekt mýta. Bola 
to murovaná budova. Jeho prenajímateľ 
odvádzal panstvu na základe kontraktu 
100 zlatých ročne. Za prenajatú lúku Na 
Mokradi platil 4 zlaté. Mýtnik takto patril 
medzi bohatších poddaných a jeho rodina 
mala vysokú životnú úroveň.

Zlatné bolo koncom druhého decénia 
18. storočia malou osadou, v ktorej žili iba 
štyri želiarske famílie. Užívali iba po kúsku 
pôdy a niečo lúk. Ročne odovzdali panstvu 
necelých 5 zlatých. Vykonávali podobné 
práce ako želiari v Strečne. V osade praco-
val mlyn vybudovaný už dávnejšie. Mlynár 
za prenájom ročne platil 10 zlatých a kŕmil 
pre panstvo brava. Fungovala tu i vodná 
píla. Piliarom bol mlynár, ktorý sa staral o 
potrebné opravy.

Tendencie vrchnosti zaťažiť obyvateľstvo 
zvýšenou robotou a inými povinnosťami 
nadobúdali na strečnianskom panstve šir-
šie rozmery v polovici 18. storočia. Eko-
nomické postavenie obyvateľov Strečna 
určovali urbárske dávky, ktoré odvádzali 
zemepánom, ale zaťažovala ich aj štátna a 
stoličná daň, ako aj cirkevný desiatok. Pä-
tina dopestovaných poľnohospodárskych 
plodín vyšla pre nich vlastne nazmar a 
podobne to bolo i s drobným dobytkom. 
Hospodárske pomery a sociálna situácia 
Strečňanov v prvej polovice 18. storočia 
nebola najhoršia. Zemepáni vtedy ako- 
tak dodržiavali urbár, hlavne čo sa týkalo 
pracovných povinností. Každá urbárska 
usadlosť v čase nárazových poľnohospo-
dárskych prác, najmä pri oračke a žatve, 
dávala iba jedného robotníka týždenne. V 
roku 1755 sa pomery zmenili a poddaní zo 
všetkých usadlostí museli „včas orani aneb 
vozeni“ robotovať každý deň.  Na obrobe-
nie vlastných rolí sedliakom neostával čas 
a hospodárstvo vychádzalo navnivoč. Zvý-
šili sa im aj iné urbárske povinnosti, najmä 
rozličné platby, a to za pálenčené kotlíky a 
za prenájom lúk. Zemepán nútene vyberal 
od sedliakov peniaze, čo bolo pre nich veľ-
kým zaťažením a bremenom, keďže získať 
peniaze v hotovosti bolo pre nerozvinutosť 
vnútorného trhu dosť obťažné. Snahy pan-
stva o väčší zisk vtlačili výraznú pečať eko-
nomickému životu v Strečne.

Mýto bolo jedným z najstarších regálnych 
práv a bolo zdrojom príjmov strečnianske-
ho panstva i v 18. storočí a prakticky až 
do roku 1848. Ako miesto, kde sa vybera-
lo mýto, sa Strečno spomína počas vlády 
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Karola I. Róberta (1308 – 1342). Mýto pod 
hradom je svedectvom určitej obchodnej 
aktivity v tejto oblasti. K úpravám mýtnych 
poplatkov dochádzalo už od 14. storočia. 
Platením mýta bolo zaťažované hlavne 
poddanské obyvateľstvo. Samotná výška 
colných poplatkov v 18. storočí bola stano-
vená úpravami Trenčianskej stolice. Podľa 
nariadenia z 23. júna 1724 od voza s vínom 
sa vyberalo 30 denárov, od každého koňa 
v záprahu po 6 denárov. Za voz s obilím 
sa platilo 20 denárov, od koňa v záprahu 
po 4 denáre. Za voz ťahaný volským zápra-
hom sa platilo taktiež 20 denárov, za každý 
pár záprahu 4 denáre. Pravda, príslušné 
dávky sa vyberali za prevádzanie koní a 
hovädzieho dobytka, ako aj za ovce, kozy a 
ošípané. Od platenia mýta boli oslobodené 
osoby s cepami, kosami a iným náradím, 
idúce za prácou, sedliacke vozy s obilím 
smerujúce do mlyna a obyčajní pocestní. 
Prievozné právo a dávky upravovali tiež 
listiny Trenčianskej stolice z roku 1734 a 
1736. Colné poplatky za prevážané tovary 
vyberali mýtnici. Mohli to byť aj domáci 
obyvatelia. Zvyčajne si prenajímali i krč-
mu pri mýte. Boli to ľudia, ktorí nadobudli 
určité skúsenosti v podnikaní a majetok. 
Prenájomcom mýta v Strečne v roku 1787 
bol Leopold Vyskoč, ktorý bol aj panským 
krčmárom a árendoval tiež jatku.

V období urbárskej regulácie Márie Teré-
zie (1767 – 1772) panstvo Strečno patrilo 
Esterháziovcom, Jozefovi Windischgrä-
tzovi a Karolovi Šerénimu. Podiel priamo 
v dedine Strečno mala zemianska rodina 
Račajovcov. Prieskum na deväť bodov, 
ktorý mal vyjasniť vzájomné vzťahy me-
dzi panstvom a poddanými v Strečne a 
Zlatnom, sa uskutočnil 30. októbra 1770. 
Pri obhliadke chotára a zisťovaní hospo-
dárskych pomerov v dedine zemepánov 
zastupoval frumentarius (obilník) Ondrej 
Kvašaj a provizor Ignác Timčák. Za Tren-
čiansku stolicu bol prítomný konskriptor 
Alexius Nozdrovický, za Strečno a Zlatné 
richtár Ondrej Piovarči, boženíci a starší z 
obce.

V Strečne prevládal cez celé 18. storočie 
trojpoľný systém. Do tretiny chotára sa 
siali oziminy, do tretiny jariny a tretina 
ostávala úhorom. Technika používaná v 
poľnohospodárstve sa v podstate menila. 
Polia boli prostredne úrodné, pestovala 
sa hlavne raž  a žito. Časť pôdy ničili roz-
ličné živelné pohromy, hlavne povodne. 
Búrka „zeme, ked prinde, jarči, tak teš 
zbožie zedjava“. Bývanie, život a prácu ľudí 
v Strečne charakterizoval celý rad staroby-
lých znakov. Obyvatelia boli odkázaní na 
vlastné zdroje poznania. Sedliacke domy 
boli obklopené záhradami a ovocie sa po-
užívalo ako doplnok stravy. Obľúbené bolo 
pestovanie kapusty, ktorá sa konzumovala 
čerstvá, ale viac sa konzervovala kysnutím 

a používala sa najmä v zimnom období a 
na jar. V chotári sa pestovali textilné rast-
liny, hlavne ľan. Bol tu dostatok močidiel 
na máčanie. Pôda v chotári dediny bola 
rozdrobená, sedliacke usadlosti sa dede-
ním drobili, a tak v 60-tych rokoch 18. sto-
ročia nebolo v Strečne sedliaka, ktorý by 
užíval celú usadlosť, ba ani polovičnú. K 
bývalej celej usadlosti pripadli lúky ani na 
dva vozy sena. Rozloha lúk v dedinskom 
chotári bola dostatočná, dávali „užitečne 
seno“. Na dvoch tretinách sa mohla kosiť 
otava. Obecnú lúku využívali Strečňania 
spoločne. Pasienkov bol dostatok a nechý-
bali ani „vody a ráztoky“ na napájanie 
statku. Dedina sa neobišla bez palivového 
a stavebného dreva. Panstvo pre potre-
by obyvateľov vydelilo horu Šijový grunt, 
Čierny potok a Beháňove dolinky.

Strečno sa rozkladalo na brehu Váhu, čo 
bolo výhodné pre rozmach pltníctva, kto-
rým si poddaní privyrábali. Kupčili s roz-
ličnými drevenými výrobkami, ktoré roz-
vážali aj na pltiach. Remeslo sa v 18. storočí 
rozvíjalo iba pomaly a neprekročilo rámec 
domáckej výroby. Dedinskí remeselníci 
vykonávali remeslo iba príležitostne, popri 
práci v poľnohospodárstve. Ľudia si doma 
vyrábali súčasti odevu a obuvi, textilné 
rastliny mali naporúdzi a zrejme aj jedno-
duché drevené poľnohospodárske náradie 
a iné veci každodennej potreby. Prípadné 
poľnohospodárske prebytky alebo iný to-
var Strečňania mohli predať na trhoch v 
blízkom Varíne a v Žiline. Chodili však 
tiež na trhy a jarmoky do Turčianskej stoli-
ce, hlavne do Martina a Sučian. Tu si mohli 
zadovážiť výrobky pre svoje hospodárstva. 
Mlyn existoval v Strečne už v stredoveku. 
V 18. storočí tu pracovali dva mlyny, v kto-
rých mleli svoju úrodu prevažne domáci 
obyvatelia. Bolo to pre nich výhodné, pre-
tože ušetrili náklady na dopravu.

Začiatkom druhej polovice 18. storočia 
obyvatelia plnili poddanské povinnosti 
podľa obyčaje a starších zvyklostí. Urbár 
však obec v rukách nemala a s panstvom 
neuzatvorila ani nijaký kontrakt. Forma 
feudálnej renty, ktorú Strečňania odvá-
dzali panstvum, sa ustálila už dávnejšie. 
Jej formy však boli pestré a líšili sa pod-
ľa jednotlivých zemepánov. Esterháziov-
skí poddaní nemali určený presný počet 
dní, ktoré museli ročne odrobiť. Panštinu 
odbavovali podľa potreby. Poddaní grófa 
Šeréniho robotovali od Juraja do Michala 
trikrát týždenne ručne, od Michala do Ju-
raja dvakrát v týždni. Medzi ich pracovné 
povinnosti patril i dovoz dreva do Gbelian. 
Želiari (chalupníci) robotovali jeden deň v 
týždni, okrem Tarabovskej usadlosti, ktorú 
zaťažovala dvojdňová pracovná povinnosť. 
Užívateľ Kováčovskej usadlosti roboto-
val iba pol dňa. Ťažšie bremená doliehali 
na plecia obyvateľov, ktorí patrili Win-

dischgrätzovcom. Každá štvrtinová usad-
losť bola povinná poslať na panské dvoch 
robotníkov dvakrát týždenne. Ich pracov-
né povinnosti spočívali najmä v chystaní a 
doprave dreva, ktoré však predtým porú-
bali želiari.

Z peňažných dávok sa od Esterháziov-
ských poddaných vyberal cenzus. Každá 
usadlosť (v Strečne sa jej hovorilo roľa) 
odvádzala ročne 5 zlatých a 60 denárov, 
niekedy až 9 zlatých podľa potreby ze-
mepána. Činžou boli zaťažení i poddaní 
Windischgrätzovcov. Každý štvrták hos-
podáriaci na Gallovskej usadlosti platil 
ročne 4 zlaté, na Kubovskej sesii 3 zlaté 
a 50 denárov, na Tkáčovskej a Ondrejov-
skej usadlosti každý polštvrták 1 zlatý a 
75 denárov. Obyvatelia sa vykupovali za 5 
zlatých z povinnosti rozvážať panské víno 
a za 3 zlaté a 43 denárov odvážať panský 
jačmeň. Cenzus prislúchal aj Šeréniovcom, 
a to z Gallovskej usadlosti 4 zlaté, z Kubov-
skej a Tkáčovskej 3 zlaté a 50 denárov. Sed-
liaci a želiari vozili panské víno a jačmeň. 
Povinne chodili na pltnicu a pomáhali pri 
prácach v pivovare.

Deviatok v naturáliách sa v Strečne ne-
odvádzal, podľa mienky poddaných bol 
obsiahnutý v cenze. Esterháziovskí pod-
daní platili od každej ovce 12 denárov, od 
prvôstky polovicu, od otelenej kravy tiež 
12 denárov, od jalovej a prvôstky 6 dená-
rov. Včelí klát bol zdanený 12 denármi. 
Poddaní Šeréniovcov a Windischgrätzov-
cov odvádzali od dojnej ovce 11 denárov, 
od jalovej polovicu, od včelieho klátu 10 
denárov. Každá usadlosť dávala ročne 
12 rífov pradiva. Dedina bola začiatkom 
druhej polovice 18. storočia zaľudnená, 
opustené usadlosti tu neboli. Obyvatelia 
patrili k večným (dedičným) poddaným 
bez práva slobodného odchodu.

Tereziánskej urbárskej reforme predchá-
dzal urbársky súpis, uskutočnený v Strečne 
30. mája 1770. Kniežacej rodine Esterhá-
ziovcov patrilo 19 sedliakov, 23 želiarov 
a 2 podželiari. Jozef Windischgrätz bol 
zemepánom 21 sedliakov a 4 podželiarov. 
Karolovi Šerénimu pripadalo 11 sedliakov 
a 12 želiarov. Napokon zemianskej rodine 
Račajovcov patrilo 6 želiarov. Podľa súpi-
su v Strečne a Zlatnom bolo 40 usadlostí 
s intravilánom na 48 bratislavských meríc, 
oráčinami na 634 meríc a s lúkami na 19 
koscov. Pri klasifikácii chotára Strečna a 
Zlatného 30. septembra 1772 bola pôda 
rozdelená podľa bonity do troch tried. 
Každá z nich mala rozsah asi 106 jutár, do-
vedna okolo 312 jutár. Hospodárilo na nej 
88 gazdov. Rozsah intravilánu a extravilá-
nu v Strečne spresnila a dovŕšila terezián-
ska agrárna reforma.

Jednotná úprava poddanských pome-
rov bola najdôležitejším reformným ak-
tom Márie Terézie. Urbárska regulácia 
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sa uskutočnila v celej krajine a začala sa 
vydaním patentu v roku 1767. Jej základ-
ným zmyslom a podstatou bolo zabezpe-
čiť primeranosť povinností so zreteľom na 
rozsah užívanej pôdy. V Strečne bol nový 
urbár uzákonený 4. júna 1772. Eviduje tri 
kategórie poddanského obyvateľstva. Žili 
tu sedliaci, želiari (hofieri) s domom a že-
liari bez domu (podželiari, subinquilini). 
Aj nový urbár potvrdil ich pripútanosť k 
pôde a nedával im slobodu sťahovania. Ur-
bár „osady Sztrecsen a Zlatne cllasy prvej“ 
stanovoval, že k celej usadlosti pripadlo 16 
kusov zeme. Do každého dielu sa mohli 
vysiať dve bratislavské merice obilia. Lúky 
mali rozsah na 6 koscov a mohli sa kosiť 
dvakrát ročne. Celú usadlosť však neužíval 
ani jeden sedliak a na menšie čiastky to 
bolo úmerne menej. Osud kopaníc (star-
ších vyklčovaných pozemkov) bol neistý. 
Buď si ich mohli poddaní ponechať, ale 
zemepán mal právo ich zobrať a vyplatiť.

Celá urbárska usadlosť poskytovala pan-
stvu jeden deň zápražnej roboty týždenne, 
a to s dvojzáprahom, vlastným vozom, brá-
nami alebo pluhom. Na menšie usadlosti 
boli pracovné povinnosti určené úmerne 
nižšie. Pracovný deň sa rátal od východu 
do západu slnka so započítaním cesty a 
času potrebného na nakŕmenie a napo-
jenie dobytka a na obedňajšiu prestávku. 
Prípadné spory riešila stoličná vrchnosť. 
V čase nárazových poľnohospodárskych 
prác (oračka, žatva, kosba) zemepán mo-
hol predpísať zdupľovanú robotu, ale iba 
sedliakom, želiari boli od tejto povinnosti 
oslobodení. Jedna štvrtina roboty sa rozvr-
hovala na šesť zimných mesiacov. Zeme-
pán mal predkupné právo na neurbársku 
prácu poddaných. Nemohol ich však nútiť, 
aby sa z roboty vykúpili. Urbár umožňoval 
vzájomnú dohodu, „aby sa sedlak budto 
na nektere čas, budto na veky odkupil“. 
Kontrakty, zmluvy a rozličné dohody sa 
mali podpisovať pred stoličným úradom. 
Proti zavedeniu pracovnej povinnosti pro-
testovali strečnianski sedliaci Ján Beháň a 
Ondrej Ondák. Už ich predkovia užívali 
štvrtinu Očimovskej usadlosti. Pred vy-
daním tereziánskeho urbára platili ročný 
cenzus 6 zlatých, ale nerobotovali, k čomu 
ich panstvo teraz donútilo. Do pracov-
ných povinností patrila aj dlhá furmanka. 
Štyri celé usadlosti boli povinné vystrojiť 
voz so záprahom „na jednu daleku cestu“. 
Bezplatný pre panstvo bol aj dovoz dreva 
z panských lesov, keďže poddaní z nich 
zadarmo brali drevo pre svoju potrebu. 
Podľa tretieho bodu urbára (článok XVII) 
sa do pracovných povinností rátala poľo-
vačka na divú zver. Poddaný poľoval pre 
zemepána tri dni ročne, ale s panským 
prachom a olovom.

Základnou peňažnou dávkou bol cenzus 
(domová činža), vlastne poplatok za pre-

najatú panskú pôdu. Platili ho sedliaci a 
želiari vo výške 1 zlatý ročne, a to na dve 
splátky, na Juraja a na Michala. Podželiari 
boli od tejto dávky oslobodení.

Celá sedliacka usadlosť odvádzala v rám-
ci naturálnych dávok 2 sliepky, 2 kapúne, 
tucet vajec a holbu topeného masla. Na 
menšie usadlosti sa tieto dávky rozvrhli 
a rozrátali. Panstvo malo právo zameniť 
tieto dávky na peniaze. Tridsať usadlostí 
dávalo spoločne teľa alebo sa vykupova-
li za 1 zlatý a 30 denárov. Aj nový urbár 
povoľoval vyberanie rozličných darov od 
poddaných, najmä pri sobášoch zemepá-
nov. Na ich najbližšiu rodinu sa však toto 
ustanovenie nevťahovalo. 

Deviatok sa v Strečne neodvádzal v ho-
tovosti, ale sa odrábal. Celú sedliacku 
usadlosť zaťažovalo 12 dní zápražnej robo-
ty alebo dvojnásobný počet dní ručne do 
roka. Pravda, na štvrtinové alebo osmino-
vé usadlosti boli povinnosti úmerne nižšie. 
Odrábanie bolo rozvrhnuté na 12 týždňov. 
Želiari pracovali iba ručne. Na osmino-
vého sedliaka pripadlo asi pol druha dňa 
zápražnej roboty alebo robil tri dni peši. 
Dvojosminkár odrábal tri a pol dňa so zá-
prahom alebo dvojnásobný počet dní ruč-
ne, trojosminkár štyri a pol resp. deväť dní.    

Po vydaní nového urbára Esterháziov-
com zostalo 30 sedliakov. Boli to rodiny 
s priezviskami Chovan – Tkáčik, Tkáčik, 
Kačoviech, Lučančin, Barošin, Višňovec, 
Piovarči, Dikoš, Michoviech, Ščefan, Ka-
daši, Macoviech, Srelica, Buchta, Gombar, 
Thorani, Obrtnik, Mišoviech a Gajdošík. 
Až 21 sedliakov hospodárilo na najmen-
ších osminových usadlostiach. Boli to 
drobné gazdovstvá a ledva stačili uživiť 
rodinu. Dom, dvor a hospodárske objek-
ty osminkára sa rozkladali na pozemku 
asi na pol bratislavskej merice. Usadlosť 
disponovala s oráčinami na 2, 5 – 3 me-
rice (na jeden hektár pripadli 4 merice). 
Šesť sedliackych rodín bolo usadených na 
dvojosminových dvoroch. K takejto hos-
podárskej jednotke pripadol intravilán s 
výsevom asi na trištvrte merice. Rozsah 
oráčin v extraviláne mal kapacitu necelých 
6 meríc. Dvojosminkári mali lúky iba na 
štvrť kosca. Relatívne najbohatšími sed-
liakmi v esterháziovskej časti Strečna boli 
Ján Višňovec, Adam Višňovec a Ján Sreli-
ca. Mali prenajaté trojosminové urbárske 
sedenia s intravilánom iba na pol merice, 
v extraviláne však vysievali okolo 9 brati-
slavských meríc obilia. Lúky sa odhadovali 
na dve štvrtiny kosca. Osminový sedliak v 
zmysle ustanovení urbára robotoval so zá-
prahom 6 – 7 dní ročne, prípadne dvojná-
sobný počet dní manuálne. Dvojosminovú 
usadlosť zaťažovala robota v trvaní 13 a 
pol dňa so záprahom alebo 27 dní ručne. 
Trojosminový sedliak bezplatne pracoval 
zhruba 20 a pol dňa so záprahom alebo 41 

dní ručne.
Role a lúky prislúchajúce k usadlosti ze-

mepán nesmel odobrať a vymeniť ich za 
iné, menej kvalitné. Závažné bolo ustano-
venie ôsmeho bodu urbára (článok XVIII), 
ktoré zakazovalo zálohovanie, predávanie 
a kupovanie urbárskej pôdy v dedine bez 
vedomia zemepána. Sedliak mohol užívať 
právo a pôdu predať v prípadoch, ktoré ne-
odporovali krajinskému právu.

Esterháziovcom patrilo v Strečne 12 že-
liarov, ktorí žili vo vlastných domoch. Boli 
to rodiny s priezviskami Mackoviech, Prie-
vozník, Očim, Gajdoš, Solvan, Vanulík, 
Kudel, Mišoviech, Holeša a Mričo. Želiari 
obrábali iba po kúsku poľa s výsevom na 
pol až dve merice. Boli povinní pracovať 
na panskom 18 dní ručne do roka a odrá-
bali tiež deviatok, a to jeden a pol až tri dni 
podľa rozsahu užívanej pôdy v extraviláne. 

K ekonomicky najslabšej kategórii pod-
danského obyvateľstva patrili v Strečne 
podželiari, ktorí nemali ani vlastné domy 
a bývali v podnájme u sedliakov alebo na 
panstve. V roku 1772 v esterháziovskej 
časti dediny túto kategóriu zastupovali dve 
rodiny, zrejme vdovy, a to Anna Slotová a 
Dora Solvanská. Ročne odrábali na pan-
skom po 12 dní ručne. Peňažné ani natu-
rálne dávky neodvádzali.

Jozef Windischgrätz bol zemepánom 11 
sedliakov v Strečne. Boli to rodiny s priez-
viskami Gallo, Kuboviech, Melo, Tkáčik, 
Ondák, Ilavský, Bitušík, Mišoviech a Be-
háň. Šiesti sedliaci sedeli na osminových 
usadlostiach, jeden na dvojosminovej a 
dvaja na trojosminových. Po štyri osminy 
užívali Ján Gallo a Juraj Gallo. Ich domy a 
hospodárske budovy sa rozkladali na plo-
che s výsevom na jednu mericu. K štvo-
rosminovej usadlosti pripadli role s výse-
vom na 10 meríc a lúky na jedného kosca. 
Takúto usadlosť zaťažovala zápražná robo-
ta v trvaní 21 dní alebo 52 dní manuálne 
ročne. Odrábali tiež deviatok, a to 6 dní so 
záprahom alebo 12 dní ručne. Z naturál-
nych dávok štvorosminový sedliak odvá-
dzal 1 sliepku, 1 kapúňa, 6 vajec a maslo. 

Vo windischgrätzovskej časti Strečna bý-
valo 10 želiarskych famílií s vlastným do-
mom. Boli to rodiny Gajdošík, Novačka, 
Sajdák, Beháň, Melo, Bitušík, Piovarský a 
Maco. Vlastné hospodárstva ich isto nesta-
čili uživiť a museli si hľadať aj iné zdroje 
príjmov. Obrábali iba škvarku zeme s vý-
sevom na pol až dve a pol merice. Mali po-
dobné povinnosti ako esterháziovskí želia-
ri. Podželiari (hofieri domy nemajici) boli 
aj tu najchudobnejší. Patrili k nim rodiny 
Korvis, Tkáčoviech, Adamička a Krasňan-
čin.

Poddaní mali právo zbierať v panských 
horách suché a na zemi ležiace drevo, ale 
aj rúbať surové stromy, iba však pre svoje 
potreby. Stavebné drevo na budovanie a 
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opravy vlastných príbytkov, ako aj hos-
podárskych objektov dostávali od panstva 
bezplatne. Urbár zabezpečoval obyvateľom 
pastvu pre ich dobytok, pričom bolo zaká-
zané odorávať pasienky.

Grófovi Jozefovi Šerénimu patrilo v roku 
1772 v Strečne 13 sedliackych rodín, ktoré 
boli nositeľmi priezvisk Galloviech, Ku-
boviech, Haničin, Tkáčik, Ilovský, Piovar-
čík, Gašperoviech, Gašper, Taraba, Beháň, 
Bíroš, Dvorský, Hoňko a Pastorek. Počet 
poddanského obyvateľstva doplňovali piati 
želiari s vlastným domom. V roku 1772 to 
boli Ján Krušiak, Ján Bartek, Štefan Piovar-
či, Juraj Bartek a Ján Gajdoš. Vykonávali 
podobné povinnosti ako ostatní želiari v 
dedine.

Napokon zemianskej rodine Račajov-
cov patril osminový sedliak Ján Angel, tri 
osminy užíval Juraj Adamík. 
Na račajovskej pôde žili aj 
štyri želiarske rodiny, ktoré 
si vybudovali vlastné domy. 
Boli to Ján a Ondrej Chalup-
kovci, Michal Hoňko a Adam 
Marek. Poddaní zo Strečna, 
ako všade, odvádzali cirkev-
nej vrchnosti desiatok. Po 
zavedení nového urbára sa 
desiatok vyberal iba z vecí 
vymenovaných ešte v zákon-
nom článku z roku 1481. Iné 
dávky boli zakázané. 

I po uvedení tereziánske-
ho urbára do života zostali 
strečnianskym zemepánom 
veľké práva. O usadlosti po 
zomretom poddanom rozho-
doval zemepán. On rozhodo-
val o tom, komu a kedy zverí 
do úžitku urbársku pôdu. 
Poľovačka a rybačka zostala 
panským regálnym právom 
na základe 18. článku piateho 
dekrétu kráľa Vladislava II. 
(1490 – 1518) a zákonného 
článku 22 z roku 1729. Strečňania nesme-
li poľovať v okolitých lesoch bohatých na 
divú zver a lapať ryby vo Váhu a v pstruho-
vitých potokoch na okolí. Panstvu zostalo 
právo vyberať mýto, právo jatky a patrili 
mu trhové a jarmočné poplatky. Podda-
ným sa zakazovalo klčovať panské pozem-
ky a rúbať drevo v panských lesoch na koly, 
ploty a obruče pod trestom náhrady škody. 
Panstvo si zahájilo hory a nedovoľovalo, 
aby obyvatelia pásli ošípané na bukviciach 
a žaluďoch a aby zrážali a zbierali šišky. 
Priestupky sa trestali trojdňovou robotou. 
Urbár obmedzoval i osobnú slobodu oby-
vateľstva, ktoré nesmelo nosiť zbroj a cho-
vať poľovných psov.

Urbár vymedzil i súdnu právomoc zeme-
pánov. Obmedzil peňažné pokuty a teles-
né tresty, ale celkom ich nezrušil. Bežným 

trestom bola mimoriadna robota, najviac 
však trojdňová. Nesmela sa však pred-
písať počas nárazových poľnohospodár-
skych prác. Nepolepšiteľného poddaného 
bolo možné potrestať telesne. Najvyšším 
trestom bolo 24 palíc pre muža, pre ženy 
20 rán korbáčom. Neduživé a slabé osoby 
sa trestali maximálne trojdňovým väzením 
o chlebe a vode. Putá a reťaze si väzni pla-
tili zo svojho vrecka, najviac však do výšky 
15 grajciarov. Zameškanie roboty sa tresta-
lo dvanástimi palicami.

Nový urbár sa však dostal tiež k poddan-
skému obyvateľstvu. Strečňania od tých 
čias mohli slobodne kupčiť s tabakom, 
ktorý sa stal výnosným artiklom, voskom, 
mliečnymi výrobkami, textilnými rastlina-
mi a s iným tovarom. Panstvo sa nemohlo 
miešať do obchodného podnikania, malo 

však na tovar strečnianskych poddaných 
predkupné právo na základe zákonné-
ho článku 75 z roku 1723, ktorý zostal v 
platnosti i v roku 1772 a v nasledujúcich 
rokoch. Ak však cudzí kupec ponúkol 
poddaným za tovar viac ako zemepán, bol 
jeho. Strečnianske panstvo nemalo odte-
raz právo a možnosť odohnať cudzích ob-
chodníkov alebo im odobrať tovar. Siedmy 
bod urbára chránil poddaných pred zlovô-
ľou panských drábov a úradníkov, ako aj 
pred nenásytnosťou exekútorov (chudych 
lidi drancovani a lupež konečne sa zakazu-
je). Zakazovalo sa vyberať od poddaných 
peňažnú zálohu, aby neutiekli. Nemuseli 
tiež prispievať na výstroj panských drábov 
a na ich ubytovanie. Strečňania si prenajali 
panskú jatku, ale nemuseli brať od zeme-
pána z majera choré a staré zvieratá na vý-

sek, mäso si rozdeliť a zaň zaplatiť. Panstvo 
ich nemohlo prinútiť, aby od neho kupo-
vali poľnohospodárske produkty, potravi-
ny a iný tovar.

Podľa urbárskej tabuľky v Strečne bol k 
dispozícii intravilán s výsevom na 32 a pol 
bratislavskej merice, v extraviláne role na 
313 meríc a lúky na 18 koscov. Zemepáni 
získavali 766 dní zápražnej a 2060 dní ruč-
nej roboty do roka. Bola to vlastne nútená 
práca. Za deviatok bola predpísaná zápraž-
ná robota v trvaní 169 dní a ručná 789 dní. 
Obyvatelia odvádzali 92 zlatých činže, vyše 
13 siah dreva, 13 holieb topeného masla, 
26 sliepok a 26 kapúňov a 169 vajec. 

Urbárska regulácia Márie Terézie bola 
najvýznamnejšou verejno-správnou ak-
ciou, ktorej cieľom bola reforma feudaliz-
mu. Urbár sa stal právnou normou, ktorá 

určovala základné hospodár-
ske vzťahy medzi Strečňanmi 
a panstvom až do roku 1848, 
ba nepriamo aj neskoršie.

Zrušenie nevoľníctva 2. au-
gusta 1785 znamenalo odstrá-
nenie osobnej neslobody pod-
daných. Obyvatelia Strečna 
odteraz mali právo slobodne 
sa sťahovať a sami rozhodovať 
o svojom hnuteľnom majet-
ku a o užívaní nehnuteľností. 
Roľníci sa síce mohli sťahovať, 
ale zväčša nebolo kam ísť, a 
tak zostávali naďalej hospo-
dáriť v dedine. Nové slobody 
využilo iba niekoľko jednot-
livcov. Podľa súpisu dôchod-
kov strečnianskeho panstva z 
roku 1787 windischgrätzov-
skí poddaní zo Strečna platili 
domovú činžu 41 zlatých. Päť 
celých a tri osminy urbárske-
ho sedenia sa vykupovalo z 
deviatku za 21 zlatých a 50 
denárov. Pätnásť rokov po 
vydaní tereziánskeho urbára 

sa deviatok už neodrábal, ale vyberal sa v 
hotovosti. Za viktuálie (potraviny, mäso a 
iné produkty) na panskú kuchyňu obyva-
telia platili 4 zlaté a 56 denárov. Na majeri 
v Strečne mal byť špán (šafár). V mašta-
liach sa chovalo 40 kusov dobytka. Majer 
si prenajal istý Husárik. Od kusu dobytka 
platil 5 zlatých, čiže 200 zlatých ročne. K 
majeru patrili zeme s výsevom na 65 meríc 
a lúky, ktoré si pred rokom 1787 prenaj-
ali Strečňania za 34 zlatých a 10 denárov. 
Od prenajatých kopaníc platili 24 zlatých. 
Výčap tvrdých alkoholických nápojov si 
za 236 zlatých prenajali Leopold Vyskoč, 
Adam Jurček a Juraj Kudelka. Leopold Vy-
skoč árendoval za 3 zlaté i panskú jatku. V 
súpise z roku 1787 sa spomína, že v Strečne 
nežili remeselníci.

Dokončenie v nasledujúcom čísle
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Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Po absolvovaní vydarenej túry na Poľanu 

v prekrásnom počasí bol v pláne akcií KST 
Uhlík Strečno naplánovaný na 12. septem-
bra výstup na Baníkov – Tri kopy . Nuž na-
plánovaný bol ako už 2 predošlé roky, ale 
hlavné slovo malo vždy  počasie . Ani teraz 
to nevyzeralo veľmi optimisticky, veď na 
Roháčoch napadol prvý sneh po horúcom 
lete a statočne sa zopár dní na hrebeňoch 
držal . Po správach od miestnych informá-
torov a trošku aj Dr. Iľka bolo rozhodnuté, 
že ideme absolvovať zmenenú jednoduch-
šiu stredne náročnú trasu, a to na Rakoň a 
Volovec a z hrebeňov vykrútime naše hla-
vy aj na poľskú stranu, aby sme mali trochu 
predstavu, čo museli dakedy absolvovať 
cez  štátne hranice pašeráci.

Takže v sobotu sme opäť našim osvedče-
ným Ladik busom vyrazili smer Zuberec a 
Roháče . Už počas cesty nám bolo jasné, 
že počasie praje a ideme „hijo“ na najvyšší 
kopec Baníkov. No to „hijo“ je povedané 
obrazne, pretože naša partia 40- tich ľudí v 
autobuse sa rozdelila na dve skupiny. Jedna 
si vytýčila okružnú trasu cez Roháčske ple-
sá a druhá na už zmienený Baníkov. Táto 
partia cez Spálenú dolinu, kde pomohla 
lanovka, sa vyšplhala na hrebeň na  Bresto-
vú a potom cez Salatín, Skriniarky, Pacho-
ľu na najvyšší vrchol Roháčov Baníkov vo 
výške 2 178 m . Spätný pohľad na zdolané 
kopce nás napĺňa hrdosťou, ale nadšenie 
je trošku brzdené pohľadom na to, čo nás 
ešte čaká. Čaro tejto hrebeňovky je v tom, 
že sa turista musí vyšplhať tak vysoko, po-
tom zliezť tak nízko, aby sa mohol vyšplhať 
ešte vyššie. Náš vekovo najstarší člen Miki 
to málinko ohundral, načo však Palko Zre-
lica povedal, že to má aj výhodu, lebo pri 

stúpaní do kopca nevidí, koľko bude zas 
klesať. Spestrením bola aj guľovačka našich 
mladíkov zo zbytkov snehu na niektorých 
miestach. Po rýchlom fotení na Baníkove, 
lebo ďalší adepti na foto už čakajú, trasa 
pokračuje smer na Smutné sedlo ponad 
Roháčske plesá na Tatliakovu chatu a k 
autobusu. Ostré hrany vrcholov striedavo 
osadené reťazami vyzerali naozaj hrozivo, 
ale pri maximálnom sústredení a vzájom-
nej ústretovosti sú pomocou pevných  rúk 
zdolateľné .

  A teraz prečo Čertove rohy ?

 Roháče boli pomenované podľa rozokla-
ného vrcholu Ostrého Roháča, ktorý nám 
pripadá ako rohy čerta. Na opačnej strane 
sa týči Volovec, ktorý dostal názov pod-
ľa toho, že sa tam niekedy pásavali statné 
voly. 

Keď sme už pri tých írečitých pomeno-
vaniach našich hôr, tak poďme za druhou 
našou skupinou, ktorá si vybrala neme-
nej krásnu túru na Roháčske plesá. S ich 
vznikom sa spája legenda, podľa ktorej istá 
žena plakala nad hrobom synov a muža, 
ktorí v horách zahynuli, až sa premenila 
na žulovú horu – Plačlivé, po ktorej ste-
kali slzy, a tak naplnili Roháčske plesá. 
Ale plesá sa prírode naozaj vydarili. Sú 
chránené vencom skalných štítov, ktoré 
sa neraz v priezračnej vode trblietajú ako 
v zrkadl. Pre zaujímavosť, plesá nemajú 
pomenovanie, ale označujú sa ako prvé, 
resp. dolné atď. V prostredí plies  bola už 
zaužívaná dlhšia prestávka na odpočinok a 
pozorovanie hrebeňa Roháčov, kde sa ako 
malé bodky ukazovali turisti, zdolávajúci 
hrebeň. Bohužiaľ našu druhú časť partie 
sme na tú vzdialenosť nedokázali rozo-
znať. Náučný chodník okolo plies patrí k 
najkrajším a najpopulárnejším túram v 
Západných Tatrách a informačné tabule 
vysvetľujú ich vznik na rozdiel od zmiene-
nej legendy  ľadovcovou činnosťou. Nuž, 
vyberte si, čo chcete.

Záver nášho takmer 9 hodinového puto-
vania patril ako tradične dopĺňaniu tekutín 
a s pohľadom na zapadajúce slnko za ste-
nami Roháčov sme boli presvedčení, že sa 
sem opäť všetci  vrátime. Však, Julka ?    MS

Čertove rohy

Spoločné foto na Baníkove

Prechod cez Tri kopy
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V piatok 16. 10. 2015 sme opäť prežili jeden pekný pracovný deň v obci Strečno. Je to už 
tradícia. Spolupráca NTS SR (Národnej transfúznej služby - odberové centrum Žilina) a 
Územného spolku Červeného kríža v Strečne je príkladná. Vďaka aktívnemu a zanietené-
mu prístupu pani Samcovej , propagácii darovania krvi a jeho významu  je táto obec vzo-
rom. Bez miestnej podpory a aktívneho prístupu pani Samcovej by sa tieto akcie netešili 
takému úspechu a záujmu. 

Veľké ďakujem patrí predovšetkým darcom krvi.
MUDr. Mária Laurincová, vedúci lekár NTS OC Žilina

Krv darovali:
Dušan Štadáni
Beáta Badibangová
Peter Bitušík
Stanislav Puček
Stanislav Byčan
Renáta Štadániová
Miroslav Cvacho
Marián Beháň
Michal Klocáň
Lenka Vojvodová

Juraj Buchta
Juraj Židek
Peter Oberta
Zuzana Hanuljaková
Ján Krivko
Eva Balcárová
Ladislav Ondruš
Libor Zahradník
Miroslav Melo
Alfonz Klocáň
Alžbeta Michálková

Martina Michálková
Jana Čišková
Iveta Ondáková
Jana Škovránková
Vladimír Bukovinský
Lenka Višňanská
Roman Palubjak
Servis
Veronika Samcová
Eva Vojvodová
Milada Lievajová

Roky. Dni. Hodiny. Minúty.  Čas, ktorý 
neúprosne ukrajuje z nášho života. A nám, 
starším, akoby ešte viac a rýchlejšie. Preto 
si vychutnávame život a využívame voľné 
chvíle spoločne na jeho obohatenie. Snaží-
me sa v rámci možnosti zúčastňovať akcií, 
ktoré pre nás organizuje výbor ZO. 

Tak tomu bolo aj 24. septembra. So ZO 
Jednoty dôchodcov Stráňavy sme navštívi-
li kráľovské mesto Krakow a soľnú baňu vo 
Wieličke. Vidieť niečo nové a prežiť  pekný  
deň s milými ľuďmi, akými nepochybne 
Stráňavci sú, je veľká devíza. Ďakujeme 
predsedníčke Lojzke Daňovej, výboru i 
ostatným členom za milú spoločnosť a za 
pohostenie, ktoré nám pripravili.

Ďalším pekným dňom bol 15. október. 
Členovia Jednoty dôchodcov sme sa stre-
tli, aby sme oslávili Mesiac úcty k starším. 
Kdesi som čítala, že každý má v októbri 
tridsaťjeden dní na to, aby vyjadril úctu 
k šedinám, aby vrátil kúsok lásky svojim 
rodičom, aby potešil pekným slovom starú 
matku či dedka. A nám sa toho v tento deň 
dostalo vrchovato. Najprv nám zástupky-
ňa starostu p. Beátka Badibangová vyjad-
rila svoju úctu a vďaku, potom deti zo ZŠ 
pod vedením p. učiteľky Janky Pratákovej  
pripravili pre nás krásny program, deti zo 
ZŠ pod vedením p. uč. Hliníkovej urobi-
li pre jubilantov pekné pozdravy a deti z 
MŠ pod vedením p. uč. Katky Pratákovej 
urobili pre nás všetkých pozdravy s krás-
nym venovaním. Bolo cítiť, že všetko bolo 
darované z lásky. Nič z toho sme si neob-
jednali, všetko bolo pre nás prekvapením. 
O to viac si to vážime a z úprimného srdca 
ďakujeme. 

21.10 sme s členmi Denného centra v 
Strážove a Bytčici navštívili poľskú Jab-
lonku a pri ceste späť sme sa boli kúpať 
na Oraviciach. Aj tam nám  bolo výborne. 
Úplne cudzí ľudia, ale to pre nás vôbec ne-
bolo na prekážku. Práve v tom je to čaro, 
že nachádzame vždy nových priateľov. A o 
tom by to malo byť.

Darcovia krvi 

Aj takáto môže byť jeseň života

Spolu pomôžeme
MS Slovenského Červeného  kríža v 

Strečne organizuje 1. ročník akcie „Via-
nočný koláčik“.

Milí spoluobčania, môžete sa zapojiť. 
Kto chce a má chuť, môže podarovať 
malú škatuľku zákuskov na Vianoce.

Dňa 21. 12. 2015 ju môže doniesť na 
obecný úrad a my, členovia Červeného 
kríža v spolupráci s obecným úradom, 
ich roznesieme našim osamelým a star-
ším spoluobčanom. Bude to milá a sr-
dečná akcia. Za prinesené koláčiky už 
teraz Vám všetkým z celého srdca patrí 
veľké ĎAKUJEM.

 V októbri nás ešte čaká  koncert v teni-
sovej hale v Žiline pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším, na ktorý sa veľmi tešíme, 
pretože tam vystúpia známi hudobní hos-
tia. A v novembri ešte kúpanie v Rajeckých 
Tepliciach a týždenný liečebno – relaxačný 

pobyt v Nimnici.
Takže i takáto môže byť jeseň života, pek-

ná a pestrá. Platí, že ak sa vieme radovať  
z poznania niečoho nového , sme duševne 
zdraví, potom aj deficit  telesného zdravia 
je menej boľavý.                  H. Kuzmányová
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18. 9. bol pre Štefana Kubičku a Justínu rod. Štadániovú dátumom, kedy sa naplnilo päťdesiate výročie 
ich spoločného manželského života. Rovnaké jubileum oslávili 16. 10. Anton Klocáň a Mária rod. 
Obertová. Ku krásnemu výročiu im okrem detí, vnukov, príbuzných a známych prišli popriať veľa 
zdravia a radosti do ďalších rokov i zástupcovia obce – starosta Dušan Štadáni spolu s matrikárkou 
Evou Janekovou. Ku gratulantom sa pripája aj redakcia Strečnianskeho hlásnika.

Úspešný projekt EÚ na výmenu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej re-

publiky ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Konkurencieschopnosť a hospodár-
sky rast na základe žiadosti obce Strečna o 
nenávratný finančný príspevok (NFP) na bu-
dovanie a modernizáciu verejného osvetlenia 
rozhodlo v súlade so zákonom č. 528/2008 
Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fon-
dov Európskej únie o schválení žiadosti s výš-
kou 194 188,77 EUR, z celkových  nákladov 
projektu v objeme 211 239,67 EUR. Spoluú-
časť – rozdiel medzi celkovými nákladmi a 
výškou schváleného príspevku bude hradená 
z vlastných prostriedkov.

Projekt počíta s výmenou zastaraných 
výbojkových svietidiel na existujúcich sve-
telných miestach za svietidlá LED techno-
lógie a súčasne doplnenie LED svietidiel na 
miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-
-technické normy,

Technické vyhotovenie moderných LED 
svietidiel poskytuje množstvo výhod oproti 
sodíkovým svietidlám napríklad – aktívnu te-
pelnú ochranu svietidla, možnosť plynulej re-
gulácie od 10% - 100% výkonu svietidla, skla-
dajú sa z ľahko vymeniteľných komponentov, 
lepší merný svetelný výkon ako u sodíkových 
výbojok od 87lm/W vyššie, možnosť dopl-
nenia riadiaceho systému, ktorý zjednoduší 
prevádzku verejného osvetlenia v obci. LED 
moduly majú vyššiu životnosť 60 000 – 100 
000 hodín oproti sodíkovým výbojkám 15 
000 – 16 000 hodín. Moderný dizajn svieti-
diel prináša okrem lepšej estetickej stránky aj 
environmentálne vlastnosti.

Dielo, pri ktorom bude vymenených, resp. 
doplnených 244 svietidiel, zrealizuje po pod-
pise zmluvy s obcou víťaz verejného obsta-
rávania firma 3 Energy, s.r.o Žilina do konca 
roku 2015.

Integrované obslužné 
miesto občana

Integrované obslužné miesto občana 
(IOMO) je miesto, kde si môžete vybaviť 
rôzne úradné záležitosti, ako napríklad 
výpis alebo odpis z registra trestov, výpis z 
listu vlastníctva alebo výpis z obchodného 
registra. V celom procese bude zároveň k 
dispozícii profesionálne vyškolený pracov-
ník, ktorý vám pomocou počítača umožní 
získať dokument v papierovej podobe pou-
žiteľnej na právne úkony, prípadne pomôže 
pri riešení problému. Nebude tak potrebné 
investovať čas a peniaze do prekonávania 
väčších vzdialeností a všetko potrebné si 
vybavíte v mieste svojho bydliska aj bez 
počítačových zručností.

Projekt je realizovaný Ministerstvom 
financií SR ako hlavným garantom v spo-
lupráci s Ministerstvom vnútra SR, Zdru-
žením miest a obcí Slovenska a Slovenskou 
poštou, a.s v rámci Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti.

Pracovisko Integrovaného obslužné-
ho miesta (IOM) bude vytvorené tiež na 
Obecnom úrade v Strečne. Plánovaný 
termín spustenia projektu je 1. 12. 2015. 
Obec na tento účel pripravuje samostatný 
priestor, kde bude klient priamo v kontak-
te s pracovníkom povereným výkonom 
služieb pokrytých projektom.

Raftové preteky 
Už 11.ročník tejto najvýznamnejšej vo-

dáckej akcie v severnom kúte Slovenska, 
ktorú aj  tento rok usporiadal TJ Sokol Ži-
lina, je za nami. 26. septembra, napriek ne-
priazni počasia, prilákal skvelý program na 
preteky na osem kilometrov dlhú plavbu v 
neznámych vodách Váhu v úseku Vrútky 
– Strečno okrem samotných účastníkov 
aj množstvo divákov. Z 53 posádok sa na 
prvom mieste umiestnili muži  Línia Fit 
Teamu s časom 1,hod. 10:26 a ako posled-
ná dorazila Márna Snaha (3 hod. 02:01). 
V cieli - na ihrisku Radinové, ako po iné 
roky, čakala všetkých zábava a guľáš a or-
ganizátori konštatovali: „Raftové preteky v 
Strečne dopadli aj tento rok na výbornú“.

/r/

Zlaté sobáše
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lip Vereš, Matúš Dvorský, Jakub Beháň a 
Mirka Trhančíková. Chcem sa im poďako-
vať za vzornú reprezentáciu a veľká vďaka 
patrí rodičom, ktorí  pomohli pri organi-
zovaní turnaja a aj pri jeho sponzorovaní. 
A ďakujem im aj za to, že vozili deti každú 
sobotu na turnaje. Dostali sme poďakova-
nie od súperov za výborne zorganizovaný 
turnaj a pekné ceny. Chcem sa poďakovať 
aj Robovi Benedigovi za prípravu turnaja. 

Ešte by som chcel spomenúť veľký záži-
tok našich mladých futbalistov, ktorí boli 
vyprevádzať futbalistov MŠK Žilina na zá-
pase s Michalovcami a zažili atmosféru pr-
voligového zápasu. A s futbalistami MŠK 
Žilina sa stretli ešte raz na besede a auto-
gramiáde na štadióne v Žiline.

Každú stredu a sobotu trénujeme v telo-
cvični ako futbalový krúžok CVČ pri ZŠ. 
A aj tam sú ďalší futbalisti, s ktorými je 
radosť pracovať, lebo chcú a nie, že musia.

Posledný zápas : OŠK Baník Stráňavy : 
FK Strečno    1:2

V poslednom zápase naši žiaci zahrali 
dobrý zápas a zvíťazili v susedskom derby 
v Stráňavách , výsledkom 1:2. V náročnom 
zápase sa 2 x strelecky presadil Michal Be-
háň. Celé mužstvo bojovalo o potrebné 3 
boby, vypracovali sme si aj ďalšie sľubné 
šance z ktorých sa nám už však gól nepo-
darilo streliť. Musíme uznať aj kvalitu sú-
pera ktorý hral tiež dobrý zápas. O to nás 
výhra viac teší.

Len tak ďalej hráči žiakov FK Strečno!
Peter  Beháň

Dorast
Naši dorastenci pod vedením trénera Ľu-

bomíra Belka a vedúceho mužstva Mariá-
na Beháňa  si v tejto jesennej časti súťažné-
ho ročníka 2015/16 počínajú veľmi dobre. 
Patrí im poďakovanie za dobrú reprezen-
táciu klubu a obce. 

Aktuálne atakujú popredné miesta sú-
ťaže. Veríme, že v týchto dobrých výsled-
koch budú pokračovať aj v jarnej časti. V 
tomto ročníku má konečne tréner  k dis-
pozícií adekvátny počet hráčov a nemusí 
sa výraznejšie obávať  o zloženie mužstva 
na jednotlivé zápasy.  Okrem jedného „vy-
buchnutia“ v Belej  naše mužstvo podáva 
v zápasoch stabilne dobré výkony a hrá 
oku lahodiaci technický futbal. Dobre sa 
zapracovali aj hráči, ktorí prešli od žiakov 
(6 hráčov), vhodne doplnili káder  a dobre 
zapadli do kolektívu ako aj do hernej kon-
cepcie mužstva. 

Pred sezónou sme chceli hrať o popredné 
priečky, čo sa nám aj darí. Hráčov chceme 
pochváliť  za dobrý prístup a obetavosť v 
zápasoch. Je potešujúce, že sa strelecky 
presadzujú viacerí hráči. Najlepší strelec:  
Branislav Samec  9  gólov , Jozef Melo  a 
Jakub Peťko po 7 gólov.

V zimnej prestávke mužstvo popracuje 
na svojej fyzickej kondícii a na príprav-
ných zápasoch ešte zlepší súhru a tech-
nickú vybavenosť jednotlivcov. Veríme, 
že toto mužstvo dorastu a jednotliví hráči 
budú postupne perspektívou do budúcich 
rokov pre družstvo mužov a nájdu  v sebe 
odvahu a vytrvalosť  vo futbalovo- športo-
vej kariére  v  rodnej dedine  a našom klube 
FK Strečno. Už teraz plánujeme postupne 
dorastencov zapracovávať do kádra mužov.   

Ešte raz prajeme celému mužstvu, tré-
nerovi a vedúcemu mužstva veľa zdravia a 
energie do ďalšej práce. 

Tréner: Ľubomír Belko, Predseda FK:  Ró-
bert Benedig

Muži
2.8.2015 Naši muži odštartovali nový 

ročník futbalovej sezóny 2015/2016. Nový 
tréner Ing. Peter Lončík na ujal kormidla 
na turnaji v Nezbudskej Lúčke. Sezónu 
sme neodštartovali najšťastnejšie , priam 

»  Dokončenie zo 16. strany

hrozivo, po 4. kolách 0 bodov. Nepriaznivé 
výsledky boli ovplyvnené hlavne vážnymi 
zraneniami našich dvoch  útočníkov An-
dreja Barošinca ( zlomenina členka ) a Ti-
bora Kašjaka ( poškodené kolenné väzy). 
Nedokázali sme nadviazať na ich strelecký 
inštinkt a zostava sa musela  meniť každý 
zápas , k zraneným sa pridali aj Patrik Be-
háň ( zlomeniny prstu ruky a následne aj 
zlomená noha) a Matej Bukovinský (tržná 
rana na boku).

Aj napriek nepriaznivej situácii v tabuľke 
chalani neprestávali a neprestávajú veriť v 
dobré výsledky a zimnú prestávku využijú 
na doliečenie a regeneráciu tela a mysle. 
Veď aj napríklad momentálne taká Chel-
sea, alebo Dortmund minulý rok nepodá-
vali výkony hodné ich mena ..

Zraneným hráčom prajeme  skoré uzdra-
venie a všetkým hráčom zlepšenie športo-
vých výkonov a výsledkov.

Verným fanúšikom sa chceme poďakovať 
za nepretržitú priazeň, ktorú nám preuka-
zujú svojou účasťou na našich domácich 
zápasoch, ako aj na zápasoch na súpero-
vých ihriskách.

Ďakujeme 
Róbert Kán , vedúci mužstva „A“

Žiaci FK Strečno pred zápasom MŠK Žilina

Výborná jesenná časť našich dorastencov !

Prípravka FK Strečno
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 31. októbrat 2015 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

Výborná jesenná časť našich dorastencov ! Žiaci 
1 ŠK Štiavnik 13 10 1 2 55:21 31
2 OŠK Rosina 13 9 2 2 61:16 29
3 FK Predmier 13 9 2 2 41:20 29
4 TJ Štart Veľ. Rovné 13 7 5 1 27:7 26
5 OFK Hôrky 13 6 4 3 34:26 22
6 TJ Horný Hričov 13 7 0 6 34:35 21
7 TJ Tatran Bytčica 13 5 4 4 40:30 19
8 FK Hliník 13 6 0 7 31:38 18
9 ŠK Lietavská Lúčka 13 5 1 7 29:35 16
10 OŠK Baník Stráňavy 13 4 1 8 26:37 13
11 TJ Fatran Krasňany 13 4 0 9 36:44 12
12 FK Strečno 13 4 0 9 13:42 12
13 TJ Zbyňov 13 3 1 9 28:41 10
14 TJ Považský Chlmec 13 1 1 11 6:69 4

Dorast :
1 FK Rajec 12 9 2 1 33:10 29
2 TJ Fatran Varín 12 8 2 2 48:12 26
3 FK Strečno 12 8 2 2 37:23 26
4 ŠK Belá 11 8 1 2 39:15 25
5 MŠK KNM 12 7 3 2 47:12 24
6 OŠK Nededza 12 7 2 3 40:19 23
7 TJ Zborov n. Bys. 11 5 2 4 24:21 17
8 ŠK Radoľa 11 4 0 7 21:34 12
9 TJ Slovan Skalité 12 4 0 8 19:46 12
10 TJ Slovan Podvysoká 12 3 1 8 18:49 10
11 TJ Tatran Oščadnica 12 3 0 9 28:49 9
12 TJ Fatran Krasňany 12 1 3 8 9:32 6
13 FK Kys. Lieskovec 0 0 0 0 0:0 0
14 FK Terchová 11 0 0 11 12:53 0

Zápasy dorast jeseň 2015
STREČNO – RADOĽA 4:0
BELÁ – STREČNO 11:1
STREČNO – K.N.M. ,,B“ 3:3
TERCHOVÁ – STREČNO 0:7
STREČNO – ZBOROV 3:0
PODVYSOKÁ – STREČNO 2:3
STREČNO – VARÍN 2:1
STREČNO – NEDEDZA 2:2
RAJEC – STREČNO 1:0
STREČNO – SKALITÉ 4:1
KRÁSŇANY – STREČNO 1:3
STREČNO – OŠČADNICA 5:1

Muži :
1 FK Terchová 12 7 3 2 32:12 24
2 TJ Jednota Bánová 12 6 2 4 40:18 20
3 OŠK Rudina 12 6 2 4 19:11 20
4 FK Predmier 12 6 2 4 17:11 20
5 ŠK Belá 12 6 1 5 27:25 19
6 TJ Fatran Varín 12 6 1 5 23:21 19
7 ŠK Čierne 12 6 1 5 21:23 19
8 FK Rajec 11 6 0 5 21:16 18
9 ŠK Štiavnik 12 5 2 5 19:21 17
10 TJ Zborov n. Bys. 12 5 1 6 20:27 16
11 TJ Slovan Skalité 12 4 3 5 24:23 15
12 FK Strečno 12 4 1 7 24:32 13
13 ŠK Liet. Lúčka 11 0 1 10 10:57 1
14 FK Kys. Lieskovec  odstúpil zo súťaže

Zápasy muži Jeseň 2015
STREČNO – RUDINA 1:3
BELÁ – STREČNO 3:1
STREČNO – VARÍN 2:4
TERCHOVÁ – STREČNO 4:1
STREČNO – ZBOROV 4:1
ŠTIAVNIK – STREČNO 2:2
STREČNO – SKALITÉ 3:2
STREČNO – BÁNOVÁ 0:5
RAJEC – STREČNO 3:0
STREČNO – ČIERNE 0:2
L.LÚČKA – STREČNO 2:7
STREČNO – PREDMIER 3:1
Najlepší strelec : Tomáš Trpiš  8 gólov

Sústredenie mužstva 
žiakov FK Strečno

Po úspešnom športovom sústredení v 
minulom roku sme zorganizovali  sú-
stredenie pre mužstvo žiakov FK Strečno 
aj v tomto roku 2015. Akcia sa konala v 
termíne 24. -26.8.2015,  (3 dni)  v areáli  
Camping  Belá. Sústredenia sa zúčastnilo 
celkom 23 detí, za sprievodu 4 dospelých. 
Deti boli ubytované v pekných drevených 
chatkách vo veľmi peknom a priestrannom 
areáli, kde sa nachádzalo aj multifunkčné 
ihrisko. Na sústredení sme odohrali 2 prí-
pravné zápasy (vo Varíne a v Belej), kde 
naši hráči naberali cenné skúsenosti so sú-
perom z vyšších súťaží.

Absolvovali sme 3x tréning na multi-
funkčnom ihrisku. Taktiež sme si urobili 
vlastný mini turnaj spolu s dospelými, 
ktorí sa nám všetkým veľmi páčil. Na záver 
sa celá výprava vybrala na turistiku do Bel-
skej doliny. Celú akciu hodnotíme veľmi 
pozitívne a má dobrý ohlas medzi deťmi a 
rodičmi. Deťom sa veľmi páčilo, ani sa im 
nechcelo ísť domov.  Našim cieľom je, aby 

sa toto sústredenie stalo pravidelnou plá-
novanou akciou aj do budúcna.

Pobyt má nielen športový, ale aj výchov-
ný rozmer. Deti sa učia samostatnosti, fun-
govaniu v skupine, súdržnosti a vzájomné-
mu rešpektovaniu sa.

Touto cestou chceme poďakovať všet-
kým, ktorí akciu podporili : rodičom (ktorí 
veľmi  pomohli pri celkovom organizovaní 
a sponzoringu pobytu), autodoprave Buč-
ko , ako aj podpore z FK Strečno.

Ďakujeme     
Ing. Róbert Benedig, tréner žiakov

Prípravka
Naši najmladší futbalisti popri poctivých 

tréningoch mali možnosť si zahrať súťaž 
prípraviek. Boli sme zaradení do skupiny: 
Trnové, Rosina „A“, Bitarová a  Strečno. 
Hrali sme turnajovým spôsobom. 

Prvý turnaj sa hral v Trnovom 19.9.2015, 
kde bolo poradie: 1.Bitarová, 2.Strečno, 
3.Rosina,  4.Trnové. Druhý turnaj sa hral 
26.9. 2015 v Rosine, kde bolo poradie: 
1.Strečno, 2.Bitarová, 3.Rosina, 4.Trnové. 
Tretí turnaj sme odohrali 10.10. v Bitarovej 

s poradím: 1.Strečno, 2.Trnové, 3.Bitarová, 
4.Rosina. Posledný turnaj sme usporiadali 
17.10. 2015 doma v Strečne. Naše mladé 
nádeje ho vyhrali pred Bitarovou, Rosi-
nou a Trnovým.  Nielen že sme 3 turnaje 
vyhrali a raz boli druhí, ale na všetkých 
štyroch turnajoch sme mali najlepšieho 
strelca Matúša Belku. Za mužstvo nastúpili 
títo hráči: Alex Dugovič, Andrej Kazimír, 
Patrik Hauer, Martin Brandýsky, Adam 
Rosina, Matúš Belko, Adam Klocáň, Juraj 
Ilovský, Miroslav Hrašna, Denis Žídek, Fi-

Pokračovanie na 15. strane »

Sústredenie v Belej
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Milí spoluobčania,
 ani sme sa nenazdali a opäť sa blíži  ko-

niec  kalendárneho roka. Pre každého z 
nás je to čas, keď sa  tak trochu viac zamýš-
ľame nad tým, čo sa nám podarilo, čo nie, 
čo ešte treba dotiahnuť. 

Tak je to i s tým, čo sa nám podarilo v 
obci uskutočniť.  Niektoré projekty boli 
odsúhlasené v rozpočte, realizácia niekto-
rých bola podmienená na základe vyhláse-
ných výziev.

Začiatkom roka sa začal realizovať pro-
jekt Outdoorová fitnes zóna, ktorý bol 
finančne podporený  v rámci  spoluprá-
ce medzi OZ  Partnerstvo pre MAS Ter-
chovská dolina a MAS Vršatec.  Zároveň 
s realizáciou tohto projektu bol čiastočne 
upravený areál pre obecným úradom, boli 
vybudované chodníky, upravený trávnik, 
boli vysadené okrasné dreviny. Táto časť 
bola doteraz nevyužitá,  jej výstavbou sa 
vytvoril priestor pre organizovanie rôz-
nych spoločenských podujatí – stavanie 
mája, stretnutie s Mikulášom, no hlav-
ne slúži na relax.  S vybudovaním tohto 
centra som dostával mnoho požiadaviek  
pre  vybudovanie aj detského ihriska. Tu 
treba však povedať, že v rámci projektu 
nám boli poskytnuté prostriedky len na 
vybudovanie outdoorového centra a  prí-
stupný bezbariérový chodník k cvičiacim 
zariadeniam bol čiastočne vybudovaný z 
prostriedkov nadácie KIA Pontis. Dobu-
dovanie zvyšnej časti chodníkov, osvetle-
nia, osadenia smetných nádob,  vytvorenia 
stojiska pre kontajnery    vrátane výsadby 
zelene boli vyčlenené obcou zmenou roz-
počtových položiek z iných kapitol. 

Prvoradou úlohou obce bolo v tomto 
roku z rozpočtu obce zabezpečiť plánovanú 
nadstavbu a  rekonštrukciu MŠ.  Dôvodom 
bol nielen zlý stav strechy, ale aj akútna po-
treba riešiť rozšírenie kapacity  materskej 

Dňa 26.10.2015 sa konalo 7. zasadnutie 
OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, hlavný kontrolór obce p. Lingeš, eko-
nómka obce, zapisovateľka Ing. Višňanská, 
hostia: Ing. Július Ilovský, Eduard Kadáši

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

šaniaschopné. 
Uznesením č.24/A OZ volí návrhovú 

komisiu v zložení: Mgr. Monika Obertová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie:  za-8, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1.

Uznesením č.24/B OZ volí overovateľov 
zápisnice v zložení: Beáta Badibangová, 
Peter Oberta. Hlasovanie:  za-8, proti–0, 
zdržal sa-0, neprítomní–1.

Uznesením č. 25/1 OZ schvaľuje 
program 7. zasadnutie OZ. Hlasovanie: za-
8, proti–0, zdržal sa-0, neprítomní-1.

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o pl-

není úloh vyplývajúcich z diskusie poslan-
cov z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

• prerezávku zelene na Hradnej ulici 
uskutoční Urbariát Strečno. Cesta na Zlat-
né je už pred zimným obdobím prerezaná 
a vyčistená od zelene.

• od 1.11.2015 dochádza k novej zmene 

zákona č. 395/2002 o archívoch a regis-
tratúrach, kde sa upravujú zákonné po-
vinnosti tvorby, evidencie a uchovávania 
dokladov a dokumentov, ako aj manipu-
lácia so záznamami a spismi, vyraďovanie 
dokumentov a ich likvidácia.

Uznesením č. 23/3  OZ berie na vedomie 
plnenie uznesení.

• VZN o chove domácich zvierat sa pred-
ložilo prítomným poslancom k pripo-
mienkovaniu. Uznesením č. 23/4  OZ berie 
na vedomie predloženie návrhu VZN.

• za  obecného kronikára  bol navrhnutý 
Ing. Pavol Albrecht.

Uznesením č. 25/2 OZ schvaľuje Ing. 
Pavla Albrechta za obecného kronikára. 
Hlasovanie:  za-8, proti–0, zdržal sa-0, ne-
prítomní-1.

3. Schválenie poskytnutia úverov na fi-
nancovanie projektov podporených z fon-
dov Európskeho spoločenstva a Environ-
mentálneho fondu

Starosta obce informoval poslancov o:
• schválenej žiadosti MH SR  o poskytnu-

tí NFP na rekonštrukciu verejného osvet-
lenia v maximálnej výške 194 188,77 Eur. 
Celkové výdavky na projekt budú vo výške 

	 	 Krásne	a	požehnané	Vianoce,	

	 	 	nech	lásky	radosti	i	pohody	je	vždy	dosť	

	 	 		a	novom	roku	nech	zdravie,	šťastie 

	 	 			a	úspech	stoja	pri	nás.

Redakcia	Strečnianskeho	hlásnika

Divadelná pozvánka
Ochotnícke divadlo Strečno pozýva svojich priaznivcov na divadelnú komédiu zo 

súčasnosti  od  Antonína Procházku ;  

S tvojou dcérou nikdy!
Obsadenie: Sandra: Zuzka Badíková • Ľuboš: Daniel Taraba • Libuša: Marcelka On-

dáková • Alica: Beátka Badibangová • Rudo: Jozef Bičan • Tóno: Vlasto Slováček •                      
Robo: Štefan Rajniak

Technickí pracovníci:  Ľubomír Bukovínský  ml. • Peter Pristach 
Réžia: Marta Pristachová •  Pomocná réžia: Peter Pristach 
Termín predstavení:  25.12.2015 , 27.12.2015,  29.12.2015 , 23.1.2016  Začiatok pred-

stavení :  19,00 hod.
Predpredaj vstupeniek: Martinka Pristachová, číslo telefónu : 0903 618 067
Ďakujeme všetkým priaznivcom za záujem o naše ochotnícke divadlo a želáme pokojné 

a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody do nového roka 
2016.       Marta Pristachová 
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Obdobie posledného štvrťroku 2015 bolo 
pre Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 
(ďalej len OPS)  viac ako hektické. Došlo k 
rozšíreniu projektu „Materská škola Streč-
no – nadstavba, prístavba a stavebné úpra-
vy – I. etapa“, čo predstavuje dokončenie 
nadstavby do stavu umožňujúcemu plnú 
prevádzku novovzniknutých priestorov. 

V spolupráci s riaditeľkou materskej 
školy pani Rajniakovou sa nám  podarilo 
nastaviť režim prác tak, aby nebola nijako 
obmedzená prevádzka materskej školy. V 
súčasnosti sú na 3. nadzemnom podlaží 
dobudované všetky priečky a na 50% je 
zrealizované zateplenie stropu. Pokraču-
jeme v prípravách na realizáciu kanalizá-
cie a elektroinštalácie ako aj na inštaláciu 
sadrokartónového stropu. Tento projekt by 
mal byť podľa zmluvy dokončený do kon-
ca roku 2016, avšak predpokladáme jeho 
dokončenie najneskôr do začatia nového 
školského roku 2016/2017.

Práce na projekte materskej škôlky boli 
v mesiaci november prerušené, lebo sa 
obci naskytla možnosť čerpať prostriedky 
z Enviromentálneho fondu na realizáciu 
projektu „Strečno – Ulica nábrežná – Ra-
dinové, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ 
časť vodovod.  V tomto projekte išlo o vy-
budovanie 451,5 m nového vodovodu na  
Športovej a Nábrežnej ulici. 

Náročnosť tohto projektu spočívala pre-
dovšetkým v krátkosti času na jeho prípra-
vu i realizáciu. 

Dielo muselo byť dokončené a odovzda-
né do 30. 11. 2015 a prvé zmienky o ňom 
sme mali až koncom októbra 2015.  Na-
priek všetkému práce začali 9. 11. 2015 a 
vďaka skutočne enormnému úsiliu pre-
dovšetkým pracovníkov OPS bolo dielo 
zrealizované a odovzdané v predstihu 27. 
11. 2015.  Pracovalo sa doslova za každého 
počasia, ako aj bez ohľadu na dennú dobu. 
Proste všetci pracovníci si boli vedomí, 
že toto dielo musí byť dokončené načas v 
bezchybnej kvalite a podľa toho aj praco-
vali. Za ich úsilie a prístup im patrí moja 
úprimná vďaka a obdiv. 

Poďakovať musím aj pracovníkom obec-
ného úradu, ktorí sa v určitej miere tiež 
podieľali na tomto diele. Moje veľké po-
ďakovanie patrí aj vlastníkom priľahlých 
nehnuteľností. Bez ich pomoci, predovšet-
kým poskytnutím elektrickej energie na 
zváranie plastových rúr, ale aj osvetlenie 
vo večerných hodinách, by bola realizácia 
tohto diela nepomerne náročnejšia. Tu by 
som chcel zvlášť poďakovať pánovi Baláto-
vi, ktorý nám navyše  poskytol priestor na 

uskladnenie materiálu a techniky po dobu 
celej realizácie projektu. 

Zabezpečovali sme tiež práce na obnove 
Pamätníka francúzskych partizánov, na 
ktoré získala obec prostriedky z dotačného 
systému ministerstva kultúry na obnovu 
kultúrnych pamiatok.  

V tomto štvrťroku sme plánovali podieľať 
sa aj na realizácii výmeny verejného osvet-
lenia, avšak túto zákazku sme museli práve 
pre projekt vodovodu odmietnuť. 

Najväčšie projekty realizované OPS v 
roku 2015:

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na 
miestnom cintoríne.

- Úprava parku pred Obecným úradom 
Strečno.

- Osadenie zvislého dopravného znače-
nia na časti  Sokolskej a Lesnej ulice.

- Materská škola Strečno – nadstavba, 
prístavba a stavebné úpravy – I. etapa.

- Strečno –Nábrežná ulica – Radinové, 
rozšírenie vodovodu a kanalizácie, časť vo-
dovod.

Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým 
sme sa v uplynulom roku venovali, boli: 
zabezpečenie údržby verejného osvetle-
nia a verejného rozhlasu,   dodávka pitnej 
vody, dodávka tepla, zimná a letná údržba, 
dopravné služby, pohrebné služby, drobné 
služby pre občanov a  prenájom nástrojov 
a malej mechanizácie. 

Tak ako po minulé roky aj teraz môžem 
opäť konštatovať, že všetci pracovníci OPS 

si uvedomujú našu hlavnú úlohu - zabez-
pečovanie služieb pre potreby obce a jej 
občanov.  Naším hlavným cieľom je spo-
kojnosť zákazníkov. Som presvedčený, že 
sa nám tento cieľ i naďalej darí plniť naj-
mä vďaka zodpovednému a iniciatívnemu 
prístupu všetkých pracovníkov OPS bez 
výnimky. V tejto súvislosti im chcem všet-
kým poďakovať za ich prácu v roku 2015,  
ktorú vykonávali mnohokrát aj nad rámec 
pracovných povinností.  Menovite sú to 
Jitka Masná, Peter Oberta, Juraj Buchta, 
Ivan Melo a Miloš Melo, ale aj staronoví 
zamestnanci Peter Melo a Juraj Žídek, ako 
aj bývalý zamestnanec Daniel Ilovský.  V 
neposlednom rade tiež ďakujem ich man-
želkám, deťom, priateľkám, či iným ro-
dinným príslušníkom za ich trpezlivosť, 
toleranciu a pochopenie pre predovšetkým 
časovú náročnosť plnenia úloh OPS. 

Moje poďakovanie patrí aj starostovi 
obce Bc. Dušanovi Štadánimu, ktorý nám 
bol všemožne nápomocný, v rámci svojich 
možností a kompetencií  pri napĺňaní čin-
ností OPS a svojím nekompromisným prí-
stupom taktiež prispel veľkou mierou ku 
kvalite našich prác. 

Na záver chcem poďakovať i všetkým 
naším obchodným partnerom ako i obča-
nom za dôveru a spoluprácu v uplynulom 
roku 2015.  Dovoľte mi popriať Vám pekné 
a požehnané Vianoce a veľa pracovných i 
osobných úspechov v novom roku 2016. 

Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti.
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Sú Vianoce, radujme sa! Sám Boh pri-
šiel medzi nás! Po dlhej príprave, ktorú 
zvýrazňujú dejiny spásy v Starom zákone, 
Boh posiela svojho Syna na svet, medzi 
nás: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo 
medzi nami“ (Jn 1,14). Syn Boží sa stáva 
jedným z nás, aby nás priviedol do Božej 
rodiny, do intímneho života Najsvätejšej 
Trojice. Detská radosť z Ježiška, ktorý pri-
náša darčeky, sa v nás rozrastá v radosť z 
Krista, ktorý nám prináša spásu. S Kristom 
sú Vianoce veľké, ako je veľký 
ten, ktorý k nám prichá-
dza: „A my sme videli 
jeho slávu, slávu, akú má 
Jednorodený od Otca, 
plný milosti a pravdy“ 
(Jn 1,14). Keď prežíva-
me Vianoce ako sviatky 
narodenia Spasiteľa, vtedy 
všetko nadobúda nový zmy-
sel. Darčeky sa stanú symbolom Kristovej 
lásky k nám. Stromček ožiarený sviečkami 
sa stane symbolom Svetla, Ježiša Krista. 
Nikto nikdy nemiloval ľudí tak, ako on. 
Veď sám žil ľudský život. Miloval svojich 
učeníkov, plakal nad smrťou svojho pria-
teľa Lazára, ľúto mu bolo naimskej vdovy, 
plakal nad tragickým osudom Svätého 
mesta, ktoré tak veľmi miloval. Zvláštnu 
lásku prejavoval deťom a vyhlásil, že Bo-
žie kráľovstvo je pre tých, čo si zachovajú 
detskú jednoduchosť. Mimoriadnu lásku 
prejavuje hriešnikom. Aj pre nich prišiel 
na tento svet. Odpúšťa Magdaléne, hrieš-
neho mýtnika Léviho volá medzi svojich 
apoštolov, lotrovi na kríži sľubuje miesto v 
raji. Ale Ježiš sa vie i spravodlivo nahnevať. 

Vie sa rozohniť proti tým, čo sa pretvarujú 
ako farizeji a zákonníci, predavači a peňa-
zomenci, či na apoštola Petra, keď ho po-
kúša. Ako každý dobrý človek mal Kristus 
zmysel pre krásu prírody. Všetko okolo 
neho mu slúžilo ako podobenstvá: vinič, 
hrozno, roľa, klasy, poľné kvety, ovečky, 
vtáci, ryby, slnko, vietor, dážď. V horách sa 
modlil a odpočíval. Tak isto ako iní ľudia 
cítil bolesť, trápenie, smútok a trpel. Trpel 
viac ako hociktorý iný človek a napokon 

zomrel na šibenici kríža za 
nás všetkých, pretože 
nás tak veľmi miloval.
Čo by sme mali urobiť, 
aby sme mohli plnšie 
žiť Kristovu lásku? V 
prvom rade ho treba 
lepšie a lepšie spozná-

vať. Treba hlbšie prenikať do 
jeho učenia. Treba čítať a uvažo-

vať nad pravdami, ktoré učil a dať s nimi 
do súladu svoj život. Treba sa stretnúť 
s Kristom v jeho evanjeliu. Preto treba 
evanjelium čítať a premýšľať nad ním. Aj 
nad tým, čo v ňom chce Kristus povedať 
dnešným ľuďom. Kresťanstvo, to nie je len 
náuka, ale to je predovšetkým život. Kres-
ťanstvo, to je Kristus – život a to sme my, 
čo sa snažíme žiť ako Kristus. Takto chá-
pané kresťanstvo je Božím kráľovstvom. Je 
ním Boh - láska a my s ním. Ježiš prišiel  
medzi nás, aby nám ukázal cestu k Otcovi 
a priviedol nás k najvyššiemu životnému 
cieľu – Božiemu kráľovstvu. On je naša 
Cesta, naša Pravda, náš Život!

Požehnané Vianoce!
AM

Sú Vianoce, radujme sa!

 Dvadsiaty deviaty november 1965 bol dňom 
sobáša Štefana Zrelicu a Oľgy, rod. Lončíkovej. 
V deň päťdesiateho výročia spoločného života 
ich navštívil aj starosta obce a svojou gratuláciou 
sa pridal k najbližším, príbuzným, priateľom a 
známym. 
K všetkým sa pripája tiež  redakcia Strečnianske-
ho hlásnika a praje im k vzácnemu jubileu ešte 
veľa radosti zo spoločne strávených chvíľ v kruhu 
rodiny a všetkých, ktorých majú radi.

Zlatý sobáš

Siedmeho decembra nás náhle opustil 
pán Štefan Hriník. Posledná rozlúčka 
so zosnulým bola na miestnom cintorí-
ne vo štvrtok desiateho decembra.

Česť jeho pamiatke

Najbližším, priateľom, spoluobčanom 
a známym zanecháva odkaz:

„Chcem sa poďakovať tým, ktorí boli 
ku mne dobrí a poprosiť o odpustenie 
tých, ktorým som spôsobil bolesť. To 
ostatné sa týka Boha a mňa.“

A zas nám nadišli tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.

A tak sa z nich radujeme 
a z úprimného srdca toto vinšujeme:

Daj nám všetkým, Pane Bože,
v stálom zdraví, s vôľou sladkou,

dožiť sa ešte mnoho vianočných sviatkov.
Ježiškova ručička nech vás požehná,

Ježiškova matička nech vám pomáha,
anjeli z neba nech vám spievajú,
radostné Vianoce a pokoj želajú.

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Strečno

Radostné prežitie 
vianočných sviatkov 
a v ďalšom roku spl-
nenie túžob a predsa-
vzatí spoluobčanom 
a všetkým návštev-
níkom Strečna prajú 
pltníci
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škôlky z dôvodu neuspokojenia potrieb 
rodičov ohľadom prijatia dieťaťa do MŠ. 
Na tento účel nám bola  Ministerstvom  
školstva, vedy, výskumu a športu pridele-
ná dotácia na rozšírenie kapacity mater-
skej škôlky vo výške 54 tisíc Eur, obec na 
sprevádzkovanie a otvorenie 1 triedy musí 
vyčleniť ďalších cca 190 tis. Eur. 

V tomto roku sme tiež riešili prekládku  
hlavného prívodu vodovodu v k.u. Stráňa-
vy pre obec Strečno v hodnote 19.594,86 
Eur. Jednalo sa o vynútenú prekládku z 
dôvodu, že obec Strečno nemala k pôvod-
nému trasovaniu zriadené vecné bremeno 
v lokalite, kde sa v súčasnosti rozbehla IBV 
Pažite  Stráňavy.

Koncom októbra 2015 nám bola na zák-
lade žiadosti podanej v r. 2014 na Environ-
mentálny fond schválená Ministerstvom 
životného prostredia dotácia na projekt: 
Strečno –Nábrežná ulica – Radinové, roz-
šírenie vodovodu vo výške 80 801,22 Eur, 
kde na spolufinancovanie projektu bolo 
obcou zabezpečených  5%  z vlastných 
zdrojov vo výške 4 047,07 Eur. Podmien-
kou bolo, že táto stavba musí byť zrealizo-
vaná do 30.11.2015. Išli sme do tejto akcie 
s určitým rizikom a vyplatilo sa to aj vďa-
ka šikovnosti zamestnancov OPS Strečno, 
stavebného dozoru a zamestnancov OcÚ, 
ktorí na tomto projekte pracovali a zaúčto-
vali ho. V súčasnosti je dielo odovzdané  a 
čaká sa na kolaudáciu a zúčtovanie dotácie.

Ďalším realizovaným projektom v obci 
je modernizácia verejného osvetlenia, na 
ktorý nám bola Ministerstvom hospo-
dárstva v rámci opatrenia 2.2 operačný 
program Konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast schválená dotácia vo výške 
194 188,77 EUR z celkových výdavkov   
211 239,67 EUR. Aby sa projekt mohol 
realizovať, obec si musela na tento účel 
zobrať krátkodobý preklenovací úver do 
doby zúčtovania dotácie. V rámci projek-
tu sa staré výbojkové a neónové svietidlá 
v počte 244 ks vymenili za svietidlá s LED 
technológiou.  Žiaľ, z hľadiska svetelno-
-technickej štúdie niektoré úseky ciest  ne-
spĺňali kritériá  pre dotáciu z MH SR (napr. 
veľké vzdialenosti medzi stĺpmi verejného 
osvetlenia). Ide o ulice: Lesná, Hradná a 
časť Kamennej ulice. Doplnenie osvetlenia 
na týchto uliciach sa bude realizovať iný-
mi typmi svetelných bodov. V súčasnosti 
ešte prebiehajú dokončovacie práce, musia 
sa osadiť nové rozvádzače s inteligentným 
riadením, ktoré budú zabezpečovať zníže-
nie intenzity osvetlenia vo vybraných noč-
ných hodinách až na 30% -tnú účinnosť, 
čím by sa mala v budúcnosti dosiahnuť 
úspora el. energie.

Koniec roka sa v realizácii zámerov  javil 

dosť hekticky a museli sme ešte zabezpečiť  
opravu časti Hradnej ulice po otočku sme-
rom na hrad, na ktorú sme dostali dotáciu 
zo Štátnych lesov vo výške 18 900 Eur z 
celkových nákladov 23 857,06 Eur Rozdiel 
sme zabezpečili z vlastných zdrojov. Ďal-
šiu časť opravy cesty, resp. rekonštrukcie 
od otočky  na hrad až na Uhlisko plánujú  
zabezpečiť Lesy SR š.p. prostredníctvom 
dotácie z Eurofondov. 

Práce na týchto dielach, ktoré bolo nutné 
ukončiť do konca roka, sme zvládli k našej 
spokojnosti   v čase neskorej jesene vďaka-
bohu aj preto, že boli  priaznivé poveter-
nostné podmienky.

V rámci prípravy na ďalšie obdobie r. 
2016 sme zabezpečili vypracovanie projek-
tovej dokumentácie ako podklad k výzve 
Envirofondu na vybudovanie zberného 
dvora, ktoré sme zaslali na Environmentál-
ny fond koncom októbra. Okrem technic-
kého riešenia stavby boli k projektu pred-
ložené aj podklady pre strojno-technické 
vybavenie. Zberný dvor bude situovaný 
na parcelách za obecným úradom, kde sa 
v súčasnosti okrem iného nekoordinovane 
uskladňuje aj drobný stavebný odpad. V 
súvislosti s tým, že od 1.januára nadobúda 
účinnosť zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch, 
bude potrebné riešiť akútnu situáciu ohľa-
dom uskladnenia  stavebného odpadu. V 
prípade, že neuspejeme v projekte zberné-
ho dvora, budeme musieť vyčleniť vlastné 
prostriedky na skultúrnenie priestoru na 
skladovanie drobného stavebného odpadu, 
nakoľko v zmysle § 81 odst. 20 tohto zá-
kona je obec povinná zaviesť množstevný 
zber drobného stavebného odpadu. Množ-
stevný zber sa rozdelí na zmesový odpad 
a drobný stavebný odpad.  V doplnku č. 
1 VZN 4/2014 je v súlade so zákonom o 
odpadoch určené, že poplatok za zmeso-
vý odpad sa bude vymeriavať rozhodnu-
tím tak, ako je to zaužívané doteraz a za 
uskladnenie drobného stavebného odpadu 
budú musieť občania zaplatiť v hotovosti 
do pokladne poverenému zamestnancovi 
obce podľa skutočne odovzdaného množ-
stva stavebného odpadu.  Drobný stavebný 
odpad je v zmysle zákona charakterizova-
ný ako odpad z bežných udržiavacích prác 
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre 
fyzickú osobu, ktorým nepodlieha staveb-
né konanie.

Ďalej sa pripravujeme na spustenie pro-
jektu Ministerstva financií SR IOM - In-
tegrovaných obslužných miest, ktorého 
cieľom je priblížiť občanom služby štátu 
a pohodlne vybaviť úradné záležitosti na 
jednom mieste ako výpis/odpis z registra 
trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z 
obchodného registra. Plánované spustenie 
projektu malo byť pôvodne od 1.12.2015, 
avšak technické vybavenie (čítačka OP s 
čipom, PC, monitor atď.), ako aj zaškolenie 

pracovníkov na prácu so systémom IOM 
zo strany prevádzkovateľa nebolo zatiaľ za-
bezpečené a presúva sa na 1.1.2016. 

V neposlednom rade chcem poukázať, 
že v obci v čase od 7.9.2015 do 12.11.2015 
v zmysle poverenia predsedu Najvyššieho 
kontrolného úradu SR č.1505/01 z 5.8.2015 
bola vykonaná kontrola plnenia príjmovej 
časti rozpočtov vybraných ukazovateľov 
daňových a nedaňových príjmov miest a 
obcí v obci Strečno. Účelom kontroly bolo 
preverenie stavu ako boli  plnenia, resp. 
splnenia opatrení z predchádzajúcej kon-
troly v roku 2008. V tom čase na základe 
výsledkov kontroly v r. 2008 obec prijala 
16 opatrení na odstránenie zistených ne-
dostatkov. Vykonanou kontrolou a ziste-
ním skutočného stavu plnenia prijatých 
opatrení NKÚ konštatoval, že v 13 prípa-
doch boli prijaté opatrenia účinné, pretože 
boli splnené, resp. sa priebežne plnia. Dve 
opatrenia boli čiastočne splnené a jedno 
opatrenie nebolo splnené. Preverením po-
stupu obce ako správcu dane pri vyrubo-
vaní, správe a vymáhaní miestnych daní 
bolo zistené, že dva daňové subjekty obec 
nevyzvala na opravu nesprávne uvedených 
údajov a doplnenie chýbajúcich údajov v 
podaných daňových priznaniach, čím bolo 
čiastočne splnené opatrenie predchádzajú-
cej kontroly. 

Na základe vykonanej kontroly NKÚ SR 
odporučil kontrolovanému subjektu – obci 
Strečno aktualizovať zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce a  priebež-
ne predpisovať a vymeriavať daňovníkom 
úroky z omeškania za nezaplatené dane v 
lehote splatnosti. Chcel by som Vás všet-
kých upozorniť, že obec v  prípadoch neza-
platenia dane v lehote splatnosti pristúpi k 
predpisovaniu úrokov z omeškania a v prí-
pade ich nezaplatenia, pristúpi aj k ich vy-
máhaniu v daňovom exekučnom konaní.  

Tu mi dovoľte poďakovať sa všetkým 
tým, ktorí si zodpovedne plnia povinnosti 
voči obci a šetria tak vynaložený čas za-
mestnancov obce na zbytočné úkony ve-
dúce k vymáhaniu nedoplatkov. Už aj tak  
štát prenáša na obce čoraz viac kompeten-
cií, ktoré musia priebežne riešiť.   Týmto by 
som sa chcel poďakovať aj  zamestnancom 
obce, ktorí mnohokrát riešia veci verejné aj 
na úkor svojho voľného času. 

Jednou  z takýchto kompetencií  je aj 
prenesený výkon štátnej správy na úseku 
územného plánovania a stavebného po-
riadku. Od 1.4.2015 obec Strečno spolu s 
ďalšími 10- mi obcami uzatvorili  zmluvu 
o zriadení Spoločného obecného úradu 
(stavebného úradu) v Strečne, vysunuté 
pracovisko: administratívna budova Lesov 
SR, Nám. gen. M.R. Štefánika 1 v Žiline. 
Týmto krokom sme sa snažili priblížiť ľu-
ďom možnosť ľahšieho vybavovania všet-
kých záležitostí na úseku stavebného po-

»  Dokončenie z 1. strany
Milí spoluobčania...
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KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET
Vážení občania,
blížia sa sviatky pokoja, radosti, ale aj 

osláv príchodu nového roka. Poďme si 
spoločne zaspomínať, čo všetko nám pri-
niesol uplynulý rok vo svete Vašej káblovej 
televízie a internetu. 

V tomto roku sa nám podarilo dokon-
čiť prezmluvnenie účastníkov na nové 
programové balíčky DUO1, DUO2, prí-
padne MINI, BASIC. Naši zákazníci teda 
využívajú bohatú programovú ponuku a 
rýchlejšie internetové  pripojenie za priaz-
nivé ceny. 

V digitálnej televízii sme postupne za-
vádzali nové televízne stanice. Doplnkový 
digitálny balík BASIC+ nahradili tematic-
ké balíky MAMINA, TATINO, JUNIOR a 
vytvorili sme balík HD programov.

Horúcou novinkou je zaradenie progra-
mu E! – televízneho  programu, ktorý pri-
náša najčerstvejšie novinky zo života ce-
lebrít, glamour a hollywoodskych hviezd, 
ako i priame prenosy z červených kober-
cov do balíčka MAMINA.

Zaviedli sme darčekové poukážky na 
nákup našich služieb, čím sme umožni-
li obdarovať Vašich blízkych nevšedným 
darčekom.

Ako poďakovanie za Vašu vernosť a dô-
veru sme pre Vás na december pripravili 

vianočný darček vo forme viacerých akcií:
3 mesiace zadarmo!

Noví účastníci využívajú naše služby 3 
mesiace zdarma.

Pri zmene na vyšší balík služieb bude-
te platiť až 3 mesiace pôvodný nižší balík 
programov.*

k balíku DUO 1 získajte BASIC so 
zľavou 2 EUR

Aktiváciou balíka BASIC k balíku DUO1 
získate zľavu 2 EUR mesačne počas celého 
roka.*

HBO na 2 mesiace ZADARMO
 + darček. 

Pri predplatení balíka HBO1 na rok mô-
žete sledovať Váš obľúbený filmový kanál 
za cenu len 10 mesiacov 

Tematický balík na 3 mesiace 
ZADARMO.

Užívatelia balíkov BASIC, DUO2 majú 
možnosť sledovať jeden z doplnkových di-
gitálnych balíkov podľa vlastného výberu 
až 3 mesiace zdarma.

Ďakujeme všetkým naším zákazníkom 
za spoluprácu v uplynulom roku 2015 a 
prajeme Vám krásne a požehnané via-
nočné sviatky a šťastný nový rok 2016.

Kolektív TES Media, s.r.o.
*uvedené akcie nie je možné kombinovať

riadku. I napriek tomu sa stále stretávame 
s tým, že občania nedodržiavajú základné 
predpisy v zmysle stavebného zákona a 
často vyvíjajú stavebné činnosti bez ohlá-
senia príslušnému stavebnému úradu, 
neuvedomujúc si neskoršie problémy pri 
dedičských konaniach, zápisoch v katastri 
nehnuteľností, prideľovaní súpisných čísel, 
zakladaní nehnuteľností pri vybavovaní 
bankových úverov a pod. Tu chcem upo-
zorniť  všetkých, ktorí takto konali, aby si 
vo vlastnom záujme dodatočne povybavo-
vali legalizáciu stavieb, nakoľko po prijatí 
nového stavebného zákona, budú takéto 
úkony  spojené s vykonaním štátneho sta-
vebného dohľadu a vymeraním sankcií.

Zo strany občanov dochádza k nespráv-
nemu výkladu stavebného zákona hlavne 
čo sa týka drobných stavieb, keď za drobnú 
stavbu (prístrešok, vstupná chodba, garáž, 
stojisko pre autá a pod.) považujú aj stav-
bu, ktorá je síce do 25m2, výšky max. 5 m,  
ale nie je samostatne stojaca. Na takéto do-
plnky k hlavným stavbám, ktoré zásadne 
menia vzhľad a statiku stavby  je potrebné 
stavebné povolenie. 

Záverom by som sa chcel poďakovať 
všetkým ľuďom, ktorí sa nejakým spôso-
bom pričiňujú k dôstojnej reprezentácií 
obce, navonok ju zviditeľňujú, rozvíjajú a 
robia dobré meno. Ako odmena nech Vám 
je  dobrý pocit spolupatričnosti a tiež ako 
po iné roky aj kalendár obce na r. 2016. 

Prajem Vám všetkým krásne a požehna-
né Vianoce, veľa zdravia, pokoja v rodi-
nách aj v nasledujúcom roku 2016.

Váš starosta
Milí spoluobčania!
Známy americký spisovateľ Mark Twa-

in raz povedal: „Každému dňu v roku by 
sme mali dať príležitosť, aby sa stal tým 
najkrajším dňom v našom živote.“ Na túto 
jeho vetu som si spomenula aj preto, že o 
pár dní sa rozlúčime s rokom 2015. Každý 
za seba bude bilancovať a porovnávať,  či 
radostných dní bolo viac ako tých, ktoré 
naplnili starosti a smútok. Či sa nám viac 
darilo ako nedarilo... 

Nový rok potom ľudia vítajú s nádejou, 
že bude snáď o niečo radostnejší. Verím, že 
sa rozhodnete dať novému roku 2016 prí-
ležitosť, aby sa stal pre vás dobrým rokom, 
že sa otvoríte novým zážitkom, stretnu-
tiam a výzvam, či už v práci alebo v osob-
nom živote. 

Sebe a aj Vám úprimne želám dobré zdra-
vie, dni plné radosti a veľa sily odpúšťať. 
Prajem Vám  dobrých partnerov, priateľov, 
kolegov, susedov a tiež odvahu brániť dob-
ro, česť a pravdu.

Nech všetci do nového roka vykročíme 
úspešne a radostne!

Zo srdca Vám prajem, nech tých najkraj-
ších dní máte čo najviac.

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Oprava miestnej komunikácie na hrad
Zákazku s predpokladanou hodnotou 21 

728,28€ bez DPH., ktorej predmet, množ-
stvá a rozsah opisovala výzva na predlože-
nie ponúk:

Spevnenie krajníc a komunikácie štr-
kodrvou hr. 80 mm ( 281,25 m2)

Asfaltový spojovací postrek bez posypu 
kamenivom v množstve 0,5 – 0,7 kp/m2 
(1255 m2)

Asfaltový betón nemodifikovaný II. tr. 
strednozrnný AC 11.O, po zhutnení hr. 40 
mm ((1255 m2)

Asfaltový betón nemodifikovaný II. tr. 
hrubozrnný Ac 16L, po zhutnení hr. 40 
mm ((1255 m2)

Odstránenie nánosu na krajniciach, 
priem. hr. do 100 mm (468,75 m2),

zrealizoval Doprastav, a.s. Žilina. Do-
prastav splnil výberové kritérium – naj-
nižšia cena a za ponúknutú cenu 19 880,88 
Eur bez DPH (23 857,06 Eur s DPH) vyko-
nal v priebehu novembra práce predmetu 
zákazky. 

Dielo bolo financované s príspevkom 
Štátnych lesov Žilina, ktoré na účelovú re-
konštrukciu komunikácie - Hradná ulica v 
úseku parkovisko pod hradom – odbočka 
k hradu Strečno, ktorej sú používateľom, 
prispeli čiastkou 19 800 Eur.

/pa/
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

November
Dňa 12.novembra sa naši deviataci testo-

vali v slovenskom jazyku a matematike v 
teste Komparo 9. Písalo 23 deviatakov.

Výsledky celoslovenského testovania žia-
kov 9. ročníka Komparo 9, 2015

Matematika   Φ 53,26 %
Priemerná úspešnosť v % Počet žiakov
100 – 90 %   1
89 – 70 %   8
69 – 50 %   4
49 – 30 %   6
29 – 0 %   4
Slovenský jazyk   Φ 51,30 %
Priemerná úspešnosť v % Počet žiakov
100 – 90 %   1
89 – 70 %   2
69 – 50 %   7
49 – 30 %   12
29 – 0 %   1
Percentil:
Matematika- 1 žiačka s 88,1 ( t.z., že za 

ňou v celoslovenskom poradí je 88,1 % žia-
kov), 2 žiaci s 81,1 .

Slovenský jazyk- 1 žiačka s 97,7 (t.z., že 
za ňou v celoslovenskom poradí je 97,7 % 
žiakov), 1 žiačka s 94,6 a 1 žiačka so 70,0 .

18.11. absolvovali siedmaci s p.uč. K. 
Leščinskou a M. Kľučiarikovou zaujímavú 
geografickú exkurziu, ktorá sa konala v 
Dome odborov v Žiline. Žiaci sa zaujíma-
vou formou dozvedeli mnoho zaujímavé-
ho o Indii. Pre veľký záujem o takúto for-
mu sa prihlásili aj do budúceho ročníka s 
názvom Peru.

GVOBOJ
Matematická súťaž, ktorú usporadúva-

jú študenti 2. ročníka so zameraním na 
matematiku v GVOZA. Naša škola sa za-
pojila prostredníctvom dvoch družstiev, 
zúčastnili sa žiaci Ema Hanková, Gabriela 
Kuricová, Dominika Sokolovská, Nikolas 
Beháň, Andrej Jankulár z 9. ročníka a Mar-
tin Stráňavčin, Margaréta Kadašiová, Bro-
nislava Tichá z 8. ročníka. Zúčastnených 
bolo 35 družstiev z rôznych základných 
škôl a osemročných gymnázií.

Testovanie 5
Naši piataci boli dňa 25.11.  testovaní v 

rámci celoslovenského testovania piatakov 
zo slovenského jazyka a matematiky. Test 
bol zameraný na vedomosti a zručnosti z 

1.-4. roč. ZŠ. Výsledky testovania budú v 
januári.

Všetkovedko
Vedomostná súťaž v štyroch kategóriách 

od 2. až po 5. ročník ZŠ, ktorá prebehla 
prvý decembrový deň. Zúčastnili sa Erik 
Škorvánek, Miško Oberta, Mirko Jánošík, 
Tomáško Ritkav, Nelka Pratáková z 2. roč-
níka, Filipko Leščinský, Marek Klocáň a 
Marek Praták z 3. ročníka, Eliška Kováčo-
vá, Matúško Dvorský, Boženka Šmidová a 
Filipko Vereš zo 4. ročníka a Emmka Tro-
ščáková z 5. ročníka. Organizáciu súťaže 
zabezpečovala p.uč. J.Pratáková.

1.12. sa v Obecnej knižnici Strečno usku-
točnila beseda so spisovateľom Mirosla-
vom Sanigom. Zúčastnili sa jej žiaci štvr-
tého a piateho ročníka.

Stretnutie s Mikulášom
Opäť k nám prišiel Mikuláš, a to 4. de-

cembra. Vďaka rade rodičov žiaci dostali 
pekné balíčky. Popoludní sa deti mohli vy-
tancovať na Mikulášskej diskotéke, ktorú 
rovnako organizovala rada rodičov. Akcia 
bola spojená s rozsvecovaním vianočného 
stromčeka pred OcÚ. O kultúrny program 
sa postarali deti z krúžku Sláviček pod ve-
dením p.uč. J.Pratákovej.

7.12. organizovala ZŠ Belá Volejbalový 
turnaj dievčat. Zúčastnili sa ho ZŠ Streč-
no, Varín, Gbeľany, Karpatská-Žilina, Go-
razda-Žilina a Belá.

Naše dievčatá Miška Zaťurová, Gabika 
Kuricová, Dominika Sokolovská, Emka 
Hanková, Klaudika Štadániová, Vaneska 
Obertová, Tanička Kadašiová, Rebeka 
Dudusová a Margarétka Kadašiová spolu s 
p.uč. J. Štefkom a R. Franekom sa umiest-
nili na 4. mieste zo šiestich. 

8.12. sa konalo školské kolo Matema-
tickej pytagoriády pre 3.-8 ročník. Zod-

povedné za súťaž boli p.uč. J.Pratáková a 
K.Srnečková.

Úspešní riešitelia: Marek Praták, Jurko 
Ilovský z 3. ročníka, Timka Ovečková, 
Eliška Kováčová zo 4. ročníka, Jurko Ka-
daši a Tanička Balátová z 5. ročníka.

English week- Od 10.- 14. decembra sa 
v našej škole uskutoční zaujímavá akcia- 
Anglický týždeň s lektormi. Žiaci z 5.-9. 
ročníka budú rozdelení do 4 skupín, ktoré 
budú viesť anglicky hovoriaci lektori. Ak-
ciu zorganizovala p.uč. G.Smetánková.

Máličko z vianočnej tvorby našich poetov. 
K papieru si sadli aj  naši najstarší žiaci- de-
viataci. Cez tieto básne sa k Vám prihovára-
jú detské myšlienky.

V zime
Padá sniežik hopsasá,
Vianoce tu máme zasa.
Naša skvelá dedina 
je ako veľká rodina.
 Vo vani už kapor pláva
 v Tescu je naň dobrá zľava.
 Jedličku už máme doma
 niesol som ju od Polóma.
Koledy už počujeme
šalát dobrý doma jeme.
Tuhá zima začína
Jožko nám vlek zapína.
 Lyže staré brúsime
 po snehu sa pustíme.
 Vianoce sú pekný sviatok
 mohli by byť každý piatok.
(Samko Melo, Palko Tojčík, Timko Čičma-

nec, Robko Taraba, Miško Praták, 9.ročník)

Vianočné prázdniny
Od 23. 12. 2015 do 08. 01. 2015 

(žiakom bolo na 08. 01. 2016 udelené 
riaditeľské voľno)

Mikulášska diskotéka ZŠ

Nech vianočná nálada neopúšťa Vás v roku,
lebo je hrejivá a lahodí oku.

Nech voňavý okamih pocíti každý,
nech vianočná spomienka zostane navždy...

... v ľudských srdciach.
Krásne a požehnané Vianoce

praje kolektív ZŠ.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Zimná

Zima je čas zábavy a radosti,
Keď začínajú slávnosti.
Na slávnosť vianočnú
Všetci sa radostne smejú.
 Pridajte sa k nám,
 K tým našim slávnostiam.
 Nebojte sa nás,
 My máme radi vás.
Cez zimu sa roztrhla biela perina,
Pokryla všetko dobiela.
Deti sa začnú radovať
A vtom radostne zabávať.
(Lukáško Oberta, Maťo Šmida 9.ročník)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vianočná

Padá, padá biela perina,
bude vytopená celá dedina.
Stromček už nám odplavilo,
susedove darčeky priplavilo.
 Kapor skáče na panvičku,
 Oco zhlobil si poličku,
 Došlo mu pivo,
 Nahlobil ju krivo.
Mama pečie koláče,
v peňaženke našla doláče.
Ja darčeky hľadám,
polica na mňa padá.
 Otec išiel do mesta,
 zo Strečna hrozne preplnená cesta.
 Hrozí, že kapor na stole nebude
 zháňame ho v bani v Nezbude.

(Radko Tavač, Niko Beháň 9.ročník)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Na Vianoce
Rodina okolo stolu
všetci sú na Vianoce spolu.
Za oknom vidieť biely balet
vločky s vetrom chystajú nálet.
 Kopce sú pokryté perinou
 stretneme sa s bielou Katarínou.
 Zatvorené sú všetky kasína,
 hurá, je spolu rodina.
Dedo išiel na prechádzku s Dunčom,
zastavil sa pri stánku s punčom.

(Peťo Tojčík, Samko Adamé, Tomáško 
Šmída, 7.B)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Veselé Vianoce

Svet sa zobudil do bielej krajiny
chystajú sa Vianoce v kruhu rodiny.
Mama pobehuje ako malý škriatok
pre ňu drina, pre nás sviatok.
 Jedlo to je boží dar,
 naši tvoria krásny pár.
 Kapor vo vani pláva,
 každá rodina ho na stole máva.
Na stromčeku hviezda svieti,
z darčekov sa tešia deti.
Darčeky mám strašne rád,
ozdoby vešiam na špagát.
(Timka Tarabová, Kika Špirková, Monika 

Zaťurová, Dominik Hurka, 7.B)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pán Jozef Banáš nesklamal. Naplnil naše očakávania. Pán starosta ho najskôr privítal 
na obecnom úrade, kde sa trochu zoznámil s našou obcou, do ktorej zavítal prvýkrát. 
Čas jeho príchodu oproti dohode bol trochu posunutý, besede to však nijako neuškodilo. 
Ľudia ho čakali pred knižnicou a nielen zo Strečna. Mali sme hostí i zo susedných obcí, 
zo  Žiliny dokonca i z Dolného Kubína. Knižnica bola plná, hovorí sa, že dobrých ľudí sa 
všade veľa zmestí. Kto chcel, prišiel a myslím, že nikto neľutoval. Ľutovať môže každý, kto 
túto možnosť nevyužil. Pán Banáš nám pohovoril o sebe, o svojich aktivitách, predstavil 
nám svoje knihy. Z jeho rozprávania sme sa dozvedeli i o osobnostiach z politiky, o kto-
rých píše často kriticky vo svojich knihách či politických komentároch. Pán Jozef  Banáš 
má typický svojský štýl a ostrý vtip, no problémy dokáže kriticky rozpitvať. Texty  v mno-
hých  knihách sú  doplnené vtipnými  a trefnými  fotografiami. Kto číta knihy od tohto 
spisovateľa, veľa sa dozvie, tak ako sme sa dozvedeli my na našej besede. Pánovi Banášovi 
patrí veľké ĎAKUJEM.

Beseda v obecnej knižnici

V obecnej knižnici sa 1.12. konala  beseda s p. Miroslavom Sanigom, ktorá bola spojená 
s vyhodnotením literárnej súťaže na tému: ,,Môj najkrajší list“. Miroslav  Saniga je auto-
rom množstva populárno-vedeckých knižiek pre deti o živote v prírode. Tieto knižky sú 
krásne ilustrované  a pre deti zaujímavé. Na besede pán Saniga zaujímavo porozprával o 
svojich skúsenostiach pri  potulkách po prírode. Zaoberá sa štúdiom správania zvierat a 
zamiloval si v prvom rade vtáky. Jeho rozprávanie bolo obohatené premietaním krásnych 
záberov, ktoré nafotil. Deti štvrtého a piateho ročníka ZŠ veľmi zaujal a mali množstvo 
otázok. Besedy sa zúčastnili i pracovníčky Krajskej knižnice v Žiline. Ich  účasť takisto 
obohatila príjemné stretnutie, ktoré bolo prínosom nielen pre deti.

Prajem príjemné a pohodové prežitie vianočných sviatkov a v novom roku prajem na-
šim spoluobčanom veľa zdravia, lásky a úspechov. Svojim čitateľom ďakujem za ich pria-
zeň a prajem množstvo krásnych ďalších zážitkov pri čítaní kníh i v novom  roku.

vaša knihovníčka

Beseda s Miroslavom Sanigom
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cca 211 239,67 Eur. Aby sa projekt mohol 
realizovať, bude musieť obec Strečno vyba-
viť úver.

Uznesením č.25/3 OZ schvaľuje muni-
cipálny úver na refundáciu projektu „Re-
konštrukcia verejného osvetlenia“ vo výške 
211 240 Eur. Hlasovanie: za-8, proti-0, zdr-
žal sa-0, neprítomní–1.

• poskytnutí podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu schválenej 
MŽP SR na projekt: Strečno- Nábrežná 
ulica -Radinové, rozšírenie vodovodu a 
kanalizácie vo výške 76 761,15 Eur len na 
výstavbu vodovodu. Na financovanie pro-
jektu bude zabezpečených najmenej 5% 
nákladov vlastných zdrojov obce Strečno, 
ide o sumu vo výške 4 047,07 Eur.

Uznesením č.25/4 OZ schvaľuje munici-
pálny úver na refundáciu projektu „Streč-
no –Nábrežná ulica – Radinové, rozšírenie 
vodovodu“ vo výške 80 000 Eur.  Hlasova-
nie: za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprítom-
ní-1.

• podaní žiadosti na stavebné úpravy a 
zateplenie OÚ vo výške cca 80 000 Eur.  Z 
tohto dôvodu starosta vysvetlil, že je po-
trebné riešiť predbežný krátkodobý úver. 
Na financovanie projektu bude zabezpe-
čených najmenej 5% nákladov vlastných 
zdrojov obce Strečno.

Uznesením č.25/5 OZ schvaľuje muni-
cipálny úver na refundáciu projektu „Sta-
vebné úpravy a zateplenie obecného úra-
du“ vo výške 80 000 Eur. Hlasovanie:  za-8, 
proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1

4.  Schválenie 3. zmeny rozpočtu na rok 
2015

Starosta obce predložil 3.zmenu roz-
počtu na rok 2015. K predloženej zmene 
rozpočtu vyjadril kontrolór obce súhlasné 
stanovisko. 

Uznesením č.25/6 OZ schvaľuje 3. zme-
nu rozpočtu na rok 2015 -  príjmová časť.

Hlasovanie:  za-8, proti-0, zdržal sa-0, 
neprítomní-1.

Uznesením č.25/7 OZ schvaľuje 3. zme-
nu rozpočtu na rok 2015 -  výdavková časť.

Hlasovanie:  za-8, proti-0, zdržal sa-0, 
neprítomní-1.

5. Rôzne
• Obec pripravuje projekt na vybudova-

nie zberného dvora. O získanie financií na 
realizáciu stavby a strojno-technické vy-
bavenie sa budeme uchádzať prostredníc-
tvom výzvy Envirofondu. 

Uznesením č.25/9 OZ schvaľuje podanie 
projektu na vybudovanie zberného dvora 
v obci Strečno. Hlasovanie: za-8, proti-0, 
zdržal sa-0, neprítomní-1.

Uznesením č.26/1 OZ ruší Uznesenie č. 
91/2 z 30. zasadnutia OZ - prenájom po-
zemku parc. č. 3/4 a časť 3/1 pre podnika-

teľský zámer zberného dvora na 5 rokov. 
Hlasovanie: za–8, proti–0, zdržal sa–0, 
neprítomní–1.

• Ďalej starosta oboznámil poslancov o 
odpovedi z kancelárie verejnej ochrankyne 
práv po preskúmaní podnetu na nespráv-
ny postup starostu obce voči práci riaditeľa 
ZŠ. V liste sa konštatuje, že zo strany obce 
Strečno nedošlo k porušeniu základných 
práv podávateľa podľa Ústavy SR. 

Uznesením č. 23/5  OZ berie na vedomie 
uvedenú informáciu.

• Starosta obce informoval o projekte In-
tegrovaných obslužných miest IOM, ktoré-
ho cieľom je priblížiť občanom služby štátu 
a pohodlne vybaviť úradné záležitosti na 
jednom mieste (získať výpis/odpis z regis-
tra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z 
obchodného registra). Plánovaným termí-
nom spustenia projektu je 1.12.2015.

Uznesením č. 23/6  OZ berie na vedomie 
informáciu o zriadení IOM.

• Víťazom výberového konania na opravu 
Hradnej ulice sa stala firma Doprastav, so 
stavebnými prácami sa začne po 7.11.2015.

Uznesením č. 23/7  OZ berie na vedomie 
informáciu o víťazovi výberového konania.

• Obci bola doručená žiadosť Považské-
ho múzea v Žiline o zníženie alebo oslo-
bodenie od platenia dane z nehnuteľností. 
Žiadosť odôvodňujú tým, že hrad Streč-
no sa pozitívne podieľa na rozvoji obce a 
Považské múzeum vychádza v ústrety aj 
žiakom  MŠ a ZŠ, ktorí majú umožnený 
vstup aj mimo otváracích hodín zadarmo. 
Nakoľko na základe dôvodov uvedených v 
žiadosti Považského múzea bola znížená 
daň z nehnuteľnosti o 50% už v minulos-
ti, poslanci nesúhlasili s ďalším znížením 
dane, resp. s úplným oslobodením.

Uznesením č.27/1 OU neschvaľuje zní-
ženie, resp. oslobodenie od dane z nehnu-
teľnosti pre Považské múzeum v Žiline. 
Hlasovanie: za–8, proti–0, zdržal sa–0, 
neprítomní–1.

• Starosta obce informoval poslancov 
o žiadosti Eduarda Kadašiho, konateľa 
spoločnosti Domašín, s. r. o., na zníže-
nie nájmu za prevádzkovanie bowlingu z 
dôvodov zvýšených nákladov na drobnú 
údržbu.

Uznesením č.25/8 OZ schvaľuje zníženie 
nájmu firmy Domašín, od 1. 1. 2016. Hla-
sovanie:  za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprí-
tomní–1.

6. Diskusia
• Z dôvodu prípravy návrhu rozpočtu na 

rok 2016 je potrebné, aby jednotlivé zložky 
obce na svoju činnosť predložili žiadosti na 
poskytnutie dotácie finančných prostried-
kov do 10.11.2015. 

• poslanec Ďurčo uviedol, že je potrebné 
pripraviť VZN o dotáciách pre jednotlivé 

zložky a vytvoriť tak zmluvné vzťahy s tý-
mito združeniami. 

• poslankyňa Badibangová sa informova-
la ohľadom uzavretia cesty pod hradným 
bralom. 

• poslanec Klocáň navrhuje stretnutie 
so Slovenskou správou ciest, VÚC a po-
slancami OZ, aby sa prerokovala situácia 
o odklone premávky cez obec Strečno pri 
oprave mostov.

• poslanec P.Oberta v súvislosti s touto 
situáciou podotkol, že je potrebné riešiť aj 
chodník do priemyselnej zóny z dôvodu 
bezpečnosti občanov Strečna. 

• poslanec Klocáň navrhuje, aby v budú-
cej turistickej sezóne bola turistická kan-
celária otvorená v mesiacoch september a 
október aj cez víkendy. Ďalej navrhol opra-
viť alebo vymeniť poškodené reklamné a 
informačné tabule v obci.

• Riaditeľ OPS Ing. Ilovský informoval o 
prebiehajúcich prácach na nadstavbe ma-
terskej školy, prácach na Pamätníku fran-
cúzskych partizánov a príprave na prá-
cach rekonštrukcie verejného osvetlenia a 
budovania vodovodu v lokalite Radinové. 
Ďalej informoval o príprave na zimnú 
údržbu ciest.

Uznesením č. 23/1  OZ berie na vedomie 
pripomienky poslancov.

Zapísala: Ing. Lenka Višňanská
Dňa 27.11.2015 sa konalo 8. zasadnutie 

OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, ospravedlnený: poslanec p. Alfonz 
Klocáň, hlavný kontrolór obce p. Lingeš, 
ekonómka obce, zapisovateľka Eva Janeko-
vá, hostia: Ing.Július Ilovský, Ing. Ján Ma-
zúr, PhD., Mgr. Peter Madigár

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

šaniaschopné. Uznesením č.30/A volí 
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dušan 
Ďurčo, Ing. Róbert Benedig.

Hlasovanie:  za-7, proti-0, zdržal sa-0, 
neprítomní-2.

Uznesením č.30/B volí overovateľov zá-
pisnice v zložení: p. Štefan Oberta, Ing. 
Dana Sokolovská. Hlasovanie: za-7, pro-
ti–0, zdržal sa-0, neprítomní–2.

Uznesením č.31/1 OZ schvaľuje zmenu 
programu 8. zasadnutia OZ a následné do-
plnenie a prečíslovanie bodov programu. 
Hlasovanie:  za-7, proti–0, zdržal sa-0, ne-
prítomní-2.

2.  Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o pl-

není úloh vyplývajúcich z diskusie poslan-
cov z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

• jednotlivé zložky obce predložili svoje 
žiadosti o poskytnutie finančných príspev-
kov a tieto boli zahrnuté do návrhu roz-
počtu. 

• stretnutie starostu, poslancov so zá-
stupcami VÚC a SSC ohľadom riešenia 
dopravnej situácie v prípade obchádzky 

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
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počas rekonštrukcie mostov sa uskutoční 
dňa 3.12.2015 na OcÚ o 9:00 hod. 

• o uzávierkach cesty I/18 pod hradom 
Strečno je verejnosť informovaná rozhla-
som, mailom a zverejnením informácie na 
webovej stránke obce.

Uznesením č. 28/3  OZ berie na vedomie 
plnenie uznesení.

3. Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miest-
nom poplatku za komunálny odpad

Na základe usmernenia k miestnemu 
poplatku za drobný stavebný odpad (ďa-
lej DSO) bol vypracovaný Doplnok č. 1 k 
VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za 
komunálny odpad, ktorý bude po dobu 15 
dní zverejnený na úradnej tabuli obce na 
pripomienkovanie.

Uznesením č. 28/4  OZ berie na vedomie 
informáciu o dodatku.

4. Návrh VZN č. 3/2015 o nakladaní s 
odpadom

Na základe usmernenia k miestnemu 
poplatku za DSO /ďalej len DSO/ v súlade 
so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za KO /
komunálny odpad, ďalej len KO/ a DSO v 
znení neskorších predpisov bol vypracova-
ný návrh VZN o nakladaní s odpadom.

Návrh VZN bude po dobu 15 dní zverej-
nený na úradnej tabuli obce na pripomien-
kovanie.

Uznesením č. 28/5  OZ berie na vedomie 
informáciu o návrhu VZN č.3/2015.

5. Návrh VZN č.4/2015 o vymedzení 
miest na vylepovanie volebných plagátov

Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o vo-
lebnej kampani a o zmene a doplnení zá-
kona č. 85/2005 Z.z. obec VZN vyhradí 
miesta a ustanoví podmienky na umiest-
ňovanie volebných plagátov. Návrh VZN 
bude po dobu 15 dní zverejnený na  úrad-
nej tabuli obce na pripomienkovanie. Po-
slanci berú informáciu na vedomie.

Uznesením č. 28/6  OZ berie na vedomie 
informáciu o návrhu VZN č.4/2015.

6. Návrh VZN o podmienkach poskyto-
vania dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN o podmienkach  poskytova-
nia dotácií z rozpočtu obce predložil Mgr. 
Dušan Ďurčo. Účelom tohto nariadenia je 
stanoviť podmienky, vymedziť okruh sub-
jektov a upraviť postup pri poskytovaní 
dotácií z prostriedkov Obce Strečno. Ná-
vrh VZN bude po dobu 15 dní zverejnený 
na úradnej tabuli obce na pripomienkova-
nie.

Uznesením č. 28/7  OZ berie na vedomie 
informáciu o návrhu VZN č.5/2015.

7. Návrh programového rozpočtu na r. 
2016, 2017, 2018

Starosta obce oboznámil prítomných s 
návrhom programového rozpočtu obce 
na rok 2016, r.2017 a r.2018, ktorý sa javí 

ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej 
časti vo výške 1 944 573,00 Eur. Návrh 
viacročného rozpočtu obce Strečno na 
roky  2016, 2017, 2018 je spracovaný v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi – zákonom č.523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a zákonom č. 
583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade 
so všeobecne záväznými nariadeniami a 
internými predpismi obce Strečno a bude 
po dobu 15 dní zverejnený na úradnej ta-
buli obce na  pripomienkovanie.

Uznesením č.29 OZ v Strečne preroko-
valo návrh programového rozpočtu na 
roky 2016, 2017, 2018.

8. Zaradenie obce Strečno do územia 
MAS Terchovská dolina

Mgr. Peter Madigár, manažér MAS Ter-
chovská dolina, informoval o výzve č.1 
MAS/PRV/2015 pre opatrenie 19.2- Pod-
pora na vykonávanie operácií v rámci 
stratégie miestneho rozvoja. K spracova-
niu stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou (CLLD) je potrebný súhlas OZ 
so zaradením obce Strečno do miestnej 
akčnej skupiny v novom programovom 
období. 

Uznesením č.31/2 OZ schvaľuje zara-
denie obce Strečno do územia Miestnej 
akčnej skupiny Terchovská dolina. Hla-
sovanie:  za-8, proti–0, zdržal sa-0, neprí-
tomní-1.   

9. Príkaz na vykonanie inventarizácie 
obce k 31.12.2015

V zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o úč-
tovníctve v znení neskorších predpisov je 
potrebné vykonať inventarizáciu majetku, 
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 
31.12.2015. Starosta obce menoval ústred-
nú inventarizačnú komisiu a čiastkové 
inventarizačné komisie. Inventarizácia sa 
uskutoční na úsekoch: obecný úrad, Obec-
ný podnik služieb Strečno, s.r.o., základná 
škola, materská škola, požiarna ochrana. 
Poslanci s predloženým príkazom na vy-
konanie inventarizácie  boli oboznámení a 
berú ho na vedomie.   

Uznesením č. 28/8  OZ berie na vedomie 
informáciu o príkaze na vykonanie inven-
tarizácie.

10. Rôzne
 Starosta obce informoval:
• O vykonanej kontrole v obci z NKÚ. 

Účelom kontroly bolo preverenie stavu, 
ako boli plnenia, resp. splnenia opatrení 
z predchádzajúcej kontroly v roku 2008. 
Obec na základe výsledkov kontroly v r. 
2008 prijala 16 opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov. Na základe vyko-

nanej kontroly NKÚ SR odporučil kontro-
lovanému subjektu – obci Strečno aktua-
lizovať zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce a priebežne predpisovať 
úroky z omeškania.

Uznesením č. 28/9  OZ berie na vedomie 
informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ.

• O doručenom liste riaditeľa ZŠ SNP 
v Strečne o oznámení nedostatkov na ZŠ 
SNP v Strečne (havarijný stav tlakovej 
nádoby, opadávajúci sokel obkladu budo-
vy, padajúca bridlica zo strechy). Oprava 
vzniknutých stavov sa bude riešiť prostred-
níctvom OPS Strečno a riaditeľ školy kaž-
doročne predloží vyúčtovanie nákladov na 
údržbu a opravu školy z financovania pre-
nesených kompetencií.

Uznesením č. 28/10  OZ berie na vedo-
mie informáciu o nedostatkoch na budove 
ZŠ. Uznesením č.31/3 OZ schvaľuje za-
bezpečenie opravy tlakovej nádoby v ko-
tolni ZŠ. Hlasovanie:  za-8, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní–1. 

• O žiadosti Petra Tarabu, Sokolská 277, 
Strečno o pridelenie bytu v prístavbe KD.

Uznesením č.33 OZ odporúča presunúť 
bod prenájmu bytu v prístavbe KD na ďal-
šie zasadnutie.

• O žiadosti Rady rodičov ZŠ Strečno, v 
ktorom žiadajú úhradu nákladov za auto-
bus na prepravu žiakov pri návštevách kul-
túrnych podujatí, exkurzií a pod.

Uznesením č.32 OZ neschvaľuje žiadosť 
rady školy o preplatenie nákladov na do-
pravu na exkurzie a rôzne podujatia pre 
žiakov ZŠ. Hlasovanie: za-0, proti-8, zdržal 
sa-0, neprítomní–1.

11. Diskusia
• Poslanec Š. Oberta sa informoval ohľad-

ne osvetlenia na Hradnej a Lesnej ulici.
Starosta odpovedal, že osvetlenie na 

Hradnej, Lesnej ulici a časti Kamennej ne-
bolo predmetom projektu, nakoľko z hľa-
diska svetelno-technickej štúdie nespĺňali 
kritériá (veľké vzdialenosti medzi stĺpmi 
verejného osvetlenia)  pre dotáciu z MH 
SR. Doplnenie osvetlenia na týchto uli-
ciach sa bude realizovať inými typmi sve-
telných bodov.

Uznesením č. 28/2  OZ berie na vedomie 
pripomienky poslancov.

• Riaditeľ OPS Ing. Ilovský informoval 
poslancov o ukončení realizácie projektu 
„Strečno-   Nábrežná ulica – Radinové, 
rozšírenie vodovodu“.

Uznesením č. 28/12  OZ berie na vedo-
mie informáciu o prácach OPS. 

• Pán Ing. Ján Mazúr sa informoval, či 
MK Kováčska je vo vlastníctve obce a či by 
nebolo možné, aby vozidlo firmy T+T za-
cúvalo pri vývoze TKO ďalej na. Kováčsku 
ulicu. Starosta odpovedal, že to preverí. 

Uznesením č. 28/13  OZ berie na vedo-
mie uvedenú informáciu.

Zapísala: Eva Janeková
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Z minulosti obce Strečno za feudalizmu
tretia časť

Autor: 
PhDr. Slavko Churý

Dokončenie z čísiel STH 4-5/2015
Strečno bolo koncom 18. storočia sídlis-

kom, ktoré pozostávalo z obytných domov 
a hospodárskych budov. K objektom spo-
ločenskému významu patril kostol, fara (o 
škole nie sú doklady, ale isto tu bola) a v 
neposlednom rade krčma pri mýte. Sed-
liacke domy boli drevené, podobne ako že-
liarske, menej sa používala nepálená tehla 
a kameň. Domy boli jednoduché, hlav-
ným priestorom bola kuchyňa. Obyvate-
lia si príbytky budovali sami, najčastejšie 
svojpomocou. Obraz Strečna dokresľoval 
pivovar, mlyn a iné panské hospodárske 
prevádzky. V období panovania Jozefa II. 
v Strečne stálo v roku 1784 už 76 domov, 
v ktorých bývalo 92 rodín, spolu 536 oby-
vateľov. 

Ešte aj v prvých desaťročiach 19. storo-
čia pomer medzi poddanými v Strečne a 
jednotlivými majiteľmi panstva upravova-
li ustanovenia tereziánskeho urbára. Časť 
panstva Strečno, ktorá v obci tereziánskej 
urbárskej regulácie patrila Jozefovi Win-
dischgrätzovi, neskoršie prešla do vlast-
níctva a pod správu panstva Teplička nad 
Váhom, ktoré mu tiež patrilo. Jozef Win-
dischgrätz bol známy svojou nevšednou 
podnikavosťou. Neúspešnými špekulácia-
mi však prišiel o majetok, medzi nimi o 
tepličské panstvo, ktoré po niekoľko rokov 
trvajúcom procese musel okolo roku 1809 
ako úhradu za dlžoby postúpiť janovským 
kupcom. Títo svoje práva postúpili Fran-
tiškovi Lamačovi z Liptova, ale ten ho 
krátko na to dal Františkovi Brentanovi di 
Cimaroli. Od neho Tepličku odkúpil 30. 
júla 1814 viedenský bankár Juraj Sina. V 
rukách jeho potomkov zostal tento maje-
tok až do roku 1910.

Obyvateľov Strečna postihovali aj neprí-
jemné stránky života. Ich situáciu zhor-
šovali rozličné živelné pohromy. Veľkým 
nepriateľom boli povodne a záplavy na 
Váhu. Rieka tu pustošila nielen polia, ale 
aj príbytky a hospodárske objekty. Veľké 
škody tu povodeň napáchala v roku 1813. 
Zničila 16 domov. Celkové škody na ma-
jetku obyvateľov boli odhadnuté na 5 520 
zlatých. Pri tejto katastrofe sa v dedine 
utopil našťastie iba jeden človek.

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1828 
počet domov v Strečne klesol na 70, v kto-
rých bývalo 731 obyvateľov, čiže ich počet 
sa oproti roku 1784 značne zvýšil. 

Riešenie poddanskej otázky sa dostalo 
na rokovanie uhorského snemu v rokoch 
1832 – 1836. Od týchto čias aj obyvatelia 
Strečna mohli predať dom, dobytok, hos-
podárske náradie, ale aj nehnuteľnosť. Bol 
zrušený desiatok od včiel, oviec a kozliat, 
ako aj naturálne dávky na panskú kuchy-

ňu. Na porušovanie urbárskych článkov 
z roku 1836 upozorňuje list Strečna tren-
čianskym stavom z roku 1841. Tepličskí 
zemepáni pred niekoľkými rokmi odob-
rali dedine lesy a zakázali obyvateľom 
zbierať suché a na zemi ležiace drevo. 
Poškodili tým aj poddaných, ktorí sa za-
oberali výrobou dreveného uhlia. Panstvo 
im zabralo lúky a hole, na ktorých pásli 
150 kusov statku, za čo odvádzali 200 zla-
tých. Obyvatelia trvali na navrátení lesov. 
Panstvo pritom nútilo robotovať želiarov, 
ktorí prišli o pozemky ešte pri povodni v 
roku 1813. Juraj Tkáčik pôvodne obrábal 
päť kúskov zeme oproti Varínu, na ktorých 
pestoval jačmeň. Na funduse, ktorý užíval, 
vystavali novú faru, a tak nemal praktic-
ky žiaden úžitok, no musel robotovať 18 
dní ročne. O majetok prišiel pri povodni 
i strečniansky obyvateľ Juraj Trnovec. Váh 
mu zobral najúrodnejšie zeme na troch 
miestach, čo zemepáni nebrali v roku 1838 
do úvahy a poddanské povinnosti mu ne-
znížili. 

Na zvyšovanie urbárskych povinností si 
sťažovali Strečňania i neskoršie. Poddaní 
všeobecne museli robotovať viac, než ako 
im predpisoval urbár. Štvrtinoví sedliaci 
odbavovali panštinu v trvaní 27 dní ročne, 
a to so záprahom. Pokiaľ „dni takove ne-
vybavime, ostro nas na panske honia a ked 
vybavime, znova rozkazuju, trapia a sužu-
ju“, píše sa v sťažnosti adresovanej Tren-
čianskej stolici. Urbár nariaďoval presunúť 
časť povinností na šesť zimných mesiacov, 
ale panstvo na to nebralo ohľad. V zime 
poddaní zo Strečna na panské vôbec ne-
chodili, na jar, keď sa oralo, museli roboto-
vať každý deň v týždni a neostal im čas na 
obrobenie vlastných rolí. Okrem toho ich 
nútili opravovať stoličné cesty a v prípade 
neuposlúchnutia im hrozil panský súd. 
Panstvo pri robote v trvaní niekoľkých dní 
za sebou im neposkytovalo útulok a krmi-
vo pre dobytok, čo odporovalo urbárskym 
zákonom. Z práce ich prepúšťali neskoro 
v noci, hoci sa museli prevážať do Streč-
na na kompe z Tepličky. „Hle, znak lasky 
bližneho“, uvádza sa ďalej v liste. Pritom 
panstvo pri evidovaní robotných dní kla-
malo. V Strečne sa v 19. storočí rozrástli 
rady želiarov a podželiarov, čo svedčí o 
prehlbujúcej sa majetkovej diferenciácii 
obyvateľstva.

Podľa urbárskeho súpisu z roku 1840 v 
tepličskej časti Strečna žilo 34 sedliackych 
rodín na necelých šiestich urbárskych 
usadlostiach. Ročne odvádzali zemepá-
novi 290 dní zápražnej roboty, dovážali 
okolo 6 siah dreva a vyplácali sa z natu-
rálnych dávok za 21 zlatých. Sedliacke 
rodiny obývali 27 domov, takže nie všetky 

viedli samostatnú domácnosť. Počet oby-
vateľstva v tejto časti Strečna doplňovalo 
11 želiarskych famílií. Každého hospodára 
zaťažovala 18 dňová robota na panskom, 
iné povinnosti v roku 1840 nemali. Iba se-
dem rodín žilo vo vlastných domoch.

Postupne ako sa zvyšoval počet obyva-
teľstva Strečna, zväčšoval sa aj počet no-
siteľov jedného priezviska. Aby ich suse-
dia rozlíšili, pridávali k ich pôvodnému 
priezvisku doplňujúce označenie. Príme-
no mohlo súvisieť s určitou pracovnou 
činnosťou, nejakou zvláštnou udalosťou 
alebo s niečím iným. Adam Tkáčik mal 
prímeno Hriňo, Ján Buchtin – Klačančin, 
Michal Pivarči – Roháč, Ján Kadavý – Ba-
rošin, Adam Bucht – Klocan, Ján Mišo-
viech – Gašo, Adam Gajdoš – Cabadaj, 
Juraj Barták – Prievozný, Ján Vancolík – 
Jantoška a pod. 

Obyvateľstvo Strečna bolo desaťročie 
pred zrušením poddanstva už silno ma-
jetkovo diferencované. Žili tu prevažne 
drobní sedliaci a želiari, ba nechýbali ani 
podželiari, čo boli vlastne poľnohospodár-
ski robotníci. Medzi nimi existovali roz-
diely v sociálnom a kultúrnom postavení, 
ale patriarchálny spôsob života rodiny a 
staré poľnohospodárske návyky v dedine 
pretrvávali. Nový urbár „Osady Sztrecsen 
poddanych dilu teplickeho „bol spísaný 
v roku 1847, tesne pred krachom feuda-
lizmu. Panstvu Teplička patrilo v Strečne 
iba 11 sedliakov, ktorí spolu užívali dve 
celé a šesť osmín urbárskeho sedenia.  K 
intravilánu pripadli 3 jutrá a 69 siah. Role 
v extraviláne sa rozkladali na ploche 61 ju-
tár. Ročne odpracovávali na panskom 138 
dní so záprahom alebo dvojnásobný počet 
dní peši. Odrábali aj dlhú furmanku, spo-
ločne päť a dve štvrtiny robotového dňa. 
Deviatok dávali v hotovosti, a to 10 zlatých 
a 40 denárov, podobne ako domovú činžu 
11 zlatých. Boli povinní doviesť aj palivo-
vé drevo na miesto určené zemepánom. 
Medzi sedliakmi sa vyskytovali priezviská 
Beháň, Trnovec, Melo, Ondák, Gajdošík, 
Gallo, Cigánik a Sagan. Štyria užívali po 
osminovej usadlosti, traja dve osminy a 
štyria po trojosminovej usadlosti. Podda-
nými tepličského panstva v Strečne boli 
štyri želiarske rodiny Radočáni, Slotčík, 
Tkáčik a Maco. Na menších pozemkoch v 
rozsahu od 83 do 428 siah si vybudovali 
príbytky (resp. ich predkovia). Iba dva-
ja želiari obrábali po kúsku poľa. Všetci 
robotovali po 18 dní ručne, platili ročnú 
činžu po jednom zlatom a pre zemepána 
rúbali drevo, ktoré však nemuseli dovážať. 
Nezaťažovala ich ani dlhá furmanka. Pred 
rokom 1847 od tepličského panstva od-
padli v Strečne tri sedliacke rodiny a prešli 



11. strana6/2015

do panstva Gbeľany, podobne ako dve že-
liarske famílie. 

V prvej polovici 19. storočia došlo v 
Strečne k rozličným zmenám a majet-
kovým presunom medzi jednotlivými 
vlastníkmi panstva. Pred zrušením pod-
danstva v roku 1848 Strečno patrilo Ester-
háziovcom, tepličskému panstvu a rodine 
grófa Zičiho. V dedine bolo 11 celých a 
štyri osminy urbárskej usadlosti a 30 že-
liarskych dvorov. Najväčší podiel tu mali 
Esterháziovci, a to 5 celých a tri osminy 
urbárskeho sedenia a 15 želiarstiev. Pan-
stvo Teplička tu vlastnilo 2 celé a šesť 
osmín usadlosti a 6 želiarskych hospodár-
stiev. Rodine grófa Zičiho pripadli 3 celé 
a osmina usadlosti, ako aj 9 želiarskych 
dvorov. 

V marci v roku 1848 bol na uhorskom 
sneme prijatý zákon o zrušení poddanstva. 
Bola vyhlásená rovnosť všetkých občanov. 
Zákon o zrušení urbárskych povinností sa 
však týkal iba sedliakov, ktorí hospodári-
li na urbárskej pôde. Želiari, ktorí nemali 
usadlostnú pôdu, zostali v područí býva-
lých zemepánov, pravda, mohli sa vykú-
piť alebo naďalej plniť služobnosti. Prešlo 
však veľa rokov, kým sa Strečňanom poda-
rilo zbaviť sa reliktov feudalizmu. 

Nitrianske biskupstvo malo pôsobnosti i 
pre Trenčiansku stolicu a do jeho kompe-
tencie patrili tiež obce na strečnianskom 
panstve. Cirkev vo feudálnej spoločnosti 
zasahovala do rozličných oblastí verejné-
ho života i v Strečne. Podľa súpisu fár v ži-
linskom archidiakonáte z roku 1754 Streč-
no patrilo do obvodu farnosti vo Varíne. 
Počet obyvateľstva Strečna a okolia rástol 
najmä z domáceho populačného prírast-
ku a vynorila sa potreba nového kostola a 
fary. Farnosť Strečno bola zriadená v roku 
1788. Novovybudovaný kostol bol zasvä-
tený sv. Žofii. Do obvodu farnosti patrili 
filiálne obce Mojšova Lúčka, Stráňavy a 
Zlatné. Kostol bol prebudovaný v roku 
1847 v klasicistickom slohu. Je jednoloďo-
vý s polkruhovým uzáverom presbytéria a 
s vežou vstavanou do priečelia. Priestory 
sú zaklenuté pruskými klenbami, v strede 
českou plackou. Fasáda je členená lizéna-
mi a termovými oknami. Hlavný oltár je 
pseudogotický na spôsob krídlových ol-
tárov. Bočný oltár s obrazom sv. Žofie sa 
hlási od prvej polovice 19. storočia. Staršia 
je baroková krstiteľnica z 18. storočia. 

Prvým farárom v Strečne sa stal františ-
kán Vavrinec Striberný, a to od 31. decem-
bra 1788. V druhom decéniu 19. storočia 
účinkoval ako administrátor fary Ondrej 
Basilides, kaplánom bol Ondrej Valovič. 
V čase cholerovej epidémie v roku 1831 tu 
pôsobil farár Ondrej Hánn. V roku 1833 
– 1841 sa spomína farár Juraj Orieška. V 
meruôsmych rokoch bol dušpastierom Ján 
Husár.

Matriky zo Strečna sa zachovali od roku 
1788. Sú to písomné záznamy o krstoch, 
sobášoch a úmrtiach osôb. Do matriky sa 
zapisovali skutočnosti, ktoré boli rozhodu-
júce z hľadiska osobného stavu obyvateľ-
stva. Obyvateľstvo farnosti sa v matrikách 
člení v podstate do dvoch kategórií. Sú to 
poddaní a šľachtici. Prvý záznam v matri-
ke krstených sa vzťahuje na Zuzanu, dcéru 
Ondreja Sepešiho a jeho manželky Anny. 
Pokrstili ju 2. februára 1789. Mortalita 
detí v Strečne bola vysoká, ale niektorí z 
tých, čo prežili, sa dožívali vysokého veku. 
Okolo roku 1746 sa narodil Juraj Angel. 
Zomrel ako deväťdesiatročný 6. augusta 
1836. K starším obyvateľom patril Miku-
láš Bikoš. Pochovali ho 1. novembra 1813 

ako 95 ročného. Vdova Zuzana Toranová 
mala pohreb 6. apríla 1819. Pochovali ju 
ako 99 ročnú. Podľa matričných záznamov 
v Strečne žili koncom 18. storočia okrem 
Račajovcov aj zemianske rodiny Gombári-
kovcov a Hodošiovcov. Pred menom majú 
vždy uvedené „nobilis“. Spôsobom života 
sa však príliš nelíšili od sedliakov. Zema-
nia chodili za kmotrov i do sedliackych 
rodín. Z matriky vyplýva, že učiteľom tu 
bol v roku 1813 Ondrej Ďurina.

Strečno v staršom období žilo na zvy-
kovom práve. Určitý stupeň samosprávy 
si vynútili praktické potreby. V čele dedi-
ny stál richtár, ktorý zodpovedal za všet-
ky veci spojené s plnením poddanských 
povinností. Prvým písomne doloženým 
richtárom Strečna je v roku 1518 Ján (bez 
priezviska). Zemepáni vplývali na vnú-
tornú organizáciu života v dedine a na 
jej administratívnu prax a kompetenciu 
orgánov. Obec sa podriaďovala záujmom 
panstva. V urbároch a rozličných daňo-
vých súpisoch býva vždy na prvom mieste 
uvedený richtár. Túto funkciu vykonával 
v roku 1662 Juraj Kubovič. Podľa daňovej 

konskripcie Trenčianskej stolice z roku 
1720 dedinu riadil richtár Mikuláš Mišo-
viech. Richtár bol potvrdený v úrade na je-
den hospodársky rok. Trenčianska stolica 
bola pre Strečno orgánom štátnej správy a 
plnila aj funkciu odvolacieho súdu. Dedi-
nu v roku 1755 usmerňoval richtár Michal 
Mišoviech. Okrem iných vecí sa starali o 
obecný majetok, bezpečnosť a zastupo-
vali obyvateľov pred zemepánom. Pred 
zavedením tereziánskeho urbára bol rich-
tárom Strečna Ondrej Piovarči. Funkciu 
boženíkov zastávali Juraj Tkáčik, Juraj Ku-
boviech, Štefan Kováčik a Michal Kadaši. 
Pri úrade vtedy pôsobili starší (seniores) 
Ján Višňovec, Adam Mišoviech, Michal 
Piovarči, Ján Butka a Juraj Kováč.  

Tereziánsky urbár pojednáva i o obecnej 
správe a zafixoval voľbu richtára z troch 
kandidátov navrhnutých zemepánom. 
Voľba sa konala za prítomnosti úradní-
ka strečnianskeho panstva, ktorý do nej 
mohol zasahovať a zvoleného kandidáta 
dokonca zbaviť úradu. Richtár bol síce 
exponentom panských záujmov, ale nebol 
oslobodený od porcií. Zodpovedal za po-
riadok v obci, za vyberanie štátnej a stolič-
nej dane a plnenie urbárskych povinností 
obyvateľov. Zameškané platby vymáhala 
exekúcia. Spory medzi obyvateľmi Strečna 
neriešil richtár, ale panský súd. Poddaní 
však mali právo sťažovať sa na prechma-
ty panstva na stoličnom súde v Trenčíne. 
Notára a boženíkov obyvatelia slobodne 
volili spomedzi seba na dedinskej schôdzi. 
Notár musel ovládať základné administra-
tívne práce. 

Každá obec od určitého stupňa vývoja 
viedla vlastnú administratívu, korešpon-
dovala s vrchnosťou, na čo potrebovala 
pečatidlo. Administratívna činnosť rich-
tára a prísažných viedla k používaniu 
obecného pečatidla a pečate, ktorou sa 
potvrdzovali obecné písomnosti. Najstar-
šia (nedatovaná) pečať sa hlási asi do roku 
1782. V obraze je na vode plávajúca ryba, 
nad ňou je na stuhe legenda: STRECZEN. 
V prvej polovici 19. storočia sa používala 
oválna pečať. V pečatnom poli obrazu sa 
voľne vznáša ryba hlavou vpravo. Kolopis: 
SIGIL (LUM) POSES (SIONIS) STRETZ 
(EN). 

Richtár na začiatku 19. storočia (ale aj 
predtým) skladal pred uvedením do úra-
du spolu s boženíkmi slovenskú prísahu, 
ktorá sa skladala zo šiestich bodov. Zavia-
zal sa plniť všetky povinnosti voči stolici 
a zemepánovi. Mal dbať o to, aby rozličné 
daňové popisy boli v Strečne spravodlivo 
rozvrhnuté na jednotlivých obyvateľov a 
oznámiť panstvu stavbu nových domov, 
aby neunikli daňovému zaťaženiu. Mal 
spravodlivo vybavovať všetky záležitosti, 
ktoré spadali do jeho kompetencie bez 
ohľadu na príbuzenské vzťahy a majetko-
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vú podstatu obyvateľov. Spory sa mohli 
riešiť len v richtárskom dome, prípadne na 
inom určenom mieste, „pomimo však vic-
menej krčmy“. V prípade, že by sa sporné 
stránky nedohodli, predstupovali spolu s 
richtárom pred panský súd. Richtár sa sta-
ral o vdovy a siroty v Strečne a všemožne 
im pomáhal. Na druhej strane bol povinný 
prenasledovať zlodejov a osoby porušujú-
ce zákon a odovzdať ich panskému súdu. 
Zabezpečoval verejný poriadok v dedine a 
staral sa o obecný majetok. 

V roku 1823 kandidoval na úrad rich-
tára Juraj Oberta a Ján Jantoška. Dvaja 
obyvatelia mali v úrade zastupovať záujmy 
Strečňanov, poddaných panstva Gbeľany 
a Teplička (výsledok voľby nie je v doku-
mente uvedený).

V roku 1826 boli na úrad richtára v 
Strečne navrhnutí až štyria kandidáti. 
Ján Kadaši starší nezískal ani jeden hlas, 
Michala Glocaňa volil jeden občan, Jána 
Melu šiesti, kým za richtára bol vyvolený 
väčšinou 23 hlasov Ján Vancelik Jantoška. 

V hospodárskom roku 1829 – 1830 bol 
z troch kandidátov na richtára Strečna 
vyvolený Ján Melo, poddaný tepličského 
panstva. 

Pred rokom 1832 bol richtárom Ján Jan-
toška. V hospodárskom roku 1832 – 1833 
vyvolili Juraja Rendara. Aj teraz bol v úra-
de osobitný zástupca pre poddaných zo 
Strečna, ktorí patrili panstvu Teplička a 
Gbeľany. Funkciu prísažných plnili Juraj 
Oberta, Ján Jantoška, Ján Cigánik a Ján 
Ilovský.

Najviac hlasov pri voľbe richtára v roku 
1835 dostal Adam Buchta. Poddaných 
tepličského panstva zastupoval v úrade 
Ján Melo a gbelianskeho panstva Ondrej 
Gašparovič.

Prvý uhorský zákon, ktorý sa zaobe-
ral vnútornou správou obcí, bol zákonný 
článok 11 z roku 1836. Nariadil, že oby-
vatelia majú voliť richtára z troch osôb, 
ktoré vymenovalo panstvo. Tým sa však v 
Strečne iba kodifikoval jestvujúci právny 
stav. Zákon tiež upravoval hospodárenie s 
obecným majetkom a prikazoval panstvu 
a Trenčianskej stolici, aby skúmali obecné 
účty. Obecný úrad i v tomto období pra-
coval predovšetkým v intenciách panstva. 

V roku 1842 bol richtárom Strečna Ján 
Sepeš, prísažnými boli Juraj Andel, Adam 
Buchta, Juraj Rendar, Juraj Laščik, Juraj 
Višňovec, Adam Diroš a Jozef Gombar. 27. 
júna 1842 sa v richtárskom dome uskutoč-
nila majetková transakcia. Juraj Oberta si 
s príbuznými rozdelil urbársky pozemok. 
Pri akte bol prítomný zástupca panstva, a 
to frumunetarius (obilník) Jozef Závod-
ský. 

Pravda, v období feudalizmu dochá-
dzalo k rozličným zmenám a presunom 
v kompetencii obecných orgánov. Richtár 

a boženíci napriek závislosti na panstve 
sa snažili chrániť záujmy, majetky a život 
obyvateľov Strečna. 

Po zrušení poddanstva sa Strečno do-
stalo do územnej kompetencie Slúžnov-
ského úradu v Žiline. Pravda, v admi-
nistratívnom členení Trenčianskej župy 
dochádzalo k zmenám. V 60-tych rokoch 
19. storočia sa žilinský slúžnovský úrad 
členil na 11 notárskych obvodov. Strečno 
bolo zadelené do posledného jedenásteho 
obvodu a patrilo pod obvodný notársky 
úrad v Bytčici. Uznesenie župného výbo-
ru Trenčianskej župy z 22. januára 1868 
znamenalo začiatok novej éry aj v plnení 
administratívnych povinností obecných 
úradov. Za voľbu richtára v Strečne (ako 
aj inde) zodpovedal slúžny, prípadne jeho 
zástupca, ale istú zodpovednosť mali aj 
boženíci. Voľba sa vyhlasovala najmenej 
osem dní pred termínom. Zhromažde-
nie občanov zabezpečoval po organizač-
nej stránke župný úradník. Kandidátov 
na richtára odteraz navrhovali obyvatelia 
Strečna a nie vrchnosť. Bývali traja, ako 
za feudalizmu. Pri kandidátke sa nemalo 
prihliadať na náboženstvo alebo pôvod, 
čo bolo isto demokratickým prvkom. 
Každý volič musel mať v obci domovské 
právo. Jednou z podmienok bolo aj riad-
ne platenie daní, vek najmenej 20 rokov, 
ako aj mravná bezúhonnosť. Ženy však 
boli z volebného práva vytvorené (podob-
ne ako v iných, hospodársky vyspelejších 
krajinách). Prednosť na funkciu richtára 
mal kandidát, ktorý absolvoval aspoň zá-
kladné školské vzdelanie. Nebolo to však 
podmienkou, najmä ak mu dôverovala 
väčšina obyvateľstva. Voľba sa uskutoč-
ňovala osobne. Za richtára mohla byť 
vyvolená iba osoba, ktorá dosiahla vek 
najmenej 24 rokov. Nový richtár prevzal 
obecnú pokladňu a účty z predchádzajú-
ceho roku. Po potvrdení richtára v úrade 
sa z prítomných vyvolili boženíci. Zriade-
ný bol aj obecný výbor, ktorý dozeral na 
hospodárenie s obecnými dôchodkami. 
Skladal sa z piatich členov a mal povinnosť 
upozorniť vrchnosť na finančné nezrovna-
losti. Predstavenstvo obce bolo povinné 
spísať nový inventár hnuteľného a nehnu-
teľného majetku a vyznačiť aktívny a pa-
sívny finančný stav. Úrad zodpovedal za 
prenájom obecného majetku formou ve-
rejnej licitácie. Predaj obecného majetku 
bol zakázaný, výnimku udeľovala župná 
vrchnosť. Nová úprava znamenala celkové 
zlepšenie obecnej administratívy a pretr-
vala dlhé roky.

Historicky sa dedina Strečno spomína 
až na začiatku 15. storočia, avšak archeo-
logickým výskumom je osídlenie dolože-
né už v staroslovanských časoch. Územie 
okolo Strečna bolo v 9. storočí isto kres-
ťanské. 

V 13. storočí nepochybne jestvovalo už 
jadro strečnianskeho hradu, ktorý sa stal 
o storočie neskoršie strediskom hospodár-
skeho podnikania. Strážil obchodnú ces-
tu, ktorá viedla údolím rieky Váh. Okolie 
hradu nebolo ľudoprázdne, v osadách žili 
ľudia, ktorí sa zaoberali poľnohospodár-
stvom a chovom dobytka. Oni zásobovali 
pána Strečna a jeho rodinu, ako aj hrad-
nú posádku. Mýto v Strečne a obchodnú 
cestu museli chrániť ozbrojenci, ktorí zais-
ťovali i bezpečnosť pohybu kupcov. Dobu-
dovanie hradu prispelo k procesu ďalšieho 
osídľovania a doosídľovania okolia.

Každá obec je hrdá na svoje dejiny a mi-
nulosť Strečna siaha ďaleko. Prežitá doba 
zanechala na obyvateľoch svoje stopy. Sna-
hou mnohých generácií Strečňanov bolo 
zabezpečiť obživu pre seba a svoju rodinu, 
hoci dedina nemala práve ideálne pod-
mienky na intenzívnejší rozvoj poľnohos-
podárstva. Dejiny formovali prítomnosť 
Strečna. Obyvatelia si už na úsvite dejín 
vyznačili obecný chotár. Mnohé slovenské 
chotárne názvy vznikali postupne, tak ako 
sa jednotlivé časti sprístupňovali. Život 
predkov dnešných obyvateľov dediny bol 
úzko zviazaný s osudom hradu a jednot-
livých majiteľov hradného panstva. Jeho 
územie sa nevyhlo vo svojej histórii roz-
ličným zvratom a zmenám.

Postavenie obyvateľstva v 16. storočí 
ovplyvňovali mnohé udalosti. Zákony z 
roku 1514 poznačili na dlhý čas aj životné 
osudy Strečňanov, ktorí upadli do večného 
poddanstva.

O živote obyvateľov Strečna v 17. a 18. 
storočí poskytujú istý obraz urbáre streč-
nianskeho panstva. Rozsah feudálnej ren-
ty si strečnianski zemepáni určovali podľa 
svojej potreby, ale museli vo vlastnom zá-
ujme brať ohľad na hospodárske možnosti 
sedliakov a želiarov. Postavenie podda-
ných v Strečne mali riešiť reformy osvie-
tenej panovníčky Márie Terézie. Nový ur-
bár bol v dedine uvedený do života v roku 
1772. Žiadny sedliak nemal v užívaní celú 
usadlosť. Boli to len zlomkové usadlosti, 
najviac osminové, dvojosminové a tro-
josminové (z 20 jutár).

Na úzadí hospodársko – sociálnych 
pomerov sa vyvíjala kultúra a školstvo. 
Rozličné vedomosti a poznatky medzi 
ľuďmi sa aj naďalej prenášali z generácie 
na generáciu zväčša tradíciou. Vzdelanejší 
občania poznávali iný svet a jeho kultúru 
mohli prenášať do obce. Niektorí Strečňa-
nia, ktorí sa v 15. storočí usadili v Žiline 
(možno aj skôr), sa stali členmi mestskej 
rady, čo predpokladalo istý stupeň vzdela-
nia. Museli navštevovať niektorý vyšší typ 
školy, azda práve v Žiline. Veľkým prelo-
mom v školstve bolo posledné desaťročie 
panovania Márie Terézie. V období jej vlá-
dy (1740 – 1780) žiaci zo Strečna chodili 
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do školy vo Varíne. Zriadenie samostatnej 
farnosti v Strečne podnietilo výstavbu 
školy, do ktorej chodili tiež deti z filiálnych 
obcí. 

Aj v prvej polovici 19. storočia malo 
Strečno poľnohospodársky malovýrobný 
charakter so zameraním na chov hospo-
dárskych zvierat. Základnou jednotkou 
bola urbárska usadlosť, ktorá pozostávala 
z intravilánu (obytný dom, dvor, hospo-
dárske objekty, záhrada) a z extravilánu 
(orná pôda a lúky).

Strečno prekonalo v dejinách podobný 
vývoj ako ostatné dediny na strečnian-
skom panstve. Prírodné podmienky mali 
veľký vplyv na život strenčnianskej sociéty. 
Dedina bola pre obyvateľov ich najužšou 
vlasťou, tu sa narodili, pracovali a pre väč-
šinu z nich sa stala miestom posledného 
odpočinku.
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Chaloupecký, V. : Kniha žilinská, Bratisla-
va 1934.
Chaloupecký, V. : Středověké listy ze Slo-
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Fojtík, J. : Mestské a obecné pečate Tren-
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Lukinich, I. : A Podmanini Podmaniczky 
család oklevéltára I – IV, Budapest 1937 – 
1942.
Petrovský – Šichman, A. : Slovanské osíd-
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zborník Považia VI, Stredoslovenské vyda-
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Fekete – Nagy, A. : Trencsén vármegye, Bu-
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Štátny oblastný archív v Bytčici: 
Fond Panstvo Bytča a Strečno.
Fond Panstvo Teplička nad Váhom.
Fond Panstvo Gbeľany.
Zbierka cirkevných matrík. 
Fond Trenčianska župa I, conscriptiones.
Fond Trenčianska župa I, possessiones.
Fond Krajský súd Trenčín, urbársko – ko-
masačné spisy.  
Fond Trenčianska župa I, povodňové spisy.
Fond Trenčianska župa, cirkevné spisy.
Fond Trenčianska župa II, župný výbor. 

Projekt zabezpečil výmenu výbojkových svietidiel za svietidlá LED technológie  a sú-
časne doplnenie LED svietidiel na miestach, kde stav nespĺňal svetlo-technické normy. 

Spolu bolo inštalovaných 244 svietidiel, dva rozvádzače a riadiaci systém osvetlenia.
S realizátorom – úspešným uchádzačom v procese verejného  obstarávania. 3 Energy, 

s.r.o. v Žiline bola podpísaná zmluva na výmenu osvetlenia v sume 211.239,67 Eur.
Príspevok z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 194 

188,77 Eur. Rozdiel (17 050, 90 Eur) medzi vysúťaženou ponukou a podporou z europro-
jektu bude hradený z vlastných prostriedkov samosprávy                    /pa/

Ulica Nábrežná-Radinové, rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Dotácia vo výške 76761,15 Eur z Enviromentálneho 

fondu na základe našej žiadosti na projekt s rovnomen-
ným názvom bola obci Strečno pridelená rozhodnutím 
ministra životného prostredia 19. októbra 2015. Podmienkou poskytnutia podpory bolo 
zabezpečenie najmenej 5% nákladov zo zdrojov žiadateľa (4 040,07 Eur). Finančný objem 
bol použitý na vybudovanie vodovodu v lokalite Nábrežná ulica – Radinové.

Realizácia diela v celkovej dĺžke 451,5 m s parametrami HD PE DN 110/6,6 mm vychá-
dza z projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. 
Jozefom Pekarom, overenej v stavebnom konaní v roku 2013. Projektová dokumentácia je 
rozdelená na vetvu 1. a vetvu 2. s úhrnným rozpočtom 80 801,22 EUR s DPH (vetva 1. 25 
712,23 Eur s DPH; vetva 2. 55 088,99 Eur s DPH). 

Vodovodné potrubie zodpovedá predpokladanej spotrebe  320 osôb, z čoho by 240 osôb 
malo byť zásobovaných ako obyvatelia plánovanej výstavby nájomných bytov a 80 osôb v 
individuálnej zástave (Q denné priemerné – 0,5 l/sek.). Potrubie vyhovuje i pre požiarnu 
potrebu s prietokom 6,7 l/sek.

Samostatné domové prípojky nie sú riešené, napojenia z hlavného vodovodného potru-
bia budú navrhované pre každý objekt podľa jeho dispozície. Práce na základe Zmluvy o 
dielo 14/2015 medzi prijímateľom dotácie obcou Strečno  a zhotoviteľom boli vykonané 
Obecným podnikom služieb s.r.o. Strečno v novembri t.r.                /pa/
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•   Tradície v srdci 2015   •   Strečanské fajnové trhy   •
Je za nami 8. ročník programu Dfs Ha-

jovček, Fsk Hajov aj ŽSSk Zvonica. Tvoria 
s tradíciou v srdci. A nielen to. Je to niečo 
viac. Mládež  a ich rodičia pretavujú všetky 
tie roky spoločnej práce do niečoho, čo sa 
odzrkadľuje v ich živote, v ich práci a po-
stojoch. Niečo, čo chcú rozvíjať, posunúť 
ďalej. 

Výsledkom toho je aj spolupráca Občian-
skeho združenia Hajov a OZ Oživené re-
meslá spod Strečna.

Dotyk týchto ľudí s odkazom predkov sa 
pretavil do spoločného podujatia Tradície 
v srdci 2015 a „Strečanských fajnových 
vianočných trhov“. Snahou občianskych 
združení bolo hlavne spojiť ľudí dobrej 
vôle nielen pri vianočnom programe, ale 
podporiť domácich ľudí, remeselníkov, vý-
robcov. Veď remeslo si treba ceniť.  A včera 
ste mali možnosť vidieť, že ich je viac než 
dosť. Vianočný punč a placky, medovníky, 
kapustnica od žienok remeselníčok, via-
nočné ozdoby, domáce klobásy, domáce 
koláče z rúk dievok Fsk Hajov a šikovných 
mám, ale aj výrobky  a darčeky drobných 
rúčok našich detí a detí zo ZŠ SNP Streč-
no. To všetko aj za technickej  pomoci OU 
Strečno. Veríme, že sa Vám podujatie pá-
čilo.

Ďakujeme všetkým, ktorí  priamo účin-
kovali na podujatí, ale aj tým, čo tvorili  
spoločné zázemie. K spoločnému dobru 
všetkých Vás.

Želáme vám pokojné a radostné Vianoce 
v kruhu rodiny. Nezabudnite sa stretať  a 
koledovať. 

OZ Hajov, OZ Oživené remeslá spod  
Strečna, Dfs Hajovček, FSk Hajov, ŽSSk 
Zvonica

Milí Strečňania, pred dvomi mesiacmi ma kontaktovala pani Kučerová a po krátkom 
telefonáte som vycítil, že vo vašej obci sa deje niečo, čo je mi blízke a mohol by som byť 
užitočný. Keď som si vypočul v cédečko Hajovčeka, moje pocity sa ešte znásobili a po ďal-
šom telefonáte som už začal vyrábať píšťalkovú muziku pre vaše deti. S hotovými píšťal-
kami som prišiel do Strečna a prežil som pracovný víkend, ktorý bol pre mňa tiež školou. 
Spoznal som neskutočne talentované deti a fantastickú Ľubku, ktorá svoj elán a zanietenie 
odovzdáva mladšej generácii, ale výsledok jej práce cítite všetci. Celý život robím s fol-
klórom, som muzikant a učiteľ hudby, a preto viem rozlíšiť kvalitnú prácu v umení od 
priemeru. Aj preto som sa ponúkol, že chcem prísť na vianočné vystúpenie do Strečna. 
Bol som si  istý, že uvidím niečo výnimočné a to sa aj potvrdilo. Vďaka Ľubke, Hajovčeku 
aj Vám som zažil niečo, na čo nikdy nezabudnem a za to Vám zo srdca ďakujem!

Dušan Holík, Spoločenstvo Duša fujary Očová



15. strana6/2015

Dňa 21. 11. 2015 sa v pavilóne K na vý-
stavisku v Agrokomplexe Nitra uskutočni-
lo slávnostné vyhlásenie majstrov volantu 
SR 2015. Moderovania sa ako vždy skvele 
zhostil Alex Štefuca. Medzi takými špor-
tovými disciplínami ako je rally, autokros, 
rallykros, karting, ci drift sú už niekoľko 
rokov zaradené aj minikáry. 

V sezóne 2015 má minikárový klub z pia-
tich možných kategórií 3 majstrov volantu: 
Aničku Blanárovú, Matúška Filipa a streč-
nianskeho majstra volantu, žiaka 2 ročníka 
ZŠ SNP v Strečne Miška Obertu. 

Ako druhý v M1 skončil Dávidko Belička 
(8r) zo Žiliny a náš najmladší minikárista 
je Paťko Chabada (5 r) z Krasňan, ktorý sa 
umiestnil  na krásnom 3. mieste.

V kategórii M4 Juraj Oberta získal 4. 
priečku. Týmto chcem víťazom poblahože-
lať a všetkým minikáristom nášho nového 
klubu „Minikárový klub Strečno“ popriať 
do novej sezóny veľa úspechov.

Minikárový klub Strečno - Žilina bilancuje 
úspešnú sezónu 2015

Dúfam, že po úspechu tohtoročných pre-
tekov v Belej-Kubíkovej, ktoré sa konali 
pod záštitou župana VÚC v Žiline Juraja 
Blanára, zvládneme aj ďalší ročník pre-
tekov (jún 2016) tentokrát v Sklabini pri 
Martine.

Ďalšiu sezónu 2016 oficiálne otvárame 
pretekmi v Hlohovci začiatkom mája 2016.

Kto sa bude chcieť prísť pozrieť na to, 
ako fungujú minikáry, tréningovú sezónu 
otvárame začiatkom apríla 2016 počas ví-
kendov na kopci Zvonica.

Ak Vás minikárový šport oslovil a chce-
te, aby vaše dieťa (alebo aj Vy sami) jazdi-
lo, oslovte niektorý z existujúcich klubov. 
Minikáry nájdete aj na web stránke www.
minikary.com, mail: minikary@gmail.
com, prípadne info aj u rodičov preteká-
rov – Monika Obertová, monikaobertova@
gmail.com, Michal Oberta, oberta.m@azet.
sk, Alena Obertová alena.obertova@gmail.
com.              Monika Obertová

Posedenie FK 29.11.2015

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

Keďže turistická sezóna nikdy nekončí, 
pripravili sme pre Vás na koniec a začiatok 
roka dve už tradičné akcie.

Poslednú decembrovú nedeľu (27.12.) sa 
vyberieme na chatu pod Suchým, kde vy-
nesieme všetky nadbytočné kilá, ktoré sme 
nazbierali cez Vianoce.

Ďalšou zimnou akciou bude takisto tra-
dičný výlet do Turia, kde v sobotu 9.1. po-
riadajú 40. ročník výstupu na Čipčie a my 
tam určite nebudeme chýbať.

Bližšie podrobnosti ako aj ďalšie infor-
mácie nájdete na našej internetovaj strán-
ke uhlik.strecno.eu a tak isto na plagátoch, 
ktoré budú vyvesené pred akciou.

Veselé Vianoce 
a šťastný nový 
rok 2016 
našim členom 
a darcom krvi 
praje MS SČK

Turistika na Čipčie

Bohatý stôl, voňavú rybu, sviatoč-

ná večera nech nemá chybu. Nech sa 

splnia Vaše priania, anjeli Vaše cesty 

chránia a problémy sa Vás stránia. 

Príjemné prežitie vianoč-

ných sviatkov a v novom 

roku 2016 veľa zdravia, 

šťastia a rodinnej po-

hody Vám všetkým zo 

srdca želá 

FC YOUMPE
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 19. decembra 2015 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

Dňa 29.11.2015 sa v sále kultúrneho 
domu konalo spoločné koncoročné pose-
denie FK Strečno. 

Pred záverom roka sa tu stretli  hráči 
jednotlivých družstiev – prípravka, žiaci, 
dorast, muži. 

Na posedenie boli pozvaní členovia FK, 
ako aj ľudia,  ktorí nám v roku 2015 po-
máhali pri brigádach na budovaní areálu 
okolo ihriska, na budovaní terasy a obnove 
„koniarne“.  Pozvaní boli zároveň  ľudia, 
ktorí nám pomáhali s organizovaním fut-
balových zápasov – usporiadateľská služ-
ba, výber vstupného, bufet, dopravcovia, 
sponzori, hlásateľ, kameraman. ...

Strávili sme pekný nedeľný podvečer, 
ktorý nám svojim kultúrnym vystúpením 
spríjemnili členovia detského folklórneho 
súboru Hájov zo Strečna.

Pán Pavol Zrelica nám prišiel predviesť  
vhodnú a výstižnú  prednášku  prvej po-
moci. Aj touto cestou im chceme poďako-
vať.

V bohatom programe sme urobili hod-
notenie futbalového roka ako aj finančnú 
analýzu a zároveň prehľad aktivít FK. Vy-
hlásili sme 11-ku roka z našich hráčov a 
najlepšieho strelca, ktorým sa stal Jakub 
Peťko, ktorý za celý rok nastrieľal úctyhod-
ných 24 gólov.

Finančné zhodnotenie obsahovalo pre-
hľad vynaložených finančných prostried-
kov. Prostriedky z obecného rozpočtu 
postačujú na zabezpečenie nevyhnutných 
základných procesov v FK – doprava na 
zápasy družstiev, prihlášky do súťaží, 
platby zväzom SFZ a SSfZ (rozhodcovia, 
registrácie...), prenájom hracích plôch v 
zimnom období, zaistenie pitnej vody na 
zápasy, zdravotnícky materiál do lekárni-
čiek, správa ihriska a iné.

Ostatné nemalé prostriedky riešime zhá-
ňaním sponzorov, organizovaním zábav 
a diskoték,  zavedením bufetov a stánkov 
na hodoch a iných podujatiach. Bez tých-

Futbalový klub aktívne žije aj počas zimnej prestávky
Jednotlivé mužstvá (prípravka, žiaci, dorast, muži ) trénujú 1- 2 x týždenne.
Kombinujeme telocvičňu a prírodný trávnik na pomocnom ihrisku.
Prípravka sa zúčastní zimného halového turnaja v Korni pod záštitou bývalého reprezen-

tanta Radoslava Zábavníka. Turnaj sa uskutoční 20.12.2015.
to ďalších financií by sme nevedeli udržať 
činnosť FK.  Z týchto prostriedkov  za-
bezpečujeme nevyhnutné zlepšovanie 
podmienok pre športovú činnosť - dresy, 
teplákové súpravy, občerstvenie hráčom 
mládežníckych  mužstiev,  údržba ihrísk- 
postreky, hnojenie, preosievanie, polieva-
nie v letnom období a pod. 

Pomôcky a lopty pre futbalovú činnosť 
nakupujeme z prostriedkov, ktoré vyzbie-
rame z 2% z daní. Týmto ďakujeme všet-
kým, ktorí nám touto cestou prispievajú a 
pomáhajú tak rozvoju športu.

Okrem zabezpečenia základného chodu 
futbalového klubu, funkcionári, priazniv-
ci a sponzori klubu sa rozhodli skrášliť 
prostredie  okolo hlavného ihriska.  Spo-
ločnými silami sme vybudovali a zastrešili 
terasu okolo „koniarne“, ktorá bude slúžiť 
nielen pre potreby klubu, ale aj pre spolo-
čenské posedenia, oslavy a guláše občanov 
Strečna a dôstojnú prezentáciu obce. Túto 
výstavbu sme začali realizovať  z vlastných 
prostriedkov, resp. zo sponzorských darov. 
Následne nám obec z  rozpočtu prispela na 
materiál na zastrešenie terasy, opláštenie 
budovy a výmenu okien a dverí.  Všetky 
práce počas celého roka sú dielom dobro-
voľníkov bez nároku na honorár, za čo im 
patrí uznanie a poďakovanie. 

Hlavne chceme vyzdvihnúť úsilie a obe-
tavú  prácu pánov Petra Dugoviča a  Petra 
Tichého, ktorý je hlavným ťahúňom pri 
týchto prácach a bezplatne poskytuje svoje 
náradie, stroje, technológie  a autá z jeho 
firmy pre túto činnosť. Takýmto spôsobom 
sa vlastne zhodnotil majetok obce nielen o 
vstupnú investíciu na materiál.

Máme na toto veľmi dobré ohlasy zo stra-

ny rôznych združení a organizácií,  ktoré 
už využili rekonštruovaný areál – rodinné 
oslavy, letné posedenie členov  Jednoty dô-
chodcov, každoročný športový deň firmy 
Donghee, jesenná akcia splavovania Váhu 
na raftoch a iné.

V tomto období spolu s našimi dobro-
voľníkmi aktívne pracujeme na obnove 
opláštenia budovy, výmeny okien a vstup-
ných dverí.  V budúcom roku by sme mali 
záujem skrášliť a rekonštruovať interiér. 
Vzhľadom k tomu, že ide o verejnú budo-
vu, je potrebné rekonštruovať aj  nevyho-
vujúcu elektroinštaláciu vo vnútri ,,koniar-
ne“. 

Ak chceme pokračovať v tomto trende, je 
potrebné vyčleniť z rozpočtu obce finanč-
né prostriedky aj na zhodnotenie  tejto 
časti budovy.  Je to obecná budova,  ktorá 
nebola takmer 25 rokov udržiavaná,  vy-
žaduje si nevyhnutnú rekonštrukciu, aby 
spĺňala základné technické požiadavky ve-
rejnej budovy. Chceme ju obnoviť a skráš-
liť, aby sme sa tam dobre cítili a nemuseli 
sa hanbiť pozvať do tohto objektu našich 
priateľov a širokú športovú verejnosť  nie-
len z okresu počas zápasov a turnajov.  Zá-
roveň bude budova lepšie slúžiť pre širokú 
strečniansku verejnosť.

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí nám 
počas roka 2015 pomáhali a s nami spo-
lupracovali.

Veríme, že nám zostanú  verní ako fa-
núšikovia  a naďalej sa budú zapájať aj do 
aktivít FK.  

Za FK Strečno  prajeme všetkým obča-
nom a našim fanúšikom FK pekné a po-
kojné Vianoce a zároveň dobré vykročenie 
do nového roka 2016.

Róbert Benedig, manager FK Strečno 

Jedenástka  roka 2015
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