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Obecné zastupiteľstvoVoliť či nevoliť?
Ako sa parlamentné voľby blížia, ľudia sú 

z politiky čoraz viac znechutení.  Niet sa 
čomu diviť. Práve politici majú na svedomí 
toľko zlých rozhodnutí  a  podlých káuz, že 
by im snáď veril už len blázon. Na druhej 
strane, ako zmeniť niečo, s čím človek nie 
je spokojný?

Vďaka  volebnému systému ktorý máme 
si  môžeme svoje slovo povedať  raz za šty-
ri roky. Mne osobne nie je  ľahostajné, kto 
bude rozhodovať o mojej budúcnosti. Sú 
to práve spomínané zlé rozhodnutia poli-
tikov a škandalózne kauzy, ktoré ma utvr-
dzujú v tom, že voliť treba.  Nemienim sa 
vzdať šance zmeniť to, čo sa mi nepáči.  Aj 
politiku tvoria ľudia, ktorí sú omylní. Ak 
si len málo z nich dokáže úprimne priznať 
chybu, je na nás ľuďoch-voličoch, aby sme 
im nastavili zrkadlo. 

Nesúhlasím  s obohratou pesničkou, že 
aj tak nie je koho voliť. Toľko možností, 
koľko je teraz, ešte nebolo.  Veď sa rozpa-
mätajme, že slobodné demokratické voľby 
neboli  v našom malom štáte vždy samo-
zrejmosťou. Prekvapuje ma preto postoj 
mnohých ľudí, ktorí túto svoju občiansku 
výsadu tak malomyseľne zahadzujú. Ne-
chávajú iných, aby určili, vybrali, akou 
cestou sa bude uberať nielen ich život, ale 
aj životy ich detí.   Znechutením, apatiou 
či obyčajnou ignoranciou ľudia nikdy nič 
nevyriešili, práve naopak. Z histórie vieme, 
že týmto postojom spoločnosť vždy otvori-
la dvere konfliktom a ešte väčšej nespokoj-
nosti. Aj preto pôjdem voliť! 

Pri rozhodovaní, komu dám svoj hlas, 
nebudem pozerať len na volebné progra-
my strán. Zaujímať ma budú najmä ľudia, 
ktorí ich presadzujú. Zvážim, či sú schopní  
splniť to, čo sľubujú a až potom budem vo-
liť.  Ísť voliť je  právo, nie povinnosť. A ja sa 
nechcem vzdať tohto práva.

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Dňa 14.12.2015 sa konalo 9.zasadnutie 
OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, hlavný kontrolór obce p.Lingeš, za-
pisovateľka p.Janeková, hostia: Ing. Július 
Ilovský, Ing. Patrik Groma, Jozef Olexa. 

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

šaniaschopné.
Uznesením č. 35/A volí návrhovú komi-

siu v zložení: p. Beáta Badibangová, Mgr. 
Monika Obertová. Hlasovanie:  za-8,  pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomný-1.

Uznesením č. 35/B volí  overovateľov 
9. zápisnice v zložení: Mgr. Dušan Ďur-
čo, Mgr. Erika Kubová. Hlasovanie:  za-8,  
proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-1

Uznesením č. 36/1 OZ schvaľuje 
program 9. zasadnutia OZ. Hlasovanie:  
za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-1. 

2. Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a 
prevádzkovanie záhradníctva

Žiadosť bola doručená firmou All servi-
ce, s.r.o. Žilina o súhlas obce s investičným 
zámerom „Zariadenie na zhodnocovanie 
odpadov  kompostáreň Strečno a záhrad-
níctvo Strečno“. Sídlom firmy a miestom 

nakladania s odpadmi budú vyhradené a 
oplotené priestory bývalého areálu HYZY 
v Strečne. Pre obec Strečno a jej občanov 
bude zhodnocovanie všetkých schválených 
druhov odpadov s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštaurač-
ného odpadu, vykonávané bezodplatne.

Uznesením č. 37 OZ súhlasí s prevádz-
kou zariadenia žiadateľa All service, s.r.o . 
Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, ne-
prítomný-0. 

3.  Schválenie dodatku č. 1 k VZN 4/2014 
o miestnom poplatku za komunálny odpad

Dodatkom bol hlavne v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. v platnom znení určený po-
platok za skutočne odovzdané množstvo 
drobného stavebného odpadu vo výške 
0,025 Eur za kg odpadu.

Uznesením č. 36/2 OZ schvaľuje Doda-
tok č. 1 k VZN 4/2014. Hlasovanie:  za-8, 
proti-0, zdržal sa-1, neprítomný-0.  

4. Schválenie VZN č. 3/2015 o nakladaní 
s odpadom

VZN sa upravujú podrobnosti o naklada-
ní so zmesovým komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom, o spôsobe 

Strečnianske fašiangy sú zakaždým v réžii našich dobrovoľných hasičov. Tí zabezpe-
čujú sprievod masiek po dedine po takmer 12 km komunikácií, pričom navštívia každú 
domácnosť. Každý je pritom pozvaný na večernú zábavu, lopatkovec a záverečné pocho-
vávanie basy. V posledných rokoch obecný úrad v spolupráci s hasičmi zároveň už od sko-
rého rána organizuje i zabíjačku, kde si môžu pripomenúť časy nie dávno minulé všetci, 
ktorým sú tradície blízke. Na rozdiel od minulosti všetko prebieha v jeden deň – v sobotu. 
Takže aj zábava, ktorou sa končil fašiang a pochovávala sa basa o polnoci z utorka na po-
polcovú stredu, aby sa začal 40 - dňový pôst až do Veľkej noci.                  /pa/

Fašiangy v Strečne
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zberu a prepravy komunálnych odpadov, o 
nakladaní s biologicky rozložiteľným od-
padom, o spôsobe a podmienkach triede-
ného zberu komunálnych odpadov, o spô-
sobe zberu objemného odpadu a odpadu 
domácností s obsahom škodlivých látok 
a o spôsobe zberu drobného stavebného 
odpadu.

Uznesením č. 36/3 OZ schvaľuje VZN č. 
3/2015. Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomný-0. 

5. Schválenie VZN č.4/2015 o vymedzení 
miest na  vylepovanie volebných plagátov

Miesta na vylepovanie volebných plagá-
tov boli určené na reklamnej tabuli pri su-
permarkete Jednota a pri Obecnom úrade 
Strečno.

Uznesením č. 36/4 OZ schvaľuje VZN č. 
4/2015. Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomný-0. 

6. Schválenie VZN č. 5/2015 o podmien-
kach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Účelom VZN je stanoviť podmienky, vy-
medziť okruh subjektov a upraviť postup  
pri  poskytovaní  dotácií  z vlastných pros-
triedkov z rozpočtu obce Strečno. 

Uznesením č. 36/5 OZ schvaľuje VZN 
č.5/2015. Hlasovanie:  za-9,  proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomný-0. 

7. Schválenie programového rozpočtu 
na r. 2016, 2017, 2018

Návrh programového rozpočtu, ktorý 
bol prerokovaný na 8. zasadnutí OZ a zve-
rejnený na pripomienkovanie, bol uprave-
ný v príjmovej časti na: 1 940 671 Eur, vo 
výdavkovej časti na: 1 940 671 Eur.

K predloženému návrhu rozpočtu sa 
viedla diskusia poslancov. Hlavný kon-
trolór obce predložil odborné stanovisko 
a odporučil poslancom OZ schváliť pred-
ložený programový rozpočet na r. 2016 a 
zobrať na vedomie rozpočty s výhľadom 
na r. 2017 a 2018. 

Uznesením č. 34/3 OZ  berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k predlo-
ženému viacročnému programovému roz-
počtu.

Uznesením č. 34/4 OZ berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti čerpania rozpoč-
tov.

Uznesením č. 36/6 OZ schvaľuje Progra-
mový rozpočet v príjmovej časti. Hlasova-
nie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítom-
ný-0. 

Uznesením č. 36/7 OZ schvaľuje Progra-
mový rozpočet vo výdavkovej časti. Hla-
sovanie:  za-6, proti-3, zdržal sa-0, neprí-
tomný-0. 

8. Rôzne
a) Z predošlého 8. zasadnutia OZ bola 

presunutá žiadosť p. Petra Tarabu, Sokolská 
277 o prenájom nebytových priestorov v 

prístavbe KD. Žiadosť predložila aj p.  Rad-
ka Neományová z Dolného Vadičova 139. 
Pán Taraba navrhol, že je ochotný zložiť v 
prospech obce depozit na dobu 3 rokov. 

Uznesením č. 36/8 OZ schvaľuje pride-
lenie nebytového priestoru v prístavbe KD 
Petrovi Tarabovi. Hlasovanie:  za-8, pro-
ti-0, zdržal sa-1, neprítomný-0. 

b) Obci bola doručená žiadosť  p. Aleny 
Vantuchovej, Sokolská749/135, ktorá žiada 
o opätovné preplatenie opravy plynového 
kotla v obecnej bytovke. Od januára 2016 
bude OPS, s.r.o. zabezpečovať údržbárske 
práce obecnej bytovky. Žiadosti nájomní-
kov  o preplatenie opráv bez predchádza-
júceho oznámenia o poruche  nebudú zo 
strany obce akceptované. Naďalej platí, že 
drobné poruchy v zmysle Nariadenia vlády 
č.87/1995 Z.z. v platnom znení uhrádzajú 
nájomníci bytov.

Uznesením č. 36/9 OZ schvaľuje pre-
platenie opravy  plynového kotla v 12 b.j. 
Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, ne-
prítomný-0. 

9. Diskusia
Pán Klocáň - uviedol, že je potrebné upo-

zorniť nového majiteľa rod. domu vedľa p. 
Petra Prieložného na Sokolskej ulici, ktorý 
nevhodne parkuje motorové vozidlo na 
MK, čím bráni plynulej cestnej premávke,

- sa informoval  na doplnky k Územné-
mu plán obce. Starosta prítomných  infor-
moval, že na základe nového usmernenia 
z ministerstva, nie je možné riešiť Územ-
ný plán obce doplnkami, je potrebné rie-
šiť nové zadanie Územného plánu obce. 
Poznamenal, či by nebolo vhodnejšie pre 
obec odkúpiť pozemok pod plánované 
bytovky od SPF, ako čakať na spracovanie 
Územného plánu. Tiež sa zaujímal, v akom 
stave je obecný archív. Ďalej sa informoval 
na  kamerový systém v obci.

Pani Obertová - vzniesla požiadavku na-
inštalovať kameru aj pri hornej Jednote. 
Starosta uviedol, že pokiaľ to bude finanč-
ná situácia dovoľovať, kamera sa v tomto 
mieste osadí.

- informovala poslancov o založení Mini-
motokárového klubu a o pláne založiť OZ 
opatrovateľskej služby.

Pán Ďurčo - navrhol, aby obec hľadala 
zdroje príjmov, ktoré by plynuli do obce. 
Navrhol, aby sa čo najskôr začalo s by-
tovkami, čím by sa zvýšila populácia, tiež 
navrhol, aby sa hľadalo riešenie v lokalite 
Kamenné, kde je možná nová IBV.

Pán Š. Oberta  - poukázal na nutnosť osa-
denia časti zábradlia na Hradnej ulici, lebo 
tam hrozí nebezpečenstvo zošmyknutia 
áut do potoka.

Uznesením č. 34/2 OZ berie na vedomie 
pripomienky poslancov.

Zapísala: Eva Janeková

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany Milí naši diváci, iné slovo ako veľké ďaku-

jem mi nenapadá. Každý rok nás prekvapí 
váš záujem o ochotnícke divadlo a čo nás 
najviac teší, záujem mladých ľudí. Za mo-
jich mladých čias sme robili aj predstave-
nie pre deti. Keď sme obnovili ochotnícke 
divadlo  v roku 2009, na detské predstave-
nie prišlo 17 divákov , z toho 10 dospelých. 
Verím, že kultúra , ktorá je v našej obci na 
vzostupe, aj naše deti pritiahne k tradíciám 
a budú v nich pokračovať.

 Tento rok sme stavili na hru zo súčasnos-
ti od českého dramatika a herca Antonína 
Procházku. V komediálnej forme odhaľuje 
problémy dnešnej komerčnej spoločnosti. 
Diváci odchádzali s úsmevom, ako sme 
si to želali a padali aj hlášky od mladých 
mužov , že to bolo konečne niečo pre nich. 
Úspechom divadla sú diváci a my sme vďa-
ka Vám v našej obci odohrali 5 predstave-
ní s totálne zaplneným hľadiskom. To tu 
ešte nebolo. Do nášho kultúrneho stánku 
prichádzajú diváci zo širokého okolia, čo 
nás veľmi teší. Za naším úspechom je dob-
rá spolupráca s obcou. Podmienky, ktoré 
nám vytvára, nám pochválila aj riaditeľka 
krajského kultúrneho strediska pani Řehá-
ková a divadelný režisér pán Abafy, ktorí 
sa prišli na nás pozrieť a naše predstavenie 
hodnotili veľmi dobre. Chcem sa poďa-
kovať v prvom rade našim hercom za ich 
obetavosť a zodpovedný prístup, ale hlavne 
za skvelé výkony. Čo je potešujúce, do sú-
boru sa hlásia mladí talentovaní ochotníci 
, Zuzka a Števko sa svojimi výkonmi zara-
dili medzi ostrieľaných hercov.

Veľkú zásluhu na úspešných predstave-
niach má náš Ľubko, ktorému stačí dať sce-
nár a osvetlenie a hudba, ktorú ste počuli 
, je jeho výsledok. Ochotnícke divadlo je 
jedna veľká rodina, ako Ľubko st. povedal, 
sedem hercov a tridsať okolo nich. Za zdo-
kumentovanie predstavenia ďakujeme Ma-
roškovi, Mirkovi a Paľovi. Za propagáciu 
našej Beátke, za pomoc pri réžii  môjmu 
synovi Peťovi, za predaj lístkov Martinke 
a všetkým, ktorí nám pomáhali pri orga-
nizácii predstavení. Ďakujeme za kuli-
nárske špeciality, ktorými spríjemňovali 
posedenia, Žofke, Majke, Ľubkovi st. a za 
zabíjačkové špeciality môjmu manželovi 
a Jožkovi. Zvládnuť 5 predstavení je veľmi 
náročné, zvládli sme to vďaka obetavým 
ochotníkom a ja im všetkým zo srdca ešte 
raz ďakujem. Za dopravu do hosťujúcich 
obcí veľká vďaka patrí Ľubkovi M. Robiť 
ochotnícke divadlo je veľmi náročné na 
čas, naučiť sa texty a pritom si plniť kaž-
dodenné povinnosti, to je veľká obeta, ale 
stojí to za to. Váš záujem nás nabíja ener-
giou , aby sme pokračovali a pripravili pre 
Vás zaujímavé predstavenia.

Marta Pristachová

Poďakovanie od ochotníkov
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Pápež František bulou Misericordiae 
Vultus vyhlásil mimoriadny Svätý rok 

milosrdenstva, ktorý začal 8. decembra 2015 
na  sviatok Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Pápež František si vybral tento deň, 
pretože tento liturgický sviatok naznačuje, 
akým spôsobom Boh koná od počiatku na-
šich dejín. Po hriechu Adama a Evy nech-
cel nechať ľudí samých a v moci zla. Preto 
zhliadol na Máriu, svätú a nepoškvrnenú 
v láske (Ef 1,4) a vyvolil si ju, aby sa stala 
matkou Vykupiteľa. Zoči-voči ťažobe hrie-
chu Boh odpovedá plnosťou odpustenia. 
Otvorenie jubilea sa uskutočnilo v čase 50. 
výročia ukončenia Druhého vatikánskeho 
koncilu (1965) a nadobúda preto osobitný 
význam podnecovania Cirkvi, aby pokra-
čovala v práci začatej koncilom. Oficiálne a 
slávnostné ohlásenie Svätého roku sa usku-
točnilo prečítaním a zverejnením prísluš-
nej buly pri Svätej bráne v Nedeľu Božieho 
milosrdenstva, sviatok zavedený sv. Jánom 
Pavlom II., ktorý sa slávi v Druhú veľkonoč-
nú nedeľu. Symbolické je aj to, že na Svätý 
rok pripadol nedeľný liturgický cyklus „C“ 
s čítaniami z Evanjelia podľa Lukáša, ktorý 
je nazývaný „evanjelistom milosrdenstva“. 
Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a 
nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťa-
júcej láske. Ktokoľvek zakúsi Božiu lásku, 
ktorá utešuje, odpúšťa, dáva nádej. Tvárou 
Otcovho milosrdenstva je Ježiš Kristus. Mi-
losrdenstvo sa stalo živým, viditeľným a do-
siahlo vrchol v Ježišovi z Nazareta. On svoj-
imi slovami a gestami i celou svojou osobou 
zjavuje Božie milosrdenstvo. Milosrdenstvo 
je slovo, ktoré odhaľuje tajomstvo Najsvätej-
šej Trojice. Je to najvyšší akt, ktorým nám 
Boh ide v ústrety. Je to základný zákon, 
ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď 
hľadí na brata, ktorého stretá na svojej ži-
votnej ceste. Milosrdenstvo je cesta, ktorá 
spája Boha s človekom, lebo otvára srdce 
nádeji, že aj napriek našej ohraničenosti 
spôsobenej hriechom, môžeme byť milova-
ní. Pápež František práve preto vyhlásil mi-
moriadny Svätý rok milosrdenstva, aby sa 
svedectvo veriacich o Božom milosrdenstve 
stalo mocnejším a účinnejším. Zdôrazňuje 
službu človeka človeku v každom stave, v 
každej jeho slabosti a núdzi, ako i pocit vďa-
ky za to, čo Cirkev od Boha dostala. Pápež 
František v bule hovorí, že milosrdenstvo je 
Božou vlastnosťou, v ktorej sa najviac uka-
zuje jeho všemohúcnosť. V dejinách  ľud-
stva bude Boh vždy ten, ktorý je nablízku, 
ktorý sa stará, je svätý, milosrdný. Božie 
milosrdenstvo je konkrétna realita, ktorou 
Boh zjavuje svoju lásku ako lásku otca a 
matky, ktorí pociťujú náklonnosť k svojmu 
dieťaťu z najhlbšieho vnútra svojej bytosti. 
Božie milosrdenstvo je večné. S pohľadom 
upretým na Ježiša a na jeho milosrdnú tvár 
môžeme zachytiť lásku Najsvätejšej Trojice. 
Ježiš vo svojich podobenstvách venovaných 

Nemôžeme ujsť pred Pánovými slovami, 
veď na základe nich budeme súdení, či sme 
dali jesť hladnému, piť smädnému, či sme 
prichýlili pocestného, zaodeli nahého, na-
vštívili chorého alebo väzňa, či pomohli od-
strániť nevzdelanosť,  v ktorej žijú milióny 
ľudí, najmä detí, či sme boli nablízku tým, 
ktorí sú osamelí a smutní, či sme odmietli 
každú nevraživosť a nenávisť, ktoré vedú k 
násiliu, či sme sa zverovali Bohu v modlitbe 
Pánovi za bratov a sestry. Pápež František v 
bule nezabúda ani na milosrdenstvo, ktoré 
presahuje hranice cirkvi a spája nás so ži-
dovstvom a islamom, ktoré ho tiež považujú 
za jednu z najcharakteristickejších Božích 
vlastností a vyjadruje nádej na stretnutie s 
členmi týchto náboženstiev v dialógu. Svä-
tý rok milosrdenstva sa skončí liturgickou 
slávnosťou Krista Kráľa 20. novembra 2016.

Aké miesto má Svätý rok v tradícii Cirkvi? 
Katolícka cirkev začala s tradíciou Sväté-
ho roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža 
Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením 
jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 
sa slávenie „riadneho svätého roku“ začalo 
opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť 
každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych 
svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný 
rok 2000. Zvyk vyhlásiť „mimoriadny jubi-
lejný rok“ siaha až do 16. storočia. V minu-
lom storočí pápež Pius XI. vyhlásil Svätý rok 
1933 pri príležitosti 1900. výročia vykúpe-
nia, a v roku 1983 tak urobil Ján Pavol II. pri 
príležitosti 1950. výročia. Katolícka cirkev 
pripisuje Jubilejnému roku duchovný výz-
nam v možnosti obnoviť vzťah s Bohom a 
blížnym. To znamená, že Svätý rok je vždy 
príležitosťou k prehĺbeniu viery a k životu 
s novým úsilím o vydávanie kresťanského 
svedectva. Jubilejným rokom milosrden-
stva pápež František kladie do stredu po-
zornosti milosrdného Boha, ktorý pozýva 
všetkých, aby sa vrátili k nemu. Stretnutie 
s ním inšpiruje k čnosti milosrdenstva. Ob-
rad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. 
svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená 
iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. 
Svätú bránu majú všetky štyri hlavné bazi-
liky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. 
Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. 
Obrad otvorenia svätej brány symbolicky 
vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa 
veriacim ponúka osobitná cesta smerom k 
spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách 
bude otvorená po Bazilike sv. Petra. Milosr-
denstvo je témou veľmi drahou pre pápeža 
Františka, ktorý to vyjadril už ako biskup, 
keď si zvolil heslo „miserando atque eligen-
do“. Do slovenčiny by sme ich mohli voľne 
preložiť ako “poľutovaniahodný, ale vyvole-
ný“. Ide o citát z homílie sv. Bédu Ctihod-
ného, keď komentuje evanjelium o povolaní 
Matúša slovami: „Ježiš vidiac vyberača daní, 
zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal 
ho hovoriac: Poď za mnou!“    AM

dobným, vylúčeným, chorým, trpiacim, sú 
prejavom milosrdenstva. Nič v ňom nie je 
bez súcitu a odpustenia. Odpustenie je si-
lou, ktorá kriesi človeka do nového života 
a vlieva mu odvahu hľadieť do budúcnosti 
s nádejou. Cirkev má poslanie ohlasovať 
Božie milosrdenstvo, ktoré je pulzujúcim 
srdcom Evanjelia. Ježiš Kristus nám na-
značuje etapy kresťanskej púte a prikazuje: 
nesúďte, neodsudzujte, odpúšťajte, dávajte... 
Pápež František vyzýva, aby sme si otvorili 
srdcia solidarite a láskavej pozornosti, aby 
sme neupadli do ponižujúcej ľahostajnosti. 
Vyzýva, aby sme otvorili oči a videli biedu 
tohto sveta, rany bratov a sestier zbavených 
dôstojnosti a aby sme sa dali vyprovokovať, 
aby sme počuli ich volanie o pomoc. Jeho 
vrúcnym želaním je, aby sa kresťanský ľud 
zamýšľal nad telesnými a duchovnými skut-
kami milosrdenstva: „Drahí bratia a sestry, 
často som premýšľal o tom, ako by Cirkev 
mohla urobiť očividnejším svoje poslanie 
byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, kto-
rá začína duchovným obrátením. A musíme 
kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol 
vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa za-
meria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svä-
tý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať 
vo svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, 
ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). A toto 
zvlášť pre spovedníkov: veľa milosrdenstva! 

Svätý rok 
milosrdenstva

milosrdenstvu odhaľuje povahu Boha Otca, 
ktorý sa nikdy nevzdáva, až kým neodstráni 
hriech a svojím súcitom a milosrdenstvom 
nezvíťazí nad odporom. Poslanie, ktoré Ježiš 
prijal od Otca, bolo zjaviť tajomstvo Božej 
lásky v jej plnosti. Je viditeľná a hmatateľ-
ná v celom jeho živote. Znamenia, ktoré 
koná predovšetkým voči hriešnikom, chu-
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Počet obyvateľov k  31. 12. 2015: 2 594
Prírastok: 54 obyvateľov - 22 narodení, 32 
prisťahovaní
Úbytok: 69 obyvateľov – 32 zomrelí, 37 od-
sťahovaní

 Narodili sa:
Verešová Ema .................................... 08.01.
Vrbková Aneta .................................. 13.01.
Ilovský Patrik .................................... 15.01.
Mičová Sára ....................................... 16.01.
Kazimírová Mária ............................. 20.01.
Varga Teodor ..................................... 25.01.
Belešová Nina .................................... 04.02.
Tavač Alex.......................................... 01.03.
Machyna Tobias ................................ 04.03.
Zátek Alexej ....................................... 10.03.
Sokolovský Filip ................................ 20.03.
Perniš Adam ...................................... 18.05.
Vojteková Tereza ............................... 26.06.
Vlček Peter......................................... 07.07.
Kubo Marko ...................................... 21.07.
Fabuľová Sofia ................................... 10.08.
Štefančin Matej ................................. 20.09.
Špalek Adam ..................................... 29.10.
Mojský Matej ..................................... 11.12.
Vyskočová Viktória .......................... 17.12.
Tavačová Šarlota ............................... 22.12.
Močolová Laura ................................ 25.12.

Uzavreli manželstvo:
10.1. ....Martin Gašper a Eva Brezovská
24.1. ....Peter Vlček a Radka Šoltýsová
31.1. .... Július Bátor a Eva Obertová
16.4. ....Ľuboslav Janus a Andrea Savková
25.4. ....Branislav Ponechal a Emília Zichová
23.5. ....Lukáš Kučera a Zuzana Ďurníková
30.5. .... Jozef Vráblik a Miroslava Hasková
26.9. .... Július Špalek a Eva Bieliková

Štatistika obce za rok 2015
2.10. ....Martin Vyskoč a Ivana Ďanovská
10.10. ..Michal Ruček a Stanislava Brezovská
27.11. .. Ivan Beháň a Beáta Kútna
30.12. ..Daniel Taraba a Marcela Cesneková

 Zomreli:
 25.1. Gallová Žofia 90 rokov
 9.3. Beháň Kamil 66 rokov
 15.3. Tavačová Štefánia 81 rokov
 16.3. Šoltýsová Jana 50 rokov
 17.3. Dikoš Vincent 78 rokov
 17.3. Drevenáková Eva 62 rokov
 26.3. Fuljer Miroslav 62 rokov
 3.4. Kadaši Anton 79 rokov
 12.4. Kadašiová Agnesa 77 rokov
 15.5. Bača Milan 62 rokov
 9.7. Klocáňová Bernardína 87 rokov
 10.7. Beháň Štefan 92 rokov
 12.7. Taraba Kamil 68 rokov
 13.7. Kučerová Emília 83 rokov
 30.7. Obertová Sidónia 89 rokov
 31.7. Ďuračková Ľudmila 47 rokov
 2.8. Melová Anna 85 rokov
 17.8. Hreusová Katarína 53 rokov
 5.9. Tavač Ladislav 53 rokov
 23.9. Pitel Emil 83 rokov
 18.10. Remeková Margita 92 rokov
 1.11. Krupár Ján 66 rokov
 2.11. Špalek Adam 0 rokov
 6.11. Šmidova Emília 75 rokov
 13.11. Melo Tomáš 66 rokov
 16.11. Staš Peter 69 rokov
 4.12. Sagan Štefan 64 rokov
 7.12. Hriník Štefan 81 rokov
 17.12. Sokolovská Mária 52 rokov
 20.12. Kadaši Jozef 86 rokov
 24.12. Vojvoda Jozef 50 rokov
 30.12. Kubo Ján 68 rokov

Komunikáciu pod hradom Strečno 
ohrozuje zlý technický stav hradného bra-
la. Keby to inžinieri pred 58 rokmi predpo-
kladali, možno mohla byť dnes dopravná 
situácia medzi Žilinou a Martinom iná...

V októbri 1957 pracujúci žilinského závo-
du Doprastav začali s prácami na výstavbe 
novej betónovej vozovky Žilina - Strečno. 
Výstavba bola rozvrhnutá do troch etáp. S 
prvou začali na úseku medzi obcou Streč-

no a strečnianskym hradom v dĺžke 1600 
m. Betónová vozovka bola osem metrov 
široká a po oboch stranách mala 2 metre 
široké krajnice. Celkový objem zemných 
prác len na tomto prvom úseku predsta-
voval vyše 60.000 m 3 zeminy a 7.700 m 
3 betónu. Dokončenie stavby prvej etapy, 
ktorá bola budovaná nákladom vyše tri-
násť miliónov korún, sa predpokladala do 
roku 1960. 

Podľa projektu boli odstránené na tra-
se nebezpečné zákruty postavením troch 
údolných mostov, ktoré preklenuli dolinky. 
Nová cesta bola vedená popri obci Strečno 
v blízkosti asi 100 metrov po pravej strane 
od pamätníka na Zvonici s vyústením pri 
strečnianskom hrade.

Fotografie z prác sú vzácnym materiá-
lom, na ktorých vidieť nielen mechanizmy 
na ceste, ktoré neobmedzujú prechádzajú-
ce autá, ale tiež výstavbu mostu cez Váh. 

V súčasnosti – po takmer šesťdesiatich 
rokoch je na programe dňa zlý stavebno-
-technický stav spomínaných údolných 

mostov a akútne sa k nim pridalo hradné 
bralo.

Údolné mosty v najbližšom období rieše-
né nebudú, no tak ako TASR v roku 1959 
dokumentovala vyhliadky na významné 
zlepšenie dopravnej situácie pri Strečne, 
kde sa hustota premávky medzičasom 
mnohonásobne zvýšila, 18. februára t.r. 
agentúra konštatovala, že na cestu popod 
Strečno sa stále môže kedykoľvek zosunúť 
tritisíc kubíkov skalného masívu. Rezort 
životného prostredia však doteraz nemá 
termín sanácie brala.

Známy je len termín 31. marec, dokedy 
majú byť podľa uznesenia vlády uvoľnené 
financie na samotnú sanáciu brala. Počíta 
sa so sumou 900-tisíc eur. Termín začatia 
prác potom bude závisieť aj od dĺžky verej-
ného obstarávania.

Ako riešenie situácie už vlani navrhovali 
kombináciu dvoch možností - sanácia nie-
ktorých častí brala a vybudovanie galérie, 
ktorá cestu akoby zastreší a ochráni autá 

pred padaním skál.
Ďalšie riešenie vyplynie z rokovania vlá-

dy. Rezort životného prostredia spolu so 
Žilinským samosprávnym krajom práve 
spracúva záverečnú správu z prieskumu, 
ktorú jej predloží. 

Podľa hovorcu ide o pracovný materiál, 
ktorý musí prejsť odbornou oponentúrou, 
pričom k jej zverejneniu by malo dôjsť do 
2 týždňov.

/Spracované z materiálov TASR/

Doprava popod hrad pred polstoročím a dnes
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Poďakovanie
Miestny spolok Slovenského Červeného 

kríža veľmi pekne ďakuje milým ľuďom v 
Strečne, ktorí sa zapojili do akcie Vianoč-
ný koláčik. Dňa 21. 12. 2015 boli ochotní a 
doniesli na OÚ zákusky. Tie potom členky 
MS SČK rozniesli po dedine našim starším 
a osamelým spoluobčanom. Bola to veľmi 
krásna a dojímavá akcia. Všetci boli milo 
prekvapení a ešte raz ďakujeme.

19. februára bola opäť zorganizovaná Valentínska kvapka krvi miestnym spolkom Čer-
veného kríža v Strečne – akcia pre záchranu životov každého z nás.

Národná transfúzna služba so svojou mobilnou jednotkou od rána v sále KD evidovala 
záujemcov odovzdať krv a následne to i technicky zabezpečila.

Až 51 darcov z radov našich občanov i občanov Nezbudskej Lúčky darovalo krv a svojou 
účasťou opäť potvrdili nielen svoj humánny postoj, ale tiež organizačnú prácu nášho spol-
ku – jeho výboru a členskej základne. O organizačné zabezpečenie priebehu sa starali Eva 
Vojvodová, Veronika Samcová a  Zdenka Ondrušová.                  /pa/

Výbor MS SČK
Inštitút zdravého vývinu, Súkromné cen-

trum špeciálno-pedagogického poraden-
stva Strečno v spolupráci s Mgr. Erikou 
Kubovou Vás pozýva na sériu besied za-
meranú na dieťa, rodinu a výchovu, ktorú 
bude organizovať v priebehu tohto roku. 

Pozývame Vás na prvú besedu mamičiek 
a oteckov dňa 10.03.2016 o 16:00 hodine.

Téma: Otázky k výchove a vývinu dieťa-
ťa do troch rokov života.

Beseda sa uskutoční v Požiarnej zbrojnici 
Strečno (hore na pochodí).

Témou Vás bude sprevádzať detská psy-
chologička.

Vstup: 2 eurá / 1,5 hodina. Ste vítaní.

Valentínska kvapka krvi

Zoznam darcov:
Mária Štadániová
Róbert Kubo
Juraj Buchta
Stanislav Šupej
Peter Bitušík
Bohuslav Chrenko
Juraj Oberta
Michal Bitušík
Patrik Melo
Daniel Ilovský
Stanislav Puček
Branislav Bičan

Michal Klocáň
Jana Samcová
Zuzana Obertová
Peter Oberta
Beáta Badibangová
Zuzana Hanuliaková
Marián Tavač
Miriam Tavačová
Július Ilovský
Marián Beháň
Lenka Vojvodová
Ján Krivko
Pavol Badík

Monika Obertová
Jakub Cvacho
Miroslav Melo
Nikola Melová
Samuel Balcár
Janka Škorvánková
Iveta Ondáková
Ján Melo
Milan Sapieta ml.
Samuel Beháň
Eva Balcárová
Vladimír Bukovinský
Darina Bukovinská

Alfonz Klocáň
Richard Ondruš
Pavol Melo
Ján Repák ml.
Martin Solár
Daniel Samec
Ján Čemerski
František Samec
Libor Záhradník
Lenka Višňanská
Jana Čišková
Dominika Beháňová
Eduard Cifary

Tak ako vlani, aj tento rok sme sa rozhod-
li zorganizovať naozaj super akciu, výťažok 
z ktorej chceme použiť na zveľadenie a vy-
bavenie nášho školského dvora. Samozrej-

me, toto všetko by sa nemohlo uskutočniť 
bez húževnatého nasadenia mnohých ľudí, 
ktorí s veľkou chuťou pomohli dobrej veci. 
Veľké poďakovanie patrí pani uč. Aďke Ko-
páskovej a Katke Pratákovej za námet, ná-
vrh kulís a výzdobu Ružového kráľovstva, 
ktoré bolo témou plesu. Ostatným pani 
učiteľkám, pani školníčkam a pani kuchár-
kam za pomoc pri výzdobe, no hlavne za 
výbornú večeru a obsluhu, ktorej príprava 
vyžadovala veľa času a úsilia. Nesmieme 
zabudnúť na neoddeliteľnú pomoc pri or-
ganizácii rodičom a priateľom MŠ Zuzke 
a Tiborovi Hanuliakovým, Ivke a Robovi 
Tavačovým, Romanovi a Livke Kontše-
kovým, Katke a Peťovi Porubčanským, 
Katke Buchtovej, Kajke Horváthovej, Mo-
nike Obertovej, Janke Obertovej, Darin-
ke Melovej, p.Majke Obertovej, Miškovi 
Sokolovskému, no a samozrejme Peťovi 
Obertovi a Jurajovi Buchtovi, ktorí boli 
neodmysliteľnou pomocnou silou vo všet-
kých smeroch a hlavne v každom možnom 
čase. Hlavným sponzorom plesu bola naša 
dvorná kapela,,SUNNY MUSIC“, ktorá 
opäť svojim super výkonom nesklamala a 
dokázala vytrhnúť zo stoličiek všetky ve-
kové kategórie účastníkov plesu a všetci 
spomínaní zlatí ľudia, ktorí fungovali celú 
noc bez nároku na honorár. V neposled-
nom rade ďakujeme členom Ochotníckeho 
divadla v Strečne, Krakovskému kvartetu 
a tanečníkom spoločenských tancov za 
spríjemnenie večera krásnym a zábavným 
programom a všetkým ostatným spon-
zorom, ktorí prispeli cenami do bohatej 
tomboly. No a čo na záver? Želáme si, aby i 
naďalej existovali okolo nás ľudia mysliaci 
na pomoc, dobro a lásku k našim deťom. A 
my sa už teraz  chystáme na prípravu ďal-
šieho 3.škôlkarskeho plesu, na ktorom vás 
radi uvítame.

za MŠ v Strečne riad. Žofia Rajniaková

 2. ŠKÔLKARSKY  PLES  SA NAOZAJ VYDARIL
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

Január
22.1.2016 sa uskutočnil  7. reprezentačný 

školský ples.
Február

Začiatkom februára, 2.2. sa žiaci 8. a 9. 
ročníka spolu s p.uč. M.Moravčíkovou, J.
Kubišovou a E.Trnovcovou zúčastnili diva-
delného predstavenia v Mestskom divadle 
Žilina s názvom Vyskočiť z kože. 

4.2. sa konalo obvodné kolo geografic-
kej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 5. 
ročníka- Jurko Kadaši (27.miesto), Šimon-
ko Srneček (90. miesto), Emmka Troščá-
ková (74. miesto)- v tejto kategórií sa zú-
častnilo 99 žiakov.

7. ročník- Aďo Dvorský (44.miesto), Do-
minik Hurka (75.miesto), Filip Hliník (82.
miesto)- v tejto kategórii sa zúčastnilo 92 
žiakov.

8. ročník- Margarétka Kadašiová (76.
miesto), Bronka Tichá (53.miesto), Martin 
Stráňavčín (56.miesto)- v tejto kategórii sa 
zúčastnilo 88 žiakov.

5.2. sa konala tradičná akcia Rady rodi-
čov pri ZŠ Strečno- KARNEVAL. 

Po karnevale si noc v škole užili žiaci 7.A 
spolu s tr.uč. S.Pollákovou.  Poňali to te-
maticky, konal sa ich prvý triedny ples pri 
príležitosti ukončenia 1.polroku.

12.2. sa konalo školské kolo chemickej 
olympiády, zúčastnilo sa jej 6 žiakov- Do-
minika Sokolovská (9.roč.), Emma Han-
ková (9.roč.), Gabriela Kuricová (9.roč)- 
úspešné riešiteľky, postupujú do okresného 
kola, Marika Martiniaková (9.roč.), Mar-
cela Beháňová (9.ročník), Radovan Tavač 
(9.roč.).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
15. február sa niesol v recitačnom du-

chu. Žiaci z 1. stupňa súťažili v kategórii 
poézia a próza v recitačnej súťaži Hviezdo-
slavov Kubín 2016. Prví z poézie a prózy 
postupujú do okresného kola. Prednes 
hodnotila porota: Mgr. S.Brunnová, Mgr. 
J.Pratáková a Mgr. R.Franek.

Poézia:
1.miesto- Peter Mojský (3.trieda)
2.miesto- Marek Košík (2.trieda)
3.miesto- Marek Ján Praták, Adam Klo-

cáň (3.trieda)
Próza:

1.miesto- Tamarka Prieložná (4.trieda)
2.miesto- Eliška Kováčová (4.trieda)
3.miesto- Elenka Kazimírová (4.trieda)
Zúčastnení ďalší žiaci- Viktória Benedi-

gová, Samuel Višňanský, Michal Oberta, 
Tomáš Ritkav.

18. február sa  uskutočnil Hviezdosla-

vov Kubín 2016 aj na druhom stupni. Zú-
častnilo sa ho 15 žiakov. Prednes hodnotili: 
Mgr. E.Trnovcová, Mgr. M.Kľučiariková a 
Mgr. J.Kubišová.

Umiestnenie:
Poézia 1.kategória 5.-6. ročník:

1.miesto- neudelené
2.miesto- Jurko Kadaši (5.ročník)
3.miesto Emmka Troščáková (5.ročník)

Próza 1.kategória 5.-6. ročník:
1.miesto- neudelené
2.miesto- neudelené
3.miesto- Ninka Franeková (6.ročník)

Poézia 2.kategória 7.-9. ročník:
1.miesto- Henrieta Obertová (9.ročník)
2.miesto- Andrej Jankulár (9.ročník)

Jarné prázdniny sú 
od 29. februára do 4.marca 2016. 

Úspech našej školy
Mesto Žilina a Odbor školstva a mládeže mestského úradu Žilina a CVČ Žilina, Kuzmá-

nyho 105 vyhlásili výtvarnú súťaž FAŠIANGY 2016.
17. februára sa žiaci našej školy spolu s p.uč. M.Moravčíkovou  zúčastnili vernisáže a 

slávnostného vyhodnotenia karnevalových masiek, ktoré sme do súťaže poslali. Už pri 
inštalácii prác naše masky zožali veľký úspech a ohlasy. Získali sme krásne ČESTNÉ 
UZNANIE. Veľká vďaka odhodlaným žiakom a učiteľom, ktorí trávili čas nad výrobou 
karnevalových masiek. 

Vystúpenie na plese ZŠ

3.miesto- Lujza Klocáňová (7.A)
Próza 2.kategória 7.-9. ročník:

1.miesto- neudelené
2.miesto- Margarétka Kadašiová (8.A)
3.miesto- Dominik Hurka (7.B)
O knižné ceny a darčekové predmety sa 

postarala Rada rodičov pri ZŠ Strečno, veľ-
ká vďaka za ne.

Lyžiarsky výcvik
Žiaci našej školy (7.-9. ročník) absolvo-

vali lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline 
od 21.2. – 26.2.2016, dozorkonajúce p.uč. 
Mgr. M.Hliníková a Mgr. K.Srnečková.

25. februára sa uskutočnilo Pilotné ove-
rovanie testovacích nástrojov pre žiakov 
9.ročníka ZŠ z MAT a SJL.
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Žiaci druhého ročníka ZŠ SNP Strečno navštívili 19.februára starostu obce v rámci po-
znávania svojej krajiny a výučby vlastivedy. V sprievode p.uč. V.Kottekovej si deti pozreli 
priestory a vyskúšali stoličky poslancov. Žiaci sa zaujímali o prácu starostu, jeho zástupcu 
a poslancov. Mali pripravené otázky a zaujímalo ich naozaj všeličo. Pán starosta trpezlivo 
na otázky odpovedal. Pútavým spôsobom sa druháci dozvedeli o plánovaných akciách, 
aj o histórii obce. Za srdečné prijatie a sladké darčeky ďakujú žiaci 2.ročníka a triedna 
učiteľka.

Návšteva druhákov na obecnom úrade
Do našej knižnice prijala v predvianočný 

čas pozvanie milá pani učiteľka a aj dobrá 
spisovateľka Marta Martinská Ujhaziová. 
Prečítala nám básne zo svojich kníh, ktoré 
deti zaujali. V podaní  autorky zneli predsa 
inak, bolo v nich cítiť cit a lásku, ktorú táto 
milá pani rozdávala v každom slove. Po-
rozprávala o svojom detstve, o svojich skú-
senostiach pri vydávaní kníh a o tom, pre-
čo rada píše. Dvadsaťosem študentov zo 
strednej školy, ktorých ona vyučuje, ako i 
žiaci zo základnej školy, ju zaujato počúva-
li. Každý odišiel z besedy obohatený o doj-
my a veľa detí si zobralo i knižku jej básní 
s jej podpisom. V tento predvianočný čas, 
keď sme si pripomenuli i zmysel Vianoc, 
pokoja a rodinnej atmosféry, to nebol stra-
tený čas. Práve naopak, takéto stretnutia sa 
v našej knižnici budú opakovať.

V mesiaci január prišlo do materskej školy divadlo. Deti z divadelného krúžku v škole  pod 
vedení Vlastimila Slováčka si pripravili dve  krátke scénky.  Rozprávky s ponaučením. Boli 
nielen zábavné, ale aj výchovné. Aj rekvizity, ktoré si deti pripravovali, boli vhodné. Niečo 
sme sa naučili  my,  deti - diváci a isto aj deti –herci. Oceňujeme, že hoci pracujú krátko, 
neboja sa vyjsť pred obecenstvo. Lebo  pred obecenstvom rastú a pomáha im to v rozvoji. 
Posúva ich to v ďalšej práci. Ďakujeme im aj touto cestou. Verím, že sa ešte stretneme. Nech 
sa im darí v ich peknej hereckej kariére.          Ľ.K. za Materskú školu Strečno

Obecná knižnica v Strečne vyhlasuje  li-
terárnu súťaž na témy:

v próze: ,,Ako som sa (ne)bála“
v  poézii ,,Moja rozprávková učiteľka“
Súťaž je určená pre žiakov ZŠ .Vyhod-

nocovať sa bude v dvoch kategóriách pre 
žiakov prvého  a druhého stupňa. Je možné 
práce i ilustrovať. Príspevky je treba nosiť 
do knižnice do 31.3.2016.Tešim sa na vaše 
príspevky, ktoré  budú ocenené peknými 
cenami.        E.Balcárová

Návšteva v knižnici

 „Bez práce 
nie sú koláče...“
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Nivelačný bod v strečnianskom katastri je 
technickým unikátom. Stojí tu už od roku 
1888. Materiál doktora Prikryla detailne 
približuje jeho vznik a históriu. Aj keď je 
bezprostredne pri hlavnej ceste, hustota 
premávky neumožňuje sa s ním z bezpeč-
nostných dôvodov bližšie zoznámiť. Pohľad 
z Váhu a upozornenie pltníkov na jednu z 
našich špecifických zaujímavostí však budí 
pozornosť všetkých, čo nás navštívia.

Všetko, čo urobili na poli mapového zo-
brazovania Uhorska do polovice 18. sto-
ročia, sa stalo nedostačujúcim. Predovšet-
kým chýbali, najmä armáde, podrobné 
mapy veľkých mierok. To si však vyžado-
valo veľký počet školených zememeračov. 
Od roku 1758 preto prestali po každej voj-
ne rozpúšťať hlavný ubytovateľský štáb 
(Generalquartiermeisterstab) a jeho prís-
lušníci sa v mierových časoch odvtedy za-
oberali vojenským mapovaním. Po pod-
písaní hubertsburského mieru v roku 
1763 začali vykonávať podrobné mapova-
nie všetkých krajín habsburskej koruny. 
Podnet na to dal prezident vojnovej rady 
poľný maršal Leopold Joseph von DAUN 
(1705-1766). Napriek tomu, že práce na 
tomto prvom vojenskom mapovaní do-
končili z väčšej časti už za panovania MÁ-
RIE TERÉZIE (1740-1780), je známe - 
podľa jej syna a spoluvládcu JOZEFA II. 
(1780-1790) - ako Jozefínske mapovanie 
(Josephinische Aufnahme). V tom čase 
vypracúvali mapy jednotlivých území 
krajiny v troch mierkach: v takzvanej po-
lovičnej mierke - 1 : 57 600 -, v jednodu-
chej mierke - 1 : 28 800 - a napokon v 
dvojnásobnej mierke - 1 : 14 400. Keď v 
roku 1785 skončili práce na prvom vojen-
skom mapovaní, zistili, že vznikli nejed-
notné a nesúrodé mapové podklady, z 
ktorých nebolo možné vypracovať súvislú 
mapu celej ríše. Preto už v roku 1806 na-
vrhol generál MAYER von HELDENS-
FELD (1765-1842) nové mapovanie, kto-
ré vzápätí nariadil cisár FRANTIŠEK I. 
(1792-1835). Toto mapovanie je známe 
ako Františkovo mapovanie (Franzisze-
ische Aufnahme). Mapy vypracúvali zasa 
v mierkach 1 : 28 800 a 2 : 14 400. Ani pri 
jednom z týchto dvoch vojenských mapo-
vaní nerobili výškové merania. Oficiálne 
ustanovizne nemali o takéto merania záu-
jem. Vyhotovovanie vrstevníc na mapách 
bolo náročné a z vojenského hľadiska v 
tom čase ešte nepovažovali vrstevnice za 
potrebné. Prvé výškové merania robili u 
nás prírodovedci, a to už na konci 18. sto-
ročia. Keď však potom v roku 1851 založi-
li vo Viedni Ríšsky geologický ústav, do-
žadovali sa výškových meraní geológovia. 

Tí totiž potrebovali výškové údaje pre vy-
pracúvanie geologických profilov. Na 
mapy tretieho vojenského mapovania sa 
dostali vrstevnice vďaka českému geogra-
fovi a geodetovi Karlovi Františkovi Ed-
vardovi KOŘISTKOVI (1825-1906). On 
sám uskutočnil celý rad výškových mera-
ní, najmä v Tatrách. Na meranie výšok 
dokonca v roku 1856 navrhol nový prí-
stroj - nivelačný teodolit. Už od roku 1808 
začali meraním Dunaja robiť zameriava-
nie riečnej siete, aby riešili problémy po-
vodní a meliorácií. Tieto práce viedli po-
stupne Slovák Matej HUSÁR (1788?- 1843), 
rodák zo Spišských Vlách Pál VÁSÁRHE-
LYI (1795-1846) a Franz Otto HIERONY-
MI (1803-1850). Merali pritom aj výšky a 
v roku 1835 napojili výškové merania 
riečnej siete na nulovú vodnú hladinu 
Adriatického mora v Rijeke. Pôvodne 
však považovali za základný výškový bod 
pre celú rakúsku ríšu stred číselníka ho-
dín na Dóme svätého Štefana vo Viedni. 
Prvé dve vojenské mapovania, ktoré mali 
vytvoriť podrobné a presné mapy celej 
habsburskej ríše - Jozefínske mapovanie 
(1763-1785) a Františkovo mapovanie 
(1806-1869) -, nesplnili v plnej miere vy-
týčené požiadavky. Armáda už mala väč-
šie nároky na kvalitu máp. Najviac tomu 
pomohol v roku 1866 rakúsky vojenský 
neúspech vo vojne s Pruskom. Upustili 
preto od dokončenia Františkovho mapo-
vania v mierke 1 : 28 800 a namiesto toho 
sa už v roku 1869 začali práce tretieho vo-
jenského mapovania. Pri tomto mapovaní 
vypracúvali už mapy v mierke podľa met-
rického systému - 1 : 25 000. Práce tohto 
mapovania trvali do roku 1887, ale mapy, 
ktoré vznikli z výsledkov tohto podujatia 
- v mierkach 1 : 25 000, 1 : 75 000 a 1 : 200 
000 -, vydávali tlačou ešte aj v priebehu 

druhej svetovej vojny. Výšky pri treťom 
vojenskom mapovaní merali trigonomet-
ricky i barometricky. Prvé výškomery na 
trigonometrické meranie výšok zaviedli 
už v roku 1860. Inštrukcie predpisovali 
merať na rovinách 25 až 150 výškových 
bodov na jeden vymeriavaný mapový list, 
teda na ploche asi 62 km². Na členitých 
vrchovinách a hornatinách 300 až 500 bo-
dov a vo výrazných pohoriach stredných 
výšok a vo vysokých pohoriach zasa 150 
až 300 výškových bodov. Spolu s tretím 
vojenským mapovaním však prebiehalo 
ešte jedno podujatie - medzinárodné vy-
meriavanie. Ešte v roku 1861 navrhol 
pruský generál Johann Jakob BAEYER 
(1794-1885) uskutočniť v strednej Európe 
rozsiahle stupňové meranie na čiare Pa-
lermo - Oslo, čo predstavuje poludníkový 
oblúk dlhý 22o. K tomuto projektu sa po-
stupne pripájali ďalšie európske krajiny, 
takže stredoeurópske vymeriavanie, na 
ktorom sa dohodli v roku 1862, sa už v 
roku 1863, keď sa k podujatiu pripojili aj 
Rusko a Španielsko, zmenilo na európske 
vymeriavanie. Do tejto veľkolepej akcie 
boli v roku 1863 zapojené tieto štáty: Bá-
densko, Bavorsko, Belgicko, Dánsko, 
Francúzsko, Hessensko-Darmstadt, Ho-
landsko, Meklenbursko, Oldenbursko, 
Portugalsko, Rakúsko-Uhorsko, Rusko, 
Sasko, Sasko-Coburg-Gotha, Španielsko, 
Švajčiarsko, Švédsko s Nórskom, Talian-
sko a Wittenbersko. Rakúsko-Uhorsko sa 
k tejto veľkolepej činnosti pripojilo už v 
roku 1862. V roku 1886 zmenili názov 
podujatia na Medzinárodné vymeriava-
nie. Toto podujatie už združovalo všetky 
štáty okrem Anglicka, Čiernej Hory, 
Grécka, Srbska a Turecka. V rámci Medzi-
národného merania, ktorého práce riadil 
v Rakúsko-Uhorsku Vojenský zemepisný 
ústav vo Viedni, sa mali uskutočniť štyri 
veľké operácie -  triangulácia I. rádu,  
presná nivelácia,  astronomické merania a  
kyvadlové merania. Výsledky týchto me-
raní mali slúžiť na vyrátanie tvaru Zeme a 
jej povrchového zakrivenia. Presnú nive-
láciu u nás začali robiť v roku 1873 a do-
končili ju v roku 1898. Výškovú sieť v Ra-
kúsko-Uhorsku pripojili na základný 
nulový bod, ktorým bola hladina Adria-
tického mora v Terste. V roku 1876 ju ur-
čil profesor V. TAROLFI na mareografe 
na móle Sartorio. Značka tohto bodu bola 
na budove s limnigrafom vo výške 3,352 
metra nad strednou hladinou mora. Ne-
skôr však generál Robert DAUDLEBSKÝ 
zo STERNECKU (1839-1910) tento TA-
ROLFIHO výškový údaj o morskej hladi-
ne v Terste opravil - znížil ho o 0,09 met-
ra. Na území rakúsko-uhorskej monarchie 

Základný výškový bod v chotári obce Strečno
RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.

Pôvodné umiestnenie základného výškového 
bodu pri Strečne. 
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merali od spomínaného základného bodu 
v Terste nivelačné trate v celkovej dĺžke 22 
953 km a dohromady zamerali a vyznačili 
16 652 výškových bodov. Pokiaľ to bolo 
možné, kládli nivelačné trate na železnič-
né trate, lebo železničné teleso je dosta-
točne chránené, má dosť pevných objek-
tov na osadenie výškových značiek a má 
rovnomerné sklony. Vznikla tak takzvaná 
sieť rakúsko-uhorského vojenského ze-
mepisného ústavu. Viaceré nivelačné trate 
merali v rámci týchto operácií aj na území 
dnešného Slovenska. V roku 1881 na úze-
mí dnešného Slovenska dva razy preme-
rali nivelačné trate Ostrihom - Nový Te-
kov - Žiar nad Hronom (vtedy Svätý Kríž 
nad Hronom), Žiar nad Hronom - Tur-
čianske Teplice- Vrútky a raz premerali 
nivelačné trate Žiar nad Hronom - Fiľako-
vo - Jesenské, Trnava - Nové Mesto nad 
Váhom - Trenčín - Žilina a Vrútky - Žili-
na. V roku 1882 premerali po druhý raz 
už spomínanú nivelačnú trať od Trnavy 
po Žilinu a dva razy premerali nivelačnú 
trať Vrútky - Poprad - Kysak. V septembri 
1888 nivelovali prielom Váhu cez Malú 
Fatru medzi Vrútkami a Žilinou. V lete 
1890 zas merali nivelačnú trať Kysak - 
Bardejov - Dukla, v roku 1891 nivelačnú 
trať Bánréve - Poprad - Nowy Sacz a na-
pokon v roku 1898 dve merania na nive-
lačnej trati Nové Zámky - Komárno - Ráb 
a uskutočnili kontrolné merania na nive-
lačných tratiach Villány - Hurbanovo, 
Nové Zámky - Komárno a Komárno - 
Ráb. Na území dnešného Slovenska bola 

vtedy pri takejto dvojitej nivelácii stredná 
chyba na jeden kilometer ± 5,3 mm. V 
Rakúsko-Uhorsku určili pre niveláciu se-
dem základných výškových bodov. Na 
území bývalého Československa z nich 
boli dva. Jeden z nich je v Česku pri Lišo-
ve neďaleko Českých Budějovíc. Ten zria-
dili v roku 1877, ale ochranný obelisk na 
ňom je z roku 1889. Keď v roku 1888 nive-
lovali prielom Váhu cez Malú Fatru, určili 
jeden zo siedmich základných výškových 
bodov na území Rakúsko-Uhorska práve 
tu, v doline Váhu, medzi Žilinou a Vrút-
kami neďaleko Strečna. Podobne ako aj 
ostatné základné výškové body i tento sta-
bilizovali vytesanou a horizontálne vy-
brúsenou plochou v skale, ktorú prikryli 
trojdielnym žulovým hranolom, vysokým 
dva metre, s nápisom: Locus perennis di-
ligentissime cum libella Libratio- nis que 
est in Austria et Hungaria confecta cum 
mensura graduum me- ridionalium et pa-
rallelorum quam Europeam vocant. Erec-
tum MDCCCLXXXVIII. (Hlavný pevný 
bod presnej nivelácie vykonanej v Ra-
kúsko-Uhorsku v súvislosti s európskym 
stupňovým poludníkovým a rovnobežko-
vým meraním. Zriadený v roku 1888). Pre 
základný výškový bod pri Strečne určili 
výšku 371,0012 nad nulovou hladinou 
Adriatického mora. Rakúsko-uhorská sieť 
presných nivelácií bola na svoju dobu veľ-
mi dobrým technickým dielom. Merania 
robili prístrojmi Starke-Kammerer a me-
tódou geometrickej nivelácie. Pri meraní 
používali drevené nivelačné laty. Ra-

kúsko-uhorská nivelačná 
sieť bola spojená s nivelač-
nými sieťami susedných 
štátov - Bavorska, Pruska, 
Saska, Württenberska, 
Rumunska, Ruska, Švaj-
čiarska a Talianska. Tento 
základný výškový bod sa 
pôvodne nachádzal pri 
vyústení tunela zo strany 
od Vrútok. V roku 1922 
však premeriavaním zisti-
li, že tento základný výš-
kový bod klesol spolu s 
portálom tunela o 4 cm. 
Pri stavbe druhého tunela 
v roku 1937 ho však mu-
seli zlikvidovať, lebo stál v 
ceste. Pred jeho odstráne-
ním však veľmi starostli-
vým meraním preniesli 
výškovú kótu na štyri po-
mocné značky na vzdiale-
nosť 750 metrov. V roku 
1942 tento základný výš-

kový bod znova preniesli na vzdialenosť 
950 metrov od pomocných značiek na 
zvyšky známej skaly Margita. Sem pre-
niesli aj pôvodný trojdielny žulový hranol 
so spomínaným nápisom. Prvým, ba ani 
druhým, prenášaním presnosť tohto zák-
ladného výškového bodu vôbec nenaruši-
li. V štyridsiatych rokoch však znova zisti-
li pokles pôvodného umiestenia tohto 
základného výškového bodu, a to dokon-
ca o 20 cm. Ako som spomenul, na území 
bývalého Československa boli takéto zák-
ladné výškové body dva. Český výškový 
bod nie je spoľahlivý, lebo ho pre otvore-
nie kameňolomu taktiež museli prenášať, 
čo však nerobili s takou presnosťou ako 
pri prenášaní základného výškového 
bodu pri Strečne. 

Keďže však strečniansky základný výš-
kový bod klesal, čo je však presným mera-
ním podchytené, oficiálne u nás - rozumej 
v Československu - používali ako jediný 
základný výškový bod ten v južnom Čes-
ku. Presnú niveláciu Európy dokončili v 
roku 1890. Už v októbri 1889 však bola 
o týchto prácach v Paríži medzinárodná 
konferencia. O stave nivelačných prác v 
Rakúsko-Uhorsku referoval cisársko-krá-
ľovský námorný kapitán Alexander von 
KALMÁR. 

 Literatúra 
PRIKRYL, Ľ. V.: Vývoj mapového zo-

brazovania Slovenska. Bratislava (Veda) 
1977. FODOR, F.: A magyar térképírás. 
Köt. 2. Budapest 1953. ŠIREK, O.: O slo-
venskej nivelačnej sieti a prácach v nej 
konaných. Slovenský staviteľ, 14, Brati-
slava 1944. ČUBR, E.: O měření Země. 
Časopis pro pěstování mathematiky a 
fysiky, 4, Praha 1875. KRUIS, B.: Poso-
uzení přesnosti nivelačních základů ČSR. 
Zeměměřičský sborník. Praha 1953, s. 
8-45. KRUIS, B.: Srovnávací studium ni-
velačních horizontů ČSR a okolních stá-
tů. Geodetický a kartografický sborník. 
Praha 1957, s. 28-34. PASLER, A.: K his-
torii základního nivelačního bodu Lišov. 
Geodetický a kartografický obzor, 36/78, 
1990, s. 181- 183. PRIKRYL, Ľ. V.: Vývoj 
mapového zobrazovania Slovenska v po-
sledných dvoch storočiach. Z dejín vied a 
techniky na Slovensku, 7, Bratislava 1974. 
SEMERÁD, A.: Geodetické základy Čes-
koslovenska. Časopis československých 
inženýrů, Technický obzor, Praha 1927. 
ŠIMEK, A.: Z dějin měřictví, zeměměřic-
tví a geodetických strojů. Brno 1949. 
PACHHOFER, V.: A volt Osztrák-Magyar 
Monarchia katonai geodéziai munkáinak 
töréneti áttekintése. Térképészeti közlöny, 
4, Budapest 1937. VANKO, J.: Geodetic-
ké siete. In: Kapitoly z histórie geodézie 
na území Česko-Slovenska do roku 1918. 
Bratislava 1991.

Dnešný pohľad na monument 
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Tí, čo poznajú prácu DFS Hajovček a FSk 
Hajov vedia, že hráme na drevené ľudové 
píšťalky. Ale ako chodíme po vystúpeniach 
a súťažiach,  spoznávame aj ďalšie možnosti 
ľudovej tvorivosti a ďalšie ľudové hudobné 
nástroje. A tak sa snažíme rozvinúť mož-
nosti detí a mládeže. 

V školskom roku 2015/16 sme si dali cieľ 
širšie rozvinúť hru na ľudové drevené píš-
ťaly. Na spoluprácu sme oslovili p.Dušana 
Holíka zo spoločenstva „Duša fujary z Očo-
vej“. Aj preto, lebo ako jediný  fujaráš a aj 
učiteľ hudby má hudobné a pedagogické 
vzdelanie. Vypracoval metodiku výuky hry. 
Takže po skončení školenia viete pokračo-

vať vo výuke doma. Využijete jeho spevník 
a DVD, čo je veľká pomoc.

P.Holík si najprv vypočul naše CD „Veru 
moje piesne a ja Vás veľa mám“. Melodika 
nášho regiónu –Terchovej a Strečna mu 
bola blízka, lebo pôsobil v mladosti v FS 
Rozsutec v Žiline. Zistil naše predpoklady, 
možnosti a v mesiaci november prišiel me-
dzi nás. 

Vzali sme do rúk píšťalky aj koncovky, 
ktoré sme si vyrábali s chlapcami a s ľudo-
vým výrobcom v rámci projektu pred pár 
rokmi. A  neostalo iba pri tom. P Holík 
priniesol drevenú píšťalkovú muzičku po-
zostávajúcu zo šiestich píšťal a učili sme sa. 

Fujarová škola v Strečne

Petičný výbor zložený z odborníkov a ve-
rejne činných osôb sa obracia na občanov 
Slovenskej republiky o podporu pre zabez-
pečenie čistoty a kvality vôd prostredníc-
tvom kompetentných orgánov. Niektoré 
body petície sa nás – občanov Strečna, týka-
jú všeobecne a niektoré sú priamo súvisiace 
s naším vodným potenciálom.

Zdôvodnenie petície v plnom znení je zve-
rejnené na webovej stránke obce a petičné 
hárky sú prístupné na obecnom úrade. Záu-
jemcovia môžu petičný hárok  s textom: My, 
dolu podpísaní občania a občianky Sloven-
skej republiky, vedomí si svojej zodpoved-
nosti za seba i naše budúce generácie, odvo-
lávajúc sa na výzvu vedcov a odborníkov „Za 
živé rieky a čistú vodu“ žiadame kompetent-
ných • Ministerstvo životného prostredia 
SR, vládu Slovenskej republiky a Národnú 
radu SR, aby zabezpečili splneníe 8 požia-
davíek uvedených v texte petície podpísať na 
obecnom úrade alebo aj vlastnou iniciatívou 
napĺňať petičné hárky. Požiadavky petičného 
výboru:

1. Spracovanie novej vodnej politiky SR 

Za živé rieky a živú vodu - petícia

Hra na koncovke je spočiatku náročnejšia, 
ale potom je to hra intuitívna. Starší chlapci 
skúšali hrať na fujare. Ale na fujaru už tre-
ba mať fyzické danosti chlapa. Tá oslovila 
hlavne nášho Andreja Jankulára a sadla mu. 
Som veľmi rada,  že nám v dedine vyrastá 
fujaráš   a darí sa mu. Už vystúpil úspešne aj 
pred obecenstvom.

Keďže deti mali dobré hudobné  základy, 
výsledkom dvojdňovej výuky bola spoločná 
hra našich piesní na koncovkách a píšťalko-
vej drevenej muzičke. To sme ani nečakali. 
Spoločne s p. Holíkom sme si v závere dňa 
zanôtili ľudové piesne len tak pre poteše-
nie. Ako zvyknú milovníci ľudovej hudby.  
Prekvapilo nás, že  sa p.Holík sám ponúkol 
do nášho vianočného programu „Tradície 
v srdci 2015“. Sľúbil a aj prišiel.  Tí , čo ste 
boli, mali ste možnosť spoznať ho.

Nie nadarmo sa hovorí,  že „fujara má 
dušu“.  Splynúť s dychom a s kusom krásne-
ho dreva je zážitok. Isto sa ešte stretneme vo 
fujarovej škole. Tí, čo máte záujem o výuku 
na ľudové píšťaly a fujaru,  môžete sa pri-
dať. Kontaktujte ma. Alebo sledujte stránku 
HAJOVček zo Strečna na Facebooku.

Ďakujeme CVČ pri ZŠ SNP v Strečne a p. 
riaditeľovi za ústretovosť pri organizovaní 
fujarovej školy v priestoroch ZŠ. Z príspev-
ku OÚ na činnosť súboru sme si zakúpili 
drevenú píšťalkovú muzičku , ktorú využi-
jeme v ďalšej práci. 

V blízkej dobe  nás čaká  súťaž ľudových 
hudieb a spevákov „Javorové husličky 
2016“. Verím,  že uspejeme a naša snaha 
bude pekne ohodnotená .

Za DFS Hajovček, FSk Hajov Ľ. Kučerová

-zrušenie uznese-
nia vlády SR č .33 z 
21. januára 2015 a 
prepracovanie doku-
mentu „Návrhy orientácie, zásad a priorít 
vodohospodárskej politiky SR do r. 2027“ 
tak, aby vodná politika SR bola starostlivo 
uvážená a spracovaná na základe najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov, za účasti 
zainteresovaných subjektov a v duchu parti-
cipácie a spolupráce;

2. Dôslednú ochranu vôd v súlade s Rám-
covou smernicou 2000/60/ES o vode -zme-
nu kompetenčného zákona č. 575/2001 Z z. 
tak. aby bolo oddelené rozhodovanie o hos-
podárskom využívaní vôd od ochrany vôd

3. Nezávislosť procesu posudzovania vply-
vov na životné prostredie -zmenu zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ži-
votné prostredie a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (ElA/SEA)

4. Dôslednú implementáciu ustanovení 
Rámcovej smernice 2000/60/ES o vode do 
všetkých politík vecne príslušných rezortov; 
pri nových projektoch spoľahlivé zistenie a 

vyhodnotenie ich predpokladaných aj sku-
točných vplyvov na stav vôd a prijatie účin-
ných opatrení na zabránenie zhoršenia stavu 
vôd.

5. Prepracovanie strategických doku-
mentov vodného plánovania v súlade s 
európskou vodnou politikou; vypracova-
nie transparentného, vecného a adresného 
programu opatrení na dosiahnutie dobrého 
stavu povrchových a podzemných vôd a 
jeho realizáciu.

6. V rámci plánu adaptácie na klimatické 
zmeny vypracovanie programu zelenej in-
fraštruktúry a jeho začlenenie do dokumen-
tov vodného plánovania.

7. Vypracovanie úplne novej koncepcie vy-
užitia hydroenergetického potenciálu vod-
ných tokov SR založenej na najlepších do-
stupných vedeckých poznatkoch o vplyvoch 
hydroenergetických zariadení na životné 
prostredie a zahŕňajúcej aj spoľahlivé hod-
notenie ich kumulatívnych vplyvov na stav 
vôd, biotopov a krajiny.

8. Aktívnu a účinnú účasť verejnosti, samo-
správ, občianskych združení, akademických 
a výskumných pracovísk na riešení problé-
mov súvisiacich s ochranou vôd Slovenska.



11. strana5/2015

Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 26. januára 2016 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

Osemnásteho februára sme trinásti čle-
novia Jednoty dôchodcov prežili zaujíma-
vé a pekné popoludnie. Stretli sme sa v ku-
chyni kultúrneho domu, aby sme sa naučili 
niečo nové. 

Hoci sme všetko skúsené gazdinky, neb-
ránime sa novým trendom v gastronómii. 
Preto sme si zorganizovali „minikurz stu-
dených mís a slaných tort.“ Všetko sa dialo 
po vedením skúseného kuchára Miška So-
kolovského. 

Za našich čias sme poznali iba sladké tor-
ty a teraz sme sa naučili urobiť chutnú sla-
nú tortu, ktorú sme aj pekne naaranžovali. 
Vytvorili sme tiež niekoľko studených mís. 
Nakoniec to, čo sme si „ navarili“, sme si 
aj zjedli. Deň sme zavŕšili v družnej debate 
pri poháriku vínka. Usúdili sme, že tento 
deň bol pre nás zaujímavý a užitočný zá-
roveň. 

Miško Sokolovský, tebe sa chceme poďa-
kovať, že si prišiel medzi nás, hoci si mal 
za sebou pracovnú zmenu. Ďakujeme ti, že 
ochotne prídeš, kedykoľvek ťa o to požia-
dame a my si to veľmi vážime.

H.Kuzmányová

KURZ
PRE  RADOSŤ

Občianske združenie Klubu slovenských 
turistov (KST) Uhlík Strečno sa stalo čle-
nom Klubu slovenských turistov ( s prís-
lušnosťou k KST regiónu Žilina) 9.1.2015. 
Zástupcovia oddielu - Dušan Ďurčo  a 
Peter Oberta sa zúčastnili dvoch  valných 
zhromaždení KST RZ, kde sa schvaľovali 
nové stanovy, bola prednesená správa o 
činnosti jednotlivých sekcii a predstavil sa 
regionálny kalendár na rok 2016.

Naše OZ malo ku 31.12.2015 50 členov. 
Z toho  42 dospelých, 2 dôchodcovia, 4 
juniori a 2 deti. 

V minulom roku sme absolvovali všetky 
naplánované akcie s výnimkou výletu na 
Veľkú Raču, keď bolo veľmi nepriaznivé 
počasie. Spolu sme na všetkych našich ak-
ciách prešli 202 km a absolvovalo ich 523 
turistov. Krátky popis ako aj fotky z kaž-
dej akcie sú prístupné na webovej stránke 
http://uhlik.strecno.eu.

Okrem turistických výletov sme zabez-
pečovali i aktivity, ktoré boli rozvojovým 
doplnkom našej činnosti 

8.2.2015 absolvovali kurz prvej pomoci v 
horách, ktorý pripravil Pavol Zrelica. Toh-
to kurzu sa zúčastnilo 25 členov. 

Najvýznamnejšou aktivitou, ktorá vy-
tvorila základ i pre budúce obdobia, bola 
rekonštrukcia chaty na Domašíne.  V máji 
2015 po dohode s obcou Strečno sme zís-
kali do správy obecnú chatu, ktorá bola 
po rokoch chátrania vo veľmi zlom stave. 
Podľa dohody obec zafinancovala materi-
ál na rekonštrukciu vo výške 4 165,- Eur. 
Členovia OZ investovali do rekonštrukcie 
svoju prácu a čas. Spolu tam odpracovali 
1152 hodín. 

Počas rekonštrukcie sa opravili zhnité 
steny, natreli sa steny zvnútra aj zvonka, 
zrekonštruovala sa terasa, natreli a zamre-
žovali sa okná, urobili sa nové podlahy, 
obklady stien, zariadilo sa poschodie na 

Činnost OZ KST UHLÍK Strečno v roku 2015 Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

spanie, kuchyňa sa vybavila novou pecou a 
kuchynskou linkou s novým riadom. Von-
ku sa pripravilo ohnisko s novým sedením. 
V roku 2016 ešte plánujeme opraviť stre-
chu a pivnicu.

Súčasťou rekonštrukcie chaty bola aj 
obnova prístupových chodníkov na Do-
mašín. Vyčistili a vyznačili sme dve trasy 
- jedna ide priamo od hradu Strečno a dru-
há je odbočkou z lesnej cesty po hrebeni 
Domašína. Chata bola slávnostne otvore-
ná počas už tradičnej turistickej akcie po 
strečnianskom náučnom chodníku dňa 
3.10.2015.

V roku 2016 máme naplánované ďalšie 
spoznávanie Slovenska, kde Vás všetkých 
radi privítame.

Dušan Ďurčo, 
predseda OZ KST Uhlík Strečno

Plán turistických akcií 
na rok 2016

 Dátum Cieľ
 9.1. Čipčie (Turie)
 13.2. Grúň
 10.4. Náučný chodník Tri skaly 
  Dohňany
 8.5. Polom - Javorina
 4.6. Vapeč (návšteva múzea)
 2.7. Fačkovské sedlo - Strečno
 14.8. Slovenský raj
 10.9. Vysoké Tatry - Zelené pleso
 1.10. Náučný chodník + guľáš
 29.10. Nočná Javorina
 31.12. Suchý

Výlet do strečnianského Grúňa kde nás privítalo, túto zimu, neuveriteľných pol metra snehu.

Jedna z našich najkrajších 
túr do Roháčov
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Jednotlivé mužstvá (prípravka, žiaci, do-
rast, muži ) intenzívne trénujú 2 -4 x týž-
denne. Kombinujeme telocvičňu a prírod-
ný trávnik na pomocnom ihrisku.

Veríme, že hráči naberú dostatok energie  
do jarnej časti súťaží.

Našich priaznivcov aj širokú verejnosť 
chceme osloviť a požiadať o venovanie 2 % 
z daní v prospech FK Strečno. Vyzbierané 
finančné prostriedky využijeme na zakú-
penie pomôcok a dresov pre mládežnícke 
družstvá. Jednotlivé formuláre  poskytne 
Róbert Benedig, prípadne  prezident klubu 
Bc. Dušan Štadani. Vopred ďakujeme za 
Vašu pomoc.

FK Strečno ponúka svojim fanúšikom na 
predaj  suveníry FK Strečno – šály, čiapky, 
vlajočky na stenu a do auta, info u Róberta  
Benediga. V prípade záujmu nás kontak-
tujte. 

Róbert Benedig, manager FK Strečno, 
robert.benedig@gmail.com 

Futbalový krúžok – prípravka
Náš futbalový krúžok CVČ pri ZŠ, ktorý 

je aj prípravkou pre naše žiacke družstvo, 
poctivo pracuje aj cez zimu. Trénujeme v 
telocvični (streda, sobota). Aby sme len 
netrénovali, tak sme radi prijali pozvanie 
na turnaj prípraviek (roč.2006 a mladší) 
pod záštitou bývalého futbalového repre-
zentanta Rada Zabavníka, ktorý sa usku-
točnil 20.12.2015 v Korni. Na turnaji bolo 
10 družstiev a my sme po 2 výhrach a 3 
prehrách obsadili 7.miesto. Najlepší hráč 
turnaja bol vyhlásený náš Matúš Belko.
Za Strečno nastúpili: Matúš Dvorský, Filip 
Vereš, Mirko Hrašna, Matúš Belko, Adam 
Klocáň, Juraj Ilovský, Marek Praták, Matej 
Repáň, Petrik Hauer a Miško Taraba.                                            

Ďakujeme rodičom za pomoc pri dopra-
ve a štartovnom.

V sobotu 13.2.2016 sme usporiadali v na-
šej telocvični turnaj „starších prípraviek“ 
(štvrtáci, tretiaci).Zúčastnili sa družstvá: 
Strečna, Rajeckých Teplíc, Varína a Bita-
rovej.

Výsledky zápasov: Bitarová-Varín  1:2, 
Strečno-R.Teplice 4:2, R.Teplice-Bitaro-

vá 6:1, Strečno-Varín 4:1,Varín-R.Teplice 
0:1,Strečno-Bitarová 9:1.  Poradie na tur-
naji:       1.Strečno 9b – 17:4, 2.Rajecké Tep-
lice 6b – 9:5, 3.Varín 3b – 3:6, 4.Bitarová 
0b – 3:17

Najlepší strelec: Matúš Belko (Strečno), 
najlepší hráč: Čisecký (R.Teplice), najlep-
ší obranca: Williger (Varín), najužitoč-
nejší hráč: Gancárová (Bitarová), najlepší 
brankár: Jakub Beháň (Strečno). Za Streč-
no hrali Matúš Belko -8 gólov, Denis Ží-
dek „C“ - 6 gólov,  Jakub Beháň -1, Mirko 
Hrašna -1, Matúš Dvorský -1,Filip Vereš, 
Adam Klocáň, Juraj Ilovský, Marek Praták 
a Simon Škripek.

Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, kto-
rí nám pomohli finančne, cenami alebo 
pomocou pri usporiadaní turnaja .V mar-
ci chceme usporiadať takýto turnaj aj pre 
mladšiu prípravku (druháci, prváci),tak 
ak má niekto chuť nám pomôcť, ozvite sa 
nám!                    Peter Beháň, Róbert Vereš

Družstvo žiakov 
Žiaci trénujú 2-3 x týždenne , telocvičňa , 

prírodný trávnik.
Odohrali sme prípravný zápas na umelej 

tráve v Závodí s družstvom Juventus Ži-
lina, hráči 7. ročníka, ktorí nás herne vý-
razne prevýšili.  Pre našich hráčov to bola 
dobrá skúsenosť zahrať si proti kvalitnému 
súperovi. Väčšina našich hráčov hrala na 
umelej tráve po prvýkrát a mali z toho 
dobrý zážitok. Do hry zasiahli všetci hrá-
či aj mladšie ročníky, všetci, ktorí na tento 
zápas prišli  (20 hráčov), aby si vyskúšali 
tento povrch a prostredie. V pláne máme aj 
ďalšie zápasy, sme však limitovaní počasím 
a hracími plochami. 

V priebehu zimnej prípravy budeme  dá-
vať robiť nové registračné preukazy.

Týmto chceme osloviť aj ďalších hráčov, 
ktorí by mali záujem hrávať futbal. Poď-
te medzi nás!  Potrebujeme viac detí, aby 
sme mohli prípadne otvoriť a prihlásiť do 
súťaže dve mužstvá – mladších a starších 
žiakov.  Začiatok jarnej časti sezóny je 10.4. 
(dva týždne po mužoch a doraste).

Róbert Benedig, tréner žiakov

Družstvo dorastu:
Dorast začal intenzívnu prípravu kon-

com januára. Trénujú 3x týždenne.  Tré-
ner Ľubomír Belko informoval, že v  plá-
ne majú niekoľko prípravných zápasov  
(aktuálne sa upresňujú termíny , plochy a 
súperi) na umelej tráve ako aj na prírod-
nom povrchu. Snahou celého FK je začle-
nenie našich dorastencov  do mužstva „A“.  
Máme v pláne našich mladých postupne 
zapájať v jarnej časti do zápasov mužstva 
mužov, aby čo najskôr získavali potrebné 
skúsenosti a uľahčili sme im prechod od 
dorastu k mužom. Veríme, že mladí hráči 
zotrvajú pri športe a futbale a budú našou 
perspektívou a nádejou pre ďalšie sezóny.

Mužstvo mužov „A“ čko 
Ako každú zim, tak aj túto, naše muž-

stvo dospelých začalo 16.1.2016 oficiálne 
spaľovanie vianočných tukov a prípravu 
na jarnú časť. Stretávali sa pravidelne kaž-
dú sobotu aj počas novembra a decembra, 
ale január bol určený trénerom Petrom 
Lončíkom ako oficiálny začiatok prípravy. 
Príprava spočíva vo využívaní strečnian-
skych pamiatok ( hradné schody, Pamät-
ník francúzskych partizánov), telocvične, 
posilňovne v koniarni a prípravné zápasy. 
Našou snahou je vhodné doplnenie kádra, 
a tak sa do prípravy zapojilo aj niekoľko 
nových tvárí, (v čase písania článku v tes-
tovacej fáze). 

Zatiaľ boli odohraté 2 zápasy : 
1. Strážov umelý povrch : 
Strečno vs H.Hričov 4:5
2. Sučany pomocné ihrisko(tankodrom)
Sučany vs Strečno 3:4
Chlapcov ešte čakajú 4 „prípraváky“ a 

26.3, ak všetko pôjde podľa plánu,  by sme 
mali nastúpiť na majstrovský zápas v Rudi-
ne (aktuálne 4. miesto).

Prajeme  chlapcom, aby nabrali veľa  síl a 
pozitívnej energie do bojov o vyššie prieč-
ky v tabuľke a aby pritiahli  fanúšikov na 
náš pomaličky sa rekonštruovaný štadión 
Radinové.

Róbert Kán, hrajúci - vedúci mužstva „A“

Futbalisti počas zimnej prípravy....
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 15.2.2016 sa konalo 10. zasadnutie 

OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 
hlavný kontrolór obce p.Lingeš, zapisovateľka 
p.Janeková, hostia: Ing.Július Ilovský, Ing.Pa-
vol Albrecht, Ing. Vladimír Barčiak, p.Samuel 
Beháň.

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

schopné. 
Uznesením č.39/A volí návrhovú komisiu 

v zložení: Mgr. Erika Kubová, Mgr. Monika 
Obertová. Hlasovanie:  za-9,  proti-0, zdržal sa 
0, neprítomní-0.

Uznesením č.39/B volí overovateľov 10.zá-
pisnice v zložení: Ing. Róbert Benedig, p. Peter 
Oberta. Hlasovanie: 9-0-0-0. 

Uznesením č.40/1 schvaľuje program 10.za-
sadnutia OZ. Hlasovanie: 9-0-0-0. 

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o prie-

bežnom plnení uznesenia č.37 s prevádzkova-
ním zariadenia na zhodnocovanie odpadov a 
záhradníctva žiadateľa All service, s.r.o. Žilina. 
Návrh na vklad do katastra je potrebne schváliť 
OZ.

Uznesením č.40/2 OZ schvaľuje bezplatné 
zriadenie vecného bremena v prospech obce 
Strečno ako vlastníka existujúceho vodovodu. 
Hlasovanie: 9-0-0-0. 

3. Nové zadanie ÚP SÚ Obce Strečno
V zmysle legislatívy (§ 31 ods.2 stavebného 

zákona) je pre schvaľovanie zmien a doplnkov 
v ÚP potrebné zabezpečiť o.i. Zadanie územné-
ho plánu. Cena za vypracovanie nového ÚP by 
bola vo výške cca 22  - 32 tis. €. Vzhľadom na 
krátkosť času oboznámenia sa so zámerom sa 
tento bod programu presunie na ďalšie zastu-
piteľstvo. 

Uznesením č.40/3 schvaľuje návrh Mgr. Du-
šana Ďurča na presunutie schválenia nového 

zadania ÚP SÚ obce Strečno na ďalšie zasadnu-
tie OZ. Hlasovanie: 8-1-0-0.

4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Schválenie PHSR  pre združenie obcí MTD na 

roky 2015-2020 a Akčného plánu rozvoja obce 
Strečno

Starosta obce informoval poslancov, že je po-
trebné schváliť PHSR  MTD obecným zastupi-
teľstvom na roky 2015-2020 ako aj Akčný plán 
rozvoja obce Strečno. PHSR je všeobecný do-
kument, na základe ktorého môže obec žiadať 
o NFP a dotácie zo štátneho rozpočtu alebo po-
krývať všetky druhy aktivít, na ktoré je možné 
žiadať o dotácie. Po diskusii poslancov poslanec 
Mgr. D. Ďurčo navrhol, aby PHSR MTD bol 
schválený s doplnením prednesených pripo-
mienok.

Uznesením č. 40/4 OZ schvaľuje Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Zdru-
ženie obcí Mikroregión Terchovská dolina na 
roky 2015-2020 s doplnením pripomienok.

Hlasovanie:  9-0-0-0.
Uznesením č. 38/6 OZ berie na vedomie in-

formáciu o predloženom Akčnom pláne obce 
Strečno.  Poslanci o Akčnom pláne obce Streč-
no rozhodli, že sa doplní a jeho schválenie sa 
presunie na ďalšie zasadnutie.

Uznesením č. 40/5 schvaľuje Presunutie 
schválenia  Akčného plánu obce Strečno na 
ďalšie zasadnutie OZ. Hlasovanie: 9-0-0-0. 

5. Kontrola NKÚ
Starosta obce informoval o prijatých opatre-

niach, ktoré nám vyplynuli z kontroly NKÚ. 
Uznesením č. 38/3 OZ berie na vedomie in-

formáciu o prijatých opatreniach na odstráne-
nie zistených nedostatkov z vykonanej kontroly.

Boli vypracované  nové zásady hospodárenia 
s majetkom. 

Uznesením č.40/6 OZ schvaľuje zásady hos-

4. apríla pri príležitosti vizitácie streč-
nianskej farnosti navštívil biskup žilin-
skej diecézy Mons. doc. ThDr. Tomáš 
Galis, PhD. v sprievode dekana farnosti 
Ladislava Guru a svojho tajomníka aj 
starostu obce na pôde obecného úra-
du, keď sa predtým tiež stretol s vede-
ním základnej školy. V neformálnom 
priateľskom rozhovore sa informoval o 
živote v našej obci, ktorú ako rodák z 
Vrútok  veľmi dobre pozná. Viažu sa mu 
k nej spomienky z detstva, ale takisto ju 
častokrát navštívil i počas výkonu svo-
jej funkcie. Vníma náš potenciál a dúfa, 
že moderné technológie nenarušia bez-
prostrednú ľudskú vzájomnosť, čomu 
by mohla napomáhať i  miestna ponuka 
turizmu.

Starosta Strečna Dušan Štadáni mu 
venoval knihu o Strečne a pestrú šká-
lu propagačných materiálov. Spolu s 
Pavlom Albrechtom ho informoval o 
plánoch a potrebách obce, o štruktúre 
vierovyznania a podpore náboženského 
života spoluprácou s farským úradom, 
pravidelnými príspevkami v obecných 
novinách, ako aj pozornosťou venova-
nou kostolu sv. Žofie vo vydávaných 
publikáciách.

Biskup Galis taktiež venoval starostovi 
aktuálny časopis diecézy a ďalšie materi-
ály o jej živote.

Po rozlúčke cestou na slávnostný obed, 
zabezpečený na farskom úrade  našim 
dekanom, sa biskup so svojim sprievo-
dom zastavil ešte na Gazdovskom dvo-
re, kde pozdravil pltníkov a posvätil im 
plte, ktoré práve pripravovali na blížiacu 
sa sezónu a ktoré už viackrát využil na 
prezentáciu kraja svojim návštevám.

/pa/

Návšteva biskupa
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
podárenia s majetkom obce.

Hlasovanie:  9-0-0-0. 
6. Schválenie VZN
VZN č.1/2016 o určení výšky dotácie na pre-

vádzku a mzdy na deti v školských zariadeniach
Účelom tohto VZN je určiť výšku poskytnutia 

a spôsob použitia dotácie na mzdy a prevádzku 
na dieťa MŠ a ďalších školských zariadení. 

Uznesením č.40/7 OZ schvaľuje VZN 
č.1/2016. Hlasovanie: 9-0-0-0.

VZN č. 2/2016 – O určení miesta a času zá-
pisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej do-
chádzky. 

Uznesením č.40/8 OZ schvaľuje VZN č. 
2/2016. Hlasovanie: 9-0-0-0.

7. Rôzne
Sťažnosť na rozhodnutie OZ. Radka Neomá-

nyová sa sťažovala na nepridelenie nebytových 
priestorov v KD, ktoré boli prenajaté inému 
nájomcovi. Ide len o nebytový priestor, ktorý 
sa prideľuje dočasne občanom v zlej sociálnej 
situácii, ktorí majú v obci Strečno trvalý pobyt. 

Uznesením č. 38/4 OZ berie uvedenú infor-
máciu na vedomie.

Žiadosť o finančnú podporu pre Oživené re-
meslá.

Uznesením č. 38/7 OZ berie uvedenú infor-
máciu na vedomie s tým, že žiadosť sa vráti späť, 
nakoľko nespĺňa podmienky VZN č.5/2015. 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre  ob-
čianske združenie Minikárový klub Strečno vo 
výške 300 €. Občianske združenie bude propa-
govať obec Strečno vo všetkých materiáloch, tý-
kajúcich sa podujatia „Preteky minikár – Skla-
biňa 2016.“

Uznesením č.40/9 OZ schvaľuje dotáciu na 
zapožičanie časomiery na preteky

Hlasovanie:  8-0-1-0. 
Príprava a stav rekonštrukcie mostov č. 266  a 

269 (mosty na I/18) pri obci Strečno. Únosnosť 
vozovky v prípade odklonenia dopravy cez obec 
Strečno je nevyhovujúca pre prejazd odklone-
ných vozidiel. Je potrebné vypracovať projekt 
rekonštrukcie cesty.  III/2087. Obchádzka sa 
nebude môcť využiť, pokiaľ sa nezrealizuje re-
konštrukcia cesty podľa spracovaného a odsú-
hlaseného projektu.

Uznesením č. 38/5 OZ berie uvedenú infor-
máciu na vedomie.

8. Diskusia
Pani Badibangová poukázala na poškodené 

zrkadlo na križovatke Kamennej ulice a Ulice 
28.októbra a na jamu po autobusovej zastávke 
pri Pomníku FP. Pre bezpečnosť cestnej pre-
mávky budú osadené nové zrkadlá aj na kri-
žovatke ulíc Kamenná a 24.apríla,  Záhradná a 
28.októbra.

Pán Štefan Oberta navrhol, aby sa vykonala 
údržba zelene od lávky po kompu na Ulici SNP 
a na ceste na cintorín. Vzniesol požiadavku na 
rozšírenie kamerového systému v obci na prí-
stupových cestách a aby sa doplnili informačné 

tabule.
Pán A. Klocáň navrhol, aby sa súbežne s ces-

tou III/2087 do priemyselnej zóny urobil provi-
zórne spevnený bezpečný pás pre chodcov.

Uznesením č. 38/2 OZ berie pripomienky 
poslancov na vedomie.

Zapísala: Eva Janeková
Dňa 14.3.2016 sa konalo 11.zasadnutie OZ. 

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, hlavný 
kontrolór obce p.Lingeš, zapisovateľka p.Jane-
ková, hostia:  Ing.Pavol Albrecht, Ing. Vladimír 
Barčiak, p.Samuel Beháň, Ing.Ladislav Hode-
marský. Ospravedlnená: p.Badibangová

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

schopné. 
Uznesením č.42/A volí návrhovú komisiu v 

zložení: Ing. Róbert Benedig, p.Alfonz Klocáň. 
Hlasovanie: 8-0-0-1.

Uznesením č.42/B volí overovateľov 11.zá-
pisnice v zložení: p.Štefan Oberta, , Mgr.Dušan 
Ďurčo.  Hlasovanie: 8-0-0-1. 

Uznesením č.43/1 schvaľuje program 11.za-
sadnutie OZ. Hlasovanie: 8-0-0-1.

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o prie-

bežnom plnení Uznesenia č. 41/1 z predchá-
dzajúceho zasadnutia OZ. 

3. Územný plán obce Strečno
Ing. Barčiak oboznámil poslancov, že spra-

covanie ÚPN je podmienené základným do-
kumentom – Zadaním, ktoré rámcovo a kon-
cepčne dlhodobo rieši rozvoj celého sídelného 
útvaru. Naň nadväzuje Územný plán so zame-
raním na intravilán i extravilán.

V  stavebnom zákone je  povinnosť obce pre-
rokovať ÚP 1x za štyri roky aj s príslušnými do-
plnkami. Pôvodné zadanie ÚP sa nenašlo ani v 
štátnom archíve. V novom zadaní ÚP by bolo 
potrebné riešiť  Nábrežnú ulicu ohľadne IBV. 
ÚP obcí a miest nie je možné už riešiť doplnka-
mi, ale len novým zadaním. Cena za vypracova-
nie nového UP je 27-32 tisíc Eur a jeho vypra-
covanie trvá 2-3 roky. Koncept musí obsahovať 
správu ekológa o vplyve na životné prostredie. 
Ďalej koncept by sa musel prerokovať s verej-
nosťou a orgánmi štátnej správy.

Po diskusii poslanci navrhli, aby sa formou 
dotazníka zistili návrhy, podnety občanov, ich 
spokojnosť so súčasným stavom. Potom by sa 
zvolilo riešenie, či je potrebné vypracovanie no-
vého ÚP, alebo nám na niekoľko rokov vystačí 
aj súčasný ÚP.

Uznesením č.44/1 OZ odporúča pripraviť 
verejnú anketu k otázkam ďalšieho územného 
rozvoja.

4. Akčný plán programu rozvoja obce Strečno 
Prílohou PHSR Mikroregiónu Terchovská 

dolina bol Akčný plán programu rozvoja obce 
Strečno. Na základe pripomienok poslancov 
bol Akčný plán doplnený o malé pozemkové 
úpravy Kamenné, autobusové zastávky, retar-
déry – spomaľovače, rozšírený kamerový sys-

tém, informačné tabule, brožúry, propagačné 
materiály, rozšírenie náučného chodníka, vy-
budovanie sociálnych zariadení pod hradom 
Strečno. Na základe pripomienok poslancov do 
PHSR by sa zahrnul aj nový ÚP obce Strečno, 
odbočenie pod hradom Strečno, zberný dvor, 
oddychová zóna pre rodiny s deťmi s preliezač-
kami, hojdačkami, ihriskom.

Uznesením č.43/2 OZ schvaľuje Akčný plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Hla-
sovanie: 8-0-0-1.

5. Rôzne
Dotácia KIA Pontis fondu pre neziskové or-

ganizácie, obce a mestá v rámci dopravnej vý-
chovy. Starosta uviedol, že bol podaný projekt 
na dopravné ihrisko v areáli školského dvora. 
Naše náklady na výstavbu dopravného ihriska 
by boli vo výške 10%.

Uznesením č. 41/3 OZ berie uvedenú infor-
máciu na vedomie.

Kontrola z IŽP. Starosta informoval, že bola 
vykonaná kontrola skladovania stavebného od-
padu, pneumatík a iného nevhodného odpadu 
za KD. Je podaný projekt na zberný dvor. V prí-
pade neuspenia musí obec vyčleniť prostriedky 
z rozpočtu obce min. na oplotenie a označenie 
miesta na uskladnenie odpadu. 

Uznesením č. 41/4 OZ berie uvedenú infor-
máciu na vedomie.

6. Diskusia
Mgr. Dušan Ďurčo vzniesol požiadavku na  

vyčistenie parkoviska pod Domašínom 
P. Klocáň navrhol, aby sa vyčistilo okolie 

Váhu od p. Klimovej po hrad Strečno. Starosta 
poznamenal, že v jarnom období túto činnosť 
pravidelne vykonávajú rybári a priebežne aj 
zamestnanci. Ďalej sa spýtal na ukončenie prác 
1. etapy nadstavby a rekonštrukcie MŠ. Peter 
Oberta uviedol, že rekonštrukcia spojená s nad-
stavbou MŠ bude do 1.9.2016 ukončená. 

V rámci diskusie bolo spomenuté aj vyčistenie 
parkoviska pod hradom Strečno. Starosta oslo-
ví  správu ciest spolu s p. Martinickým, ktorý v 
letnom období prevádzkuje bufet po hradom.

Ing. Sokolovská pripomenula, aby sa vyčistili 
kanálové vpuste, lebo sú po zime zanesené.

P. Štefan Oberta uviedol, že pri silných daž-
ďoch steká voda silným prúdom  aj so štrkom 
po hlavnej ceste smerom od parkoviska pod 
hradom k mostu. Podotkol, aby sa odvodnenie 
riešilo pri rekonštrukcii mostov. 

Mgr. Obertová sa informovala na funkčnosť 
nového osvetlenia. Starosta uviedol, že osvetle-
nie je v záruke a postupne sa odstraňujú chyby 
v rámci tejto záruky.  

Hosť, Ing. Hodermarský, poukázal na sklád-
ku plastov v areáli bývalého PD. Starosta vyzve 
vlastníkov pozemkov v areáli PD na odstrá-
nenie nedostatku. Tiež upozornil na potrebu 
osadenia zrkadiel pri výjazdoch z  Nábrežnej a 
Športovej ulice na Sokolskú ulicu. Starosta pri-
sľúbil nápravu.

Uznesením č. 41/1 OZ berie pripomienky 
poslancov na vedomie.

Zapísala: Eva Janeková
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Dňa 15. mája budeme sláviť sviatok 
Zoslania Ducha svätého, Svätoduš-

nú nedeľu (Turíce). Svätodušné sviatky 
majú svojou zvesťou rovnakú dôležitosť 
pre spásu človeka ako sviatky narodenia, 
ukrižovania, smrti a zmŕtvychvstania Ježi-
ša Krista. Tieto cirkevné slávnosti nám pri-
bližujú udalosť, ktorou vrcholí spasiteľné 
dielo Ježiša Krista počnúc jeho narodením, 
cez smrť a zmŕtvychvstanie, až po jeho ná-
vrat do neba a zaujatie miesta po pravici 
Boha Otca. Odtiaľ, plnosťou svojej moci na 
nebi, aj na zemi,  Ježiš zosiela na apošto-
lov Ducha svätého, aby ich usmernil, ako 
majú svedectvo o Spasiteľovi sveta, Ježišovi 
Kristovi šíriť všetkým národom, ako majú 
zvestovať, že Ježiš prišiel obnoviť svet: „A 
ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, 
všetko tvorím nové!“ (Zj 21,15). A odvtedy 
Duch svätý skrze slovo Božie pôsobí stále. 
Bola to svätodejinná udalosť, lebo vtedy 
v Jeruzaleme prijalo vieru v Ježiša Krista 
približne tisíc ľudí. Začali sa písať dejiny 
kresťanskej cirkvi. Svätý Duch ju vedie, 
posväcuje, osvecuje a udržuje na ceste 
pravdy. V deň Turíc sa Kristova Veľká noc 
završuje vyliatím Ducha svätého, ktorý je 
zjavený, daný a udelený ako božská osoba. 
V tento deň je naplno zjavená Najsvätej-
šia Trojica a zároveň bola Cirkev zjavená 
svetu. Od tohto dňa je kráľovstvo, ktoré 
ohlasoval Kristus, otvorené pre všetkých, 
čo v neho veria.    Duch svätý je prameňom 
života. Z neho čerpáme bez toho, aby sa on 
sám vyčerpal. Je to božský prameň, ktorý 
osviežuje a posilňuje našu vieru. Je ohňom, 
svetlom a pomazaním, ktoré lieči naše 
rany. V Duchu svätom prúdi naším srd-
com láska. Povzbudzuje nás veriť, dúfať a 
milovať, robiť dobro a vytrvať: „Sám Duch 

sa ujíma našej slabosti a sám Duch sa za 
nás prihovára nevýslovnými vzdychmi.“ 
(Rim 8,26) Duch svätý zasádza do nás Boží 
život a stále ho v nás udržiava. Už nie sme 
obyčajnými ľuďmi, sme novými ľuďmi. 
Sme Božími synmi a dcérami ako hovoril 
Kristus: „Ak sa niekto nenarodí z vody a 
z Ducha svätého, nemôže vojsť do Božie-
ho kráľovstva!“ (Jn 3,3) Plamene, ktoré v 
nás Duch svätý roznecuje, a ktorými nás 
chce zapojiť do budúceho nového sveta, 
sú láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dob-

rota a veľkodušnosť. K symbolom Ducha 
svätého patrí najmä voda,  ktorá naznačuje 
jeho pôsobenie pri krste. „Symbolika vody 
naznačuje pôsobenie Ducha Svätého pri 
krste,(1218) pretože sa voda po vzývaní 
Ducha Svätého stáva účinným sviatost-
ným znakom nového narodenia: podobne 
ako sa náš prenatálny vývin, ktorý pred-
chádzal naše prvé narodenie, uskutočnil 
vo vode, tak aj krstná voda v skutočnosti 
znamená, že naše narodenie pre Boží život 
dostávame v Duchu Svätom. Ale ako „sme 
v jednom Duchu pokrstení“, tak sme aj 
„napojení jedným Duchom“ (1Kor 12,13). 
Duch je teda aj osobne živou vodou, kto-
rá vychádza z ukrižovaného Krista ako zo 

Sviatok  

Zoslania Ducha 
Svätého

svojho prameňa a v nás prúdi do večného 
života.“ (KKC 2652). Oheň symbolizuje 
pretrvávajúcu silu Ducha svätého. „Kým 
voda znamená narodenie a plodnosť života 
udeleného v Duchu Svätom, oheň je sym-
bolom pretvárajúcej sily pôsobenia Ducha 
Svätého. Prorok Eliáš, ktorý „povstal… ako 
oheň“ a ktorého „slovo blčalo ohňom sťa 
fakľa“ (Sir 48,1), svojou modlitbou privolal 
oheň z neba na obetu na vrchu Karmel ako 
predobraz ohňa Ducha Svätého, ktorý pre-
tvára to, čoho sa dotkne. Ján Krstiteľ, ktorý 
ide pred Pánom „s Eliášovým duchom a 
mocou“(718) (Lk 1,17), zvestuje Krista ako 
toho, ktorý „bude krstiť Duchom Svätým 
a ohňom“ (Lk 3,16), Duchom, o ktorom 
Ježiš povie: „Oheň som prišiel vrhnúť na 
zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul“ 
(Lk 12,49). V podobe „ohnivých jazykov“ 
spočinie Duch Svätý v turíčne ráno na 
učeníkoch a naplní ich sebou. Duchovná 
tradícia zachová tento symbol ohňa ako je-
den z najvýraznejších symbolov pôsobenia 
Ducha Svätého: „Ducha neuhášajte“ (1Sol 
5,19). (KKC 1127, 2586,)  Najznámejším 
zo symbolov je holubica. Na konci potopy 
(ktorej symbol sa týka krstu) sa holubica, 
ktorú vypustil Noe, vracia s čerstvou oli-
vovou ratolesťou v zobáku, ktorá znamená, 
že zem je znova obývateľná. Keď Ježiš vy-
stupuje po svojom krste z vody, zostupuje 
na neho Duch Svätý v podobe holubice a 
zostáva nad ním. Duch zostupuje do očis-
teného srdca pokrstených a spočíva v ňom. 
V niektorých kostoloch sa najsvätejšia Eu-
charistia uchováva v kovovej schránke v 
podobe holubice (columbarium) zavesenej 
nad oltárom. Symbol holubice na označe-
nie Ducha Svätého je v kresťanskej ikono-
grafii tradičný. (KKC 1219, 535)           AM

18. marca 2016 sme mali výročnú členskú 
schôdzu, na ktorej sa zúčastnilo 80 našich 
členov. Prítomný bol aj starosta obce pán 
Dušan Štadáni a riaditeľ US SČK v Žiline 
pán Martin Brňák. Uctili sme si pamiatku 
členov, ktorí nás opustili – Evka Drevená-
ková, Janka Šoltýsová, Ľudmila Ďuračková 
a Anežka Cigániková.

Zhrnuli sme našu celoročnú prácu. Tri-
krát do roka mávame odber krvi. V mi-
nulom roku sa ho zúčastnilo 105 darcov. 
Tak ako po minulé roky sme zabezpečovali 
prvú pomoc pri Behu oslobodenia  obce, 
Behu do hradných schodov a pri oslavách 
na Pamätníku francúzskych partizánov.

Staráme sa o hroby partizánov na sta-
rom cintoríne a vysádzame kvety na Zvo-
nici. Chceme sa touto cestou poďakovať i 
Alenke Cigánikovej, Marienke Cingeľovej 
a Miladke Tarabovej, ktoré nám v tom po-
máhajú.

Prvýkrát sme zorganizovali akciu Via-

nočný koláčik, na ktorú nám donieslo veľa 
ľudí zákusky a tie sme poroznášali našim 
spoluobčanom.

Už tretíkrát sme zorganizovali zájazd na 
Staré Hory. A získali sme 12 nových členov 

Miestny spolok Červeného kríža v Strečne bilancuje
do nášho spolku.

Aj v roku 2016 sa tešíme  na ďalšiu spo-
luprácu s Obecným úradom a ostatnými 
zložkami v našej krásnej obci Strečno.

Veronika Samcová, Eva Vojvodová
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Šiesteho marca 2016 nás opustil pán 
Pavol Melo. Jeho spojenie so Strečnom, 

s ktorým sa rozlúčil ako momentálne naj-
starší muž, ho radí k najvýznamnejším 
osobnostiam rodnej obce.  Pre pamätníkov 
i súčasníkov predstavuje svojim životom 
symbol obchodníka. Predával pred vojnou, 
za „socíku“,  aj v demokracii. Za pultom 
strávil 65 rokov.

Tvárou k zákazníkom sa prvýkrát posta-
vil ako učeň presne 14. októbra 1938, keď 
mal štrnásť rokov. V jeho prípade sa dá po-
vedať, že jablko nespadlo ďaleko od stro-
mu. Otec prevzal obchod na žiadosť farára 
po zlom gazdovi, ktorý vraj zle hospodáril. 
V roku 1943, keď mal devätnásť rokov, pre-
vzal obchod a stal sa vedúcim, presnejšie 
„šéfkom“, ako ho v Strečne poznal každý. 
Otváral o šiestej ráno, otvorené bolo do ve-
čera sedem dní v týždni. Obchod bol spolu 
s krčmou v jednom objekte. Keď zavrel ob-
chod, obsluhoval v krčme. Sortiment bol 
vtedy úzky, predávali napríklad cukríky, na 
ktoré si museli robiť vrecká, cukor bol koc-
kový, ale aj vo zvonoch, ktoré museli sekať. 
Jedným z viacerých ťažkých období bola 
vojna. Spomínal na Povstanie, útek z ob-
chodu smerom na Vrútky, pobyt na Javo-
rine. Tesne pred útekom doviezli tovar, ale 
stihol vziať len tržbu a obchod rozkradli. 
S tržbou sa vydal na Javorinu, kde ju odo-
vzdal partizánom a vrátil sa do Strečna.

Každodenný kontakt s ľuďmi ho samo-
zrejme nemohol oddeliť od života v obci. 
Krčma bola vždy miestom, kde sa „všetko“ 
preberie. No nielen obchod bol spojov-
níkom. Ako 15 ročný z vlastnej iniciatívy 
založil futbalové mužstvo  Slávia Strečno. 
Zápasy hrali iba mimo súťaž. „Vyjednali“ 
ich aj so Žilinou (prehrali 24:0), ale aj s 
Čadcou, Martinom, či Dolným Hričovom 
– kde išli na bicykloch aj po traja, iba cez 
Žilinu peši. Do Vrútok si zariadili odvoz 
na voze. Gazda im pri tuneloch povedal, 
nech prejdú na druhú stranu tunelom, 
nech si koník oddýchne. Tam ich však 
nečakal, pretože sa vrátil,  a tak museli ísť 
ďalej pešo. Zápasy s dedinami mali tiež 
svoju „atmosféru“. V Rosine ich naháňali 
kameňmi, z Trnového ušli cez horu.

Predajňu potravín aj pohostinstvo viedol 
sám do roku 1946, kedy mu začala pomá-
hať manželka. Za zmienku z tohto obdobia 
stojí inventúra (vtedy sa robila približne 
raz za dva roky), pri ktorej mal veľký pre-

bytok. Po ukončení revízie dostal  odmenu 
– decembrový plat  87 tisíc korún. Kúpil si 
aerovku, to bolo vtedy jediné auto v dedi-
ne. Robil vodiča svadobčanom, na krstiny, 
ale keď bolo treba, aj do nemocnice. V roku 
1953 bola mena peňazí  a on sa stal podo-
zrivým. Mal veľkú prehliadku v obchode, 
ale nikde, ani na povale ani v pivnici mu 
nič nenašli. Vtedy sa bál pri každom kroku, 
keď vyšiel z chalupy.  Keď už mu nemohli 
nič našiť, vzali mu auto, vraj ho potrebu-
jú na okrese. Ale obyvatelia spísali petície 
(zvlášť ženy a zvlášť muži)  a po niekoľkých 
mesiacoch mu ho vrátili.

Pôsobil v Spotrebnom družstve Budúc-
nosť, neskôr v Jednote, ktoré sídlilo spolu 
s krčmou v terajšom penzióne Irenka.  Ur-
čitý čas bola predajňa i dome u Chudíkov 
(neskôr Anett textil) s priamym vstupom 
od cesty.

Od roku 1964 Pavol Melo šéfoval novo-
postavenej Jednote (terajší Supermarket 
COOP). V pohostinstve a predajni potra-
vín mal šesť až sedem zamestnancov. Si-
tuácia sa zmenila, robilo  sa na  zmeny a 
začali tiež variť pre školskú mládež a pre 
dôchodcov. Menila sa doba, ľudia si zača-
li robiť väčšie nákupy, sortiment sa rozši-
roval, predavači už museli mať plášte, byť 
pedantnejší a obchod udržiavaný vo väčšej 
čistote.

Prevádzka vždy musela byť čistá, preda-
vačky museli byť čestné, v krčme každý 
deň čisté obrusy na stoloch. „Keď nebol 
poriadok, sám som ho urobil a potom som 
povedal: A takto to chcem mať! “ spomínal 
pán Melo.

Ako čas plynul, obchod starol a jeho šéf 
ho chcel zrekonštruovať. Doviezli mu  ma-
teriál – tehly, pracovnú silu, ale on medzi-
časom zbadal v Grande priečky z plexiskla, 
tak robotníkov poslal preč. „Šéfko, nehne-
vaj sa, pošlem ti materiál aj ľudí  a ty ich 
pošleš preč“, povedal Pavlovi Melovi vedú-
ci podniku. Ale nakoniec privolil a streč-
nianska predajňa sa zmenila na nepozna-

nie. Pri ďalšej modernizácii v 80. roku mu 
z podniku poslali 180 tisíc. Pýtal sa: „Kto je 
tu z podniku? A oni povedali: Na podniku 
povedali, tam je šéfko, nech si rozkáže, čo 
majú robiť. Tak som všetko zmodernizo-
val.“ usmieval sa pri spomienke pán  Melo.

Nezaháľal ani po páde socializmu. V 
roku 1991 sprivatizoval obchod na potra-
viny (2/3 súčasnej budovy pizzérie Alžbet-
ka - pôvodnej predajne ovocia a zeleniny) 
a viedol ho až do roku 2003. Aj v tomto ob-
dobí bol úspešný. „Robil som väčšiu tržbu 
ako Jednota, ceny som dával s malým raba-
tom, celé Strečno chodilo ku mne nakupo-
vať. Keď prišli synovia z roboty, chodili mi 
pomáhať, pretože som nestačil,“ opisoval 
posledné obdobie neuveriteľne dlhej ka-
riéry strečniansky obchodník. Až po prí-
chode obchodných reťazcov sa mu pokazil 
„kšeft“, vtedy už nemohol konkurovať Jed-
note ani ostatným. V roku 2003 svoj po-
sledný obchod zatvoril. V jeho úspešných 
obchodníckych praktikách pokračuje jeho 
syn a vnuci, na mieste obchodu a po odkú-
pení zvyšnej časti od obce , kde bolo ka-
derníctvo,  vznikla pizzéria. Pomenovali ju 
po nebohej manželke slávneho strečnian-
skeho „šéfka“.  

Tam mal stále možnosť priestor sledo-
vať ako to ide, oddychovať a odovzdávať 
skúsenosti ďalším. A spomienky na ob-
ľúbených zákazníkov, ale aj závistlivcov – 
neprajníkov, na krušné časy v totalitných  
časoch, ale aj na vyznamenania, ktorých 
dostal niekoľko (okrem vyznamenania 
Antonína Novotného, ktoré mu nedali pre 
nezmyselné podozrenie).  

S pánom Pavlom Melom sme sa s úctou 
rozlúčili deviateho marca.  A v mysli sme 
mali časy, keď sme ho stretali,  možno po-
vedať, iba v aktívnom živote. Lebo aktívny 
bol stále. Bol studnicou poznania miestne-
ho života. Symbolom človeka, pre ktorého 
bol obchod priam poslaním. Ako správny 
obchodník si však svoje skúsenosti často-
krát nechával iba pre seba. Pretože ich bolo 
príliš veľa a neboli iba radostné. No to, že 
zvládol prežiť svoj obchodnícky život po-
čas mnohých spoločenských a politických 
zmien, je dôkaz jeho šikovnosti a ľudskej 
cti.

S použitím článkov zo Žilinského večerní-
ka a Strečnianskeho hlásnika a z vlastných 
záznamov a rozhovorov spracoval Pavol 
Albrecht

Obchodník
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Príležitosť pookriať, osviežiť svoju dušu 
i telo a prežiť niečo pekné s príjemnými 
ľuďmi sme využili 13. a 14. marca 2016 
na akcii nazvanej „Veľkonočná Praha“. 
Toto dvojdňové podujatie  organizovala a 
sponzorsky sa na ňom podieľala CK TRIP, 
magistrát mesta Prahy a umelci, ktorí vy-
stupovali na jednom z podujatí. A vďaka 
týmto sponzorom sme mali väčšiu časť 
akcií  zdarma. Akcia bola venovaná pre 
deti z DD, hendikepované deti, pre deti a 
dospelých z domovov sociálnych služieb, 
pre postihnuté deti, dospelých ZŤP, orga-
nizácie pracujúce s týmito ľuďmi a tiež pre 
seniorov. Preto sme túto ponuku využili a 
spolu so ZO Jednoty dôchodcov zo Strá-
ňav, Varína, Brodna a Bytče sme navštívili  
naše bývalé hlavné mesto.

Vďaka veľmi šikovnej sprievodkyni CK 
sme videli veľmi veľa zaujímavého, či už 
to boli kultúrne alebo historické pamiatky, 
ktorých je v Prahe neúrekom. Ale čo bolo 
pre nás asi najvzácnejšie, p. sprievodky-
ňa nám vybavila návštevu Senátu a Par-
lamentu ČR. Pekným zážitkom bola tiež 
hodinová plavba po Vltave s kráľovským 
pohostením.

Nedá sa opísať všetko, čo sme videli. 

Ale bolo toho toľko, že večer sme padali 
od únavy a nevládali sme už ani navštíviť 
Hospodu u Švejka, na ktorú sme sa celý 
deň tešili a mali sme ju blízko nášho ho-
tela.

Na druhý deň sme navštívili veľkonočné 
trhy a v areáli výstaviska – bývalého Parku 
Júliusa Fučíka – morský svet, rôzne cirku-
sové atrakcie a program, v ktorom vystu-
povali známi speváci. Napríklad Michal 
David, ktorého sme aj my mali možnosť 
vidieť naživo. Odtiaľto sme odchádzali do-
mov. 

Odchádzali sme plní dojmov a pekných 
zážitkov. Stretli sme sa úžasná partia. A 
hoci sme sa všetci nepoznali, stala sa z nás 
jedna veľká rodina, ktorej želaním bolo 
stretnúť sa znovu na nejakej akcii. 

Za krásne, neopísateľné chvíle patrí naše 
poďakovanie CK TRIP a jej sprievodkyni 
Janke Kalivodovej.

Aj tento výlet je jedným z príkladov, kedy 
jeseň života nemusí byť smutná a jedno-
tvárna. Že primeranými aktivitami veku si 
môžeme toto životné obdobie spríjemniť 
realizovaním motta: „Ži aktívne a užívaj si 
každú chvíľu, ktorá ti je ešte daná.“

H. Kuzmányová

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE
Výbor Pozemkového spoločenstva Streč-

no pozýva členov spoločenstva  na zhro-
maždenie , ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 
21.05.2016  o 14:00 hodine v KD Strečno  
s prezentáciou od 13:00 hodiny.

Program:      
1. Otvorenie zhromaždenia, schválenie 

programu
2. Voľba návrhovej komisie  
3. Správa o činnosti za rok 2015
4. Správa o hospodárskom výsledku za 

rok 2015
5. Správa dozornej rady
6. Rôzne - došlá pošta, oznamy
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť 

zhromaždenia, môžete splnomocniť svoj-
ho zástupcu, aj v prípade vzdialeného bý-
vania a pod.

„V Praze bolo blaze“

Deň narcisov - jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine sa tento 
rok konala už po 20. krát. Aj do našich ulíc 
sa 15. apríla vydali žiaci základnej školy, 
aby ponúkali žlté narcisy, ktoré si ich kaž-
dý, kto prispeje na humánnu zbierku mo-
hol pripnúť na odev  a takto vyjadriť svoj 
postoj.

Akciu v Strečne organizovala miestna 
pobočka Ligy proti rakovine a s pomocou   
chlapcov a dievčat zo ZŠ, ktorí zostavili 
celkom  6 skupín vyzberali  886,88 Euro, 
čo je v doterajšej histórii zbierky u nás naj-
vyššia suma, Ďakujú každému za pomoc 
a príspevky, ktorá budú slúžiť pre zdravie 
každého, kto to potrebuje.                      /pa/

Poďakovanie
Dňa 20. marca 2016 
odišiel do večnosti 

milovaný manžel, otec a starý otec 

Pavol Oberta
Úprimne ďakujeme všetkým priate-

ľom, susedom a známym za prejavy 
sústrasti, kvetinové dary a účasť na 

poslednej rozlúčke.

S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Deň narcisov
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   Z našej školy Pripravila E. Trnovcová

23.3. sa žiaci 1.-5. ročníka zúčastnili tvo-
rivých dielní, kde si vyskúšali zdobenie 
kraslíc voskovou technikou, zdobenie per-
níkov, výrobu korbáčov. Deťom sa ochotne 
venovali p. Otka Kadašiová, p.Mirka Vali-
cová, p.Pavol Bukovinský. 

vá (7.A), Lujza Klocáňová (7.A), do okres-
ného kola postúpil D.Hurka a A. Dvorský. 
Žiaci boli pripravovaní pod vedením p.uč. 
K. Leščinskej.

11.4.2016 – Žiaci našej školy sa zúčastnili 
výchovného koncertu pod názvom Škola 
života: Československý muzikál. Účinku-
júci navodili výbornú atmosféru.

13.4.2016 sa uskutočnil zápis detí do 
prvého ročníka – zapísaných 16 detí.

15.4.2016 – Deň narcisov, do charitatív-
nej akcie sa opäť zapojili aj deti našej školy 
a obce: Miška Tarabová, Anetka Obertová, 
Anetka Melová (7.A), Nikolka Badíková, 
Viki Verešová, Paulínka Horáková, Natál-
ka Frašková, Nikolka Melová, Dominik 
Hurka, Tomáško Šmida(7.B), Monika Ží-
deková, Kika Verešová, Adelka Pristacho-
vá (8.A), Kika Hauerová, Kika Honková, 
Majka Klocáňová, Lenka Vojvodová, Lejka 
Ilovská, Nikolka Jánošíková, Paťa  Zrelico-
vá (8.B), Lukáš Oberta, Heňa Obertová, 
Marika Martiniaková (9.roč.) 

15.4.2016 – Popoludnie s Andersenom v 
miestnej obecnej knižnici. Tradičnej akcie 
sa zúčastnila 3. trieda spolu s tr.uč. S Brün-
novou. O program sa postarali žiaci devia-
teho ročníka, ktorí názorne a cez aktivity 
deťom priblížili Andersenove rozprávky.

20.4.2016 – Geografická olympiáda, kraj-
ské kolo – organizovala ZŠ SNP Strečno v 
Žiline

21.4.2016 – Beh ulicami Strečna
Umiestnenie

1.-2. ročník dievčatá 1.-2. ročník chlapci
1. Larika Prieložná 1.Šimonko Fraško
2. Sabinka Klimová 2.Erik Škorvánek
3. Veronika Kubová 3.Andrejko Kazimír
3.-4. ročník dievčatá 3.-4. ročník chlapci

Mesiac apríl sme odštartovali reláciou, 
ktorú si pripravil Školský parlament k prí-
ležitosti Apríl – mesiac lesov.

1.4.2016 – Prehliadka hasičskej zbroj-
nice. Žiaci 5.-7. ročníka sa zúčastnili ex-
kurzie v Obecnej hasičskej zbrojnici, kde si 
vyskúšali hasenie na cieľ, prácu s hadicami, 
oboznámili sa s hasičskou technikou. Ak-
tivitu pre ne pripravili naši obecní hasiči.

5.4.2016 – Imatrikulácie prvákov v 
miestnej obecnej knižnici spojené s pa-
sovaním prváčikov do Cechu čitateľského.

8.4.2016 – Pangea, matematická súťaž (7. 
– 9. roč.), zodpovedná Mgr. K. Srnečková, 
RNDr. G. Smetanková, PhD.

11.4.2016 – Matematický Klokanko 
(21.3.2016) – matematická súťaž, ktorej sa 
zúčastnilo 15 žiakov.

6.4.2016 – Testovanie 9 – zatiaľ nezverej-
nené výsledky

7.4.2016 – Volejbalový turnaj - dievčatá 
– 3. miesto

15.4.2016 - Volejbalový turnaj - chlapci 
– 1. miesto

Okresné majstrovstvá vo volejbale – 
dievčatá – 5. miesto, chlapci – bez postupu 
na krajské kolo

11.4.2016 – Biologická olympiáda,  ko-
nalo sa školské kolo, ktorého sa zúčastnili 
Dominik Hurka (7.B), Viktória Verešová 
(7.B), Dominik Santa (7.B), Adrián Dvor-
ský (7.A), Filip Hliník (7.A), Eliška Špalko-

1. Elenka Kazimírová 1. Filipko Vereš
2. Kristínka Zajacová 2.Jakubko Beháň
3. Janka Kučerová 3.Matúško Košiar
5.-6. ročník dievčatá 5.-6. ročník chlapci
1.Zorka Obertová 1.Miško Beháň
2.Maťa Klocáňová 2.Janko Dudus
3.Emmka Troščáková 3.Jurko Kadaši
7.-8. ročník dievčatá 7.-8. ročník chlapci
1.Monika Zaťurová 1.Jakub Beháň
2.Rebeka Beháňová 2.Martin Nimrichter
3.Timejka Tarabová 3.Marián Kadaši

22.4.2016 – Deň Zeme – čistenie obce 
1. A, 1. B – areál školy (Mgr. Hliníková, 

Mgr. Knošková)
2. – 3. ročník – cesta od OÚ k ihrisku 

(Mgr. Kotteková, Mgr. Brunnová)
4. – 5. ročník – okolie nového cintorína 

(Mgr. Miháliková, Mgr. Trnovcová)
6. ročník – Hradná, Lesná (Mgr. Čička)
7.A, 7.B – Pamätník francúzskych parti-

zánov (Mgr. Polláková, Mgr.  Leščinská - 
Bukovinská)

8.A, 8.B, 9. – dievčatá - Pamätník fran-
cúzskych partizánov (Mgr. Moravčíková)

8.A, 8.B, 9. – chlapci – Lanopás, Zlatné 
(Mgr. Klocáň, Mgr. Štefko)

22.4.2016 – GVOBOJ, Žilina – 8 účast-
níkov v 2 družstvách, zodpovedné Mgr. K. 
Srnečková

26.4.2016 – Šk. kolo biologickej olympi-
ády, kategória F, zodpovedná Mgr. S. Pollá-
ková. Žiaci 5. ročníka Emmka Troščáková, 
Tanička Balátová, Peťa Honková, Mirka 
Trhančíková, Anička Dikošová, Jurko Ka-
daši sa počas celého šk. roka zodpoved-
ne pripravovali na biologickú olympiádu 
,,Poznaj a chráň“. Ich družstvo s názvom 
Dutohlávky sa naučilo spoznať, opísať a 
charakterizovať spolu 36 drevín, bylín a 
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živočíchov. Okrem toho vytvorili herbár, 
zhotovili nákresy, odtlačky a odliatky stôp 
a uskutočnili rôzne pozorovania. Dňa 
26.5.2016 sa zúčastnia okresného kola.

26.4.2016 – Beseda so spisovateľkou Ka-
tarínou Mikolášovou – obecná knižnica, 
zúčastnia sa žiaci 2. ročníka s tr. učiteľkou 
a žiaci, ktorí sa zapojili do literárnej súťa-
že, organizovanej knižnicou, zodpovední 
Mgr. V. Kotteková, Mgr. M. Čička.

V mesiaci máj pripravujeme
5.5.2016 – Komparo 4 – zodpovedná 

Mgr. J. Pratáková
5.5.2016 – Slávik Slovenska – okresné 

kolo v Žiline, účastníci – N. Pratáková 
(2.tr.), T. Ovečková (4.tr.),  A. Jankulár 
(9.tr.), zodpovedná Mgr. S. Polláková

5.5.2016 - Exkurzia do Dolného Kubí-
na, Tajova (7. ročník), zodpovedné Mgr. J. 
Kubišová, Mgr. E. Trnovcová

13.5.2016 – Rozvíjej se, poupátko – Stří-
tež (ČR) – účastníci – T. Gallová (2.roč.), 
E. Kazimírová (4.roč.), A. Jankulár (9.roč.), 
zodpovedný Mgr. R. Franek

16.5.2016 – ŠPÚ – Pozorovanie žiakov 
na výskumné účely –– naša škola vybraná 
ako výskumná vzorka (vzťah k matemati-
ke), 5. – 9. roč., vypĺňanie dotazníkov, hos-
pitácie, zodpovedná Mgr. K. Srnečková

19.5.2016 – Exkurzia do Serede – Múze-
um holokaustu – 8., 9. roč. – zodpovedná 
Mgr. E. Trnovcová

26.5.2016 – Beh do hradných schodov
26.5.2016 – Biologická olympiáda, ka-

tegória F, okresné kolo – zodpovedná Mgr. 
S. Polláková

27.5.2016 – Komorní Lhotka – výtvarná 
súťaž

Marec je mesiacom pripomenutia si kni-
hy, tak to bolo i tento rok v našej obecnej 
knižnici.  Deti základnej školy prvého 
stupňa ako i deti materskej školy sa zúčast-
nili besied organizovaných vedúcou kniž-
nice a zoznámili sa s ponukou kníh, ktorá 
je v knižnici k dispozícii.

Deťom sme prečítali rozprávku, zauja-
li ich i krásne farebné obrázky v knihách. 
Mladí nádejní čitatelia z materskej školy 
knižnici dokázali, že ,,vedia čítať“: pomo-
cou krásnych ilustrácii vedeli dotvoriť text 
podľa svojej fantázie a ukázali, že ich to 
baví. Pozorne vedeli počúvať o akciách, 
ktoré sa v knižnici organizujú pre žiakov  
základnej školy Majú sa na čo tešiť a pote-
šujúce bolo, že po ich návšteve s pani uči-
teľkami navštívili následne deti knižnicu 
i so svojimi rodičmi.  Knižnicu v Mesiaci 
knihy navštívili  i deti  Materskej školy zo 
Stráňav spolu s ich rodičmi, za čo patrí 
vďaka pani učiteľke Prieložnej. Stáva sa to 
už pravidlom, čo ma ako knihovníčku veľ-
mi teší.  Deti základnej školy prvého stup-
ňa mali po besede možnosť sa registrovať 
zdarma. Ponuka výberu kníh je široká a aj 
v budúcnosti sa bude rozširovať, a to nie-
len pre detského čitateľa, ale i dospelých 
čitateľov. Pozývam všetkých priaznivcov 
knihy do našej obecnej knižnice. 

Prajem si, aby bol každý čitateľ uspoko-
jený. Je krásne sledovať nadšenie detí pri 
návšteve v knižnici, ešte viac, keď prídu  aj 
s so svojimi rodičmi, či staršími súroden-
cami. Doprajme im tento krásny pocit. 

5.apríla sa pasovali do ,, cechu čitateľ-
ského“ naši prváci základnej školy. Prváci 
sa na túto akciu pripravili a aj slávnostne 
obliekli.  Dievčatá prišli v krásnych šatách 

ako princezné a i veľa chlapcov sa prejavilo 
svojim spôsobom, že sa  akcii tešili. Ukáza-
li  čítaním, že si preukaz čitateľa zaslúžili. 
Každý odišiel s krásnou knihou domov a 
veľa prváčikov si už prišlo knihy vymeniť 
za inú. Však si majú z čoho vybrať. Mám 
sľúbené od triednych učiteliek, že s deťmi 
ešte v tento školský rok knižnicu navští-
via. Predsa cesta prváka do knižnice bez 
pomoci dospelých či starších súrodencov 
je ešte ťažká. Už sa stalo tradíciou pripo-
menúť si narodenie dánskeho rozprávkara 
H.CH. Andersena. Aj tento rok bol ,,An-
dersen v knižnici“.  Deti si prečítali dve z  
veľkého počtu jeho rozprávok .

 Kto by nepoznal rozprávku o Cínovom 
vojačikovi či Cisárove nové šaty. V rámci 
svojej tvorivosti  deti urobili plagáty v sku-
pinách  a mali množstvo súťaži. Pekne sa 
zapojili do akcie svojou účasťou naši de-
viataci a dotvorili akcii neopakovateľnú 
atmosféru, za čo im veľmi pekne ďakujem. 
Verím, že i im dobre padlo si zaspomínať 
na obdobie, keď sa oni akcie zúčastnili 
pred pár rokmi. Nechýbali ani hrané ukáž-
ky z rozprávok a pieseň o Andersenovi. 
Zriaďovateľ obce podporuje takéto aktivity 
knižnice a spolu s pomocou vedenia zák-
ladnej školy majú deti za odmenu umož-
nené zúčastniť sa jej. Hlavne ďakujem pani 
učiteľkám Brúnovej a Pratákovej, ktoré 
pomohli svojou účasťou dotvoriť tú pravú 
atmosféru.:)

26.4. máme v knižnici sľúbenú návštevu 
spisovateľky Kataríny Mikolášovej, ktorá 
píše pre menšie deti. Beseda bude spojená 
s vyhodnotením literárnych súťaží .O akcii 
napíšeme v budúcom vydaní Hlásnika.

vaša knihovníčka

Akcie knižnice

P. O. SERVICE, s. r. o. - subcontractor 
kuriérskej spoločnosti UPS – SPS

P O N Ú K A
Č.1 Celoročnú brigádu v Strečne pre 
študentov nad 18 rokov(zmluva na 
DBPŠ). Pondelky až piatky v časových 
oknách od 16:00 do 3:00. Mzda 2,30-
3,00 €/1 hod. príp. dohoda podľa druhu 
vykonávanej práce a počtu odpracova-
ných hodín.
Č.2 Brigádu pre dievčatá na základe 
zmluvy (dohoda o brigádnickej prá-
ci študenta) pracovná pozícia typovač 
(dataentry) –  zo Žiliny a okolia (naj-
lepšie Strečno, Stráňavy, Nezbudská 
Lúčka). Ide o administratívne práce na 
PC, tvorbu objednávok, komunikáciu 
a vybavovanie zákazníkov, vkladanie a 
kontrolu dát. Mzda 4 €/ hod.
Č.3 Prácu kuriéra/vodiča pre expresnú 
doručovaciu spoločnosť UPS-SPS.  Po-
žadujeme vlastnú s. r. o. a bielu dodáv-
ku. Mzda: 1500-2000 €. 
Viac info na www.poservice.sk. V 
prípade záujmu nás kontaktujte na: 
info@poservice.sk
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Pltníci slávnostne odomkli Váh 15. aprí-
la. Všetko sa začalo na Gazdovskom dvore, 
kde už od skorého rána prebiehali prípravy 
na spustenie pltí, ale tiež na občerstvenie 
pozvaných. Títo sa začali schádzať okolo 
desiatej hodiny a o pol jedenástej po uvíta-
ní sa im predstavil náš Hajov s pásmom „V 
tom strečanskom hustom ľese“.

O jedenástej nastúpili do autobusu a áut s 
cieľom pltisko Barierová.

Po príhovore zástupcu pltníkov Pavla 
Albrechta, starostu Strečna Dušana Štadá-
niho a modlitbe a posvätení pltí dekanom 
farnosti Ladislavom Gurom už všetci oča-
kávali príchod vodníka s kľúčom. 

Vodník Jurko, ktorého nám s ochotou a 
radosťou a ako on hovorí i napriek veku 
stvárňuje Cyril Oberta, sa nám prihovoril 
a odovzdal symbol odomknutia Váhu. Po 
otočení kľúčom už všetci mohli iba zatlies-
kať a tešiť sa na plavbu. Bolo nás tam aj 
vďaka počasiu, ale určite aj kvôli populár-
nosti atrakcie, nie málo. Hostia, partneri, 
médiá obsadili osem pltí.

Cesta ubehla ako voda, na ktorej sme sa 
plavili. Bolo veselo, hudba hrala, pltníci a 
návštevníci sa televíziám, novinárom ale aj 

Odomknutie Váhu 

spolucestujúcim zverovali so svojimi doj-
mami a zážitkami a všetci sme boli opäť 
spokojní s prezentáciou nášho kraja a ro-
diska. Cez médiá sa to už v ten deň ako i 
nasledujúce dni zo správ denníkov a časo-
pisov a šotov STV, Markízy a TA3 dozve-

dalo celé Slovensko.  Guľáš, pečené prasa, 
osúchy, ale aj „tekutá strava“ na Gazdov-
skom dvore iba uzavrela vydarený deň a 
pltníci veria, že tento štart bude znamenať 
úspešný vstup a priebeh tohtoročnej, už 
ich osemnástej sezóny.                            /pa/

Deň Zeme
Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom 

Zeme? 22. apríla 1970 ekológovia v USA, 
ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumen-
tujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vy-
zvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na 
ochranu Zeme. 

V mnohých obciach a mestách využijú 
oslavy Dňa Zeme na jarné čistenie prírody 
a výsadbu zelene.

Všetky aktivity majú ambíciu poukázať na 
dôležitosť ochrany prírody

Strečnom prechádzajú nielen hlavné slo-
venské dopravné ťahy, ale tiež najdlhšia rie-
ka. A predovšetkým oni sú zdrojom znečis-
tení v rozsahu, ktoré sú takmer na dennom 
poriadku riešené obecným úradom. Na 
jeho adresu prichádzajú podnety a sťažnosti 
na znečistenie nášho katastra. V prevažnej 
miere, i vďaka dlhoročnej koncepčnej práci 
s nakladaním s odpadom z domácností, sa 
jedná o jav spôsobený nie našimi občanmi.

Nie je nám to však ľahostajné a aj keď 
upozorňujeme zodpovedných a častokrát 
úspešne, Deň Zeme tak ako každý rok pod-
porujeme aktívnou spoluúčasťou.

Tentokrát sme zorganizovali i vďaka zá-
ujmu dobrovoľníkov a organizácií zrejme 
najväčšiu akciu.

Obecný úrad,  hlavný organizátor akcie, 
ďakuje i ďalším, ktorí sa na Dni Zeme zú-
častnili. Okrem zamestnancov obce, pra-
covníkov v rámci podpory cez Úrad práce 
to boli aj Dong Hee Slovakia, ZŠ v Strečne, 

občianski aktivisti a združenia.
Základná škola si rozdelila obec a takmer 

200 žiakov vyzbieralo spolu s ďalšími od-
pad, ktorý odviezlo päť avií a zvyšok – pre-
važne z obce bol uložený do veľkokapacit-
ného kontajnera pri obecnom úrade.

Obecný úrad,  hlavný organizátor akcie, 
ďakuje i ďalším, ktorí sa na Dni Zeme zú-
častnili. 

Dong Hee Slovakia na ňu uvoľnila viac 
ako 40 pracovníkov. Správe ciest ŽSK, ktorá 
poskytla jedno nákladné auto a firme pána 
Vladimíra Franka, občianskeho aktivistu, 
majiteľa firmy Profil Rakovo, spol. s r. o., 
ktorá poskytla ďalšie auto. S pridelenými 
žiakmi ZŠ čistili parkovacie priestory mo-
torestu,  jeho okolie a bezprostredne suse-

diace plochy priemyselného parku.
Patria k nim aj naši rybári, ktorí v predsti-

hu – 9. apríla zberali naplavený odpad z bre-
hov Váhu od ústia Varínky k hradu Strečno. 
Tí odviezli tri prívesné vozíky s naplnenými 
vrecami všetkého, čo voda priniesla.

Akcia Deň Zeme u nás určite významne 
prispela k čistote nášho životného priesto-
ru. Je však smutné, že každý rok tento efekt 
treba nie v menšom rozsahu opakovať. Je to 
odraz kultúry a vzťahu k prírode. A aj keď 
nemožno hovoriť, že znečistenie v uvede-
nom rozsahu je  produktom len našich ob-
čanov, častokrát k nemu sami prispievame.                                                  

/pa/
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Mama
Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní. 

A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny. 

O kom to vravím? Predsa o mame.
Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí, 

keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde sa znova chodiť učí. 

Po každom plači sa znova utíši.
Mama. Tá večná kvetinka skromná. 

Vyperie, žehlí, sedí nad šitím.
Takejto službe nič sa nevyrovná. 

No iný život bol by nebytím
pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik. 

A dá aj to, čo sama postráda.
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. 
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.

Preto sa bojí snáď viac, než by chcela. 
Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela 

a že nám toľkej lásky netreba.
Nech neradí a nech sa nevyzvedá. 
A vtedy mnohý z nás sa poraní,

keď rady matky za lesk sveta predá. 
Mama vždy chcela iba ochrániť.
Potom snáď tuší utajenú bolesť 
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.

Pridobre pozná naše srdce holé. Mama. 
Ten človek, čo vždy vie mať rád.

Prečo to mnohý prineskoro zistí? 
Prečo sa stala mnohým privšedná
tak ako breza so šumiacim lístím, 

tak ako svetlo každučkého dňa
tak samozrejmé, že ho nevnímame. 

A zabúdame zaň i ďakovať.
Ale aj jas musí zhasnúť plameňa, 

po lete raz príde inovať.
Tak vážme si ich, kým sú medzi nami. 

A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Veď by sme často v svete boli sami bez 

našich dobrých milujúcich mám.
A tým z nich, Bože, čo už s nami nie sú 

a ktoré kryje tichá čierna zem,
ktorým len sám vieš správne adresu, 

tým pošli od nás tiché – ďakujem.
Katarína  Pratáková

DFS  Hajovček na krajskej súťažnej pre-
hliadke Kubínske spievanky 2016

„Hrajte že, husličky, z javora doštičky... tak 
zaznela pieseň v úvode regionálnej súťažnej 
prehliadky detského hudobného folklóru 
Javorové husličky, ktorá sa konala v sobo-
tu 2. apríla v Konzervatóriu Žilina. A veru, 
zahrali husličky, píšťalky či harmoniky a za-
zneli piesne z úst detí z detských folklórnych 
súborov

Súťažili Cibuľníček z Lietavskej Svinnej, Ci-
povička zo Žiliny, Dúha z Krasnian, Hajov-
ček zo Strečna, Chotárik z Terchovej, Kolárik 
z Kolárovíc, Stavbárik zo Žiliny, sólisti zo 
Základnej školy Veľké Rovné a deti z Aka-
démie muzika z Terchovej. Ľudovú pieseň a 
ľudovú hudbu v podaní šikovných detí hod-
notila odborná komisia na čele s predsedom 
poroty Pavlom Kužmom, ktorého dopĺňali 
Helena Zahradníková a Anton Pohančeník. 
V štyroch kategóriách regionálnej prehliadky 
– detské ľudové hudby, detské spevácke sku-
piny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti, 
súťažili účastníci o prvé miesto a postup na 
krajskú súťažnú prehliadku Kubínske spie-
vanky.

Na tohtoročnom podujatí Javorové huslič-
ky udelila porota postup iba súťažiacim za 
okres Žilina, avšak s pocitom, že na vyššiu 
úroveň posúva naozaj talentovaných zástup-
cov nášho regiónu.

 Organizátor podujatia, Krajské kultúrne 
stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Žilinského samosprávneho kraja, aj od-
borná komisia, boli nadšení vysokou úrov-
ňou pripravenosti a výkonov detí. „Veľmi 
kladne hodnotíme výber piesňového materi-
álu. Uspávanky, lúčne a pastierske piesne boli 
pre deti naozaj vhodné a veku primerané. Po-
tešilo nás aj predvedenie hry na 6-dierkových 
píšťalkách a koncovke. Tieto nástroje sú pre 
Horné Považie typické, no, bohužiaľ, dnes sa 
z repertoáru vytrácajú.“ / Mgr. Daniela Sr-
nanková ,Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Strieborné pásmo pre Dievčenskú spevácku skupinu Hajovček

Ako obstál v súťaži Hajovček? Naša Diev-
čenská spevácka skupina Hajovček si vyspie-
vala Zlaté pásmo s postupom na kraj. Okrem 
neho sme si zo súťaže odniesli Strieborné 
pásmo za Píšťalkovú muzičku Hajov, Bron-
zové pásmo za Detskú ľudovú hudbu Hajov. 
Krásne Strieborné pásmo si vycifroval na 
píšťalke dvojačke Andrej Jankulár.

Túto nedeľu 24.4.2016 sa konala aj krajská 
súťažná prehliadka detského hudobného 
folklóru Kubínske spievanky 2016. Súťažli 
súbory z Turca, z Liptova, z Oravy, Kysúc a 
Terchovej. V tejto konkurencii naše speváčky 
obstáli a získali krásne Strieborné pásmo . 

Je veľkým uspokojením, ak po 10 rokoch 
činnosti zistíte, že deti z DFS Hajovček sú v 
súťažiach úspešné už viac rokov. Majú oce-
nenia nielen z regionálnej, ale aj z krajskej, ba 
dokonca celoštátnej súťaže. 

Tieto deti rastú a prechádzajú do  folklór-
nej skupiny mládeže a dopelých. Pokračujú s 
čistým štítom a s pocitom, že pre dobré meno 
Hajovčeka a obce Strečno urobili všetko. Ve-
rím, že budú pokračovať a hájiť dobré meno 
vo Folklórnej skupine Hajov. 

Ľ.Kučerová
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Obec Strečno vás srdečne pozýva na STREČNIANSKE HODY, ktoré sa 
uskutočnia 14.-15. mája 2016. A na čo sa môžete tešiť? 

Sobota sa bude niesť v znamení športu a zábavy pre deti. Doobeda sa bude 
konať na futbalovom ihrisku futbalový turnaj prípraviek. A poobede príde deti 
zabaviť populárny Majster N.  Sobotňajší program ukončíme zábavou v podaní 
skupiny Sunny Music.

V nedeľu začnú hody slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Žofie v Streč-
ne. Bohatý kultúrny program bude pokračovať o 14 hodine.  Úvod bude patriť 
dychovej hudbe Strečnianka. O dobrú náladu sa postarajú spevácka skupina Je-
sienka, DFS Hajovček a ženská spevácka skupina Zvonica, domáci heligonkári, 
Krakowské kvarteto či skupina Osudy. 

Kultúrny program nám spríjemnia svojim vystúpením aj žiaci zo ZŠ Streč-
no. Po prvýkrát sa nám predstavia aj detičky z Materskej škôlky Strečno. Zá-
ver strečnianskych hodov bude patriť vystúpeniu v podobe hudobnej skupiny 
Lojzo. 

Návštevníkov budú čakať stánky s remeselným tovarom, stánky s občerstve-
ním, rôzne atrakcie. Sprievodným programom hodov bude aj guľáš, bryndzové 
halušky a iné dobroty. 

Strečnianske hody

PROGRAM HODOV
sobota - 14.5.2016
10.00 futbalový turnaj prípraviek
 areál futbalového ihriska
 Strečno, Rosina, Teplička
 nad Váhom, Bánová
16.00 Majster N
19.00 skupina Sunny Music

Beh oslobodenia
Výsledky pretekárov zo Strečna. Kompletné 
výsledky nájdete na internetovej stránke obce.
Meno Čas     Celkovo

žiaci
1 Belko Ľubomír 25:06.0 51
2 Sobčiak Samuel 26:07.0 52
3 Behaň Michal 29:40.0 75
4 Beháň Jakub 30:33.0 85
5 Vereš Filip 30:45.0 87
6 Kubo Patrik 30:45.0 88
7 Behaň Jakub 32:21.0 96
8 Kuric Timotej 36:19.0 108
9 Jánešík Miroslav 37:56.0 111
10 Klocáň Sebastián 38:28.0 114
11 Mičlo Jakub 40:29.0 117
12 Hubočáni Adam 43:56.0 125
13 Bačár Sebastián 43:56.0 126

žiačky
1 Kazimírová Elena 30:48.0 89
2 Špirková Kika 31:20.0 90
3 Obertová Zorka 31:22.0 91
4 Behaňová Rebeka 33:13.0 94
5 Zaťurová Monika 33:01.0 97

juniori
1 Zaťura Andrej 23:28.0 24
2 Stanco Erik 25:08.0 43
3 Štadáni Ivan 25:42.0 47
4 Ilovský Miloš 30:09.0 83
5 Melo Samuel 33:53.0 103
6 Beháň Marián 37:40.0 110
7 Taraba Róbert 43:27.0 122
8 Haluška Dominik 43:27.4 124

juniorky
1 Zaťurová Jana 40:25.0 115
2 Zaťurová Michaela 40:25.5 116
3 Obertová Vanessa 41:45.0 119
4 Hanková Ema 43:27.0 121

ženy
1 Samcová Zuzana 33:12.0 100
2 Samcová Anna 34:29.0 106
3 Šmidová Gabriela 38:12.0 113
4 Tichá Daniela 41:24.0 118

muži do 40 rokov
1 Taraba Matej 21:51,0 9
2 Slávik Jakub 21:51,0 9
3 Bača Milan 23:45.0 26
4 Belko Michal 24:03.0 27
5 Gašper Tomáš 25:04.0 37
6 Kučera Boris 25:48.1 48
7 Kucharčík Lukáš 25:52.0 49
8 Rajniak Štefan 26:16.0 54
9 Honko Patrik 26:19.0 55
10 Zaťura Tomáš 26:35.0 60
11 Melo Martin 29:10.0 71
12 Samec Martin 30:44.0 86
13 Benedig Róbert 47:57.0 128

muži do 50 rokov
1 Solár Štefan 26:24.0 57
2 Oberta Peter 29:47.0 78

muži nad 50 rokov
1 Tavač Peter 26:34.0 58
2 Tavač Jozef 26:34.1 59
3 Albrecht Pavol 29:31.0 74

nedeľa - 15.5.2016
10.30 svätá omša v kostole sv.Žofie
14.00 dychová hudba Strečnianka
 vystúpenie detí z MŠ Strečno
 spevácka skupina Jesienka
 Robko Bukovinský – heligónka
 hudobná skupina Osudy
 Anka Dikošová – harmonika
 DFS Hajovček a ženská
 spevácka skupina Zvonica
 Libor Meško – heligónka
 vystúpenie žiakov ŽS v Strečne
 Krakowské kvarteto
19.00 večerné vystúpenie skupiny Lojzo

Vstup voľný
Srdečne vás všetkých pozývame

3. apríla turistický oddiel Uhlík zorganizoval výlet na drevenú vyhliadku nad Dohňan-
mi. Ďaleké výhľady na kus Slovenska si prišlo vychutnať 53 turistov. Najbližšou akciou 
bude tradičný výstup na Javorinu, ktorý sa koná 8. mája 2016.
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Na prelome marca  a apríla sa rozbehli 
krajské a okresné jarné súťaže futbalu roč-
ník 2015-16

Žiaci 
V tomto roku naše žiacke mužstvo pre-

chádza neľahkým obdobím,  generačnou 
výmenou. Chýbajú nám najstarší hráči za 
8-9 ročník. Z tohto dôvodu sa nám nedarí 
zbierať body a víťaziť nad súpermi v súťaži. 
Veríme však,  že  mladší hráči budú trpez-
liví a v tomto roku naberú najmä futbalové 
zručnosti. V nasledovnom ročníku už do-
kážu rovnocenne súperiť s protihráčmi z 
iných klubov. Chce to len trpezlivosť, pra-
covitosť a vytrvalosť. 

Dorast 
Dorast nám aj v jarnej časti robí viac ra-

dosti ako v minulých ročníkoch. Chválou 
dorastu je aj pekná kombinačná hra a zlep-
šený celkový herný prejav, taktiež nasade-
nie a tímový duch. Len tak ďalej chlapci, 
tešíme sa na Vaše ďalšie dobré a víťazné 
zápasy.

Pevne veríme že naši najstarší a najskúse-
nejší hráči za zapoja do futbalovej činnosti 
u A mužstva mužov. 

Muži
Počas zimnej prestávky došlo k niekoľ-

kým vynúteným zmenám pred jarnou čas-
ťou súťaže. Z rôznych (hlavne pracovných) 
dôvodov sa niektorí hráči  nezapojili do 
prípravy pred jarnou časťou: Peter Samec, 
Branislav Bičan, Patrik Honko, Dominik 
Ilovský a Ján Cigánik, Pavol Kopásek, Ja-
kub Oberta.

Po doliečených zraneniach sa pre našu 
radosť zapojili hráči – Andrej Barošinec a 
Patrik Beháň. Ďalšími hráčmi, ktorí dopl-
nili „A“ mužstvo, sú – brankár Lukáš Vereš 
z Makova, Lukáš Cvacho z Belej, Mário 
Pecko z Bytče a v Strečne starý známy Ti-

Halový futbalový turnaj 
mladšej prípravky

Dňa 12.3.2016 sme usporiadali v našej te-
locvični futbalový turnaj pre mladšiu prí-
pravku. Hrali sme proti Varínu, Bánovej a 
Rajeckým Tepliciam. Výsledky

zápasov: Strečno-Varín 3:1 (P.Hauer 2,A.
Dugovič 1), Bánová-Raj.Teplice 2:0,

Strečno-Bánová 0:5, Raj.Teplice-Varín 
1:1,Strečno-Raj.Teplice 4:0 (P.Hauer 2,

M.Brandýsky 1,Š.Fraško 1), Varín-Báno-
vá 0:3. 

Poradie:
1.Bánová   9b  skóre 10:0,
2.Strečno  6b  skóre 7:6,
3.Varín   1b  skóre 2:7,
4.Raj.Teplice  1b skóre 1:7.

Najlepší strelec turnaja bol náš Patrik 
Hauer a s každého družstva bol vyhlásený 
najlepší hráč: Lukáš Pecko(Bánová), Mar-
tin Brandýsky(Strečno), Aleš Cibik (Va-
rín),Martin Kaduc(R.Teplice). Za Streč-
no nastúpili: Patrik Koša, Patrik Hauer, 
Martin Brandýsky, Šimon Fraško, Matej 
Repáň, Marcus Chovanec, Tomáš Ritkav, 
Šimon Bukovinský, Alex Dugovič, Tobias 
Kavka, Andrej Kazimír a Peťo Kováč.

Chcem sa poďakovať za ceny  Š.Honkovi, 
R.Hysekovi, Ingrid Peter a R.Benedigovi. 
A takisto ďakujem rodičom, ktorí pomohli 
s organizáciou a finančnou podporou tur-
naja a všetkým, ktorí prišli povzbudiť na-
šich najmenších hráčov.             Peter Beháň

Turnaj prípravky 
v Rajeckých Tepliciach

Dňa 9.4.2016 sme boli pozvaní do Ra-
jeckých Teplíc na turnaj prípravky. Hrali 
sme postupne s Bitarovou, Rosinou a R. 
Teplicami. Výsledky zápasov: STREČNO 
– Bitarová  4:1 (Belko-2,Hauer,Žídek), R.
T.-Rosina  3:1, R.T.-Bitarová  0:0,STREČ-
NO – Rosina  6:1 (Belko-2,Vereš, Hraš-
na, Dvorský, Fraško) Bitarová – Rosina  
4:1,STREČNO – R:T. 2:2 (Žídek-2).

Poradie
1.STREČNO   7b  12:4
2 .Rajecké  Teplice   5b  5:3
3.Bitarová    4b  5:5
4.Rosina    0b 3:13

Za Strečno hrali: Jakub Beháň, Matúš 
Belko, Denis Žídek, Filip Vereš, Matúš 
Dvorský, Mirko Hrašna, Patrik Hauer, Ši-
mon Fraško. Aj keď nám počasie moc ne-
prialo, zahrali sme si na peknom ihrisku s 
umelou trávou. Ďakujem rodičom za po-
moc pri doprave na turnaj.       Peter Beháň

bor Kašjak z Fačkova.
V prvom zápase v Rudine sme pykali za 

hrubé chyby v prvom polčase, ktoré súper 
potrestal. V druhom polčase sa naša hra 
zlepšila, súpera sme pritlačili a bola škoda, 
že z horúcej pôdy z Rudiny sme nedoviezli 
aspoň bod.

V druhom zápase s Belou sme výborne 
nastúpili na začiatku zápasu, dali gól a vy-
pracovali si ďalšie šance, ktoré ostali nevy-
užité. Pre ďalší vývoj zápasu bolo dobré, že 
po inkasovanom góle sme hneď zvýšili na 
2 : 1. V druhom polčase, aj keď sme nepre-
menili pokutový kop, chalanov to nezlo-
milo, naopak pridali sme tretí gól. Súper 
ešte znížil na 3 : 2, no víťazstvo proti Belej 
bolo zaslúžené a tri body ostali doma na 
Radinovom.

V derby zápase vo Varíne sme išli bo-
dovať. Hra v prvom polčase a na začiatku 
druhého polčasu tomu aj nasvedčovala. 
Dali sme vonku tri góly, vypracovali sme si 
veľmi dobré gólové príležitosti, nepreme-
nili sme zas pokutový kop. Prišla 70. minú-
ta, dostali sme dva rýchle góly po hrubých 
chybách a prestali sme hrať. 

Ďalšie tretie derby s Terchovou sme 
zvládli konečne bez inkasovaného gólu. 
Víťazstvo nad prvou Terchovou bolo zaslú-
žené, pretože sme si vypracovali viac gólo-
vých šancí, naopak Terchovú sme do šance 
ani nepustili. Myslím, že zápas s Terchovou 
sa divákom páčil, pretože po poslednom 
hvizde rozhodcu diváci na ihrisku hráčom 
tlieskali. Veríme, že tento trend zlepšených 
výkonov bude v ďalšej jarnej časti pokra-
čovať. Tréner :  Ing. Peter Lončík

FK ďakujem všetkým, ktorí prispeli 2% z 
daní pre náš klub a pomáhajú tak fungova-
niu nášho klubu. Veľká vďaka!

Róbert Benedig, FK Strečno
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 29. apríla 2016 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.Balcárovát

Foto: Erika Ďurčová, Roman Pratak, OU 
Strečno

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

24. apríl bol dňom už 32. ročníka Behu 
oslobodenia obce Strečno.

Doobeda si zástupcovia obce – starosta, 
poslanci a zamestnanci spolu s občanmi 
uctili pamiatku obetí na starom cintoríne a 
Pamätníku na Zvonici. Položili vence vďa-
ky a minútou ticha poďakovali za slobodu.

Štartujúci sa hlásili na obecnom úrade 
až takmer do štartu – o 13,00 hod. Tento-
krát ich bolo 129. Slušný počet na nie op-
timálne podmienky zvlášť v lesnom a dosť 
strmom teréne, ktorým pretek prechádza. 
Mrholenie, mokro, predpokladané blato a 
možnosť zranenia, hlavne pri výstupe a zo-
stupe, niektorých zrejme odradila. 

Dychovka Strečnianka bavila divákov a 
pretekárov, Klub dôchodcov v 
Strečne sa staral o občerstvenie a 
rada rodičov o bufet. DHZ, MO 
SČK, športová komisia a dobro-
voľníci zabezpečovali trať a regu-
lárnosť priebehu. V cieli čakali 
zamestnankyne OU aj s ďalšími 
organizátormi. Registrovali do-
beh, odoberali štartovné čísla a 
každému venovali účastnícku 
medailu.

Nakoniec asistovali pri suma-
rizácii výsledkov a vyhodnoco-
vaní časomiery zabezpečovanou 
Dušanom Ďurčom. Dekorovanie 
prvých troch v kategórii celkovo 
aj samostatne zo Strečna vykonal 
na záver starosta Strečna spolu 
so zástupcom hlavného sponzo-

VOLLEYBALL 
STREČNO

Mesiac apríl sa niesol v duchu volejba-
lových súťaží našej mládeže. Žiaci zo ŽS 
SNP Strečno postupne absolvovali 4 tur-
naje. Prvý turnaj s názvom „Strečniansky 
dievčenský volejbalový pohár 2016“ bol 
náš domáci turnaj, ktorého sa okrem na-
šich dievčat (Ema Hanková, Klaudia Šta-
dániová, Anet Benedigová, Gabika Kuri-
cová, Miška Zaťurová, Tánička Kadašiová, 
Vanessa Obertová, Dominika Sokolovská, 
Rebeka Dudusová, Margarétka Kadašio-
vá, Monika Zaťurová) zúčastnili ešte aj 
dievčatá zo ZŠ Belá, ZŠ Varín a ZŠ sv. Go-
razda. Turnaj mal vysokú úroveň a našim 
žiačkam sa napokon podarilo umiestniť na 
peknom 3. mieste a získať tak historicky 
prvý pohár pre dievčenské družstvo. Ví-
ťazom turnaja sa stali dievčatá zo ZŠ Belá.

Druhým turnajom v mesiaci apríl boli 
okresné majstrovstvá vo volejbale žiačok 
ZŠ, kde v konkurencii 9 družstiev naše 
dievčatá obsadili sympatické 5. miesto. O 
deň neskôr absolvovali okresné majstrov-
stvá aj naši chlapci. Tu sa „pobili“ o postup 
na krajské majstrovstvá so svojím najväč-
ším konkurentom v žilinskom regióne, 
a to so ZŠ Martinská (ktorá funguje ako 
volejbalová akadémia). Napriek bojovné-
mu výkonu naši žiaci podľahli súperovi po 
setoch (20:25, 16:25, 20:25) a obsadili tak 
„len“ 2. miesto.

No a volejbalový apríl našej mládeže bol 
ukončený vlastným domácim turnajom 
našich chlapcov s názvom „Strečnian-
sky chlapčenský volejbalový pohár 2016“. 
Tento turnaj mal naozaj prestížne zastú-
penie. Zúčastnili sa ho totiž okrem našich 
mladých volejbalistov (vicemajstrov žilin-
ského okresu 2016) aj žiaci zo ZŠ Janka 
Matušku (majstri okresu Dolný Kubín), 
chlapci z Gym. Jozefa Lettricha (majstri 
okresu Martin) a v neposlednom rade aj 
volejbalisti zo ZŠ Martinská (majstri okre-
su Žilina), ktorí nás 2 dni pred turnajom 
porazili na okresných majstrovstvách 3:0 
na sety. Na domácej pôde však naši chlapci 
„hodili prehru z pred dvoch dní za hlavu“ 

Beh oslobodenia s dvoma najrýchlejšími Strečňanmi

a predviedli naozaj neuveriteľný výkon, 
keď postupne porazili ZŠ J. Matušku 2:0 
(25:21, 25:13), potom Gym. J. Lettricha 
2:0 (25:22, 25:16) a v záverečnom zápase 
turnaja zdolali aj volejbalistov zo ZŠ Mar-
tinská 2:0 (25:22, 25:20) a bez straty setu 
vyhrali celý turnaj! Za predvedený výkon 
patrí našim chlapcom (Andrej Jankulár, 
Robo Taraba, Samo Melo, Majo Beháň, Ni-
kolas Beháň, Kubo Beháň, Šimon Chova-
nec, Miro Melo) veľká vďaka a srdečná gra-
tulácia. Touto cestou by sme taktiež chceli 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 

organizácií domácich turnajov a aj všet-
kým žiakom a pedagógom, ktorí nás prišli 
v hojnom počte povzbudiť. Taktiež ďaku-
jeme pánovi riaditeľovi ZŠ SNP Strečno 
Mgr. Mariánovi Obertovi a pánovi staros-
tovi obce Strečno Bc. Dušanovi Štadánimu 
za to, že vytvárajú mladým volejbalistom v 
Strečne podmienky, aby mohli hrať na ta-
kejto úrovni. A vďaka patrí aj pánovi Mar-
tinovi Majdákovi (konateľovi spoločnosti 
TU reality) za celkovú podporu volejbalo-
vej mládeže v obci Strečno.

Jaroslav Štefko

ra – prezidentom Dong Hee, Slovakia pá-
nom Ji Won Jung.

Vďaka patrí každému, kto prispel k zdar-
nému priebehu. Okrem organizačného 
štábu a hlavného sponzora to boli tiež Ja-
nus Nápoje, Sobčiak, spol. s r.o., Branko 
Oberta - Motorest Sofia a samostatne hos-
podáriaci roľník Marián Andel, ktorý aj 
teraz venoval najrýchlejšiemu Strečňanovi 
jahňa. Nakoniec sa jeho pôvodne pláno-
vaný sponzorský príspevok zdvojnásobil, 
pretože „ani cieľová kamera by nebola 
určila poradie“, keď cieľom naraz prebehli 
Jakub Slávik s Matejom Tarabom. 

Celkovým víťazom sa stal Štefan Štefina          
s časom 19:26.                                          /pa/
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 25.4.2016 sa konalo 12.zasadnutie OZ. 

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, hlavný 
kontrolór obce p.Lingeš, zapisovateľka p.Jane-
ková, hostia: Ing.Július Ilovský.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschop-

né.
Uznesením č.46/A volí návrhovú komisiu v 

zložení: Ing. Dana Sokolovská, p. Beáta Badi-
bangová. Hlasovanie:  Hlasovanie: za-9, proti-0, 
zdržal sa-0, neprítomní-0.     

Uznesením č. 46/B volí overovateľov zápisni-
ce v zložení: Mgr. Erika Kubová, Mgr. Monika 
Obertová. Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-
0, neprítomní-0.     

Uznesením č.47 OZ schvaľuje program 12.za-
sadnutia OZ. Hlasovanie: Hlasovanie: za-9, 
proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-0.   

2. Kontrola uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola 

vznesená pripomienka na znečistené parkovis-
ká pod Domašínom, pod hradom Strečno. Vy-
čistenie parkovísk a okolia obce sa uskutočnilo 
v rámci akcie  Deň zeme.

Dopravné zrkadlá sa v obci priebežne osádza-
jú na neprehľadné križovatky.

Starosta oboznámil poslancov o pripravenom 
dotazníku pre občanov, aby sa vyjadrili  k otáz-
kam Územnému plánu obce Strečno. 

Uznesením č.45/2 OZ berie kontrolu uznesení 
na vedomie.

3. Zberný dvor Strečno
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlási-

lo v rámci operačného programu Kvalita život-
ného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zame-
raná na triedený zber komunálnych odpadov a 
mechanicko-biologickú úpravu komunálnych 
odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-10).

Predpokladané celkové náklady projektu sú  

399 851,94 Eur. Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa  je 5 % (19 992,60 Eur). 

Uznesením č.48 OZ schvaľuje predloženie žia-
dosti, zabezpečenie realizácie projektu, ako aj  
zabezpečenie finančných prostriedkov z vlast-
ných zdrojov na spolufinancovanie projektu.

Hlasovanie: za-9, proti -0, zdržal sa-0,  neprí-
tomní-0.

4. Rôzne
V obci sa k 30.06.2016  uvoľní jednoizbový 

nájomný byt v obecnej 12 b. j. 
Zaevidovaní záujemcovia o byt boli oslovení 

spolu s požiadavkou na doloženie dokladov po-
trebných na pridelenie nájomného bytu komisii 
výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia. 

Uznesením č.45/3 OZ berie informáciu o 
uvoľnení bytu v 12 b.j. na vedomie.

Starosta obce informoval poslancov o návr-
hu spoločnosti All service, s.r.o. s preložením 
obecného vodovodu, ktorý ide cez jeho poze-
mok. Realizáciu prekládky by zabezpečili na 
vlastné náklady a obec Strečno bude zmluvne aj 
naďalej oprávnená z vecného  bremena.  

Uznesením č.45/4 OZ berie informáciu o pri-
pravovanej prekládke obecného vodovodu na 
vedomie.

Uznesením č. 49 OZ schvaľuje zámer firmy 
All Service, s.r.o. s preložením obecného vo-
dovodu. Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, 
neprítomní-0.

5. Diskusia
Ing. Sokolovská informovala poslancov o spl-

není zákonom stanovenej lehoty na predloženie 
majetkového priznania starostu obce.

P. Badibangová informovala o programe na 
Strečnianske hody.

P. Klocáň sa informoval, či už firma All ser-
vice začala svoju činnosti ohľadne prevádzko-

Po viacerých médiami sprostredkovaných 
informáciách bolo Okresným úradom v Žiline 
na 23. júna zvolané pracovné stretnutie zainte-
resovaných . Za Strečno sa ho zúčastnil starosta 
Dušan Štadáni. Zápis zo stretnutia konštatuje, 
že skalné bralo na základe záverov z vykona-
ného inžinierskogeologického prieskumu, mo-
nitoringu a realizovaných ďalších úloh pre po-
súdenie stability skalného brala, má charakter 
havarijného stavu a je nutné z hľadiska ochrany 
života, zdravia a majetku vykonať práce na jeho 
stabilizáciu. 15. 6. 2016 bola schválená správa o 
návrhu riešenia súčasného stavu stability skal-
ného brala v obci Strečno na rokovaní vlády SR. 
Zároveň vláda Slovenskej republiky schválila na 
realizáciu uvedeného projektu 1 100 000 Eur. 
Zároveň sa v zápise uvádza, že 

- verejné obstarávanie na dodávateľa prác nie 
je ukončené

- nie sú pripravené návrhy a projekty na ob-
chádzkové trasy pre osobnú a nákladnú dopra-
vu, pre prípadné celodenné (víkendové) vylú-
čenie dopravy

- nie sú pripravené projekty na dopravné zna-
čenie a systém ich osádzania

- nie sú vyšpecifikované požiadavky samo-
správ na prijatie adekvátnych opatrení k bez-
pečnosti na území obcí, u ktorých sa predpo-
kladá zvýšená zaťaženosť dopravy v súvislosti s 
realizáciou obchádzkových trás

- nie je navrhnutý spôsob zabezpečovania do-
pravy do spoločností s nepretržitou prevádzkou

- nie je nastavený spôsob umožnenia prejaz-
dov zložiek integrovaného záchranného systé-
mu na ceste I/18 pod hradom Strečno s dôra-
zom na zdravotnú záchrannú službu, hasičský 
a záchranný zbor zásahových služieb plynáren-
ského a energetického priemyslu a podľa dôle-
žitostí i ďalších zložiek, u ktorých sa predpokla-
dá bezodkladný zásah

A tiež, že je momentálne nejasné, z akých fi-
nančných prostriedkov bude hradený projekt 
na obchádzkové trasy a na dopravné značenie. 
Starosta Strečna zaslal na Okresný úrad v Žiline 
list, v ktorom požaduje, aby boli práce vykona-
né mimo turistickej sezóny a bola zabezpečená 
alternatíva dopravy pre zamestnancov a na pl-
nenie výroby a  dodávok pre firmy sústredené 
v priemyselnom parku. Celý proces je nielen 
pracovne ale i legislatívne veľmi náročný, a tak 
je tomto čase ťažké predpovedať, kedy a v akom 
rozsahu budú práce vykonávané. Problém je 
akútny, hovorí sa už o jeho riešení so začiatkom 
na konci leta, no okolnosti môžu tieto odhady 
zmeniť.    /pa/

Sanácia skalného brala stále 
aktuálnejšia
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
vania zariadenia na zhodnocovanie odpadov- 
kompostáreň Strečno a záhradníctvo Strečno 
v bývalom areáli HYZY.  Starosta uviedol, že v 
areáli zatiaľ robili len terénne úpravy.

- informoval sa na chodník do priemyselného 
parku. Starosta uviedol, že na naprojektovanie 
chodníka sú potrebné podklady cesty III/2087, 
ktoré má zabezpečiť VÚC Žilina. Mosty sa v 
tomto roku opravovať nebudú, nakoľko bolo 
zrušené verejné obstarávanie.  

-informoval sa o vybudovaní cyklotrasy. Sta-
rosta odpovedal, že momentálne prebieha  vy-
meriavanie budúcej trasy popod Domašín sme-
rom na Vrútky. 

Ďalej pripomenul, že treba riešiť parkovanie 
motorových vozidiel na MK. 

Mgr. Ďurčo uviedol, aby sa do rozpočtu na 
budúci rok zahrnuli financie na zapožičanie 
časomiery pre akciu Beh oslobodenia Strečna. 

Mgr. Kubová navrhla vytvoriť kategóriu žien 
nad 40 rokov.

Mgr. Ďurčo pripomenul potrebu opraviť a 
zaktualizovať informačné tabule.

 Mgr. Kubová sa informovala na stav realizá-
cie retardérov. Starosta uviedol, že s projektan-
tom to konzultovali a projekt sa dá schváliť PZ 
SR ODI Žilina. Až po ich súhlasnom stanovisku 
sa môže začať realizácia. 

p. Štefan Oberta sa informoval o možnosti  
osadenia bankomatu v obci. Starosta uviedol, 
že banky, ktoré oslovil, sa vyjadrili k osadeniu 
bankomatu negatívne.

- Ing. Ilovský sa informoval ohľadne prevádz-
ky studne po vykonaní prekládky vodovodu v 
bývalom areáli HYZY. Studňa v prípade pre-
kládky vodovodu a napojenia prevádzok v bý-
valom Autocampe už nebude potrebná. 

Uznesením č.45/1 OZ berie pripomienky po-
slancov na vedomie.               Zapísala: Janeková

29. apríla sme podali projekt Dopravné ihris-
ko v rámci zamestnaneckej výzvy Nadácie KIA 
Motors Slovakia - program Región bezpečne 
2016. 

Pri projektovom zámere sme vychádzali z 
východiskovej pozície, ktorá konštatovala, 
že  Materská a základná škola v Strečne nemá 
možnosť praktickej výuky dopravnej výcho-
vy. Areál ZŠ, v budove ktorej je okrem tried 
základnej školy aj elokované pracovisko MŠ 
pre deti predškolského veku má vytvorené 
podmienky na realizáciu projektu. Spevnená 
asfaltová plocha rozmerovo a kvalitatívne vy-
hovuje požiadavkám na vybudovanie doprav-
ného ihriska a jej existencia významne elimi-
nuje náklady na jeho vybudovanie. Doterajší 
spôsob dopravnej výchovy nedostatočne fixuje 
potrebné vedomosti a návyky detí. Hustota 
premávky na miestnych dopravne zodpove-
dajúco označených komunikáciách, existencia 
koridorov medzinárodnej prepravy v katastri 
obce a pestrý systém cyklotrás vyžaduje zák-
ladné vedomosti dopravnej výchovy a znalosti 
riešenia situácií. Je to základná požiadavka a 
zámer samosprávy pre zaistenie bezpečnosti 
a predchádzanie ohrozenia zdravia a majetku 
občanov.

Cieľom projektu, ktorý ako zamestnanec KIA 
podporil Samuel Zajac z oddelenia Body Shop 
Team, bolo teda vybudovať opravné ihrisko v 
areáli ZŠ, na výchovu, praktický výcvik a získa-
vanie základných vedomosti a návykov bezpeč-
ného správania sa v premávke na pozemných 
komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu 
v simulovaných podmienkach blízkych skutoč-
nej premávke. A vytvoriť tiež priestor na orga-
nizovanie detských dopravných súťaží a iných 
podujatí s dopravno-bezpečnostnou tematikou 
na organizovanie odborno-metodických zruč-
ností pre pedagogických zamestnancov. Pre 
výuku by slúžilo vodorovné a zvislé dopravné 
značenie. Dopravnými prostriedkami by boli 
vlastné kolobežky, bicykle a pod.

Na projekt s rozpočtom 3193,50 Eur nám 
bolo odsúhlasených 2730 Eur, čo predstavuje 
takmer 85 % nákladov.

V tomto období pripravujeme realizáciu na 
obdobie, keď bude ukončený školský rok a 
uvoľnený priestor asfaltovej plochy.               /pa/

Dopravné ihrisko

Svetový deň darcov krvi (14. 6.) je predovšetkým oslavou dobrovoľných, bezpríspevko-
vých darcov krvi a poďakovaním za ich ochotu prispieť k záchrane životov bez toho, aby 
za to očakávali odmenu. 

V Strečne je už pravidlom, že tento deň si nielen pripomenú, ale prakticky napĺňajú jeho 
zmysel zorganizovaním odberu pod gesciou Miestneho spolku Červeného kríža.

17. 6. sa v kultúrnom dome zúčastnilo odberu krvi 41 darcov. Organizáciu zabezpečova-
la  predsedníčka Eva Vojvodová v spolupráci s Veronikou Samcovou a Zdenkou Ondrušo-
vou. Odber vykonávali pracovníci Národnej transfúznej jednotky zo Žiliny.

Svetový deň darcov krvi

Zoznam darcov:
Stanislav Puček
Juraj Židek
Ján Melo
Miriam Tavačová
Pavol Badík
Kamil Beháň
Renáta Štadániová
Lenka Honková
Nikola Štadániová
Mária Zacharovská
Peter Oberta
Zuzana Obertová
Ondrej Lörinc

Jakub Martinka
Július Ilovský
Lenka Vojvodová
Stanislav Šupej
Eva Balcárová
Michal Klocáň
Jakub Cvacho
Monika Černáková
Bohuslav Chrenko
Juraj Oberta
Mariana Šipčiaková
Nikola Kubičková
Ivan Tavač
Samuel Balcár

Juraj Buchta
Jana Škovránková
Richard Ondruš
Václav Kubička
Jana Čišková
Libor Záhradník
Iveta Ondáková
Milan Sapieta ml.
Zuzana Hanuljaková
Vladimír Bukovinský
Darina Bukovinská
Daniel Samec
Filip Fabuľa
Iveta Krupárová
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Veriaci katolíckej cirkvi oslávia 15. 
augusta Nanebovzatie Panny Márie 

– jeden z mnohých mariánskych sviatkov 
počas roka. Budú mu v tento deň venované 
sväté omše a už v predvečer sviatku (14.8.) 
sa v katolíckych kostoloch vo večerných 
hodinách koná slávnosť vigílie Nanebovza-
tia Panny Márie. Na viacerých miestach na 
Slovensku i v zahraničí sa pri príležitosti 
sviatku konajú mariánske púte, procesie 
a slávnosti. Zachováva sa i prastarý zvyk 
požehnávania kvetín a bylín. Katolíci na 
Slovensku oddávna vyjadrujú Matke Bo-
žej veľkú úctu. Aj pri príležitosti sviatku 
Nanebovzatia Panny Márie sa budú na 
mnohých miestach konať mariánske púte 
a slávnosti. Ich súčasťou sú sväté omše, 
modlitby ruženca, procesie, krížové cesty, 
vystúpenia hudobných skupín. Nanebo-
vzatie Panny Márie má pre nás veriacich 
veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že 
aj naše telá budú raz vzkriesené. Nebeská 
Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby 
sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú 
slávu, aby sme prijali pozvanie jej Syna Je-
žiša Krista, ktorý každému z nás pripravil 
v nebi miesto (por. Jn 14,1-14). Pod na-
nebovzatím Panny Márie rozumieme jej 
prechod s telom i s dušou do slávy zmŕt-
vychvstalého a nanebovstúpeného Krista. 
Takto sa nepoškvrnená Matka aj telesne 
podieľa na oslávení svojho Syna. Na nej 
sa bezodkladne spĺňa to, čo Kristus získal 
svojím zmŕtvychvstaním pre tých, čo sú 
spojení s Bohom a čo sa na nich splní pri 
druhom Kristovom príchode.

  Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny 
Márie je zo všetkých mariánskych sviat-
kov najstarší. Dátum 15. augusta na slá-
venie sviatku „Usnutia“ určil byzantský 
cisár Maurikios (Maurícius), ktorý vládol 
v rokoch 582-602. V siedmom storočí pre-
niesli tento sviatok do Ríma spolu s inými 
mariánskymi sviatkami východní mnísi. 
Za pápeža sv. Sergeja I. (687-701) bol už 
známy a mal slávnostnú podobu (sprie-
vod s litániami). Neskôr názov „Dormitio“ 
zmenili na „Assumptio in caelum“ - Na-
nebovzatie. Náuka o nanebovzatí Panny 
Márie je záväzný článok viery (dogma), 
ktorý na žiadosť takmer všetkých biskupov 
na svete vyhlásil pápež Pius XII. 1. novem-
bra 1950. Slová vyhlásenia sa nachádzajú 
v dogmatickej bule „Munificentissimus 
Deus“ a hovoria: „Nepoškvrnená a usta-
vične panenská Božia Matka Mária bola 
po ukončení svojho pozemského života s 
telom i dušou vzatá do nebeskej slávy“. Pá-
pež Pius XII. vyhlasuje mariánsku dogmu o 
Nanebovzatí ako štvrtú v dejinách, po dog-
mách o Máriinom božskom materstve, o jej 
večnom panenstve a o jej Nepoškvrnenom 
počatí. Dogma bola vyhlásená na základe 
mnohých žiadostí po predbežnej konzul-
tácii svetového episkopátu o jedno storočie 

neskôr ako dogma o Nepoškvrnenej vyhlá-
sená pápežom Piom IX: v r. 1854. Obidve 
tieto dogmy charakterizuje fakt, že nemajú 
vyslovene biblický základ, ale opierajú sa o 
tradíciu Cirkvi, ktorá počas storočí verila a 
slávila tieto mariánske výsady na základe 
„zmyslu pre vieru“ kresťanov katolíkov, t. j. 
na základe spoločných ustanovení týkajú-
cich sa týchto právd viery zo strany Cirkvi. 
Na vyhlásení dogmy o Nanebovzatí Pan-
ny Márie majú svoj podiel viaceré faktory, 
najmä tradícia, liturgia a náuka cirkevných 
otcov a teológov. Najrozličnejšie stavy a 

skupiny v Cirkvi ako aj jednotliví kardi-
náli, biskupi, kňazi, univerzity, jednotlivci, 
aj celé farnosti si žiadali vyhlásenie tejto 
pravdy za článok viery. Pius XII. v apoštol-
skej konštitúcii „Munificentissimus Deus“ 
uvádza viaceré miesta z dejín liturgie ako 
aj vyjadrenia cirkevných otcov o veľkolepej 
„plnosti života“, súčasťou ktorej je aj „večná 
neporušiteľnosť“ tela Panny Márie. K ďal-
ším teologickým argumentom za Máriino 
oslávenie s telom a dušou patria: Máriina 
svätosť prevyšujúca ľudí aj anjelov, úplná 
jednota Márie so svojím Synom a najpln-
šia láska, ktorú Syn prechovával voči svo-
jej Matke. Výsada nanebovzatia preblaho-
slavenej Panny vyplýva z jej bezhriešnosti 
(milostiplná) a z jej božského materstva. 
Ako milostiplná a matka Božieho Syna ni-
kdy nepodliehala hriechu, a preto nemala 
podliehať ani trestu za hriech, ku ktorému 
patrí utrpenie a smrť. Takto uvažovali aj 
niektorí starokresťanskí teológovia, ktorí sa 
pri nedostatku správ o smrti Panny Márie 
nazdávali, že nezomrela, ale bez smrti pre-
šla z časného do večného života. Evanjeliá 
predstavujú Ježišovu Matku ako solidár-
nu so svojimi ľudskými bratmi a sestrami 
a ako najbližšiu spolupracovníčku Ježiša 
Krista v jeho vykupiteľskom diele. Preto 
sa podriaďovala ustanoveniam židovského 
zákona, preto sa stala Kristovou Matkou, 
preto ho vychovávala, preto ho sprevádzala 
do chrámu a na verejné účinkovanie, preto 
stála pri ňom pod krížom, preto očakávala 
s apoštolmi zoslanie Svätého Ducha. Hoci 
novozákonné spisy nehovoria nič o jej smr-
ti, dá sa predpokladať, že aj v tom bola soli-
dárna s ostatnými ľuďmi a podobná svojmu 
Synovi, ktorý dobrovoľne prijal ťažkú smrť 
a urobil ju nástrojom vykúpenia. Ako však 
Kristovo bezhriešne telo po časnej smrti 
nepodľahlo rozkladu, ale Božou mocou 
ožilo neporušiteľné a tak vstúpilo do ne-
beskej slávy, podobne aj o bezhriešnom tele 
Kristovej Matky, ktoré bolo živým príbyt-
kom Božieho Syna, Cirkev verí, že ho Boh 
vzkriesil a oslávené prijal k sebe. Takto sa 

Matkin starostlivý pohľad, ktorým sprevá-
dzala Syna pozemským životom, premenil 
na oblažujúci pohľad na osláveného Bo-
žieho Syna, ktorý neprestal byť jej Synom. 
Vieroučná konštitúcia 2. vatikánskeho 
koncilu o Cirkvi „Lumen gentium“ (Svetlo 
národov) hovorí v ôsmej kapitole: „Nepo-
škvrnená Panna, uchovaná od akejkoľvek 
škvrny dedičnej viny po skončení tohto po-
zemského života bola s telom i dušou vzatá 
do nebeskej slávy a Hospodin ju povýšil 
za kráľovnú vesmíru, aby sa ešte viac stala 
podobnou svojmu Synovi, Pánovi pánov a 
víťazovi nad hriechom a smrťou.“ (LG 59)

  Mária Nanebovzatá je svedok koneč-
nej slávy, tej, čo sa splní na konci časov. 
Ona je prvým plodom vykúpenia, je pl-
ným uskutočnením spásy, ktoré Boh chce 
pre každú dušu. Veľký teológ minulého 
storočia Karl Rahner hovorí, že Mária je 
ikonou toho, čo Boh chcel urobiť z člove-
ka na začiatku a toho, čo urobí z človeka 
na konci. Panna, ako obraz človeka plne 
uskutočneného v Bohu, nám hovorí, čím 
z milosti v nebeskom kráľovstve budeme. 
Zaiste, Mária nás predchádza v sláve ako 
časovo, lebo už do nej vstúpila, tak kvali-
tatívne, lebo my nebudeme oslávení ako 
ona. Budeme jej však určite podobní, lebo 
nás združuje tá istá ľudská povaha a sme 
spasení rovnakou spasiteľskou Kristovou 
mocou. Máriino Nanebovzatie je radostná 
predtucha slávy, ktorá sa aj nám dostane. 
Je to znamenie, ktoré udržuje našu nádej, 
že raz aj my budeme úplne premenení v 
Bohu. Je útechou vo chvíľach utrpenia a 
obáv, je oporou našej kresťanskej nádeje. 
Spojme náš život viery s ňou, ktorá je na-
šou slávnou Matkou, modlime sa s ňou a s 
ňou kráčajme po cestách času. Panna je s 
nami. Jej Nanebovzatie nám ju nevzďaľu-
je, naopak, ona sprevádza naše pozemské 
putovanie a pod dohľadom materskej lás-
ky čaká na nás, aby sa tešila svojej kráse, 
aby sa zúčastňovala na svojej sláve, aby s 
ňou rozjímala a chválila veľkoleposť Boha, 
ktorý sa so svojím Božským životom a svä-
tosťou chcel podeliť so všetkými svojimi 
deťmi. Mária je prvým stvorením odetým 
slávou. Avšak vedľa nej, v úzkom spojení 
s ňou, nájde každý z nás svoje miesto v 
nebeskej sláve. Boh nás miluje, chce nás 
mať pri sebe, premenených, rovnako ako 
miloval a chcel mať pri sebe premenenú 
Nazaretskú Pannu. Otvorme srdce Bohu, 
žime v radostnej nádeji a poďme v ústrety 
Nanebovzatej do nebeskej slávy! 

Slávnosť nanebovzatia Panny Márie je 
korunou všetkých mariánskych slávností. 
Je logickým doplnením toho všetkého, čo 
od najdávnejších časov Cirkev spoznávala 
a ctila v živote Márie. Je synovským obja-
tím Matky, ktorá tak ako mala kedysi v ná-
ručí svojho Syna, drží teraz v náručí jeho 
Cirkev.     AM

Nanebovzatie 
Panny Márie 
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Ničoho sa nesmie staroba vystríhať viac 
ako nečinnosti. Aj preto sme sa piati čle-
novia ZO Jednoty dôchodcov 16. júna 
zúčastnili okresných športových hier v Ži-
line, aby sme si zmerali sily s našimi roves-
níkmi. Bolo nás tam asi 150. 

Súťažilo sa v behu, vrhu guľou, hode gra-
nátom do diaľky a na cieľ, hode váľkom, 
stolnom tenise, petangu, streľbe a šachu. 
Každý mohol súťažiť iba v troch disciplí-
nach.

A ako sme obstáli? Získali sme tri prvé, 
jedno druhé a dve tretie miesta. Slušné, 
nie? Podstatné však je, že tu nešlo ani tak 
o súťaž, ako o spoločné stretnutie seniorov, 
ktoré bolo spestrením – a môžem povedať, 
že aj obohatením nášho života. Veď práve 
aktívny život seniora vnáša do jeho života 
kvalitu, radosť a stálu mladosť. A známa 
pravda hovorí, že kde je pohyb, víťazí zdra-
vie.              H. Kuzmányová

V mesiaci máj sa naša organizácia DZH 
zapojila do viacerých činností súvisiacich 
s obcou. V spolupráci s Obecným úradom 
Strečno sme sa zúčastnili stavania mája, kde 
sme sa spolu s občanmi zabávali a súčasne 
dodržiavali tradíciu našich predkov. 

Naše družstvá DZH sa zapojili do viacerých 
súťaží a akcií. Mladí hasiči boli účastníkmi 
súťaže v Zbyňove, deväťčlenné družstvo sa 
zúčastnilo súťaže v Krasňanoch v požiarnom 
útoku a štafete. Nechýbala ani skúška útoku 
v priamom nasadení pri požiari v lokalite 
Bôrek, ktorý zlikvidovali ôsmi členovia náš-
ho družstva prvým výjazdom na hasičskom 
aute. Druhým výjazdom zasahovali pri po-
žiari horiaceho osobného auta priamo na 
ulici v obci. Pri príležitosti osláv MDD, ktoré 
sa konali na tunajšom obecnom ihrisku, sme 
vykonali ukážku zásahu pri hasení požiaru. 
Deti si poprezerali požiarnu techniku, ktorú 
využívajú pri hasení. Hasičské auto sa využi-
lo aj pri polievaní ihriska a cesty pri ihrisku. 

Vykonali sme dve brigády pri čistení odráž-
ky v miestnom potoku, čistili sa hydranty v 
obci. Niektorí naši členovia sa zúčastnili pri 
odbere krvi. V spolupráci s obecným úra-
dom a miestnym urbárom sme na Jána pálili 
vatru.                                          D. Bukovinská

Zabitý dravec presne pod hradom 
Strečno pri zábradlí na hlavnej ceste 
boli naši poľovníci upozornení policaj-
tami na mŕtveho vtáka. Poľovník Palo 
Štadáni mohol pri obhliadke mŕtveho 
vtáka už len konštatovať jeho smrť. 
Vták pravdepodobne útočil v noci na 
prechádzajúceho ježka, ktorý bol na 
ceste tiež zabitý. Stretnutie s náklad-
ným autom obaja neprežili. Mŕtveho 
vtáka výra skalného si prišiel pozrieť 
aj Michal Ďurčo, ktorý zmeral rozpätie 
krídiel vtáka. Bolo to 148-centimettrov. 
Tento dravec je najväčšou európskou 
sovou a ako jediný dokáže uloviť a zdrať 
z kože aj ježa. Táto, pre vtáka tragická 
udalosť ukázala, že v okolí obce žijú aj 
vzácne zvieratá, a preto by sme prírodu 
mali chrániť. 

P.Ďurčo, foto autor

Športové hry seniorov

Z činnosti DZH Strečno
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Meno patrónky nášho kostola a termín 
hodov, ktorý sa k nemu viaže, padlo presne 
na deň. Žofie bolo v nedeľu, keď bol hlavný 
program.

Hody boli aj teraz rozdelené na dva dni. V 
sobotu po obede prakticky začali na dvoch 
pódiách – v kultúrnom dome odohral diva-
delný súbor zo Žabokriek hru Láska za pár  
drobných a zároveň na hlavnej scéne – v 
areáli základnej školy prebiehalo vystúpe-
nie Majstra N. Tam pokračoval aj večerný 
program a zábava so Sunny music, ktoré sa 
pretiahli až takmer do rána.

Nedeľa bola dňom vystúpení našich sú-
borov – dychovej hudby Strečnianka, detí 
z MŠ, speváckej skupiny Jesienka, skupiny 
Osudy s Nikou Beerovou, Anky Dikošovej 
s harmonikou, DFS Hajovček, ŽSS Zvonica, 
krakovského kvarteta a heligonkárov Robka 
Bukovinského a Libora Meška.

Záver patril skupine Lojzo a ich hitom.
Program ukončila reprodukovaná hudba a 

zábava na asfaltovom „parkete“ pod pódiom. 
Sprievodný program pozostával z predstave-
nia tradičných výrobkov  a zručností v po-
daní nášho združenia Oživené remeslá spod 
Strečna, výroby a ponuky bryndzových ha-
lušiek rodinou Václava Kubičku, stánkového 
hodového predaja, kolotočov a atrakcií.

Hody sa zas vydarili. Bolo dobre, veselo a 
bolo cítiť, že žijeme v časoch, keď sa ľuďom 
relatívne darí.                                          /pa/

Strečnianske hody 2016

Neviem pochopiť, prečo práve mne, ale prisnil sa mi takýto sen: 
Stál som v Strečne na kopci Bôrek. To je ten, ktorý vidíte, keď sa 
dívate z pomníka na Zvonici ponad hlavnú cestu I/18 smerom na 
Špicák. Oproti je Bašta so svojimi stožiarmi elektrického napätia. 
Čo sa mi teda snívalo?

Z kopčeka Bôrek som sa teda pozeral smerom na vrch Suchý 
smerom na východ, ten pre svoj špicatý tvar musia poznať všetci. 
No a z toho Suchého svietila na mňa žeravá 
guľa. Pohla sa a postupne  a pomaly sa blížila 
ku mne. Hoci bol deň, svietila silným svet-
lom a presne nado mnou zastala. Zrazu vedľa mňa na kopci stál 
drevený kostolík a od neho sa smerom dolu kopcom k Bašte zja-
vili malé kaplnky. Bolo ich štrnásť. Zrazu som si uvedomil, že je 
to krížová cesta. Zobudil som sa. Prekvapilo ma to, že prečo som 
mal práve ja takýto sen. Veď v kostole v Strečne som bol napo-
sledy na mojej birmovke a potom ešte niekoľkokrát fotografovať 
svadby, či prijímania.  Viackrát som bol v kostole v Terchovej, či 
v Rajeckej Lesnej. Do skorého rána som nemohol zaspať, prečo 
sa takýto sen sníval práve mne. 

Možno to bolo aj preto, lebo niekedy dávno som práve pri tom-
to kopci na hlavnej ceste smerom od hradu do Žiliny predbiehal 
nákladné auto a oni išli za sebou autá dve , no oproti išla náklad-
ná Tatra naložená kameňom. Len vďaka tomu, že vodič Tatry 
šúchal blatníkom po zábradlí, som to prežil. Niekoľkokrát som 
si potom hovoril, že na tomto mieste postavím aspoň krížik z 
vďaky, že som tu. Samozrejme, že som ho nepostavil. 

Možno niekoho napadne, že prečo do kostola nechodím. Bude 
to aj tým, že ako malý chlapec sme chodili na spoločné nábo-
ženstvo do starej, dnes už zbúranej školy. To bolo ešte niekedy 

okolo roku 1960. Museli sme odriekať otčenáš, či desať božích 
prikázaní. Kto nevedel, alebo sa pomýlil, dostal po palcoch s prú-
tenou paličkou. Nebola snaha desatoro vysvetliť, ale sa ho bifľo-
vať. Vtedy som počul možno prvýkrát nezabiješ, či nepožiadaš. 
Ako malý chlapec som tomu nemohol rozumieť a ani pochopiť 
súvislosti.  Akosi som si na kostol nezvykol a viac som chodil v 
nedeľu do hôr. Práve na ten vrch Suchý som s kamarátmi Jožom, 

či Ivanom chodili aj vtedy, keď bola zima a v 
horách bolo meter snehu. Prejsť Suchý z Tur-
čianskych Kľačian sa stalo pre nás nedeľnou 

samozrejmosťou.  
Keď som sa raz jednému mladému farárovi zdôveril s tým, že 

do kostola nechodím, ale radšej do hôr, povedal mi: „Možno ro-
bíte dobre. Vysoko v horách ste bližšie k Bohu ako tí, čo chodia 
do kostola každú nedeľu, potom sa opijú a doma bijú ženu a deti.

Tak veru v tom nachádzam súvislosti môjho sna. 
Už som sa s ním Strečne zdôveril dvom ľuďom. O sne poveda-

li, že je vynikajúci, no tiež nechápu, prečo sa prisnil práve mne. 
Jano tvrdil, že to bola možno prozreteľnosť, aby sme si v obci túto 
krížovú cestu postavili.  A ako som počul v rozhovore, pre tých, 
ktorým som o sne povedal, by bola česť a hrdosť na jej výstavbu 
prispieť.

Možno by asi stálo za úvahu porozprávať sa o tomto sne a aj ho 
zrealizovať. Keď sa do práce pustíme, problém, ako poznám ľudí 
v Strečne, by nemal byť nikde. Už aj pre pokračovanie tohto sna o 
niekoľko dní potom. Krížová cesta bola postavená, na vrchu stál 
kostolík a nad ním žiarilo svetlo, z ktorého bolo počuť zvonenie 
zvona. Po okolitých lúkach a kopcoch bolo množstvo modlia-
cich sa ľudí.                    Pavol Ďurčo ml.

Mal som sen

6. júna zorganizoval starosta Strečna na obecnom úrade pracovné stretnutie zástupcov 
našich tradičných partnerov  - poľského Jaworze a českých Horních Tošanovic. Starostovia 
a projektoví manažéri prerokovali možnú spoluprácu na cezhraničných projektoch v rámci 
aktuálnych výziev na česko - slovenskú a slovensko - poľskú hranicu. Predstavili si navzájom 
svoje vízie pre riešenie náplní projektu na  svojej strane v súlade so zameraním výzvy - pod-
pora budovania cyklotrás, prezentácie kultúrneho a historického bohatstva.
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   Z našej školy Pripravila Miroslava Kľučiariková

Čo sme zažili v máji? 
5.5.2016 – sa štvrtáci testovali v sloven-

skom jazyku, matematike, prírodovede a 
vlastivede v teste Komparo.

5.5.2016 – sa konalo okresné kolo spe-
váckej súťaže Slávik Slovenska. Účastníci: 
Nelka Pratáková (2.tr.), Timea Ovečková 
(4.tr.), Andrej Jankulár (9.tr.).

5.5.2016 – boli žiaci 6. a 7. ročníka s p.uč 
Kubišovou a p.uč. Trnovcovou na exkurzii 
v Dolnom Kubíne, kde si pozreli expozí-
ciu života a tvorby Martina Kukučína.

10.5.2016 – sa žiaci Adrián Dvorský 
(7.A), Dominik Hurka (7.B) zúčastni-
li biologickej olympiády, kategória D, 
okresné kolo, pod vedením p. uč. Buko-
vinskej-Leščinskej.

13.5.2016 – žiaci: Nelka Pratáková 
(2.roč.), Elenka Kazimírová (4.roč.), An-
drej Jankulár (9.roč.) sa zapojili do medzi-
národnej speváckej súťaže Rozvíjej se, po-
upátko, Střítež (ČR). Andrej Jankulár sa 
v silnej konkurencii umiestnil na  2.mieste. 

školských osnov.
24.5.2016 – Futbalový turnaj dievčat – 

okresné kolo – 1. miesto, postup na oblast-
né kolo, zodpovedný p. P. Beháň.

26.5. 2016 – sa žiačky 5.ročníka: E.Tro-
ščáková, T.Balátová, M.Trhančíková, 
A.Dikošová, P.Honková pod vedením p. 
učiteľky Pollákovej zúčastnili okresné-
ho kola biologickej olympiády v Žiline, 
kde okrem náročného testu museli zvlád-
nuť aj „poznávačku“ rastlín a živočíchov. 
Hodnotené boli tiež všetky ich zbierky a 
pozorovania. Dievčatá môžu byť na svoje 
vedomosti právom hrdé, pretože pre našu 
ZŠ vybojovali úžasné 1.miesto!

26.5.2016 – sa naši žiaci zúčastnili 19. 
ročníka Behu do hradných schodov.

27.5. 2016 – 13 žiakov (2.- 7. ročník) sa 
zúčastnilo medzinárodnej výtvarnej súťa-
že v Komorní Lhotke. V silnej konkuren-
cii detí z Českej republiky a Poľska sa náš 
žiak Lukáš Kubička (3.roč.) umiestnil na 
krásnom 2. mieste.

Jún
Žiak 5. ročníka Juraj Kadaši úspešne 

zvládol prijímacie skúšky na 8-ročné gym-
názium. Bronka Tichá z 8.A triedy bola 
prijatá na bilingválne gymnázium.

Všetci naši deviataci boli prijatí na stred-
né školy.

3.6.2016 – oslávili naše deti MDD, kto-
rý zorganizovala Rada rodičov pri ZŠ 
SNP Strečno v spolupráci s našou školou 
a pánom starostom. Deťom prialo poča-
sie, zažili nádherný deň plný hier, odmien, 
atrakcií: skákacie hrady, kolotoč, maľova-
nie na tvár, športové disciplíny, pri ktorých 

pomáhali žiaci 9. ročníka, ukážka zásahu 
hasičskej a policajnej hliadky... O občer-
stvenie bolo taktiež výborne postarané. 

8.6.2016 – sa konal Atletický trojboj v 
Tošanoviciach (ČR), zúčastnili sa ho žiaci 
1. – 5. ročníka: Matyas Vengloř (1. A), To-
máš Ritkav (2. r.), Matúš Belko (3. r.), Filip 
Vereš (4. r.), Ján Dudus (5. r.) pod vedením 
Mgr. M. Obertu, Mgr. M. Hliníkovej. 

Umiestnenie: 
Ján Dudus – 1. miesto v behu, 2.miesto 

v skoku do diaľky, 3.miesto v hode kriket-
kou.

Matúš Belko – 1. miesto v  hode kriket-
kou, 2. miesto v behu.

Filip Vereš – 3. miesto v behu.                                    
Celkové umiestnenie v rámci súťaže 

družstiev je 7. miesto pre našu ZŠ.
20. – 24.6.2016 – žiaci 1.A a 4.tr. absol-

vovali školu v prírode v Terchovej s 
p. uč. Hliníkovou, p. uč. Pratákovou a p. 
vych. Kanderkovou. Deti navštívili rôzne 
atrakcie – minizoo, lanové centrum, mini-
bowling, vozili sa na poníkovi Stelke, pre-
viezli sa turistickým vláčikom po celej de-
dine, prezreli si prírodnú galériu vo farskej 
záhrade, vyrezávaný drevený betlehem v 
kostole sv. Cyrila a Metoda, sochu Juraja 
Jánošíka, absolvovali turistické vychádzky 
do Tiesňav, nočný pochod...

Skončila jar, vystriedalo ju leto. Čoraz teplejšie dni a vysvedčenia v rukách našich žiakov 
sú znakom toho, že školskému roku 2015/2016 definitívne odzvoní. Ich snaha je odzr-

kadlená vo výsledkoch. Prváci urobili veľký krok dopredu, naučili sa počas tohto obdobia 
naozaj veľa. Taktiež piataci zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. No 
a deviatakom sa končí štúdium na základnej škole, opúšťajú naše lavice. Prajeme im veľa 
šťastia.

15.5.2016 – Strečnianske hody 2016, 
program si pripravili aj naši žiaci pod ve-
dením: Mgr. R. Franek (gitarový krúžok), 
Mgr. K. Bukovinská – Leščinská (tanec – 
dievčatá 7. roč.), p. I. Prieložná (flautový 
krúžok), Mgr. J. Pratáková (tanec, spev – 
4.tr.; krúžok Sláviček).

19.5.2016 – Stolnotenisový turnaj – 20 
účastníkov, 1. miesto: J. Mičlo (6.tr.), 2. 
miesto: A. Jankulár (9.tr.), 3. miesto: A. 
Hubočáni (7.A).

20.5.2016  – žiaci 2.ročníka sa opäť zapo-
jili do celosvetovej kampane Food Revolu-
tion Day, založenej známym šéfkuchá-
rom Jamie Oliverom, ktorej zámerom je 
vrátiť vzdelávanie o stravovaní naspäť do 

23.6.2016 – pod vedením p.uč. Štefka sa 
uskutočnil volejbalový turnaj žiakov našej 
školy.

V budúcom školskom roku sa u nás pod 
vedením p.uč. Smetankovej rozbehne celo-
slovenský súťažný projekt ikid (Innovative 
kid) zameraný na podporu novej generá-
cie mladých podnikateľov. Pod organizáci-
ou učiteľov a mentorov z biznis prostredia 
pracujú mladí inovátori na tvorbe vlastné-
ho startupu. V priebehu šiestich mesiacov 
imitujú rovnakú cestu, akou musí prejsť 
každý skutočný startup alebo úspešná fir-
ma. A možno práve šikovní žiaci z našej 
školy budú tí, ktorí svoj úspešný projekt 
odprezentujú v Bratislave pred veľkým 
obecenstvom, na podujatí Ikid Startup 
Awards získajú ocenenie a pôjdu sa po-
zrieť do Dublinu, kde sídlia spoločnosti 
Google a Facebook.
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Mama
Mama ma nikdy nezradí,
vždy mi s radosťou poradí.
S tou láskou, čo mi dáva,
patrí jej veľká vďaka a sláva.
Keď plačem, topím sa v žiali,
mama pohladí ma po tvári.
Uteší ma, pohladí a pobozká,
pre ňu som víťazka.
Mama vždy pri mne stála,
v dobrom aj v zlom ma hriala.
Ďakujem, mama, ďakujem,
ľúbim ťa, básničku ti venujem.
(Nelka Hrbeková, Lujzička Klo-

cáňová, Anetka Melová,7.A)
Mama

Moju mamu rada mám,
kvietok jej na Deň matiek dám.
Krásny sviatok 8. mája má,
s úsmevom ju obdarúvavam .
Moja milá mamička,
si krásna ako ružička.
Strašne moc ťa rada mám,
preto ti svoju lásku vždy dám.
Mama je len jedna,

vždy ma dobrou cestou viedla.
Mamu nikdy nesklamem,
rada jej vždy pomôžem.

(Kristínka Špirková, 7.B)
Mama 

Mama je len jediná,
vie to celá dedina.
Pomôže ti, keď potrebuješ,
každý deň jej srdce daruješ.
Priniesla ma na tento svet,
od začiatku som bola jej kvet.
Chodiť, rozprávať ma učila ona,
všetko toto začínalo doma.
Sem - tam boli hádky,
dá sa to čakať od matky.
Každý deň ma do školy budila,
ja som aj tak neskoro vstávala.
Keď som začala hrať futbal,
môj ocko stále hundral.
Lenže mama ma chápala,
nádej tomu dávala.

(Kristínka Hauerová, 8.B)
Mama 

Mamu mám už od mala,
stále pri mne stála.

Vždy ma povzbudila,
odvahu vo mne vzbudila.
Mama, tá je len jedna,
dobrou cestou ma viedla.
Mamu mi nič nenahradí,
vždy mi dobre poradí.
Keď som bola malá,
často sa so mnou hrala.
Prežila moje prvé kroky,
sú to už nejaké roky.

(Nikolka Melová, Paulínka 
Horáková, 7.B)

Mama
Mama, to je boží dar,
s mojím otcom tvoria pár.
Moju mamu veľmi rád mám,
aj keď sa na počítači furt hrám.
Mama ma na svet priviedla,
zo stresov ma vždy vyviedla.
Moja mama rada varí,
z hrnca sa jej nonstop parí.
Moja mama, to je anjel môj,
chcel by som byť stále s ňou.
Moja mama dom upratuje,
celý svoj čas do mňa investuje.

Moja mama má ma rada,
so srdcom sa o mňa stará.
Aj ja milujem mamu srdcom,
i keď je mojím sudcom.

(Mirko Melo, Robko Melo, 
Šimon Chovanec, Lenka Voj-

vodová, Matúš Taraba, Martin 
Stráňavčin, 8.B)

Mama 
Mama moja milá,
sladká si ako Mila.
Úsmev mi často vyčaríš,
obed mi vždy navaríš. 
Vždy som iba s tebou,
jem rád chlieb s džemom.
Vynosila si ma pod srdcom,
keď si bola s mojím otcom.
S úctou k tebe mamička,
dám ti pusu na líčka.
Moja láska patrí tebe,
nepochybujem o sebe.
(Adelka Pristachová, Dominik 

Haluška, Lucka Ovečková,
Margarétka Kadašiová, 8.A)

knižnice stretávajú naši predškoláci a žiaci 
prvej triedy. Prváci už ako čitatelia predsta-
via deťom knižky, ktoré si prečítali. Pred-
školáci takto dostanú už prvú pozvánku do 
knižnice. Veľa sa od svojich učiteliek nau-
čili, každým rokom sa tomu teším, ovláda-
jú veľa pesničiek a básní. Pani učiteľky sa 
im  venujú. Je vidno, že deti rozprávky ba-
via. Pozývam touto cestou  rodičov týchto 
detičiek  na návštevu do obecnej knižnice 
so svojimi ratolesťami. Doprajte svojim ra-
tolestiam neopakovateľný zážitok z čítania 
rozprávok a iných krásne ilustrovaných  
kníh. O pár dní sa dvere školy a škôlky 
zatvoria. Budem rada,  ak si čas spríjem-
níte i s knižkou. Knižnica počas prázdnin 
otvorená bude, o čase čerpania dovolenky 
bude verejnosť oboznámená obecným roz-
hlasom. Prajem deťom príjemné prežitie 
prázdnin plných zážitkov    vaša knihovníčka

Zo života knižice26.4.2016 prijala pozvanie do našej kniž-
nice spisovateľka Katarína Mikolášová. Be-
seda bola určená pre deti. Zúčastnilo sa na 
nej  37 detí zo ZŠ  i s deťmi, ktoré sa zapojili 
do literárnych súťaží.

Autorka žijúca v Žiline  predstavila de-
ťom svoje knižky. Obsah jej rozprávkových 
knižiek  je často situovaný do nejakého 
prostredia na  Slovensku, ako napríklad 
detská knižka ,,Bojnickí búbeli“, či ,,Od-
vážny Brusko“- rozprávky z Horehronia. 
Deti pri čítaní jej kníh sa takto majú  mož-
nosť i veľa dozvedieť.  Tvorba spisovateľky 
je venovaná hlavne deťom, no píše i bás-
nické zbierky  pre dospelých čitateľov. Ak 
je pohoda, čas rýchlo letí, tak to bolo i na 
besede. Deti sa veľa dozvedeli zo života tej-
to sympatickej autorky. Na konci besedy 
boli vyhodnotené deti z literárnych súťaží 
v poézii na tému: ,,Moja rozprávková uči-
teľka“ a v próze na tému ,,Ako som sa( ne)
bála“.  Do súťaží sa zapojilo 26 detí a boli 
vyhodnotené knižnými cenami. 

,,Celé Slovensko číta deťom“- akcia, ktorej 
sa konal tento rok  jej druhý ročník. Naša 
knižnica sa zapojila po prvýkrát do tejto 
celoslovenskej akcie a hodnotím ju veľmi 
kladne. V našej knižnici sa čítalo jeden 
deň, a to na sviatok detí 1.júna.Pozvanie 
čítať deťom prijali naši občania p.Božena 
Melová,p.Marta Pristachová, p.Jozef Bičan 
a p.Vladislav Slováček. Žiakov druhého a 
štvrtého ročníka ZŠ zaujalo nielen číta-
ním, ale i spomínanie našich hostí na svoju 
mladosť. Aké knihy ich zaujali vtedy a ako 
malo čítanie kníh vplyv na ich ďalší život. 
Prijemnú atmosféru tejto akcii dodalo i vy-
stúpenie žiakov, ktorí si pripravili spoloč-
nú pieseň ,,Rozprávky, rozprávky“:

Rozprávky, rozprávky, kdeže sta sa vzali,
Keď sme boli malí, my sme sa spoznali.
Mamičky vás riekli, keď nám slzy tiekli,
V postieľke ležali, tíško počúvali.
Červená čiapočka i sedem kozliatok,
spoznali sme domy ružových prasiatok.
Aj my raz budeme rozprávky rozprávať,
keď naše detičky budeme uspávať.
Deti i vystúpili  so známymi rozprávka-

mi, ktoré ony upravili a niektoré i pred-
niesli rapovaním. Deti boli obohatené doj-
mami, ale i darčekmi od našich hostí, tak 
to bola pre nich malá oslava sviatku detí.

Aj touto cestou chcem poďakovať pozva-
ným hosťom a tiež p. učiteľkám, ktoré pri-
pravili s deťmi pekný program, ktorý túto 
akciu oživil.

Tradične v mesiaci jún sa v priestoroch 
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DOTAZNÍK
PRE ZÍSKANIE NÁZOROV VEREJNOSTI NA POTREBU VYTVORENIA

NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE (ÚPN – O) STREČNO

Úlohou územného plánovania je udržiavať v území poriadok a jasné pravidlá, jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý a 
vyvážený, a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. 
Územný plán má teda pre obec predovšetkým regulačnú úlohu. Stanovuje rámce rozvoja, ktoré umožnia určitú mieru voľ-
nosti a súčasne zamedzujú nežiaducim vplyvom. Naproti tomu územia, ktoré nie sú zahrnuté v územnom pláne, nedokáže 
obec spoľahlivo regulovať (viď. okolie Váhu).

STREČNO v súčasnosti disponuje iba starým územným plánom (ÚPN – SÚ) z roku 1994, doplneným o doplnok č. 1 (Prie-
myselný park) a doplnok č. 2 (Radinové a Kamenné). Tento plán, ale neumožňuje urbanizovať (zastavovať) niektoré ďalšie 
územia, na ktorých by bolo napr. možné uskutočňovať ďalšiu individuálnu výstavbu, napr. na území záhrad pri rieke Váh 
alebo pri Zvonici.

Keďže z legislatívnych dôvodov už nie je možné ďalej meniť a dopĺňať súčasný ÚPN – SÚ, je potrebné  pre ďalšie rozširova-
nie alebo zmeny vytvoriť nový územný plán. Jeho cena sa odhaduje na úrovni cca. 30 až 32 tisíc EUR (v priebehu 2-3 rokov). 
Tento nový územný plán by umožnil prípadný ďalší rozvoj obce, a/alebo lepšie využitie existujúcich/nevyužitých území. Sta-
vebný zákon zároveň obci (§ 30 ods. 4) ukladá povinnosť preskúmať stavebný plán obce, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo 
doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.

Obec Strečno po zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa Vás preto pýta (Vaše odpovede zakrúžkujte):

1. Myslíte si, že by sa v obci malo rozšíriť územie, na ktorom by bolo možné uskutočňovať výstavbu 
     nových rodinných domov ?                                                                                                                                               [ ÁNO | NIE ]

2. V akej lokalite by malo byť možné stavať alebo by ste Vy chceli stavať rodinný/é dom/y ?

    .................................................................................................................................................................................................................

3. Myslíte si, že by  mala byť povolená výstavba v okolí vodného diela?
   [ ÁNO | NIE ]

4. Mala by obec rozšíriť zeleň a verejné priestranstvá napr. v časti Majer alebo inde (navrhnite) ?
[ ÁNO | NIE ]

   .................................................................................................................................................................................................................

5. Myslíte si, že by obec mala odkúpiť pozemok od Slovenského pozemkového fondu na výstavbu nájomnej bytovky v časti 
Radinové, v odhadovanej hodnote cca. 60 tisíc EUR ? 

                                                                                                                                      [ ÁNO | NIE ] 

6. Ktoré plochy v obci sú podľa Vás využívané nevhodným spôsobom a ich využitie je nutné zmeniť ?
    
   .................................................................................................................................................................................................................

7. Uveďte iné návrhy/námety, ktoré je nevyhnutné v novom územnom pláne vyriešiť :

   .................................................................................................................................................................................................................

8. Súhlasíte, aby obec obstarala nový územný plán, ktorý by riešil aj návrhy Vás, občanov ?
[ ÁNO | NIE ]

Dotazník môžete jednoducho vyplniť aj na internete na adrese http://www.strecno.sk. Tento dotazník zisťuje iba potrebu 
vypracovania nového územného plánu. V priebehu samotnej tvorby nového územného plánu budú mať všetci obyvatelia 
právo vyjadriť sa k nemu v rámci verejného prerokovania ÚP.

Dotazník bude zverejnený na webovej stránke obce a poslanci ho tiež doručia občanom do domov vo svojom obvode. Vy-
plnený dotazník možno vložiť do na tento účel zriadenej schránky vo vestibule OÚ.

Za poskytnuté odpovede, návrhy, námety a ich doručenie do 30.9.2016 na obecný úrad Vám ďakuje obecné zastupiteľstvo a 
starosta obce Bc. Dušan Štadáni (starosta@strecno.sk)
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Dňa 11. a 12. júna 2016 sa v Sklabini pod 
záštitou župana Žilinského samospráv-
neho kraja Ing. Juraja Blanára konali pre-
teky minikár. Starostovia zúčastnených 
obcí nám vyšli maximálne v ústrety a pri 
odovzdávaní víťazných pohárov sme priví-
tali aj poslanca VÚC v Žiline p. Ľubomíra 
Sečkára, ktorý nám zasponzoroval samot-
né víťazné poháre. P. Sečkár, ďakujeme a 
dúfame, že o dva roky k nám pribudnú aj 
ďalší pretekári, vaši synovia. 

Trať v Sklabini a Sklabinskom Podzámku 
bola úžasná, účasť bola medzinárodná, po-
časie nám prialo, takže nič nebránilo ďal-
ším skvelým športovým zážitkom a pekné-
mu umiestneniu sa našich pretekárov.

Michal Oberta, žiak 2. triedy ZŠ SNP 
v Strečne (8 rokov) získal krásne prvé 
miesto, druhú pozíciu zaujal Dávid Be-
lička (8 rokov) a tretím miestom uzavrel 
najmenšiu kategóriu do 8 rokov M1 Patrik 
Chabada (6rokov). Pretekár Juraj Oberta 
(18rokov) obsadil pekné druhé miesto v 
kategórii M4 (jazdci do 20 r).

Minikárový klub Strečno bilancuje úspešné preteky v Sklabini

Aj poslanci obecného zastupiteľstva obce 
Strečno rozhodli o schválení žiadosti náš-
ho klubu o dotáciu z rozpočtu obce na pre-
teky, za čo im veľmi ďakujeme!

Pevne veríme, že v ďalšom roku 2017 sa 
nám podarí usporiadať ešte lepšie preteky 
minikár ako v tomto roku 2016.

Monika Obertová, riaditeľka pretekov

Vo  štvrtok – 21.apríla  do  našej  mater-
skej  školy  zavítali  záchranári  na  svojom  
aute  s označením FALCK. Deťom  veľ-

mi  zaujímavým  
spôsobom priblí-
žili  význam  po-
skytnutia prvej  
pomoci. Najskôr  
nás  naučili , ako 
máme  volať  o  
pomoc,  aké  je  
dôležité  zavolať  
dospelého, keď  
sa  niečo  stane, 
dokonca  nás teta  
Katka   naučila, 

Prvá pomoc medvedíkom
aké  číslo treba na telefóne vyťukať. Aby 
sme  to nezabudli,  na  to máme  pomôc-
ku: 1 ústa, 1 nos a 2 oči = č.t. prvej po-
moci 112 . Ujo  záchranár  Janko  deťom 
ukázal  oživovanie  medvedíka, čo  si 
neskôr  vyskúšalo  každé  dieťa, pretože  
medveďov  bolo  plné  vrece. 

Najskôr  rozopli  mackom  vesty, pri-
čom  sa malé  deti  trošku  zapotili  a za-
čali  masírovať  srdiečko.  Samozrejme  
aj  dýchali  do papuľky. Stretnutie  bolo  
veľmi  milé  a poučné, no  hlavne  sme  
si  uvedomili  potrebu   záchrany  toho  
druhého  a veľmi  dôležitú  vec: DÁVAŤ  
SI  POZOR  NA  NEBEZPEČENSTVO  
OHROZENIA  ZDRAVIA !

Kurz sa uskutočnil pod záštitou Falck 
neziskovej organizácie pri príležitosti 
10.výročia založenia spoločnosti Falck 
na Slovensku.

Ešte  raz záchranárom tete Katke a ujo-
vi  Jankovi  srdečne 

ĎAKUJEME!  
Deti a učiteľky z materskej  školy  v 

Strečne
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Benjamínko Ilovský – najlepší strelec 
Mc Donald´s (sponzor ME) Cupu sa zas za 
odmenu, ako člen víťazného družstva tohto 
celoslovenského turnaja, zúčastnil posled-
ného zápasu v skupine s Anglickom v Saint 
Étienne.

V uplynulom týždni sa mi splnil ďalší fut-
balový sen. Bol som priamo na ME vo fut-
bale vo Francúzsku. Ba čo viac, na stretnutí 
našich slovenských chlapcov proti Rusku. 
Najprv sme mali zastávku v Luxemburgu, 
kde sme prespali u našich rodinných pria-
teľov. Prezreli sme si toto krásne mesto a 
jeho pamätihodnosti. Taktiež miesta, kde 
sídlia mnohé inštitúcie Európskej únie. V 
stredu ráno sme sa už vybrali do francúz-
skeho Lille, kde sa tento duel odohral.

Prešli sme si mesto, kde sme už stretávali 
mnoho slovenských fanúšikov.  Pred šta-
diónom Stade Pierre Mauroy bola skvelá 
atmosféra,  naši fanúšikovia sa bavili spie-
vaním pekných slovenských pesničiek. 
Každý však bol napätý, ako to dopadne.

Dnes už vieme, že naši chlapci vyhrali 
toto stretnutie 2:1. Neopísateľnú atmo-
sféru, zimomriavky a nesmiernu radosť, 
ktorá vládla po stretnutí na štadióne, to 
treba jednoducho zažiť, to je to, čo futbal 
prináša.  Bolo radosťou čítať SMS-ky po 
góle Hamšíka, že v zábere RTVS medzi ra-
dujúcimi sa fanúšikmi bolo vidieť aj mňa.

Aj keď cesta späť bola náročná / 13 hod., 

Strečňania na ME vo futbale

Vlajka Strečno na námestí v Lille, neskôr 
umiestnená na štadióne, dva zábery z tele-
vízie  RTVS, na ktorých je dôkaz o mojej prí-
tomnosti na stretnutí, ako i zábery so štadióna.

Aj na zápase s Walesom v Bordeaux sme 
sa priamo zúčastnili. Lukáš Praták ho sledo-
val s pltníckym klobúkom. 

cca 1500km/ a prešli sme viaceré krajiny /
Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Ne-
mecko a Česko,  radosť z výhry nás spre-
vádzala po celej ceste.               Štefan Tavač

Zo zápasu Slovensko - Rusko má foto Pavol Albrecht  aj  so svojim spolužiakom – Joze-
fom Antošíkom, majiteľom MŠK Žilina, kde pôsobilo až sedem nominovaných reprezentan-
tov Slovenska.
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Týždeň po sezóne 26.6.2016 sa na  futba-
lovom ihrisku v Strečne uskutočnil turnaj  
žiakov- 5.ročník Memoriálu Jarka Hanulja-
ka. Vydarené podujatie venované zosnulé-
mu chlapcovi, hrajúcemu v žiackej kategórii 
za tunajší klub,  organizoval futbalový klub 
v spolupráci s Obecným úradom Strečno, 
Základnou školou Strečno, Rady rodičov 
Základnej školy Strečno, Jarkovými rodičmi 
Jaroslavom a Zuzkou a mnohými  dobro-
voľníkmi. Tradične veselú atmosféru počas 
celého dňa režíroval hlásateľ Kamil Tichý 
,,Don Kamilo“ a DJ Bukovinský.

Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev rozdele-
ných  do dvoch trojčlenných skupín. Skupinu 
A tvorili OŠK Nededza, TJ Fatran Varín, TJ 
Rozvoj Mojš. V skupine B boli  FK Strečno, 
TJ Považan Nezbudská Lúčka, OŠK Stráňa-
vy. V skupinách sa hralo systémom každý s 
každým  2-krát po 20 minút. Každé družstvo 
odohralo v základnej skupine po 2 zápasy. 
Podľa umiestnenia v základných skupinách 
sa následne hralo o celkové umiestnenie.

Na začiatku turnaja nám riadne zapršalo 
a prvý zápas sme museli prerušiť, následne 
dážď ustal a mohlo sa pokračovať, ale ihris-
ko bolo značne podmočené. Hoci hráči mali 
nesmierne sťažené podmienky, mali pekný 
kombinačný futbal. Darilo sa prevažne muž-
stvám so silovým poňatím hry a staršími  a 
vyspelejšími hráčmi. Celý turnaj sa musel 
odohrať v rýchlom tempe bez vážnejších 
prestojov, aby sme tento rok mohli ísť fandiť 
o 18:00 našej reprezentácii proti Nemecku 
na ME 2016 vo Francúzku. Pre urýchlenie 
harmonogramu sme odohrali 2 zápasy aj na 

V.ročník Memoriálu Jarka Hanuljaka
pomocnom ihrisku.

Do záverečného finálového súboja sa pre-
bojovali víťazi skupín  Nededza a Stráňavy. 
Z víťazstva sa radovala napokon Nededza.  
Najlepším hráčom turnaja sa stal hráč OŠK 
Stráňavy Matúš Ondák.

Najlepším brankárom sa stal domáci Ja-
kub Beháň. So šiestimi presnými zásahmi 
sa strelcom turnaja stal  Peter Drábik z Ne-
dedze. Na tejto akcii sa ukázalo viacero ši-
kovných futbalových nádejí. Predviedli veľa 
pekných  akcií, gólových príležitostí, emócií, 
smútku a aj plaču. Vzhľadom na mokrý te-
rén nebola núdza  o komické situácie á la 
vodné pólo, kedy hráči ťažko dolovali v sú-
bojoch loptu z vody v mlákach na ihrisku. 
Fanúšikovia a rodičia si prišli na svoje a spo-
ločne s chlapcami sa podelili o krásny futba-
lový radostný zážitok.

Naši žiaci si však tento rok zrejme museli 
vypiť kalich horkosti a neúspechu až do dna. 
Obsadili tento rok posledné 6. miesto, keď v 
úvodnom zápase remizovali  z Nezbudskou 
Lúčkou. V druhom zápase sa strelecky opäť 
nepresadili a šikovným hráčom Stráňav sa 
podarilo vsietiť do našej brány jeden gól, čo 
nás posunulo v skupine na 3. Priečku, a tak 
sme boli odsúdení hrať zápas o 5. miesto. V 
tomto zápase naše mužstvo malo viacero vy-
ložených streleckých šancí, ktoré však hráči 
nedokázali premeniť a zápas skončil 0:0, na-
sledovali pokutové kopy, kde sme ťahali ne-
šťastne za kratší koniec

Našich hráčov za to neodsudzujeme, po-
trebujú povzbudiť a nabudiť do ďalšej čin-
nosti. Našim hráčom naďalej veríme a sme 

presvedčení, že  budú v budúcej sezóne fut-
balovo a aj osobnostne napredovať.

V krátkej prestávke o 14:00 odohrala naša 
prípravka skvelý zápas proti družstvu Varín. 
Naše nádeje vyhrali 4:1, góly strieľali Bel-
ko, Fraško, Ritkav, Hauer. FK Strečno chce 
poďakovať všetkým  divákov, ktorí prišli 
povzbudiť našich hráčov. Tiež ďakujeme 
spoluorganizátorom a sponzorom turnaja.  
Ďakujeme!
Výsledky a štatistiky:
Nededza- Varín 2:1
Stráňavy – N. Lúčka 2:2
Mojš – Nededza 1:6
Strečno – N. Lúčka  0:0
Varín – Mojš 1:0
Strečno – Stráňavy 0:1

Zápas o 5.-6.miesto
Strečno – Mojš 0:0
Mojš vyhral na pokutové kopy

Zápas o 3.-4.miesto
N. Lúčka – Varín 0:4

Finále
Stráňavy –Nededza 1:4

Individuálne ocenenia:
Najlepší  hráč:  Matúš Ondák , OŠK Stráňavy
Najlepší  brankár: Jakub Beháň , FK Strečno
Najlepší  strelec:  Peter Drábik – 6 gólov , 
OŠK Nededza

Umiestnenie družstiev:
1.miesto: OŠK Nededza
2.miesto: OŠK Baník  Stráňavy
3.miesto: TJ Fatran Varín
4.miesto: TJ Považan Nezbudská Lúčka
5.miesto: TJ Rozvoj Mojš
6.miesto: FK Strečno

Na hody 14.5.2016 sa mal uskutočniť turnaj 
prípraviek, ale po dohode sme ho preložili 
pre nepriaznivé počasie o týždeň.

V sobotu 21.5.2016 za krásneho počasia a 
pri veľmi peknej diváckej účasti sa konal v 
Strečne futbalový turnaj prípraviek Žilinskej 
skupiny ObFZ. V skupine hrajú spolu druž-
stvá Strečna, Rosiny „B“, Bánovej a Tepličky 
n/Váhom. Mladí futbalisti a futbalistky sa 
snažili odvádzať na ihrisku čo najlepší vý-
kon. Raz vyhrá jeden, inokedy druhý, ale 
vždy je dobré, keď vyhrá futbal a dobrá nála-
da. Tentokrát vyhrali prípravkari zo Strečna. 
Konečne sa chalanom podarilo zdolať Báno-
vú, lebo zo štyroch turnajov sme boli trikrát 
druhí za nimi. Výsledky zápasov na turnaji: 
STREČNO – TEPLIČKA n/V  11:0,BÁNO-
VÁ – ROSINA  5:1,STREČNO – BÁNOVÁ  
6:2,ROSINA – TEPLIČKA n/V  4:2,BÁ-
NOVÁ – TEPLIČKA n/V  10:4,STREČNO 
– ROSINA  5:1 . Poradie:1.STREČNO  9b. 
22:3,  2.BÁNOVÁ  6b. 17:11,  3.ROSINA 3b. 
6:12, 4.TEPLIČKA n/V  0b.  6:25,  Zahrali 
si všetci naši chalani, lebo prišlo nesúťažne 

Futbalový turnaj prípraviek v Strečne
aj družstvo z Juventusu Žilina a s ním si na 
druhom ihrisku zahrali aj tí, čo ešte iba začí-
najú hrávať. Všetky družstvá dostali od uspo-
riadateľov pohár a diplom a deti sa už tešia 
na ďalší turnaj, lebo tieto vekové kategórie 
moc príležitostí na porovnávanie sa s inými  
nemajú. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli 
s organizáciou turnaja a aj družstvám a prí-

tomným divákom.
Na fotke sú zľava (stojaci):Maťko Repáň, 

Paťo Hauer, Šimon Fraško, Jurko Ilovský, 
Marek Praták, Adam Klocáň, Matúš Dvor-
ský, Matúš Belko, Markus Chovanec, Filip 
Vereš,(v pokľaku) Aďo Kazimír, Tomáš Rit-
kav, Alex Dugovič, Mirko Hrašna, Matyas 
Vengloř, Adam Sokolovský,(ležiaci brankári) 
Maťko Brandýsky a Jakub Beháň.

Peter Beháň
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 29. júna 2016 v náklade 350 

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

Foto: Erika Ďurčová, Marián Pratak, OU 
Strečno

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

Družstvo žiakov
Tento ročník nebol pre našich žiakov vý-

sledkovo príliš prajný, napriek tomu naši 
malí futbalisti neskladajú zbrane a postup-
ne naberajú futbalové zručnosti. Aktuálne 
máme viacero mladších hráčov, ktorí  po-
trebujú svoj čas, aby dokázali konkurovať 
starším hráčom súperov.

Veríme, že budúca sezóna už bude pre 
nás priaznivejšia ako herne, tak aj  výsled-
kovo.

Cez prázdniny bude priestor na relax a 
oddych, aby sme v auguste vykročili do 
novej sezóny plní odhodlania a elánu.
1 OŠK Rosina 26 21 2 3 122:33 65
2 FK Predmier 26 17 4 5 80:36 55
3 ŠK Štiavnik 26 17 2 7 84:49 53
4 TJ ŠTART V. Rovné 26 15 7 4 66:22 52
5 OFK Hôrky 26 13 5 8 73:64 44
6 FK Hliník 26 13 0 13 71:68 39
7 TJ Fatran Krasňany 26 12 1 13 88:76 37
8 ŠK Lietavská Lúčka 26 11 2 13 62:56 35
9 TJ Horný Hričov 26 11 2 13 65:69 35
10 TJ Zbyňov 26 10 4 12 78:70 34
11 TJ Tatran Bytčica 26 8 8 10 59:50 32
12 OŠK Baník Stráňavy 26 8 2 16 48:79 26
13 FK Strečno 26 5 0 21 23:109 15
14 TJ Považský Chlmec 26 1 1 24 13:151 4

Družstvo dorastu 
Tento ročník nám robili dorastenci ra-

dosť  dobrou hrou aj výsledkami. Koneč-
né pekné 5. miesto v tabuľke je potešiteľ-
né.  Treba chlapcom poďakovať za vzornú 
reprezentáciu obce, ako aj za predvedenú 
hru a výsledky. Poďakovanie patrí aj rea-
lizačnému tímu : trénerovi Ľubovi Belkovi 
a vedúcemu mužstva Mariánovi Beháňovi  
za ich obetavú a záslužnú prácu pri mlá-
deži.

Najlepší strelci dorastu v tomto ročníku 
sú:

Branislav Samec a Jozef Melo  14 gólov
Juraj Taraba  12 gólov
Erik Hauer  a Jakub Peťko  7 gólov

1 ŠK Belá 24 21 1 2 109:24 64
2 FK Rajec 24 18 2 4 83:19 56
3 OŠK Nededza 24 16 4 4 79:28 52
4 TJ Fatran Varín 24 15 4 5 91:32 49

Skončila sezóna 2015/2016
5 FK Strečno 24 14 3 7 63:40 45
6 MŠK K. N. Mesto B 24 12 4 8 69:36 40
7 TJ Zborov nad Bys. 24 8 4 12 42:67 28
8 TJ Tatran Oščadnica 24 8 2 14 53:76 26
9 TJ Slovan Skalité 24 7 1 16 32:78 22
10 ŠK Radoľa 24 6 3 15 38:78 21
11 TJ Slovan Podvysoká 24 5 3 16 29:98 18
12 FK Terchová 24 5 2 17 36:98 17
13 TJ Fatran Krasňany 24 3 3 18 25:75 12
14 FK Kys. Lieskovec   (odstúpené)

Muži 
Družstvo mužov v tomto ročníku nema-

lo príliš veľa príležitostí na radosť. Koneč-
né 12. miesto hovorí samé za seba. Potrá-
pili sme  súperov z popredných priečok, 
ale v zápasoch, ktoré mali byť výsledkovo v 
náš prospech, sme ťahali za kratší povraz. 
Je potrebné zapracovať na defenzíve celého 
mužstva, pretože góly sa nám darí strieľať, 
ale zároveň rýchlo inkasujeme.

Na poste trénera došlo k zmene a pre 
nový ročník bude pri kormidle tréner Du-
šan Zajac. Prajeme jemu, ako aj celému 
mužstvu čo najviac vyhratých zápasov a 

veríme, že nám budú predvádzať kvalitnú 
ofenzívnu hru.

Konečná tabuľka tohto ročníka 
V.LIGA SKUPINA A 2015-2016

1 TJ Jednota Bánová 24 15 5 4 72:27 50
2 FK Terchová 24 14 3 7 57:27 45
3 FK Predmier 24 12 8 4 39:19 44
4 FK Rajec 24 13 1 10 39:31 40
5 OŠK Rudina 24 12 4 8 43:35 40
6 ŠK Belá 24 11 3 10 48:40 36
7 ŠK Čierne 24 11 3 10 44:52 36
8 TJ Slovan Skalité 24 10 5 9 42:40 35
9 TJ Fatran Varín 24 9 4 11 46:45 31
10 TJ Zborov nad Bys. 24 9 2 13 33:48 29
11 ŠK Štiavnik 24 7 6 11 32:44 27
12 FK Strečno 24 7 5 12 48:58 26
13 ŠK Liet. Lúčka 24 0 3 21 15:92 3
14 FK Kys. Lieskovec  (odstúpené)

FK Strečno ďakuje svojim priaznivcom a 
fanúšikom, že nám zostávajú verní napriek 
nevydarenej sezóne 2015/2016. V novom 
ročníku sa budeme snažiť o reparát, aby sme 
potešili všetkých, ktorí nám fandia. 

ĎAKUJEME

Každý rok poriada ministerstvo školstva 
s rôznymi sponzormi futbalové súťaže ZŠ 
pre všetky vekové kategórie. Naša škola 
mala prihlásené 4 družstvá. Pre najmlad-
ších (1.-4.trieda) je „McDonald´s Cup“. 
Naši boli na majstrovstvách okresu tretí 
v skupine a nepostúpili ďalej.     Z nášho 
okresu postúpilo družstvo ZŠ Žilina-Závo-
die a oni vyhrali aj celoštátne kolo, ktoré sa 
konalo v Poprade. Za odmenu išli letecky 
na ME do Francúzka na zápas SLOVEN-
SKO – ANGLICKO.A najlepší strelec na 
tomto celoslovenskom kole bol náš chalan 
zo Strečna Benjamín Ilovský, ktorý navšte-
vuje tamojšiu školu. Patrí mu naša veľká 
gratulácia !! 

Pre 5.až 7.triedu je „Dôvera Cup“. Naši 
boli na MO druhí v skupine a nepostúpi-
li ďalej.      Pre najstarších žiakov je súťaž 
„Jednota Cup“. Tam sme mali prihlásené 
dievčatá aj chlapcov. Chlapci na MO boli 

Futbalové súťaže ZŠ v malom futbale
tretí v skupine a ďalej nepostúpili. Ale čo 
sa nepodarilo chlapcom, podarilo sa diev-
čatám. Na majstrovstvách okresu Žilina 
starších žiačok “Jednota Cup“ boli naše 
dievčatá prvé a postúpili na regionálne 
kolo s víťazom bytčianskeho okresu o po-
stup na krajské majstrovstvá. Zápas sme 
hrali na umelej tráve v Závodí proti diev-
čatám zo Štiavnika. Naše dievčatá sa držali 
statočne, ale po polčase 1:1 sme nakoniec 
prehrali 1:3.Ale oni hrajú v 2.triede žiakov 
proti chlapčenským družstvám. Dievča-
tá boli smutné, že nepostúpili na kraj ,ale 
dostali aspoň pohár za 2.miesto v regionál-
nom kole a určite im patrí poďakovanie za 
vzornú reprezentáciu školy a obce. Hrali: 
Zorka Obertová, Monika Zaťurová, Kris-
tína Špirková, Rebeka Dudusová, Kristína 
Hauerová, Broňa Tichá, Kristína Verešová, 
Klaudia Štadániová, Dominika Sokolovská 
a Michaela Zaťurová.                 Peter Beháň
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 23.6.2016 sa konalo 13.zasadnutie OZ. 

Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, hlavný 
kontrolór obce p.Lingeš, zapisovateľka p.Jane-
ková, hostia: p. Ing.Július Ilovský, p. Samuel 
Beháň, p. Žofia Rajniaková.

1.Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschop-

né.
Uznesením č. 51/A volí návrhovú komisiu v 

zložení: p. Alfonz Klocáň, Ing. Dana Sokolov-
ská. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, 
neprítomní – 2.

Uznesením č. 51/B volí overovateľov komisie 
v zložení: p.Beáta Badibangová, Štefan Oberta. 
Hlasovanie: 7 – 0 – 0 – 2.

Uznesením č. 52 OZ schvaľuje program 13.za-
sadnutia OZ. Hlasovanie: 7 – 0 – 0 – 2.

2.Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o pláno-

vanej renovácii a aktualizácii turistických máp 
pri obecnej studni, pri TIK-u a pod hradom. 

Projekt na realizáciu retardérov je zhotovený. 
Ich osadenie zabezpečí OPS s.r.o Strečno.

Uznesením č.50/2 OZ berie kontrolu uznesení 
na vedomie.

3. Schválenie pridelenia bytu v 12 b.j.
Žiadosť o nájom bytu v 12 b.j. podalo 5 záu-

jemcov. 
Sociálna a stavebná komisia posúdila pred-

ložené žiadosti na základe sociálnych a eko-
nomických podkladov zaslaných žiadateľmi a 
v zmysle VZN obce Strečno č. 1/2002 o pride-
ľovaní bytov dáva obecnému zastupiteľstvu a 
starostovi návrh na pridelenie bytu p. Renáte 
Bačárovej. 

Uznesením č.53 OZ schvaľuje pridelenie 1-iz-
bového bytu v 12. b.j. p. Renáte Bačárovej. Hla-
sovanie:  7 - 0 - 0 - 2. 

4. Výsledok inventarizácie majetku obce

Na základe „Zákona o účtovníctve“ a „ Príka-
zu starostu obce“ bola k 31.12.2015 vykonaná 
inventarizácia majetku a záväzkov. Inventari-
záciu vykonávali inventarizačné komisie podľa 
príkazu starostu. Inventarizáciou neboli zistené 
žiadne manká ani prebytky majetku.

Uznesením č.54 OZ schvaľuje vyradenie neu-
potrebiteľného majetku obce. Hlasovanie:  6 - 1 
- 0 - 2.  

5. Záverečný účet obce za rok 2015
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko 

k plneniu a hospodáreniu obce za rok 2015. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schvále-
ného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce na 
rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný, v časti 
bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a 
kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet 
obce bol menený štyrikrát.

Navrhol OZ schváliť záverečný účet obce a ce-
loročné hospodárenie s prebytkom 17.764,38,- 
Eur bez výhrad a použiť zostatok finančných 
operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 
17.764,38 €.

Uznesením č.55 schvaľuje záverečný účet obce 
Strečno za rok 2015. Hlasovanie:  8 - 0 - 0 - 1.

Použitie zostatku finančných operácií na tvor-
bu rezervného fondu vo výške 17.764,38 €.

Uznesením č.56 schvaľuje použitie zostatku fi-
nančných operácií na tvorbu rezervného fondu 
vo výške 17.764,38 €. Hlasovanie:  8 - 0 - 0 - 1.

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov 
OZ s plánovanou kontrolnou činnosťou v obci 
a  predložil návrh - Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 
poslancom OZ.

Uznesením č.57 OZ schvaľuje plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 
2016. Hlasovanie:  8 - 0 - 0 - 1.

Prečítajte si:
Obecné zastupiteľstvo ............................ 1.
Nové eurofondy ...................................... 3.
OPS ........................................................... 4.
Sedem bolestí Panny Márie ................... 5.
Strečno na Detve ..................................... 6.
Cezhraničná spolupráca ........................ 7.
Turistika ................................................... 8.
Obnova knižnice ...................................10.
Dedinský futbal .....................................11.
Začala futbalová sezóna .......................12.

Až v tomto čase dochádza k praktické-
mu napĺňaniu nového programovacieho 
obdobia 2014 – 2020; možností podávania 
žiadosti o prostriedky z eurofondov. Sklz 
bol spôsobený dobehom a dočerpávaním 
predchádzajúcich výziev, ktoré boli naplá-
nované na roky 2007 – 2013.

Naša obec bola v snahe o získavanie pros-
triedkov z Európskej únie aktívna od prvo-
počiatku v rámci predvstupových i povstu-
pových možností. Využívali sme priame 
výzvy vyhlasované ministerstvami na do-
vybavenie infraštruktúry a tiež iniciatívy 
na podporu cezhraničnej spolupráce.

Výsledky vidieť, možno povedať, na 
každom kroku. Nie sú to  iba hmatateľné 
výstupy v podobe napr. školy, hasičskej 
zbrojnice, TIK-u, náučného chodníka, 
verejného osvetlenia, javiska a sály kul-
túrneho domu, kotolne na biomasu a pod. 
Významným kladom bol i duchovný a 
propagačný rozmer projektov. Ten sa pre-
mieta v zviditeľňovaní Strečna a nehmot-
ným prínosom, ktorého hodnotu nik nevie 
odhadnúť, keďže je ňou kvalita a bohatosť 
kultúrnych, športových, osobných vzťahov 
a ľudského kapitálu všeobecne.

Využitie ponúkaných možností nás po-
sunulo výrazne vpred. Neviem do akej 
miery sme schopní retrospektívy, no ak 
porovnávam Strečno pred rokom 1989 so 
súčasnosťou, tak je to ohromný rozvojovo 
pozitívny posun. A konštatujú to asi všetci 
zvonku, znalí vtedajšej a terajšej občian-
skej vybavenosti a kvality života .

Aj teraz pripravujeme projekty, ktoré 
budú ďalším stupňom progresu. Priebežne 
sledujeme výzvy nového programovacieho 
obdobia a akonáhle sa ich náplň zhodu-
je s našimi záujmami, ihneď reagujeme. 
Úspešnosť sa síce v porovnaní so začiatka-

Nielen nové 
programovacie obdobie 

Pokračovanie na 3. strane »

Nové dopravné ihrisko na školskom dvore
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany

6. Malé pozemkové úpravy – informácia
Starosta obce oboznámil poslancov, že lokali-

ta Kamenné by sa mohla usporiadať a pripraviť 
pre budúcu výstavbu rodinných domov jedno-
duchými  pozemkovými úpravami (JPÚ).

Predpokladaná dĺžka  usporiadania pozemko-
vého vlastníctva je približne 2 roky. Podmien-
kou usporiadania pozemkov je súhlas vlastní-
kov minimálne 2/3 výmery pozemkov územia. 
Starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby 
sa do JPÚ zahrnulo územie nielen upravené do-
plnkom č. 2 Územného plánu, ale až po hranicu 
ochranného pásma VTP. Ďalej navrhol, aby sa 
JPÚ vykonali s finančnou účasťou obce.

Uznesením č.58 OZ schvaľuje začatie JPÚ 
v lokalite Kamenné s ohraničením územia po 
hranicu ochranného pásma VTP s finančnou 
účasťou obce. Hlasovanie:  9 - 0 - 0 - 0.

7. Územný plán – dotazník
Obec plánuje vytvoriť nový Územný plán 

obce Strečno. Za týmto účelom bude vytvore-
ný dotazník ohľadne získania názorov občanov 
obce na potrebu jeho vytvorenia. Dotazník sa 
zverejní na webovej stránke obce, v Strečnian-
skom  hlásniku a poslanci ho doručia občanom 
vo svojom obvode. Termín na odovzdanie vypl-
nených dotazníkov je 30.09.2016.

Uznesením č.50/3 OZ berie na vedomie.
8. Rôzne
a) Starosta obce oboznámil poslancov o pri-

pravovanej zmene Všeobecne záväzného naria-
denia o výške mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za po-
byt dieťaťa v MŠ a na činnosť ŠKD.  Poslanci OZ 
navrhli, aby bol príspevok zákonného zástupcu 
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťa-
ťa v materskej škole  15 €/mesiac/dieťa, a za ½ 
dennú prevádzku 7,50 €/mesiac/ dieťa. Výška 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školské-
ho klubu detí by bola v sume 9 €/mesiac/žiak. 

OZ berie informáciu na vedomie.
b) Ďalej starosta informoval prítomných po-

slancov o potrebe dokončiť rekonštrukciu MŠ 
s jednou prevádzkyschopnou triedou a urobiť 
rekonštrukciu sociálnych zariadení 1. a 2. NP. 

Predpokladané finančné náklady na ich re-
konštrukciu sú cca   22.500 € s DPH. 

Riaditeľka MŠ  predniesla požiadavku na ná-
bytok a zariadenie vo výške 15.000 €, taktiež 
bude nutné navýšiť mzdy o 12.000 € z dôvodu 
prijatia pracovných síl na pozície: dve učiteľky, 
školníčka, pomocná sila do kuchyne. 

Starosta navrhol zapojiť do rozpočtu finančné 
prostriedky z rezervného fondu z minulých ob-
dobí vo výške 33.227,31 €.

Uznesením č.59 schvaľuje presunutie finanč-
ných prostriedkov z rezervného fondu na ka-
pitálové výdavky -  MŠ vo výške 33.227,31€. 
Hlasovanie:  9 - 0 - 0 - 0.

c) Starosta oboznámil poslancov so  žiadosťou   
Okresného súdu v Žiline ohľadne zabezpečenia 

volieb prísediacich na súde. Uplynulé volebné 
obdobie bola prísediaca p. Jarmila Trhančíková, 
ktorá sa opätovne osloví, či by súhlasila s vyko-
návaním funkcie prísediacej na súde aj  nasle-
dujúce volebné obdobie.

Uznesením č.50 berie OZ na vedomie infor-
máciu starostu obce o potrebe voľby prísedia-
ceho na Okresnom súde v Žiline

d) Starosta obce informoval poslancov o pri-
pravovaných cezhraničných projektových zá-
meroch:

1. projekt: Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020, kde by bola partnerom Obec 
Jaworze a Nezbudská Lúčka

Projektovým zámerom je rekonštrukcia lávky, 
vytvorenie parkovacích miest, cyklotrasy, info 
tabule, propagácie spoločných aktivít a účasti 
na veľtrhoch CR. Predpokladaný rozpočet: 1 
mil Euro (cca 50/50% SR/PL)

2. projekt: Interreg SK – CZ 2014 – 2020, 
cezhraničný partner Obec Janovice

Projektovým zámerom je rekonštrukcia domu 
na Lesnej ulici pre potreby prezentácie miestnej 
a regionálnej kultúry a tradícií s vybudovaním 
sociálnych zariadení, doplnková architektúra  a 
turistická rozhľadňa. Predpokladaný rozpočet: 
260 tis. Eur (145 tis. SR + 115 tis. ČR)

Uznesením č.50/5 berie OZ na vedomie infor-
máciu starostu obce o pripravovaných cezhra-
ničných projektoch

e) Starosta informoval poslancov OU o po-
skytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu le-
sov SR vo výške 9.504 € na pokračovanie opravy 
miestnej komunikácie Hradná. 

Uznesením č. 50/6 berie OZ informáciu sta-
rostu o príspevku Lesov SR na opravu Hradnej 
ulice.

f) Starosta oboznámil poslancov o pracov-
nom rokovaní v súvislosti s realizovaním prác 
pri riešení stability skalného brala v obci Streč-
no a  prípravou na riešenie problémov súvisia-
cich s vylúčením dopravy na ceste I/18.

Uznesením č.50/7 berie OZ informáciu sta-
rostu obce o pracovnom rokovaní na OÚ Žilina 
ohľadne spevnenia hradného brala.

g) Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou 
od Poľovníckeho združenia Ostredok Strečno 
o prenájom pozemku parc. č.166 na výstavbu 
poľovníckeho domu. Platný ÚP obce však ne-
rieši danú lokalitu  ako vhodnú na výstavbu pre 
daný investičný zámer.

Uznesením č.60 OZ neschvaľuje prenájom po-
zemku na obecnej parcele č. 166 Poľovníckemu 
združeniu Ostredok Strečno. Hlasovanie:  6 - 0 
- 3 - 0. 

9. Diskusia
P. Klocáň - oboznámil poslancov s účasťou na 

pohrebe starostu v družobnej obci v Maďarsku 
a navrhol si  uctiť jeho pamiatku minútou ticha,

- reklamné a informačné tabule, na ktorých je 
vyznačený hrad Strečno, plte a kompa  pri ceste 
I/18 je  potrebné renovovať a uviedol, že túto 
investíciu finančne vykryje Prvá pltnícka a raf-

tingová spoločnosť,
- informoval sa o  chodníku do priemyselného 

parku a starosta odpovedal, že k realizácii pro-
jektu na uvedený chodník je potrebné doložiť 
podklady cesty III/2087, ktoré pripravuje VÚC.

Ing. Sokolovská - sa informovala o prevádz-
kovom poriadku budovy FK na Radinovom. 
Starosta odpovedal, že sa pripraví a zverejní.

Mgr. Ďurčo - vyzval riaditeľku MŠ o presnú 
kalkuláciu nákladov na vybavenie a prevádzku 
MŠ pre školský rok 2016/2017.

Mgr. Obertová - upozornila na potrebu na-
stavenia  zrkadla na križovatke pri p. M. Šip-
čiakovi,

- ďalej sa informovala o vlastníkovi veľkých 
zhrdzavených strojov vo dvore bývalého PD 
Strečno. Starosta odpovedal, že dvor má v pre-
nájme firma OKY Hydraulik.

- informovala sa o nebytových  priestoroch 
v prístavbe KD, ktoré boli pridelené p. Petrovi 
Tarabovi. 

Mgr. Kubová - upozornila na zanesený kanál 
na Školskej ulici. Starosta oznámil, že kanálové 
vpuste sa budú priebežne čistiť po celej obci.

Zapísala: Eva Janeková
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 10.8.2016 sa konalo 14.zasadnutie OZ. 
Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, hlavný 
kontrolór obce p.Lingeš, zapisovateľka p.Jane-
ková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschop-

né.
Uznesením č. 62/A volí návrhovú komisiu v 

zložení: p. Peter Oberta, Ing. Róbert Benedig.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, ne-

prítomní - 2.     
Uznesením č. 62/B volí overovateľov v zložení: 

p.Ing. Dana Sokolovská, Alfonz Klocáň. Hlaso-
vanie: 7 - 0 - 0 - 2.     

Uznesením č. 63 OZ schvaľuje program 14.za-
sadnutia OZ. Hlasovanie: 8 - 0 - 0 - 1.   

2. Kontrola uznesení
Starosta informoval, že prevádzkový poria-

dok športovej haly na futbalovom ihrisku je už 
vyvesený na dostupnom mieste v športovej hale 
a bude zverejnený aj na webe.

Dotazník ohľadne získania názorov občanov 
obce na potrebu vytvorenia nového ÚP obce 
Strečno budú distribuovať poslanci v rámci 
svojich obvodov. Termín na  odovzdanie vypl-
neného dotazníka je do 30.09.2016.

Uznesením č.61 OZ berie informáciu na ve-
domie.

3. Schválenie pridelenia 2-izbového bytu v 
obecnej bytovke a nebytových priestorov v prí-
stavbe KD.

Komisia po posúdení sociálnych a zdravot-
ných podmienok odporúča pridelenie bytu v 
12.b.j. p. Miroslave Pernišovej s rodinou.

Uznesením č. 64 OZ schvaľuje pridelenie 2-iz-
bového bytu v 12.b.j. p. Miroslave Pernišovej. 
Hlasovanie: 8 - 0 - 1 - 0.

Ďalej komisia navrhla, aby 2 nebytové priesto-
ry v prístavbe KD boli pridelené záujemcom:
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Zuzane Mojskej, Štefanovi Remekovi ml.
Uznesením č. 65 OZ ruší Uznesenie č. 

36/8/2015 z 14.12.2015 o pridelení nebytových 
priestorov p. Petrovi Tarabovi, ktorý od januá-
ra t.r. nezaplatil schválenú výšku za nájom na 3 
roky. Hlasovanie: 8 - 0 - 1 - 0.

Uznesením č. 66 schvaľuje pridelenie nebyto-
vých priestorov v prístavbe KD p. Zuzane Moj-
skej a p. Štefanovi Remkovi ml. na dobu určitú  
od 1.9.2016 do 31.8.2017s podpísaním zmluvy 
do 31.8.2016. Hlasovanie: 8 - 0 - 1 - 0.

4. Schválenie spolufinancovania projektu 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Starosta informoval o pripravenom projekte 
,,Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze 
– cezhraničné miesta s jedinečnými hodnota-
mi.“ Projektovým zámerom obce bude rekon-
štrukcia lávky, vytvorenie parkovacích miest, 
cyklotrasy, info tabule, propagácia spoločných 
aktivít a účasti na veľtrhoch  CR . 

Z celkového rozpočtu projektu: 1 141 915,85 
Eur, je rozpočet obce Strečno 562 676,76   Eur 
so spoluúčasťou obce (5 %): 28 133,84  Eur.

Uznesením č. 67 OZ schvaľuje  predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, za-
bezpečenie realizácie projektu ako aj zabezpe-
čenie finančných prostriedkov na spolufinan-
covanie vo výške 28 133,84 Eur. Hlasovanie: 9 
- 0 - 0 - 0.

5. Schválenie VZN č. 3/2016  o výške mesač-
ného príspevku zákonného zástupcu na čias-
točnú   úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 
a na činnosť ŠKD

Návrh VZN č.3/2016 bol zverejnený na úrad-
nej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 
24.6.2016. Do termínu zasadnutia OZ neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 

Uznesením č. 68 OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 
– O výške mesačného príspevku zákonného zá-
stupcu na čiastočnú   úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v MŠ a na činnosť ŠKD. Hlasovanie: 8 
- 0 - 1 - 0.

6. Voľba prísediaceho na súde
Starosta oboznámil poslancov, že na základe 

žiadosti Okresného súdu v Žiline o zabezpeče-
nie volieb prísediacich na súde súhlasila s voľ-
bou p. Jarmila Trhančíková. 

Uznesením č.69 OZ volí prísediacu na súde p. 
Jarmilu Trhančíkovú. Hlasovanie: 9 - 0 - 0 - 0.

7. Rôzne
Starosta informoval poslancov:
a) o ukončení automatizovaného zápisu 

ROEP v k.ú. Strečno do katastra nehnuteľností. 
Po ukončení automatizovaného zápisu RO-

EP-u je možné začať JPÚ na Kamennom. V 
priebehu mesiaca september bude zvolané ro-
kovanie.

Uznesením č.61 OZ berie informáciu na ve-
domie

b) o žiadosti SSE – Distribúcia, a.s. Žilina o 
súhlas na umiestnenie trafostanice (TS)  a níz-
konapäťového kábla (NNK)  pre 12 podnika-
teľských subjektov v areáli PD na parcele KNE 
933/1 vo vlastníctve obce.  Je potrebné prizvať 
odborníka, ktorý posúdi, či trafostanica nebu-

de križovať budúcu trasu plynu k plánovanej 
výstavbe na Kamennom. Poslanci odporučili 
záležitosť  prekonzultovať so spracovateľmi ÚP 
Obce Strečno. 

Uznesením č.70 OZ neschvaľuje vydať kladné 
stanovisko obce k projektu „Strečno, areál PD- 
malý priemyselný park, zahustenie TS a NNK 
pre Kadaši“. Hlasovanie: 9 - 0 - 0 - 0.

c) o kolaudácii I. etapy MŠ, ktorá je ohlásená 
na 11.8.2016. V rámci časti stavby 2.etapy bude 
potrebné vykonať zmenu časti stavby pred do-
končením – požiarne schodisko. Z uvedeného 
dôvodu bude potrebné preschváliť zmenu roz-
počtu na vybudovanie požiarneho schodiska 
cca 8.000 Eur bez DPH.

Uznesením č.61 OZ berie informáciu na ve-
domie.

8. Diskusia
p. Klocáň - uviedol, či by nebolo možné uro-

biť aspoň provizórny chodník vedľa cesty III.
triedy do priemyselného parku,

- poukázal na nutnosť riešenia parkovania 
v obci počas prebiehajúcich aktivít na hrade 
Strečno a častejšom vyprázdňovaní smetných 
nádob pred víkendami.

Starosta odpovedal, že na chodník do priemy-
selného parku je potrebný projekt, na ktorý ešte 
nemáme podklady od VÚC Žilina. Provizórne 
riešenie nie je efektívnym vynaložením finanč-
ných prostriedkov obce.

K parkovaniu starosta uviedol, že organizáto-
rom aktivít na hrade ponúkol priestory na par-
kovanie v areáli Majera, pri KD a v areáli školy.

Mgr. Ďurčo - sa informoval o osadení infor-
mačných tabúľ a máp a na zabezpečenie občer-
stvenia počas „ľekvárových hodov“.

Starosta uviedol, že podklady k informačným 
tabuliam a mapám má p. Krížik, ktorý prisľú-
bil, že ich osadí v krátkej dobe, občerstvenie na 
hodoch zabezpečí DHZ, ktorý organizuje aj ve-
černú zábavu. 

Mgr. Obertová - poznamenala, že pri ceste na 
pomník je stojatá, zapáchajúca voda, vyslovila 
obavu, či tam neuniká splašková voda z bývalé-
ho autocampingu alebo z farmy Hyza,

-informovala sa o vlastníctve pozemkov pri 
lávke cez Váh do N.Lúčky, lebo sú znečistené. 

Starosta uviedol, že nemá vedomosť o znečis-
tení potoka, lebo nedávno bol s IŽP na kontrole 
čističiek v areáli AC a farma Hyza má novovy-
budované septiky. Ostatné záležitosti preverí.  

Ing. Benedig - poukázal na nedostatky  pri 
údržbe zelene a verejných priestranstiev a pri 
správe budov.

p. Badibangová - uviedla, že  na drobné upra-
tovanie a údržbu v obci sa môžu osloviť jednot-
livé zložky v obci.  

p. Štefan Oberta - navrhol na bežné upratova-
nie v obci osloviť napr. študentov, ktorí by spo-
mínané práce vykonali za občerstvenie

- ďalej uviedol, aby si občania na Lesnej ulici 
vybudovali pri svojich RD trativody, lebo 

nárazové dažde splavujú štrk a zeminu až na 
parkovisko pod hradom.

Zapísala: Eva Janeková

mi znížila, čo je odraz oveľa väčšieho záuj-
mu, skúseností a snáh, no stále sme relatív-
ne dobrí a čochvíľa môže občan registrovať  
zmenu vo vybavenosti, či v možnosti osob-
ného rozvoja.

Europrojekty a financie z nich plynúce 
sa ale stávajú v našom povedomí akýmsi 
synonymom bezodného zdroja na plnenie 
plánov. Nie iba v našom lokálnom priesto-
re alebo obci, ale všeobecne. Keď sa má 
niečo budovať,  prostriedky takmer auto-
maticky očakávame z Únie. Zo spoločen-
stva, ktorého sme sa stali členom a posky-
tuje nám veľké možnosti. 

Nesmieme však zabúdať, že tak ako sme 
teraz prijímateľmi, nielen ekonomicky ale 
aj logicky ľudsky sa od nás očakáva pomoc  
opätovať. Životná úroveň na Slovensku sa 
dostala výrazne nad celosvetový priemer. 
Tak ako my predtým,  i tí, ktorí to teraz po-
trebujú, sa budú aj na nás, už Európanov, 
obracať s nádejou. K tomu treba mať nielen 
hospodársky výsledok, ale i politickú sta-
bilitu a vôľu, ktoré to garantujú.

Brexit sa stáva realitou a  zrazu vidíme 
našu neistotu a obavy z budúcnosti. Pri-
tom voľby do Europarlamentu  vykazujú u 
nás stále najnižšiu účasť v rámci EU a refe-
rendum o vstupe do Únie prešlo „o chlp“.  
Ale paradoxne, eurobarometer, akokoľvek 
citlivý na aktuálnu situáciu, dlhodobo 
konštatuje dôveru Slovákov v EÚ a spoloč-
nú menu nad európskym priemerom.

Že sa politika tvorí dole by nemalo byť 
frázou. Kvalita života v Strečne patrí isto 
k lepším v rámci Slovenska. Využívame k 
tomu prirodzené podmienky a darí sa nám 
ich úročiť novými príležitosťami. Som eu-
rooptimistom a chcel by som stále vidieť 
svoju budúcnosť v tomto hodnotovom 
spolku. Praktické životné skúsenosti by 
mali byť pre nás mementom a dostatoč-
ným  dôvodom nestratiť status. 

Fondy boli a ešte budú prostriedkom 
rastu. Tiež spôsobom kooperácie, podpo-
ry hrdosti, viery vo vlastné sily, k nado-
budnutiu zodpovednosti za seba, za nás 
a prirodzeného záujmu o veci verejné. 
Nebuďme iba pasívnym pozorovateľom či 
príjemcom. Uvedomme si to práve v tom-
to čase, ktorý je okrem nášho predsedníc-
tva v Rade Európy a tiež začiatku nového 
programovacieho obdobia   poznamenaný 
mnohými udalosťami a hrozbami v Únii, 
ktoré sa nás bezprostredne týkajú.  

Pavol Albrecht

Nielen nové 
programovacie obdobie 

»  Dokončenie z 1. strany
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Hlavnou činnosťou Obecného podni-
ku služieb Strečno s.r.o. (ďalej len OPS) 
v roku 2016 boli práce na rekonštrukcii 
obecnej materskej školy.  V mesiaci apríl 
sme úspešne dokončili projekt „Materská 
škola Strečno – nadstavba, prístavba a sta-
vebné úpravy – I.etapa“, ktorého cieľom 
bola nadstavba 3. nadzemného podlažia 
do úrovne hrubej stavby. Od začiatku roku 
2016 tiež pracujeme na pokračovaní tohto 
projektu pod názvom 
„Rekonštrukcia obec-
nej materskej školy – 
časť II.“, v ktorom ide 
predovšetkým o dobu-
dovanie novovzniknu-
tých priestorov do podoby umožňujúcej 
ich používanie a rozšírenie kapacity mater-
skej školy o jednu triedu. V období letných 
prázdnin sme na základe požiadavky ro-
dičov a pridelených finančných prostried-
kov obecným zastupiteľstvom realizovali 
aj kompletnú rekonštrukciu záchodov a 
umyvární pre deti na 1. a 2. nadzemnom 
podlaží. Došlo tiež ku kompletnej výme-
ne malého nákladného výťahu a zábradlia 
schodiska. Našim hlavným cieľom bolo 
dokončiť všetky práce tak, aby mohla byť 
materská škola vrátane rozšírených kapacít 
plne funkčná od 1. 9. 2016.  V súčasnosti 
prebieha kompletné upratovanie budovy a 
len drobné dokončovacie práce, a tak som 
presvedčený, že sa nám podarí tento cieľ 
splniť. 

Súbežne s prácami na materskej škole 
sme v roku 2016 realizovali aj výmenu a 
doplnenie svietidiel verejného osvetlenia 
na Kamennej a Hradnej ulici. V tomto 

projekte išlo predovšetkým o skvalitnenie 
osvetlenia na týchto uliciach, lebo z tech-
nických príčin nemohli byť zaradené do 
projektu rekonštrukcie verejného osvetle-
nia realizovaného v roku 2015.    

Na základe požiadaviek občanov sme tiež 
doplnili cestné zrkadlá na menej prehľad-
né križovatky v obci. 

Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým sme 
sa v prvej polovici roku 2016 venovali, boli: 

zabezpečenie údržby 
verejného osvetlenia 
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 me-
chanizácie. 

Do nasledujúceho obdobia roku 2016 
plánujeme zrealizovať predovšetkým čis-
tenie dažďových vpustí v obci, zriadenie 
spomaľovacích prahov a doplnenie do-
pravného značenia na Sokolskej ulici a 
Ulici mládeže. Plánujeme tiež zabezpečiť 
cestné zvodidlá na približne 50 metrovom 
úseku v nebezpečnej časti Hradnej ulice.  

Na záver musím opäť poďakovať pracov-
níkom OPS (Peter Oberta, Juraj Buchta, 
Ivan Melo, Miloš Melo, Peter Melo, Juraj 
Žídek), pracovníkom obecného úradu 
(Tomáš Sokolovský, Michal Bukovinský) 
ako aj mnohým brigádnikom za zodpo-
vedný, iniciatívny a mnohokrát až obetavý 
prístup, bez ktorého by bolo nemysliteľné 
plniť celú rozsiahlu škálu úloh a činností 
OPS.

Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnosti

Parkovanie po strečniansky 
Všimli ste si aj vy, že šoférovanie a aj 

jazdenie na bicykli po cestách v Strečne 
sa čoraz častejšie podobá krkolomné-
mu kľučkovaniu pomedzi zaparkované 
autá? Určite sa zhodneme v tom, že nás 
to všetkých nesmierne vyčerpáva. Všetci 
poznáte stres, či spoza auta, ktoré jed-
nou polovicou stojí na ceste a druhou 
na chodníku, nevybehne napríklad die-
ťa.  Ten adrenalín, keď sa pri stretávaní  
s oproti idúcimi autami často pýtate - 
„Stihnem obísť zaparkované auto na uli-
ci, alebo radšej zastavím?“. Jazda ulicou, 
ktorá je z jednej i druhej strany zatara-
sená zaparkovanými autami, však nie je 
príjemná a už vôbec nie bezpečná.  Cesty 
v Strečne sú úzke, dlhodobé parkovanie 
na ceste je už neúnosné a stalo sa problé-
mom v plynulej premávke. Prečo obyva-
telia Strečna, ak vedia, že auto odstavujú 
na dlhší čas, nemôžu parkovať svoje autá 
vo svojom dvore či garáži? Áno, parko-
vanie na úzkych cestách pred domom je 
pohodlnejšie. Bráni však plynulému cho-
du cestnej premávky i prechodu chodcov 
a cyklistov. Ďalším problémom, ktorý 
vznikne takýmto parkovaním je, že prí-
padné krátkodobé návštevy nemajú kde 
zaparkovať.  Je najvyšší čas, aby sme si od 
tohto nesprávneho parkovania odvykli. 
Vedenie obce má síce veľa právomocí, 
ale zastrašovanie či radikálne opatrenia 
vyvolajú iba „zlé nálady“. Preto apelujem 
na všetkých, ktorých sa to týka, aby sa za-
mysleli a urobili prvý krok pre zvýšenie 
bezpečnosti. Ak budete s autom dlhšie 
stáť, zaparkujte si ho bezpečne do dvora! 
Každý si musí uvedomiť, že aj on, jeho 
dieťa či rodinný príslušník môžu byť nie-
kedy ohrození. Potom už bude na rieše-
nia neskoro. 

Každá obec má svoje problémy. Prvot-
ným základom každého problému je naň 
poukázať. Ak sa v tomto smere začneme 
správať trochu viac ohľaduplnejšie, ve-
rím, že kľučkovanie po strečnianskych 
cestách nebude viac problémom.

Začnime sa  správať voči sebe viac to-
lerantnejšie.

Beáta Badibangová, zástupca starostu

Rekonštruované priestory MŠ
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Na Slovensku je medzi veriacimi od 
dávnych čias zakorenená úcta k bo-

lestiam Panny Márie. Slováci už oddávna 
prechovávali úctu a dôveru k Božej Matke 
Sedembolestnej. Sedembolestná Panna Má-
ria je titul Panny Márie, ktorý sa vzťahuje 
na jej bolesti. Prvé chrámy zasvätené Panne 
Márii sa začali objavovať na našom území 
po roku 1250, po odchode Tatárov. V druhej 
polovici 16. storočia sa zachovala zmienka 
o približne 45 kostoloch a kaplnkách zasvä-
tených Sedembolestnej Panne Márii. Naši 
predkovia sa k nej utiekali vo svojich sú-
ženiach a videli veľkú podobnosť medzi jej 
bolesťami a svojim utrpením. V duchu tejto 
posvätnej náboženskej tradície na Slovensku 
Svätý Otec Pavol VI. v roku 1966 ustano-
vil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú 
patrónku Slovenska. V liturgickom kalen-
dári bol ustanovený deň jej oslavy na 15. 
september. V iných krajinách je známa pod 
menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo 
Maria Dolorosa). Keď sa pozrieme do histó-
rie, zistíme, že korene úcty Panny Márie ako 
bolestnej Matky (Mater Dolorosa) siahajú 
do 12. - 13. storočia a vychádzajú z úvah a 
rozjímaní nad niektorými novozákonnými 
textami. Zo 4. storočia pochádzajú teologic-
ké úvahy o bolestiach Panny Márie. Autormi 
sú sv. Ambróz, sv. Pavlín z Noly, sv. Augustín 
a sv. Efrém. Zo 6. storočia sa zachovala dra-
matická báseň o Pánovom umučení, pripiso-
vaná sv. Gregorovi Naziánskemu, v ktorej sú 
tiež dojímavé verše o bolestiach jeho Matky, 
Panny Márie. Po roku 1000 sa veľmi rozšírila 
úcta Máriiných bolestí vplyvom rytierskeho 
zmýšľania. Množili sa maľby Márie stojacej 
pod krížom svojho Syna a rástol tiež počet 
kostolov postavených na uctenie bolestnej 
Matky. Vítaným námetom pre majstrov slo-
va bol „nárek Panny Márie“. Medzi týmito 
básňami vyniká doteraz neprekonaná Stabat 
Mater Dolorosa, ktorej autorom je pravde-
podobne Jacopone da Todi, pochádzajúca 
z 13. storočia. Prvé stopy sviatku Sedembo-
lestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Prvá 
zmienka  pochádza z roku 1412, kedy sa o 
ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne 
nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanove-
ný pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. 
Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná 
Panna Mária uctievala ako Patrónka Slo-
venska. Najväčšou národnou svätyňou Se-
dembolestnej Panny Márie je u nás bazilika 
minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu sia-
hajú do roku 1564. Za baziliku minor bola 
vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. 
Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustano-
vil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu 
za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne 
na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov 
putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú 
hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a 
vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení kaž-
dodenného života. 

Zbožnosť, ktorá predchádza liturgické 
slávenie, určila symbolicky sedem boles-
tí Panny Márie, prislúchajúce k rovnakým 
príbehom z evanjelia. Samozrejme, „sedem“ 
je symbolické číslo. Panna Mária mala vo 
svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život 
je popretkávaný nečakanými, bolestnými 
udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova 
zmysle znamená plnosť. No tradícia hovorí 
o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré 
Panna Mária vo svojom živote prežila. Pr-
vou bolesťou Panny Márie bola Simeonova 
predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40-dňo-
vého obetovali v chráme. Evanjelista Lukáš 
píše: „Simeon ich požehnal a Márii, jeho 
matke, povedal: „On je ustanovený na pád 
a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na 
znamenie, ktorému budú odporovať, - a 
tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vy-
šlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 
34-35). Túto bolesť by sme mohli nazvať, ako 
bolesť spôsobenú slovom o milovanom člo-
veku. Druhou bolesťou bol útek do Egypta. 

Evanjelista Matúš píše: „Po odchode (Mudr-
cov) sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a 
povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho 
matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým 
ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať 
dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci 
dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“ (Lk 2, 
13-14). Toto bola bolesť spôsobená neistým 
osudom milovaného človeka. Treťou boles-
ťou je hľadanie Ježiša v chráme. Evanjelista 
Lukáš hovorí: „...keď sa dni slávností skončili 
a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš 
v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Na-
zdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty 
a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 
No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a 
tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v 
chráme“ (Lk 2, 42-46). Toto bola bolesť spô-
sobená stratou milovaného človeka. Štvr-
tou bolesťou bolo stretnutie sa s Ježišom na 
krížovej ceste. Evanjelista Lukáš píše: „Šiel 
za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad 
ním kvílili a nariekali“ (Lk 23, 27-31). Medzi 
týmito ženami bola zaiste i Mária, Ježišova 
matka. Toto bola pre ňu bolesť spôsobená 
ponižovaním a zahanbovaním milovaného 
človeka. Niet na svete väčšej bolesti, ako 
strata cti, ktorá sa prejavuje tým, že ľudia si 
z nás alebo z našich blízkych robia posmech, 
pohŕdajú nami, majú nás či ich za nič. Pia-
ta bolesť bol pohľad na zomieranie Ježišovo 
na kríži. Evanjelista Ján píše: „Pri Ježišovom 
kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, 
Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna. ... Po-
tom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokona-
né, povedal, aby sa splnilo Písmo: «Žíznim.» 
Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na 
yzop špongiu naplnenú octom a podali mu 

ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: 
«Je dokonané.» Naklonil hlavu a odovzdal 
ducha“ (Jn 19, 25-30). Toto bola bolesť z 
utrpenia milovaného človeka. Šiesta bolesť 
bolo prijatie mŕtveho Ježiša z kríža do lona. 
Evanjelista Lukáš píše: „Tu istý muž menom 
Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek 
judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhla-
sil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával 
Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil 
o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do 
plátna...“ (Lk 23, 50-53). Toto bola bolesť zo 
smrti milovaného človeka. Mária prežívala 
najväčšiu stratu svojho života. Siedmou bo-
lesťou Panny Márie bolo uloženie Ježišovho 
tela do hrobu. Apoštol a evanjelista Ján píše: 
„V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola 
záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom 
ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo 
bol židovský Prípravný deň a hrob bol blíz-
ko. (Jn 19, 41-42). A prorok Izaiáš k tomu 
dodáva: „Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto 
pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z 
krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal 
úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob, 
jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil 
násilie ani podvod nemal v ústach.“ (Iz 53, 
8) Toto je bolesť z odlúčenia od milovaného 
človeka. I v našom živote sú bolestné odlúče-
nia; niektoré sú časné, niektoré definitívne, 
napríklad smrť. Je vecou viery prijať fakt, že 
ani smrťou sa život, a teda ani naše vzťahy 
nekončia, ale iba sa mení ich podoba. A my 
sa raz znova stretneme.  

Slováci k Sedembolestnej oddávna precho-
vávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach. 
Liturgické texty zo sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie vyjadrujú vieru, že „ani teraz 
neprestáva orodovať za nás a s materinskou 
láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna“. 
Spomienka na Sedembolestnú nás pozýva 
prežívať rozhodujúce chvíle dejín vykúpe-
nia a uctiť si Matku, zjednotenú s trpiacim 
a ukrižovaným Synom. Jej materstvo na 
Kalvárii naberá univerzálne rozmery. Obraz 
Sedembolestnej - Mária drží na svojich kole-
nách mŕtveho Syna, práve zloženého z kríža. 
Je to chvíľa, ktorá zahŕňa nevýslovnú bolesť 
ľudského utrpenia a duchovnú jednotu. „Fiat 
mihi secundum verbum tuum - Nech sa mi 
stane podľa tvojho slova!“ Ako matka - Mária 
prijíma a znáša Kristovo utrpenie v každom 
okamihu jej života. Titulom “Sedembolestná” 
uctievame obzvlášť prijatú Máriinu bolesť 
cez kríž. Pod krížom sa matka ukrižovaného 
Krista stala matkou mystického tela naro-
deného z kríža, to znamená, že sme zrodení 
ako kresťania zo vzájomnej obetujúcej sa a 
trpiacej lásky Ježiša a Márie. Sedembolestná 
Matka, ďakujeme ti za bolesti, ktoré si pre nás 
prežívala. Oroduj za svoje deti, aby spomien-
ka na tvoje bolesti vzbudila v nás ducha poká-
nia a priviedla nás k životu v Božej láske a mi-
losti a k neochvejnej nádeji, ktorú dáva kríž a 
zmŕtvychvstanie tvojho Syna. Amen!         AM

Sedem bolestí 
Panny Márie
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Zlatá svadba

13. august 2016 bol dňom zlatého so-
báša  pána Štefana Bukovinského a jeho 
manželky Márie, rod. Tavačovej. Ku gra-
tulantom sa pripojil aj starosta Strečna 
Dušan Štadáni s matrikárkou Evou Ja-
nekovou, ktorí navštívili jubilujúci pár s 
prianím zdravia a spokojnosti do ďalších 
spoločných rokov života a s vďakou za  
prácu i stálu angažovanosť v dobrovoľ-
nom hasičskom zbore.

DFS Hajovček, Folklórna skupina Hajov a ŽSSk Zvonica zo Strečna sa 20.8.2016 pred-
stavili  na fujarovom festivale v Detve. Prijali sme pozvanie od organizácie Duša fujary a p. 
Dušana Holíka, ktorý bol hosťom v našom vianočnom programe „Tradície v srdci 2015“.

4. Medzinárodný fujarový festival v Detve

Medzi podujatia trojdňového festivalu patrili :  škola hry na fujaru, koncert na zámku 
Vigľaš, osobnosti fujarového sveta, koncert multiinštrumentalistu  Bernharda  Mikusko-
vicsa  a ďalšie sprievodné podujatia. Hajovček, Hajov a Zvonica sa predstavili v samostat-
nom hodinovom programe počas sobotného popoludnia. Zneli trávnice, detské piesne 
a piesne mládeže. Vo večernom  programe „Pocta fujare“ vystúpila na pódium medzi  
veľkých fujarášov a píšťalkárov aj Píšťalková muzička Hajov a záverečný fujarový rozfuk 
ôsmich fujár ukončil sobotný program FF v Detve. 

Aj toto podujatie bolo výnimočné. Počuť a vnímať, ako vedia fujaráši „povyprávať na 
fujare“, je hlboký a osobný zážitok.

Sme vďační za podujatia, na ktorých sme mali možnosť počas leta vystúpiť. Dúfam, že 
podnietia deti a mládež k ďalšej aktívnej a tvorivej činnosti. Tí starší budú vzorom pre 
mladších a tí mladší príjmu skúsenosti starších. 

Za DFS Hajovček, Fsk Hajov Ľubica Kučerová, foto: Tomáš Srneček

DOPRAVNÉ IHRISKO
V OBCI STREČNO

Dielo vybudované v rámci zamestnanec-
kého programu Nadácie KIA Motors Slo-
vakia

Región bezpečne 2016
Cieľ projektu 
Vybudovať dopravné ihrisko v areáli ZŠ 

na výchovu, praktický výcvik a získavanie 
základných vedomosti a návykov bezpeč-
ného správania sa v premávke na pozem-
ných komunikáciách v pozícii chodca ale-
bo cyklistu v simulovaných podmienkach 
blízkych skutočnej premávke. 

Vytvorenie priestoru na organizovanie 
detských dopravných súťaží a iných podu-
jatí s dopravno-bezpečnostnou tematikou 
na získanie odborno-metodických zruč-
ností pre pedagogických zamestnancov. 
Pre výuku slúži vodorovné a zvislé doprav-
né značenie. 

Hodnota diela:   3216 Euro
Príspevok Nadácie 
KIA Motors Slovakia:  2720 Euro
Spoluúčasť obce Strečno:  496 Euro
Termín realizácie:   júl – 15. august 2016
Leták informujúci o realizácii projektu, 

ktorý odovzdala firma Tichý, s.r.o z Varí-
na do užívania 15. augusta. Obec Strečno 
– žiadateľ o dotáciu umožní záujemcom  
- predovšetkým žiakom materskej a zá-
kladnej školy, nadobudnutie základných 
zručností v v priestore vybavenom vodo-
rovným a zvislým značením a s využitím 
vlastných dopravných prostriedkov (bi-
cykle, trojkolky kolobežky a pod.).
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Projekt, ktorý má ambíciu vybudovať a 
vylepšiť infraštruktúru cestovného ruchu 
v obciach Strečno, Jaworze a Nezbudská 
Lúčka, podala obec Strečno ako vedúci 
partner na Spoločnom technickom sek-
retariáte (Program Interreg V-A  Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020, Prioritná os 
č. 1, výzva zo dňa 4. 5. 2016 „Ochrana a 
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia“) v Krakowe 12. au-
gusta 2016. 

V čase podania, ktorý bol limitovaný 16. 
augustom a časom 16:15 hod., bola naša 
žiadosť evidovaná ako 28. v poradí. Ge-
nerátor žiadosti – predpísaný elektronic-
ký formulár, však  v tom čase registroval 
niekoľkonásobne viac rozpracovaných 
projektov, predovšetkým obcami a verej-
nou správou v oprávnenom poľsko – slo-
venskom prihraničí.  Budú sa uchádzať o 
23,76 mil. Eur vyčlenených v rámci danej 
výzvy z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ERDF), pričom min. hodnota fi-
nančného príspevku je 200 tis. Eur a maxi-
málne možno na jednu žiadosť požadovať 
z  ERDF 5 ml. Eur.

Z uvedeného je zrejmé, že šance sú znač-
ne limitované, no pre každého je to v prí-
pade schválenia príležitosť posunúť sa ďa-
lej - výrazne nad rámec možností svojich 
rozpočtov.

Jaworze a Strečno sú tradičnými partner-
mi v cezhraničnej spolupráci už od jej pr-
vopočiatkov v rámci zjednocujúcej sa Eu-
rópy. Partnerskú zmluvu podpísali v roku 
2003 a odvtedy sme mali možnosť vnímať 
jej výsledky v podobe konkrétnych výstu-
pov či inštitucionálnych vzťahov.

Projekt „Spájame Strečno, Nezbudskú 
Lúčku a Jaworze – cezhraničné miesta s 
jedinečnými hodnotami“  je, možno po-
vedať, nadstavbou napr. u nás Náučného 
chodníka či u nich „Sklaneho šlaku“, ale 
tiež významným príspevkom ku generál-
nej línii výzvy - budovanie cyklotrás v po-
hraničí pre zabezpečenie dostupnosti jeho 
prírodných a historických hodnôt.

V spoločnom projekte v celkovom ob-
jeme 1 141915,85 Eur požaduje Strečno 
čiastku 562 676,76.- Eura. Výška spolufi-
nancovania zo zdrojov prijímateľa, t.j. v 

našom prípade z rozpočtu obce, je pre slo-
venskú stranu 5 % (28 133,84.- Eur).

Koncepcia projektu poľskej strany je:
1. Výstavba chodníkov pre peších a 

cykloturistov (tzv. „Starodávna cesta“  v 
Jaworze v dĺžke cca 2 km. Táto cesta bude 
prebiehať v blízkosti historického kúpeľné-
ho parku v Jaworze a bude prepojená pria-
mo s medzinárodnou cyklotrasou Kra-
kov-Morava-Viedeň a Poľsko-slovenskou 
cyklomagistrálou.

2. Vybudovanie malej doplnkovej archi-
tektúry pre peších a bicykle: lavičky, koše, 
stojany na bicykle a tiež odpočinkové prí-
strešky tematicky spojené s históriou tzv. 
„Starodávnej cesty“ (touto trasou v minu-
losti viedla poštová cesta spájajúca Kra-
kov s Viedňou a navyše v roku 1683 ním 
pochodovala južná armádu kráľa Jána III 
Sobieskiho  v čase  tzv. Viedenskej pomo-
ci). Ako súčasť tohto zámeru chcú vytvoriť 
niekoľko tematických oddychových vetiev 
s odkazom nadväzujúcim priamo na mi-
nulosť „Starodávnej cesty“

3. Vyhotovenie spoločnej prezentačnej 
stránky  Strečno Jaworze aj s mobilnou te-
lefónnou aplikáciou. 

4. Realizácia filmu propagujúceho cyk-
lotrasu spájajúcu Jaworze a Strečno

5. Fotografický materiál prezentujúci 
Jaworze a Strečno (letecké fotografie a fo-
tografie turistických atrakcií )

6. Spoločný propagačný stánok Strečno-
-Jaworze na veľtrhu CR v Poľsku.

Strečno má v rámci projektu záujem na:
I. Obnove 60 rokov starej lávky, ležiacej 

na hlavnej cyklotrase spájajúcej lúčanskú a 
vrátňanskú časť Malej Fatry, s napojením 
na nadregionálne a medzinárodné cyk-
lotrasy a cyklochodníky. Doteraz neopra-
vovaná 160 m lávka vo vlastníctve žiada-
teľa, ktorá vyžaduje celkovú rekonštrukciu, 
spočívajúcu v zabezpečení statiky, náterov,  
výmene mostovky. Rekonštrukcia zohľad-
ňuje i zabezpečenie normou udávaného 
profilu  cyklocesty (2 m) z doterajších 
1,82m zmenou uchytenia zábradlia. 

II. Spevnení a úprave súčasného priesto-
ru pre vytvorenie parkovacích miest v časti 
nadväzujúcej na lávku pre peších v smere 
na hrad Strečno, končiacej pri vjazde k 

pltiam a kompe s vybudovaním pásu pre 
cykloturistov so zjazdom na lávku.  

III. Vydaní propagačných materiálov o 
zaujímavostiach žiadateľov 

IV. Zorganizovaní a zabezpečení priamej 
účasti na medzinárodnej výstave cestovné-
ho ruchu na slovenskej strane 

Strečno i Jaworze plánujú na svojom úse-
ku cyklotrasy vybudovať i nabíjacie stanice 
pre elektrobicykle. Je to súčasný trend pre 
zvýšenie dostupnosti a v našom prípade by 
to bol tiež významný prínos pre využívate-
ľov perspektívne budovanej cyklospojnice 
údolím Váhu medzi Žilinou a Martinom.

Obec Nezbudská Lúčka so svojím turis-
tickým potenciálom  (Starý hrad, asfalto-
vý lom, nástup na hrebeň krivánskej časti 
Malej Fatry) tvorí neoddeliteľnú súčasť 
turistickej ponuky bezprostredného oko-
lia Strečna. Strečno má vybudovaný sys-
tém náučných chodníkov s 15 tabuľami a 
štyrmi oddychovými prístreškami. Projekt 
predpokladá náväzné vybudovanie troch 
informačných tabúľ pri najvýznamnejších 
prírodných a historických zaujímavostiach 
a jedného prístrešku v k.ú. Nezbudská 
Lúčka s textom v troch jazykoch. 

Samozrejmou a všeobecne vyžadovanou 
bude tiež propagácia projektu, ktorú budú 
jednotlivé strany okrem publicity zabezpe-
čovať tiež organizáciou dvoch výmenných 
pobytov v Jaworze a v Strečne, na ktorých 
bude účastníkom a obyvateľom predstave-
né vybudované dielo. 

Vyhlásenie výzvy 4. mája nedávalo nie-
ktorým záujemcom veľa možností na za-
bezpečenie všetkých podkladov a príloh. 
V prípade našich samospráv išlo o realizá-
ciu plánov pripravených do značnej miery 
vopred, a preto sme v termíne získali sta-
vebné projekty, súhlasy zainteresovaných 
orgánov a potrebné povolenia.

Je evidentné, že charakter projektu „Spá-
jame Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze 
– cezhraničné miesta s jedinečnými hod-
notami“ nemá iba lokálny význam. Jeho 
výstupy by boli výrazným príspevkom k 
rozvoju nielen našich obcí, ale tiež k diel-
čiemu napĺňaniu stratégií Bielskeho voj-
vodstva a Žilinského samosprávneho kraja 
na budovanie cezhraničných cyklomagis-
trál. Je v súlade s existujúcimi politikami 
EÚ a národnými politikami na ochranu 
životného prostredia a zachovanie prírod-
ného dedičstva a je podporou aktívnych 
foriem cestovného ruchu s priaznivým do-
padom na ľudské zdravie. 

Ostáva iba dúfať, že v procese hodnote-
nia projektu bude jeho, z nášho pohľadu, 
mimoriadny záber a dosah posúdený rov-
nako a v priebehu plánovaného harmo-
nogramu prác od marca 2017 do konca 
októbra 2018 budeme svedkami napĺňania 
dlhodobej vízie. 

Pavol Albrecht

Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze 
– cezhraničné miesta s jedinečnými hodnotami
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Malofatranská päťdesiatka, kratšia ver-
zia stovky, pripadla v tomto roku na 

2. júla.
Pretek, ktorý sa zrodil v roku 2013, zazna-

menal za veľmi krátky čas obrovský nárast 
záujmu. Dostal sa do medzinárodného ka-
lendára a je kvalifikačným pretekom UTMB 
(Ultra-Trail du Mont-Blanc®) Organizátormi 
predpísaný počet 300 štartujúcich bol tento 
rok po spustení on line registrácie naplnený 
za 22 minút... Záujem  sa snažili neskôr uspo-
kojiť zvýšením počtu o ďalších 50 pretekárov. 
Aj zvýšený limit sa v priebehu dvoch minút 
naplnil !!!  Z toho vidieť, že chuť absolvovať  
tento, možno náš najkrajší i najnáročnejší ul-
tra trailový pretek, je mimoriadny.

Každý ročník je trasa z určitej časti me-
nená, takže je ťažko porovnávať dosiahnuté 
výsledky. V tomto ročníku bola latka posta-
vená najvyššie. Trať bola najdlhšia - 54,8 km 
s najväčším prevýšením - 4340 m. Terchová 
– Kraviarske – Štefanová - Rozsutec – Stoh 
– Grúň – Steny – Kriváne – Magura – Pa-
nošina -Lipovec. Prejsť ju podľa turistického 
sprievodcu  trvá 22,5 hod. Pre pretekárov sa 
však limit – byť v cieli do 15 hodín, nezmenil. 

Zo Strečna sme sa stihli zaregistrovať šiesti. 
Pri prepočte na počet obyvateľov zrejme naj-
vyšší podiel v rámci Slovenska. 

No na štarte o šiestej ráno v Terchovej 
sme kvôli zraneniam stáli len štyria. Martin 
Albrecht, Tomáš Gašper, Tibor Samec a ja. 
Pre mňa s Martinom a Tiborom to bol už 
tretí štart. Ako hovorí odborník, na štart aké-
hokoľvek ultra je potrebná dôkladná fyzická 
aj psychická príprava. Základ jednoznač-
ne tvorí tréning tela a hlavy, nadobudnutie 
kondičky a tiež navyknutie tela. Schopnosť 
vysporiadať sa s problémami, ktoré postupne 
prichádzajú, či už sú charakteru bolesti tela, 
zlyhania vybavenia/techniky alebo zmeny 
poveternostných podmienok. Takisto je po-
trebné osvojiť si systém dopĺňania tekutín, 
energie, minerálov, elektrolytov, vitamínov, 
bielkovín tak, aby telo dokázalo fungovať vo 
vysokých obrátkach čo najdlhšie. A na štart 
každého ultrabehu je potrebné postaviť sa 
s obrovskou pokorou, úctou a očakávaním 
veľkého zážitku, bez akejkoľvek predikcie 
tempa, či cieľového času. V hlave nám môže 
znieť vysnený čas v cieli, ale konečný výsle-
dok je vždy ovplyvnený nespočetným množ-
stvom faktorov, ktoré nedokážeme predvídať.

Skúsenosti potvrdzovali tieto rady a bol 
som si vedomý nutnosti zodpovednej prí-
pravy. Vek, ktorý ma zakaždým radil medzi 
troch – štyroch úplne najstarších, sa reduko-
vať nedá, no hmotnosť áno. Kým vlani som 
bol, predpokladám, i o 20 kg ťažší od niekto-
rých štartujúcich, teraz sa mi podarilo ten-
to hendikep o čosi znížiť. A tiež som začal s 
novým rokom s cielenou a pravidelnou i keď 
objemovo nie výraznou prípravou. Výbehy 

na Javorinu, chatu pod Suchým, na vodné 
dielo, do lesa i tri hrebeňovky v Nízkych Tat-
rách, Veľkej a Malej Fatre každá s dĺžkou cez 
40 km boli ale určite dobrým vkladom pred 
štartom.

Do cieľa v Lipovci cez deväť kontrol a štyri 
občerstvovacie stanovištia sme došli a do-
behli všetci. Martin s Tiborom v rovnakom 
čase 11:04 hod. na 25. – 27. mieste. Ja som 
absolvoval trať v osobnom rekorde 13:32 
hod., ktorý ma zaradil na 67. miesto zo 147 
štartujúcich na päťdesiatke. Podarilo sa mi 
to vďaka absencii väčších problémov, napr. 
kŕčov, kvôli ktorým som vlani stratil cca ho-
dinu na Rozsutci. K zvládnutiu asi pomáhali 
i paličky, ktoré som skúsil prvýkrát. A rela-
tívne vhodné bolo i počasie. I pri málo ob-
lakoch teplota na hrebeni dosahovala okolo 
25 stupňov, čo bolo výrazne pod vlaňajším 
„výplazom v pekle“ , ako to nazvala vo svo-
jom blogu jedna pretekárka. Tomáš Gašper s 
časom 16:23 hod. obsadil 104. – 106. miesto.

Štartujúci na stovku pokračovali v preteku 
ďalej chrbtom lúčanskej Malej Fatry. Medzi 
Minčolom a Veterným prví stretávali našich 
turistov z Uhlíka, ktorí na ten deň naplá-
novali zatiaľ svoj najdlhší prechod – z Fač-
kovského sedla do Strečna. Stovkári však do 
svojho cieľa došli iba niektorí. Tí, ktorí boli 
na trati okolo desiatej hodiny večer, museli 
svoju námahu predčasne ukončiť kvôli náhlej 
zmene počasia – búrke a prudkému dažďu.

Malofatranská stovka je nielen mojou, ale 
možno povedať srdcovkou väčšiny štartujú-
cich. Svedčí o tom množstvo článkov, fotore-

portáží  a recenzií. A  preto je pre nás veľmi 
smutné už zverejnené rozhodnutie organizá-
torov - obmedziť počet štartujúcich na 200 a 
usporiadať iba jej dlhšiu - 100 km verziu . V 
prípade presahujúceho záujmu sa uvažuje i o 
praxi bežnej pri svetoznámych maratónoch – 
o losovaní. My, čo sme nastupovali na päťde-
siatku, sme takto stratili veľmi silnú motivá-
ciu aktívne športovať s úmyslom pripraviť sa 
a nadviazať na predchádzajúce ročníky a náš 
sezónny výkonnostný vrchol. No aj v prípade 
pôvodne plánovaného pokračovania by bolo 
veľmi ťažké nominovať sa, pretože tak ako 
stovka, mala pôvodne i  päťdesiatka pre rok 
2017 vyžadovať splnenie kvalifikačných kri-
térií, ktorými boli body za absolvovanie min. 
dvoch pretekov s podobnými parametrami.

Takže sme už iba v postavení priaznivcov 
preteku, prechádzajúcim najkrajšími kopca-
mi nášho kraja, vyžadujúceho nastavenia si 
osobnej latky na maximum. Ostáva iba sa vy-
rovnať s absenciou splnenia si ďalších snov či 
mét. Môže snáď slúžiť na uspokojenie fakt, že 
nám naopak nehrozí  ich možné nenaplnenie 
z objektívnych a častokrát neočakávaných 
dôvodov či prekážok na trati a diskvalifiká-
cia?

Nie! Organizátori svoje rozhodnutie zrej-
me v dohľadnom čase nezmenia a mne sa 
reálne stráca možnosť si ešte niekedy aktív-
ne „malofatranskú“ v doterajšej atmosfére 
zopakovať. Prial by som si však, aby som ju 
mohol zažiť ešte veľakrát aj ako fanúšik ul-
tratrailových pretekárov, ktorí si svoj životný 
štýl realizujú v priestore, ktorý je mne a nám 
blízky a pre nich športovo a vizuálne atrak-
tívny. A myslím si, že ak chceme každému z 
nich predstaviť Malú Fatru, tak trasa má viesť 
tak ako doteraz, končiarmi okolo Terchovej. 
A mala by opäť, tak ako v prvých ročníkoch, 
prirodzene prechádzať cez Suchý a Strečno, 
ktoré je všeobecne známym nástupom na lú-
čanskú časť cez Javorinu a Minčol s ďalším 
pokračovaním stovky do cieľa za Kľakom a 
Fačkovským sedlom.                   Pavol Albrecht

Ako sme zvládli (asi poslednýkrát) Malofatranskú päťdesiatku
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Takýto výraz je zaiste povedomý tým, ktorí 
minulý rok čítali článok o akcii nášho turis-
tického oddielu na Poľanu. Vtedy v úmor-
nom teple nešlo do hlavy šoférovi Ladikbusu, 
prečo nejdeme radšej na kúpalisko namiesto 
chodenia po horách a nazval nás  šialencami. 
Prečo teda opäť názov článku Šialenci? Hneď 
sa k tomu dostaneme. Na sobotu 2. júna 2016 
sme mali naplánovanú akciu prechod hrebe-
ňom Lúčanskej Malej Fatry z Fačkovského 
sedla cez Martinské hole až do Strečna.

Bolo presne 6 hodín ráno, keď sme v počte 
31 turistov vyrazili rezkým tempom smerom 
na Kľak. Po búrke v predošlý deň bol terén 
šmykľavý, ale panovalo krásne slnečné poča-
sie a výstup prebiehal plynule. Vrchol Kľaku 
( 1 351 m.n.m.) je súčasťou NPR Kľak a je 
tvorený špecifickou doskovitou kryhou, snáď 
jedinou na celom hrebeni a poskytuje pr-
votriedne výhľady na okolitú prírodu a nie-
kde v diaľke cez pokračovanie hrebeňa aj na 
Martinské hole. Po výstupe na prvý vrchol 
sme si oddýchli, trochu sa najedli a doha-
dovali sa, kto pôjde autobusom z Rajeckej 
Lesnej a kto „pešibusom“ až do Strečna. A 
práve tu na vrchole Kľaku pod Slovenským 
dvojkrížom - prvým na hrebeni sa sformo-
vala skupina šialencov v počte 13, ktorí sa 
rozhodli pokračovať po celom hrebeni až do 
Strečna v celkovej dĺžke 45 km „pešibusom“. 
Naozaj ten titulok článku je vystihujúci. 

13 statočných a pes sa teda rozhodlo absol-
vovať trasu až domov. Zostup z Kľaku po čer-
venej turistickej značke je náročný. Terén je 
mokrý a bahnitý. Musíme si dávať veľký po-
zor.  Míňame Vríčanské sedlo a pokračujeme 
na vrchol Skalky (1 191 m.n.m), ktorý je na 
hlavnom hrebeni Lúčanskej Malej Fatry nad 
obcou Vrícko, medzi  sedlom pod Úplazom 
a Vríckym sedlom. Pokračujeme cez Úplaz, 
kde stretávame turistov, ktorí idú opač-
ným smerom. V nemom úžase počúvajú, že 
chceme dnes dôjsť až do Strečna. Oni túto 
trasu dávajú za 2 dni. Prechádzame lúkami, 
menšími kopcami až prichádzame k tabuli 
„Studnička 2 minúty“. Všetci sme natešení, 
že sa umyjeme, však pred nami bola ešte dlhá 
štreka domov. Pri studničke dopĺňame pit-
né zásoby, občerstvujeme sa a poberáme sa 
na ďalší kopec. Na Diablov kopec- Hnilickú 
Kýčeru (1 218 m.n.m). Prečo práve Diablov 
kopec? Chodník sa zdal byť kolmý. Pozrie-
te dolu, vidíte si nohy. Pozriete pred seba, 
vidíte chodník. Pozriete nad seba a znovu 
vidíte len chodník. Našťastie tam vyrástli aj 
nejaké bučky, tak sme sa mohli oprieť. Hor-
ko-ťažko ho zdolávame a presne na poludnie 
si dávame zaslúžený obed. Po oddychu po-
kračujeme na sedlo Majbíková smerom na  
Hornú lúku, na ktorú sme prišli po ďalších 
3 hodinách. Občerstvenie a šup šup smerom 
na Martinky. Však sú už tak blízko! Za ho-
dinku a pol sme na Veternom (1 442 m.n.m). 

Kto by čakal, že tam bude fúkať! Od rados-
ti, že sme skoro doma, sme si všetci ľahli na 
zem, oddýchli si, napili sa, najedli a spravili 
spoločnú fotku. Straty neboli zatiaľ žiadne. 
Naša prechádzka pokračovala smerom na 
Martinky. Na ceste stretávame prvého bežca. 
Dnes sa koná aj Malofatranská stovka. Beží s 
neuveriteľnou ľahkosťou, tak ho hlasno po-
vzbudzujeme. Však má za sebou už 60 km. 
Pýtame sa ho, odkiaľ je. On zle počul, ale 
kvôli odpovedi sa vrátil, usmial, odpovedal, 
že z Bardejova a pokračoval ďalej. My máme 
za sebou len polovicu jeho už absolvovanej 
trate, tak napíname sily na posledných 10 km 
našej trasy. Došli sme na Martinky dúfajúc 
v pauzu, ale vedúci povedal nie, tak nie. Po-
kračovali sme ďalej. Smerom na Minčol sme 

postretali ešte veľa „stovkárov“, mladých aj 
starších, ženy i mužov. Výstup na Minčol (1 
364 m.n.m.) zvládame a hybaj domov. Už len 
zbehnúť dolu a sme doma. 

Večer po 15 hodinách šľapania sme všetci v 
zdraví dorazili domov.

Druhá skupina v počte 18 turistov sa po 
rozdelení  vybrala smerom do obce Rajecká 
Lesná. Na Vríčanskom sedle sme stretli sku-
pinu českých turistov, ktorí mali namierené 
tiež do Strečna, ale s jedným prenocovaním 
na trase pod širákom. S dostatočnými záso-
bami paštét boli očividne spokojní a vôbec sa 
neponáhľali. Po absolvovaní 16 km tesne po 
12. hodine druhá skupina už sedela v auto-
buse a mierila smer Strečno. Autobus sa po-
náhľal voziť svadbu.

Čitateľ samozrejme pochopil, že v 
Slovenskom raji. Tam sme zamierili 
v nedeľu 14.augusta 2016. Trasa bola naplá-
novaná z Podlesku hneď vedľa obce Hrabu-
šice, smerom cez roklinu Suchá Belá, Klášto-
risko a naspäť na Podlesok. Tiesňava Suchá 
Belá je asi najpopulárnejšia a najviac navšte-
vovaná tiesňava v Slovenskom raji. Za dlhé 
roky sa tu činnosťou vody vytvorilo množ-
stvo roklín, kaskád a vodopádov v krasovom 
reliéfe, ktoré ponúkajú neuveriteľné zážitky 
pre návštevníkov. Názov tiesňavy Suchá Belá 
vznikol preto, že voda potoka v koryte sa 
miestami stráca pod zemským povrchom. 
Tiesňava je prístupná od roku 1957, kedy sa 
tu začali budovať horskou službou kovové 
rebríky, stúpačky a premostenia so záchytný-
mi reťazami, aby návštevníci mohli zdolávať 
túto lokalitu pozdĺž padajúcej vody. Dovtedy 
sa to obchádzalo lesom. Zaujímavým na tra-
se je najväčší Mišov vodopád, kde Mišo Ďur-
čo suverénne zahlásil, že to je jeho vodopád. 
Prekrásne je najužšie miesto s názvom Rokli-
na so šírkou stien snáď 1 m. Nasledujú ďalšie 
vodopády Okienkový, Korytový a Bočný a na 
záver koniec tiesňav vo výške 959 m. V dĺžke 
4 km sme prekonali výškový rozdiel 409 m. 
No čo, fuška, ale stálo to za to.

Odtiaľ naše kroky  smerujú na Kláštorisko, 
kde máme prestávku a občerstvenie na chate. 
Názov Kláštorisko je odvodený z minulosti, 

Š i a l e n c i   II

V  Raji keď tu bol na začiatku 14. storo-
čia vybudovaný kláštor pre rehoľu 

mníchov kartuziánov. Žiaľ po nájazdoch hu-
sitov, bratríkov dala svetská moc v polovici 
16.storočia  kláštor zbúrať, aby sa nestal útul-
kom pre zbojníkov. Keď sme si sadli na tera-
su chaty, videli sme  pár metrov pred nami 
ruiny bývalého kláštora so zvyškami muriva, 
ktoré sa postupne rekonštruujú. Na  Klášto-
risku sa naša výprava opäť rozdelila na dve 
časti. Jedna časť sa vybrala skúsiť zažiť tro-
chu adrenalínu jazdou na kolobežkách, ktoré 
za úplatu pri chate požičiavajú a smerovali 
po ceste na Podlesok a druhá časť si zvolila 
dlhšiu trasu smerom na Letanovský mlyn a 
cez Prielom Hornádu na Podlesok k auto-
busu. Za zmienku stojí na tejto trase okrem 
samotného úchvatného prielomu Hornádu  
aj jediný kamenný most cez Hornád blízko 
Letanovského mlyna, ktorý bol postavený v 
15. storočí a volá sa po mníchoch Kartuzián-
sky.  Cez 2. svetovú vojnu ho zničili nemecké 
vojská a po vojne bol obnovený do dnešnej 
podoby. Je z neho nádherný pohľad v krásnej 
scenérii, ideálne miesto na fotografovanie, 
ale aj oddych. Po absolvovaní 20 km trasy 
sme na Podlesku nedali košom pivu a kofole 
a odchádzali spokojní, plní krásnych dojmov 
a zážitkov z prekrásneho kúta Slovenska.

Vrele všetkým doporučujeme .
Katka Ďurčová & Miloslav Sokolovský

„Šialenci na Diablovom kopci“
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Čakajú nás zmeny 
v obecnej knižnici

Fond na podporu umenia  v  pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej repub-
liky poskytlo finančnú dotáciu pre našu 
knižnicu. Každoročne vyhlasuje výzvy na 
finančnú podporu kultúry. Mám veľmi 
dobré skúsenosti a i vďaka podpore z tohto 
ministerstva má naša knižnica také meno a 
úspechy. Čitatelia sa zas majú  možnosť te-
šiť na množstvo nových a kvalitných kníh. 
Tento rok  bude na nákup kníh  o 1200 eur 
viac vďaka poskytnutej dotácie z fondu na 
podporu umenia .So  spoluúčasťou obce 
vo výške 100 € to bude 1300 €. Nie je zane-
dbateľná ani suma, ktorá už v tomto roku 
bola  poskytnutá   na nákup kníh od zria-
ďovateľa, ktorým je obec.  

 To však nie je všetko .Konečne sa bude 
mať  čitateľ v knižnici možnosť potešiť  z 
nového interiérového vybavenia. Zo žiada-
ných  10 000 € nám schválili cez Fond na 
podporu umenia 3500 € a so spoluúčasťou 
obce máme na obnovu zariadenia v kniž-
nici 4050 eur. 

Predpokladám, že tieto projekty budú 
realizované  v jesennom období a ja  Vás 
budem  zas s radosťou informovať .

vaša knihovníčka

Oznam
Riaditeľstvo ZŠ SNP v Strečne ozna-

muje, že otvorenie školského roka 
2016/2017 bude 5. septembra o 8,00 
hod. v sále kultúrneho domu.

72. výročie SNP
V čase uzávierky tohto čísla obecných no-

vín sa uskutočnili pri Pamätníku francúz-
skych partizánov spomienkové oslavy 72. 
výročia Slovenského národného povstania. 
Organizátori – Žilinský samosprávny kraj, 
obec Strečno a Oblastný výbor SZPB v 
Žiline program osláv: pietny akt  kladenia 
vencov k pamätníku, hymny Francúzska 
a Slovenska, báseň, privítanie účastníkov 
spomienkových osláv, slávnostný prejav, 
pozdravy hostí a hymnická pieseň naplnili 
na vrchu Zvonica 26. augusta  o 16:00 hod.

22. apríla bola Ministerstvom pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky – riadiacim orgánom pre Inter-
reg V-A Slovenská republika – Česká re-
publika vyhlásená výzva na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zameranie výzvy s minimálnymi celko-
vými oprávnenými výdavkami na projekt 
20 tis. Eur (horná hranica nie je stanovená) 
je predovšetkým na zlepšenie stavu prí-
rodných a kultúrnych pamiatok cezhranič-
ného významu, ich dostupnosti a využitia 
potenciálu.

Na využitie tejto šance bolo treba nájsť 
partnera a tradičný partneri z Povodia Sto-
návky v tomto prípade nemali zámer, kto-
rý by vyhovoval požiadavkám výzvy.

Preto sme sa obrátili na regionálnu kan-
celáriu Regiónu Beskydy vo Frýdlante nad 
Ostravicí  a tá nám doporučila obec Jano-
vice.

Prvé kontakty a dnes už do značnej mie-
ry rozpracovaný projekt nás presvedčili, že 
sme opäť našli samosprávu, ktorá rozšíri 
našu spoluprácu s českým pohraničím.

Janovice chcú podporiť svoje kultúrne 
dedičstvo úpravou sály  v priestoroch obec-

Nové partnerstvo
ného úradu na rozvoj miestnych folklór-
nych súborov a tiež pripraviť podmienky 
na vystupovanie v prírodnom amfiteátri.

My sme sa rozhodli pre rekonštrukciu 
objektu vo vlastníctve obce na Lesnej uli-
ci na Dom remesiel a tradícií a tiež  do 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z fondov Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja zakomponujeme vybudovanie 
rozhľadne na Špicáku.

Výmenné pobyty súborov a žiakov a pro-
pagácia projektu budú vecne a vzájomnou 
komunikáciou zabezpečované na obi-
dvoch stranách.

Spolufinancovanie v objeme 5%, i pri po-
žiadavke predfinancovania  považujeme aj 
v tomto prípade za významnú príležitosť 
zabezpečenia miestnej infraštruktúry  a v 
neposlednom rade pre rozvoj inštitucio-
nálnych a osobných vzťahov s novým part-
nerom v priestore prihraničia. 

Termín predloženia žiadosti bol posunu-
tý z 31. augusta na 3. októbra 2016.Dovte-
dy musíme obaja pre náš zámer zabezpečiť 
nielen spracovanie projektovej žiadosti, ale 
aj všetky výzvou požadované podklady. 

/pa/

Vážení občania, dávame vám do pozor-
nosti nový mapový portál obce Strečno, 
ktorý je dostupný po kliknutí na nasledov-
ný link http://www.mapovyportal.sk/mO-
BEC/strecno.

Cez uvedený mapový portál obce si mô-
žete získať informácie o vlastníckych vzťa-
hoch, vyhľadať listy vlastníctva, prehliadať 
územný plán, súpisné čísla, prípadne služ-
by v obci.

Po načítaní sa vám zobrazí mapa obce 
ako na obrázku vyššie. V pravom hornom 
rohu pod ikonou „základná mapa“ je malá 
šípka (smeruje na ňu červená šípka na ob-

rázku číslo 1). Po kliknutí na šípku sa vám 
zobrazia všetky mapové vrstvy.

Po kliknutí sa vám rozbalia všetky do-
stupné vrstvy. Zaškrtnite parcely C, par-
cely E. Mapa sa vám prekreslí a zobrazia 
sa parcely. Po priblížení sa zobrazujú aj 
parcelné čísla. Môžete voliť medzi podkla-
dovou základnou mapou alebo územným 
plánom.

Máme dve možnosti ako získať informá-
cie o parcelách. Prvá je použiť ikonku „Zís-
kanie katastrálnych informácií“, na obr. č.3 
je pod číslom 1. Keď ju zaklikneme, mô-
žeme kliknutím na zvolené miesto v mape 
zisťovať informácie. Tie sa vždy zobrazia 
v ľavom dolnom rohu (na obrázku vyššie 
číslo 3). Druhá možnosť je použiť vyhľadá-
vanie (na obrázku vyššie číslo 2). Pri vyhľa-
dávaní podľa adresy vpíšeme do poľa ulica 
meno ulice a do poľa číslo súpisné číslo. Ak 
hľadáme podľa listu vlastníctva alebo par-
cely, vpíšeme do poľa číslo. Pri vyhľadávaní 
podľa mena vlastníka je optimálnejšie za-
čínať vpisovať priezvisko ako prvé. Pod čís-
lom 4 na obrázku vyššie nájdeme ikonku 
tlače. Po aktivovaní vyskočí tlačové okno, 
kde vidíme mapu a informácie, ktoré sme 
našli a toto je možné vytlačiť.

Mapový portál obce Strečno
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OZNAM FK Strečno
FK Strečno oznamuje širokej verejnos-

ti, že je možnosť prenajať si na oslavy, 
posedenia, stretnutia a pod., zrekonštru-
ovanú športovú budovu „koniareň „ s 
terasou,  posedením a trávnatou plochou 
na ihrisku Radinové. Prevádzkový poria-
dok je zverejnený na web stránke obce 
Strečno  v sekcii organizácie , FK Strečno 
alebo priamo v budove „koniarne“.

V prípade záujmu kontaktujte: Štefan 
Oberta 0903 822 974, podpredseda klubu 
FK Strečno

V dňoch od 2.7.2016 do 9.7.2016  sa  v  
areáli      FK Strečno  pod patronátom  FC 
GHOST    uskutočnil už 24. ročník dedin-
skej ligy v Strečne. 24.ročník  sa uskutočnil  
za účasti  8 mužstiev  . Hráči už tradične 
ukázali kus svojho umenia,  čím potešili 
svojich priaznivcov aj ostatných divákov. 
Dobré výkony striedali tie horšie a  atmo-
sféra na ihrisku bola niekedy vypätá. V  ko-
nečnom dôsledku môžeme zhodnotiť , že 
vyhral ten najlepší  a poslední neboli   tí 
najhorší . Dedinskú ligu vyhralo mužstvo 
GALIS TEAM, ktoré absolvovalo dedinskú 
ligu bez prehry a skončilo teda zaslúžene 
prvé.

FC GHOST   a celý realizačný tím  chce 
poďakovať    hráčom  za účasť v dedinskej 
lige 2016.  Ďakujeme za ochotu pomôcť 
zrealizovať  toto podujatie všetkým spon-
zorom a pomocníkom. Ďakujeme tiež  
hlavne divákom , ktorí svojou prítomnos-
ťou robili počas turnaja dobrú atmosféru.

Tešíme sa na ďalšie ročníky, ktoré sa, dú-
fame, aj za Vašej účasti podarí zrealizovať.

Tabuľka Dedinskej ligy 2016
1. GALIS TEAM 7 7 0 0 42:11 21
2. AC SOKOL 7 6 0 1 41:14 18
3. FC YOUMPE 7 4 1 2 22:20 13
4. VE3 7 3 1 3 19:18 10
5. BAD BOYS 7 2 0 5 23:32  6
6. FC GHOST 7 2 0 5 22:42  6
7. TAJFÚN  7 1 1 5 11:26  4
8. MEDVEDI 7 1 1 5 11:28  4

najstarší hráč  :  Vladimír Ilovský
najlepší strelec :   Tibor Kašjak
najlepší brankár :  Tomáš Kormančík
najlepší obranca :  Michal Jadroň
najlepší útočník  :  Jakub Beháň
najlepší hráč  :   Patrik  Beháň

 ALL STARS
1 .   Štefan Šmida
2.    Peter Samec
3.    Peter Ilovský
4.    Ján Hrbek
5.   Andrej  Zaťura   

Dedinská liga 2016 
Putovný pohár ostal doma...

Dňa 13.8.2016 na vynovenom futbalo-
vom areáli Radinové sa uskutočnil  tradičný 
už 14.ročník turnaja starších pánov ,ktorý 
organizuje Klub Internacionale Medvedi 
Strečno. Po ospravedlnení neúčasti Veľké-
ho Rovného sa turnaja zúčastnilo 5 druž-
stiev. Pozvánku na toto futbalové podujatie 
prijala aj partia nadšených fanúšikov lon-
dýnskych klubov (Tottenham,West Ha-
m,Crystal Palace,Fulham) Southside Lon-
don. Hralo sa  systémom ,,každý s každým“. 
Počas celého dňa sa odohralo na veľmi 
kvalitnom pripravenom trávniku  dovedna 
10 zápasov pod drobnohľadom rozhodcov 
Vladimíra Mahúta a Juraja Dvorského. V 
celkovom sumáre týchto zápasov najlepšie 
obstál  a zároveň aj víťazom tohto ročníka 
sa stal  domáci celok. Dovedna sa už tešili z 
prvenstva po siedmykrát (2003,2007,2008
,2010,2011,2015,2016). Neuspeli v rokoch 
2004(PN Jaworze), 2005(Mojš),2006(O-
chodnica),2009(Mojš), 2012(Stráňavy), 
2013(Stráža),2014(Varín).  Najlepším hrá-
čom a zároveň autorom najkrajšieho  gólu  
sa stal domáci medveď Andrej Žigmund. 
Najstarším aktívnym hráčom bol ochod-
nický Zdeno Smetana. Svoju bránku si naj-
lepšie strážil mojšanský „golman“  Peter 
Filo. Najlepšie namierené obuté kopačky 
mal Lian May z Londýna. 

Okrem futbalového umenia starších gárd  
bolo pre fanúšikov a hráčov pripravené 
pestré občerstvenie. O celodennú a večer-
nú disco zábavu sa staral DJ Robo Buko-
vinský a  hlásateľ Don Kamilo.

Pri záverečnom vyhodnotení a odovzdá-
vaní cien si organizátori   dovolili pogra-
tulovať k jubileu a venovali prenádherné 
sklenené plakety Kamilovi Tichému (60 r.) 
a Vladimírovi Tarabovi ml. (50 r.).Prajeme 
im veľa pevného zdravia, šťastia, lásky a ro-
dinnej pohody!

Organizačne sa na tomto kvalitnom pod-
ujatí  podieľalo množstvo ľudí  a dobro-

voľníkov, ktorým patrí veľké poďakovanie. 
Nakoniec samotný klub Medvedi Strečno 
by sa chcel poďakovať všetkým sponzo-
rom, bez ktorých by dobrá úroveň tejto 
akcie neexistovala. (Obecný úrad Strečno, 
Ján Hrbek, TRI ŠRÓBY, Bučkobus Marek 
Bukovinský, TIMONT Peter Tichý, Štefan 
Svetko-starosta obce Mojš, Pohostinstvo 
Ivan Beháň, Štefan Honko, Jozef Samec, 
Ladislav Kubička, Farma Lietava Ján Tichý, 
Adam Klocáň).

Zápasy:
Ochodnica – Mojš 1:2
Strečno – Stráňavy 3:1
Londýn – Ochodnica 1:1 pen. 7:8
Mojš – Stráňavy 0:2
Londýn – Mojš 7:2
Strečno – Ochodnica 4:0
Stráňavy – Londýn 1:3
Strečno – Mojš 0:1
Ochodnica – Stráňavy 0:3
Strečno – Londýn 5:1

Konečná tabuľka:
1. MEDVEDI Strečno  3 0 1 12:3 9
2. SOUTHSIDE London  2 1 1 12:9 7
3. SLZA Stráňavy  2 0 2 7:6 6
4. Rozvoj Mojš  2 0 2 5:10 6
5. Kysučan Ochodnica  0 1 3 2:10 1

Medvedi Internacionale Strečno

XIV. INTERNACIONALE STREČNO CUP 2016
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 26. augusta 2016 v náklade 350 

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

Foto: Tomáš Srneček, OU Strečno
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Štart novej sezóny 
Po krátkom oddychu  a  letnej príprave sa 

v auguste  rozbehol nový kolotoč : ročník 
futbalovej sezóny 2016/2017

Žiaci:
Teší nás zvýšený záujem najmladších 

hráčov. Tento rok sme do klubu zaregis-
trovali 12  nových hráčov prevažne ročník 
2007. Je to zrkadlom dobrej starostlivosti  
trénera prípravky p. Petra Beháňa. 

Do nového ročníka sa pripravuje FK 
Strečno na tri žiacke družstvá – prípravka , 
ml. žiaci, starší žiaci.

Prípravka pod vedením trénera Petra 
Beháňa, mladší žiaci pod vedením trénera 
Róberta Benediga, starší žiaci pod vede-
ním nového trénera Vojtecha Obertu ml., 
do ktorého vkladáme nádeje. Myslíme si , 
že prinesie ďalší posun vpred, novú mladú 
krv, postoje a prístupy do fungovania mlá-
deže. Prajeme mu veľa trpezlivosti (ktorú 
bude určite potrebovať) , veľa úspechov a 
energie do práce trénera. Všetky družstvá 
budú trénovať minimálne 2 x týždenne.

Starší žiaci budú hrávať majstrovské zá-
pasy súťaž II. trieda ObFZZa.

Mladší žiaci a prípravka budú hrávať tur-
naje  podobným systémom ako hrávala 
doteraz prípravka. Podrobnejšie informá-
cie sa dozvieme na aktíve mládeže 26.8. v 
akadémií MŠK Žilina v Strážove, kde bude 
určený presný spôsob turnajov a termíny. 
Následne budeme informovať verejnosť.

Pre hráčov družstiev ml. žiaci a st. žiaci 
aj tento rok organizujeme (v poradí už 3. 
rok) sústredenie. Tento rok sme sa roz-
hodli využiť blízky revír, a to chatu na Do-
mašíne. Prihlásilo sa nám 18 detí,  ktorým 
budeme robiť 3- denný program zamera-
ný nielen na futbalovú činnosť, ale aj  na 
rozvoj celkových  pohybových činností. 
Takéto sústredenia majú dobrý vplyv na 
celkovú súčinnosť detí v skupine- učia sa 
samostatnosti, schopnosti spolupráce a sú-
držnosti kolektívu.

Starší žiaci odohrali  svoj prvý zápas v 
nedeľu 21.8. proti Kuneradu. Na domácej 
pôde sa našim žiakom po dobrom výkone 
podarilo zvíťaziť výsledkom 2:1. Do zápasu 

sa zapojili aj naši najmladší futbalisti.
Dorast :

Naši dorastenci pod vedením trénera p. 
Jozefa Samca  absolvovali letnú prípravu a 
odohrali viaceré  prípravné zápasy. V po-
slednom prípravnom zápase zdolali muž-
stvo ml. dorastu Tepličky (II. liga Sever)  
výsledkom 5:2. Taktiež zdolali mužstvo 
Predmiera vysoko 4:0 .

Naši dorastenci si zmerali sily v kvalit-
nom dueli proti družstvu z partnerskej 
obce Tošanovice, v ktorom sme prehrali 
1:3. 

Naši dorastenci mali začať  súťaž IV. liga 
sever  tiež 21.8. zápasom proti MŠK Kys. 
Lieskovec. Súper však dopredu oznámil , 
že na zápas nepricestuje, tento zápas sme 
vyhrali kontumačne.

Do kádra žiakov prišli hráči:  Jankulár, 
Haluška, Marian Beháň, ďalej Tomáš Škri-
pek a Nikolas Beháň, Jakub Pavlina obno-
vil pôsobenie v Strečne. Všetkým hráčom 
prajeme veľa zdravia a športových úspe-
chov. Z nášho mužstva odišiel Frederik 
Beháň hrávať do Stráže súťaž II. liga Sever 
za mužstvo starších dorastencov.

Muži:
A-čko  Strečna pod vedením trénera Du-

šana Zajaca malo krátku letnú prestávku a 
následne letnú prípravu. V rámci prípravy 
sme sa zapojili do bojov o slovenský po-
hár. Odohrali sme doma zápas proti kva-
litnej Tepličke, ktorá hrala minulú sezónu 
II. ligu. Zápas sme prehrali 2:4, bola to v 
rámci príprav výborná skúsenosť. Súper 
bol kvalitný, mladé behavé mužstvo nám 
ukázalo, kde máme rezervy a kam smeruje 
moderný futbal. Mohli sme si to zažiť na 
vlastnej koži. Je to pre maše mužstvo veľ-
ká skúsenosť. Ďalej sme  odohrali turnaj v 
Nezbudskej  Lúčke (viac info nižšie ). Ďalší 
zápas sme hrali s  partnerskou obcou Toša-
novice z Čiech, v ktorom sme vyhrali vyso-
kým rozdielom. Generálkou bol prípravný 
zápas v Stráňavách, kde sme prehrali gó-
lom v nadstavenom čase 2:1. Bol to kvalit-
ný zápas z oboch strán, výborná generálka.

Sezóna začala 7.8.  sľubne dvoma vý-
hrami

Doma sme porazili mužstvo Bytčice pek-
ným výsledkom 6:1.  V ďalšom zápase na 
horúcej pôde a nielen pôde, sme vyhrali v 
Belej výsledkom 1:3. Podali sme tu kvalit-
ný a disciplinovaný výkon.

V 3. kole sme sa mali stretnúť v  domá-
com zápase proti Varínu, avšak v túto ne-
deľu poobede sa spustil taký hustý inten-
zívny lejak, že ihrisko bolo nespôsobilé na 
hru. Ohrozený by bol zdravotný stav hrá-
čov, kvalita futbalu a tiež ihrisko by utrpe-
lo na kvalite. Aj rozhodcovia jednoznačne 
uznali terén ako nespôsobilý pre hru. Zá-
pas sa prekladá na 15.9.2016 o 15:30 hod. 

Veríme v naše ďalšie dobré výsledky, ale 
zatiaľ sme nohami pevne pri zemi, pretože 

súperi sú kvalitní a súťaž je veľmi dlhá.
Do nového ročníka bolo našou snahou 

mužstvo zastabilizovať a urobiť taký káder, 
kde budú všetci hráči pod tzv. hlavičkou 
FK Strečno (nie na hosťovaní ).  Z mladých 
chlapcov z dorastu sa dobre ukazoval Juraj 
Taraba  a Ondrej Kormančík.  Juraja aktu-
álne trápia zdravotné problémy s trieslami 
,a tak mu prajeme  skoré uzdravenie a čo 
najlepšie výkony v A mužstve. Ondrej Kor-
mančík sa napriek našej snahe nezapojil 
do činnosti v A mužstve a začal sa venovať 
inému športu. Veríme však, že si to  časom 
premyslí a vráti sa na futbalové ihrisko.

Naďalej nám prácu sťažujú  zranenia hrá-
čov, ako je to už v tomto amatérskom fut-
bale pravidlom. Aktuálne trápia zranenia 
hráčov: Andreja Barošinca, Jakuba Ďuri-
ša, Miroslava Tučníka. Prajeme im skoré 
uzdravenie. Teší nás opätovné zapojenie sa 
hráča Petra Samca. V kabíne aktuálne pa-
nuje optimistická atmosféra plná odhodla-
ní. Z mužstva odišiel hráč Dušan Trhančík 
do klubu FK Gbeľany a Martin Dovičák do 
TJ Považan N. Lúčka na vlastnú žiadosť na 
jeden rok. 

Celému A-čku aj realizačnému tímu pra-
jeme veľa energie, trpezlivosti a hlavne veľa 
vyhratých zápasov, ktoré pozitívne vplýva-
jú nielen na hráčov, ale aj celý FK ako aj na 
fanúšikov a širšiu verejnosť.

Naďalej ďakujeme našim fanúšikom za 
početnú podporu nielen na domácich, ale 
aj na zápasoch u súpera. Chceme len po-
prosiť, aby povzbudzovanie bolo korektné 
a v rámci slušnosti a fair – play !

Prvenstvo na turnaji Karola Najšla  v N. 
Lúčke opäť  pre mužstvo FK STREČNO !

17. júla 2016 sa konal v susednej obci Ne-
zbudská Lúčka 33.ročník turnaja na počesť 
Karola Najšla. 

FK Strečno najskôr vykročilo víťazne a 
stretlo sa v upršanom počasí o 11-tej hodi-
ne s Fatranom Krasňany ( Strečno vs Kras-
ňany 4:1 ). Týmto víťazstvom sme sa pre-
bojovali do finále s domácim mužstvom TJ 
Považan N.Lúčka.

Finále sa hralo  o 17-tej hodine na ťaž-
kom mokrom teréne. Ako sa dalo pred-
pokladať, bol to zaujímavý susedský duel,  
v ktorom naši hráči podali solídny výkon  
napriek tomu, že sme na tomto turnaji 
neboli v kompletnej zostave. Zápas dopa-
dol šťastnejšie pre Strečno, ktoré zvíťazilo 
2:1 a putovný pohár sa sťahuje na druhý 
breh Váhu do Strečna. Keďže bol čas do-
voleniek a mimofutbalových aktivít, celok 
dospelých doplnili aj hráči  z dorastu, kto-
rí podali dobré výkony a napomohli tak k 
prvenstvu na turnaji. 

Toto víťazstvo dobre „nakoplo“ samot-
ných hráčov ako aj trénera Dušana Zajaca 
do ďalšej náročnej práce a  dobre sa pripra-
viť na novú sezónu. 

Róbert Benedig, manager FK Strečno 
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26. august bol dňom regionálnych spomienkových osláv 72. výročia SNP pri pamätníku 
Francúzskych partizánov na Zvonici. Po akte kladenia vencov a hymnách Francúzskej a 
Slovenskej republiky odzneli príhovory starostu obce Strečno Dušana Štadániho, vedúceho 
delegácie Veľvyslanectva Francúzskej republiky Didiera Rogasika, ktoré uvádzame v plnom 
znení, podpredsedu ŽSK Branislava Trégera a predsedu Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov Pavla Sečkára. Aj krásne počasie prispelo k dôstojnému priebehu osláv,na ktorých 
bola vzdaná nielen úcta bojovníkom, ale tiež bol zvýraznený odkaz ich obety pre súčasnosť. 
Neformálnou časťou je následné stretnutie účastníkov osláv, ktoré popri ŽSK a SZPB aj tento-
krát zabezpečil Obecný úrad Strečno, ako jeden z hlavných organizátorov. Vkladom k zdare-
nému priebehu boli tiež paralelne prebiehajúce “Ľekvárové“ hody.                                       /pa/

72. výročie SNP

Detský  folklórny súbor Hajovček oslavoval svoje 10. narodeniny očarujúcim, vysoko pro-
fesionálnym kultúrno- spoločenským podujatím. Akcia sa uskutočnila 25. 9. 2016 v sále kul-
túrneho domu v Strečne. Bola finančne podporená dotáciou Žilinského samosprávneho kraja. 
Podujatia sa zúčastnili pozvaní zástupcovia VÚC, obce Strečno, spolupracujúcich súborov, bý-
valí členovia súboru Hajovček, rodičia účinkujúcich a ďalší hostia. V programe účinkoval DFS 
Hajovček, folklórna skupina Hajov, Ženská spevácka skupina Zvonica, DFS Hrajnôžka z Teplič-
ky nad Váhom a hostia. Program potvrdil vysokú úroveň DFS Hajovček, ktorý sa za svoje desať-
ročné pôsobenie stal laureátom regionálnych, celoslovenských súťaží a prehliadok a pôsobil tiež 
na viacerých medzinárodných kultúrnych podujatiach. To zvýraznili vo svojich poďakovaniach 
na záver príhovory podpredsedu ŽSK  Jozefa Štrbu, starostu Strečna Dušana Štadániho, ktorý 
odovzdal súboru i vedúcej Ľubici Kučerovej ocenenia obce i ďalší gratulanti.                          /pa/

Je 25. augusta 2016, 5 hodín ráno. V 
sprievode môjho zaťa Davida a môjho 
vnuka, Clémenta odchádzame z francúz-
skeho Châlons en Champagne, aby sme sa 
letecky dostali na Slovensko. Táto cesta je 
veľmi symbolická a nie turistická, pretože 
dôvodom nášho výletu je účasť na osla-
vách 72. výročia Slovenského národného 
povstania a vzdanie holdu francúzskym 
partizánom, ktorí bojovali v horách oko-
lo Strečna. Oficiálne nás na ne pozval pán 
starosta počas našej prvej návštevy v Streč-
ne v auguste 2015. Pri tej príležitosti sme 
zároveň objavili úžasný pamätník posta-
vený na počesť francúzskych partizánov, 
z ktorých mnohí utiekli zo zajateckých tá-
borov, aby sa mohli pridať k slovenskému 
povstaniu proti nacistickému barbarstvu. 

Krátko popoludní pristávame na brati-
slavskom letisku, kde na nás čaká šofér, aby 
nás zaviezol do Strečna. Okolo druhej pri-
chádzame k rodine Albrechtovcov, ktorá 
nás počas nášho pobytu ubytuje. Katarína, 
dcéra našich hostiteľov, nás privíta doko-
nalou francúzštinou, počas nášho pobytu 
bude mojim tlmočníkom a svojím spôso-
bom aj mojím záchrancom. Je k nám veľmi 
milá a prekvapuje nás svojimi znalosťami o 
partizánoch. Ubytuje nás v ich rodinnom 
dome a ideme sa naobedovať do miestnej 
pizzerie. 

O šiestej podvečer nás pozýva zástupky-
ňa starostu do miestnej reštaurácie Pano-
ráma, kde ochutnáme tradičné slovenské 
jedlo, bryndzové halušky, ktoré zapijeme 
výborným lokálnym pivom. Pri tejto príle-
žitosti so mnou urobí rozhovor reportérka 
zo Slovenského rozhlasu o dôvode mojej 
návštevy Slovenska. 

Na druhý deň ráno nás po zobudení ča-
kajú bohaté raňajky, ktoré si vychutnáme 

Denník z nášho 
pobytu v Strečne
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Vážený pán podpredseda Žilinského sa-
mosprávneho  kraja,

vážený pán primátor Žiliny,
vážený pán starosta Strečna,
vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,
práve pred rokom na tomto mieste pred 

pamätníkom na vŕšku Zvonica sme si pri-
pomenuli slávnu pamiatku francúzskych 
partizánov, ktorí pomáhali slovenskému 
ľudu s cieľom oslobodiť sa spod nacistic-
kého barbarstva. Pripomenuli sme si bitku 
pri Strečne týchto bratov v boji, ktorá sa 
navždy zapísala do pamäti oboch našich 
národov, avšak – v auguste 1944 sa zapí-
sala krvou partizánov Fochovho práporu 
a krvou všetkých tých mužov a žien, ktorí 
padli v Slovenskom národnom povstaní.

Práve pred rokom na tomto mieste pred 
týmto pamätníkom na vŕšku Zvonica sme 
si dali svojím spôsobom tichú prísahu, že 
budúcim generáciám odovzdáme hodnoty 
týchto hrdinských bojovníkov, pominu-
vších svedkov nášho pevného a dávneho 
priateľstva, ktorú nám dnes ešte pripomína 
veľká postava generála Milana Rastislava 
Štefánika.

Práve pred rokom na tomto mieste pred 
týmto pamätníkom na vŕšku Zvonica sme 
si pripomenuli, že sme zdedili demokra-
ciu, právny štát a povinnosť brániť ľudské 
práva.

71 rokov po skončení vojny v Európe, 72 
rokov po bojoch pri Strečne, sme znova 
konfrontovaní s novou formou barbarstva, 
tentokrát bez obrnených divízií, bez bojo-
vých lietadiel, vojnových lodí, Terorizmus, 

nenávisť, ktorá sa vyvršuje na bezbraných 
civilistoch, násilie, ktoré útočí na náhodné 
ženy, deti, mužov.

To, na čo cieli terorizmus, to, čo by chcel 
oslabiť, zasiahnuť, zničiť - okrem životov, 
ktoré zasahuje - to je demokracia. To je 
sloboda. To je právo a možnosť, aby každý 
mohol rozmýšľať a vyjadrovať sa slobodne.

A to sú presne tie hodnoty, za ktoré bo-
jovali  účastníci Slovenského národného 
povstania a ich spojenci pri bojoch v Streč-
nianskej úžine.

Terorizmus, aby dosiahol svoj cieľ, nám 
podsúva pasce : volajú sa strach, rozdeľo-
vanie, zrieknutie sa hodnôt. 

Strach, to je odmietanie konať, pokúšať 
sa  vzdorovať každému vydieraniu, každé-
mu nátlaku, každej hrozbe.

Druhou pascou je rozdeľovanie. Fanati-
ci, ktorí sa zaštitujú zbraňou terorizmu, sa 
usilujú rozkolísať jednotu národov, posta-
viť proti sebe kultúry, podnietiť vojnu ná-
boženstiev. Boj, do ktorého nás chcú vtiah-
nuť, to nie je boj medzi civilizáciami, to je 
boj proti civilizáciám.

A napokon, poslednou pascou je zriek-
nutie sa našich hodnôt, pričom tieto hod-
noty sú práve tým, na čo máme byť hrdí.

A to je presne to, čo účastníci Sloven-
ského národného povstania a ich spojenci 
bránili na brehoch Váhu medzi Žilinou a 
Vrútkami, na Strečne.

Pred moderným barbarstvom by možno 
mali zaznieť slová: «  Právny štát, to nie 
je slabý štát ». Voči terorizmu neexistuje 
žiadny komromis. Žiadny. Nikdy.

Ak by sme chceli vyvodiť poučenie z 
konania mužov a žien, ktorí povedali ráz-
ne nie nacistickým útočníkom, je to iste 
myšlienka ako postupne dospieť k Európe 
s obranou, Európe, ktorá síce doteraz ne-
mala veľké šťastie (v zmysle veľmi veľkého 
úspechu), ale ktorá dnes nadobúda roz-
hodnú váhu vzhľadom na hrozby, na vojny 
a, samozrejme, na terorizmus. Ak je niečo 
spoločné, čo my, Európania, musíme zdie-
ľať, tak je to presvedčenie, že dnes Európa 
musí viac zabezpečiť svoju vlastnú obranu.

To je práve to, čo svojím spôsobom a v 
inej dobe -  bezpochyby nevedome - ini-
ciovali príslušníci francúzskej jednotky a 
slovenského práporu tvoriac spolu « Štefá-
nikovu » brigádu partizánov, bojujúc proti 
útlaku, tmárstvu a barbarstvu.

Nech žije Slovensko, nech žije Francúz-
sko, nech žije francúzsko-slovenské pria-
teľstvo.

Didier Rogasik, tlačový atašé Francúz-
skeho veľvyslanectva na Slovensku

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vážení zástupcovia veľvyslanectiev, vá-

žený  pán podpredseda ŽSK, poslanci NR 
SR, zástupcovia združení, vážení občania,

Zvonica je od roku 1958 miestom, kde sa 
stretávajú tí, čo bojovali a tí, čo si hrdinstvo 
vojakov a partizánov vážia a vzdávajú mu 
úctu.

Podiel účasti sa prirodzene mení v pro-
spech nás, narodených v čase mieru, ktorý 
nám každý padlý i ten čo prežil, zabezpe-
čili.

Aj dnes sme tu opäť a vďaka takýmto 
miestam sa môžeme stretnúť s minulosťou 
a uvedomiť si udalosti, ktorých význam 
nám už v pamäti bledne.

Dovoľte mi dnes okrem Vás, ktorí sa tu 
schádzate pravidelne, privítať aj pána Alai-
na Bonota, syna Reného Bonota, ktorý po-
ložil svoj život na Slovensku a jeho meno 
je vytesané aj do tohto pamätníka. Syn sa 
však o jeho osude dozvedel až pred troma 
rokmi. Bol som svedkom jeho pocitov a 
dojatia v Strečne. A dúfam, že určitou sa-
tisfakciou za život nielen bez otca, ale aj 
bez správy o jeho osude, je jeho dnešná 
účasť na tomto pietnom akte. Spomienke, 
ktorou každoročne potvrdzujeme, že neza-
búdame na všetkých Francúzov bojujúcich 
na Slovensku, ktorých zástavu sem dnes   
priniesol, ako aj na ostatných, ktorí bojo-
vali za našu slobodu.

Súčasnosť je poznamenaná viacerými ne-
gatívnymi skutočnosťami, ktorých dosah 
nikto nevie predvídať. Nech nám je tento 
pamätník a pripomenutie si najväčšej voj-
ny, jej obetí a dôsledkov dôrazným symbo-
lom a odkazom pre každý náš čin.

Dušan Štadáni, starosta Strečna
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

S veľkým dojatím stojím dnes medzi 
vami, aby sme si pripomenuli pamiatku 
partizánov, ku ktorým patril i môj otec. 
Partizánov, ktorí padli, aby nám nacizmus 
nevnútil svoje zákony a nemal šancu vlád-
nuť nad svetom. Ich mottom bolo získať 
mier a slobodu pre všetkých.

Som presvedčený, že najlepší spôsob, 
ako im vyjadriť naše uznanie a našu vďaku 
(každý podľa seba a v rámci svojich mož-
ností) je, že nedovolíme extrémistom, aby 
nám  vnútili myšlienky netolerancie. Títo, 
zdá sa, nepoznajú význam slova „solidari-
ta“, či už v národnej alebo medzinárodnej 
podobe. 

Ďakujem  všetkým, ktorí boli prítomní 
na spomienkovej slávnosti a tým, ktorí mi 
pomohli sa na nej zúčastniť. Nikdy som si 
nepredstavoval, že jedného dňa prídem na 
miesta, kde toľkí muži stratili svoj život, 
medzi nimi i môj ocko, aby bol svet tým, 
čím je dnes. Z celého srdca ďakujem. 

Verejne musím tiež poďakovať môjmu 
zaťovi Davidovi, ktorý je tu so mnou, za to, 
že vďaka jeho pátraniu som sa dozvedel o 
osude môjho otca.

Príhovor Alaina Bonota na obecnom 
úrade

72. výročie SNP
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»  Dokončenie z 1. strany
pred malou prechádzkou po Strečne a po-
pri Váhu. Obedujeme znovu v pizzerii a po 
obede si ešte pred oslavami, ktoré začínajú 
o 16.00, odpočinieme.

Na pomník prichádzame chvíľu pred 
štvrtou. Na mieste sú už domáce,  francúz-
ske i  ruské delegácie, oddiel slovenskej ar-
mády, združenia bývalých bojovníkov, ro-
diny zo Strečna a mnohí ďalší. Zároveň sú 
tam aj mladí chlapci oblečení v dobových 
partizánskych uniformách a svojimi sve-
dectvami ma dojímajú. Bol som poctený, 
že som mohol položiť veniec ku pamätní-
ku k mnohým iným vencom a kyticiam na 
pamiatku môjho otca a ďalších partizánov. 
Navyše ma predstavitelia obce požiadali, 
aby som niesol francúzsku vlajku združe-
nia bývalých francúzskych partizánov. Aká 
to je pre mňa česť, aká nesmierna hrdosť! 
Pozornosť, ktorú mi týmto spôsobom pre-
ukázali, si veľmi cením.

Po tom, ako položili náš veniec slovenskí 
vojaci, si v sprievode Davida a Clémenta 
vypočujem francúzsku hymnu Marseillai-
se, ktorú zahrá miestna dychovka a po nej 
nasleduje slovenská hymna.

Po oficiálnych príhovoroch sa oslavy 
končia a mňa prosia slovenské televízie a 
rádiá o rozhovor spoločne s mojou osob-
nou tlmočníčkou, mojou drahou Kata-
rínou. Priznám sa, že som bol z toľkých 
prejavov pozornosti, ktoré mi preukazo-
vali, dojatý a trochu i nesvoj. Ako môžem 

Denník z nášho pobytu v Strečne poďakovať organizátorom, že mi umožnili 
zažiť tak silné a dojímavé chvíle?

Po spomienkovej akcii sme boli oficiálne 
prijatí na obecnom úrade spoločne s ďalší-
mi predstaviteľmi, ktorí sa zúčastnili osláv.  
Starosta pri tejto príležitosti pripomenul 
dôvod nášho stretnutia vo veľmi peknom 
príhovore, po ktorom som dostal možnosť 
predniesť pár ďakovných slov za pomoci 
Silvestrovej sestry, Jany. Nasledovala re-
cepcia s veľkým výberom tradičných jedál 
a nápojov.  Pre mňa to bola taktiež príleži-
tosť vyfotografovať sa s pozvanými. 

Pred tým, ako sa ideme pridať k Streč-
ňanom na ich hodoch, ktoré sa konajú v 
deň spomienkových osláv vedľa obecného 
úradu, sa ideme prezliecť. Didier Rogasik, 
tlačový pridelenec Francúzskeho veľvysla-
nectva, je ubytovaný s nami a rovnako i 
on so mnou urobí rozhovor, tentokrát vo 
francúzštine a v komornej atmosfére. 

Po rozhovore sa pridávame k našim no-
vým priateľom, pri ktorých mám pocit, že 
ich poznám celé roky. Ako nás srdečne ví-
tajú! Aké ľudské teplo vyžarujú títo ľudia! 
Škoda len, že je medzi nami jazyková ba-
riéra.

Na hodoch sa s obrovskom radosťou a 
dojatím stretávame so Silvestrom, naším 
minuloročným sprievodcom a jeho rodi-
nou. Ochutnali sme slivkový lekvár, miest-
ne pálenky i pivo a po všetkých zážitkoch 
sa unavení a plní  nezmazateľných obrazov 
lúčime.

 Na ďalší deň odchádzame o siedmej ráno 

do Francúzska...
Chcel by som srdečne poďakovať všet-

kým tým, ktorí mi umožnili prežiť deň 
plný emócií, na ktorý nikdy nezabudnem.

Ďakujem pánovi starostovi,
ďakujem tlačovému pridelencovi Fran-

cúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, 
Didierovi, ďakujem zástupcovi vojenského 
pridelenca Francúzskeho veľvyslanectva v 
Poľsku, ďakujem mnohým ďalším, ktorých 
meno i funkcia sú mi neznáme.

Na záver veľmi ďakujem rodine Albrech-
tovej za ich srdečnosť a ochotu. Prejavili 
nám veľa ľudského tepla a vyjadrujem im 
úctu.

Alain Bonot, syn Reného Bonota, ktorý 
padol za slobodu národov. /preklad ka/

Delegácia Považského múzea v Žiline sa 
v dňoch  14. – 18. septembra zúčastnila vy-
hlasovania ocenení Živa Award 2016. Pod-
ujatie zastrešilo Fórum slovanských kultúr 
(FSC, Forum of Slavic Cultures) a Európska 
múzejná akadémia (EMA, European Muse-
um Academy). Spomedzi všetkých expozícií 
Považského múzea v Žiline bol v súťaži za-
stúpený hrad Strečno.

Pani Andreja Rihter, riaditeľka FSC, pani 
Ekaterina Tolstaya, riaditeľka Lev Tolstoj 
múzea - Jasná Poljana - víťaz Živa Award 
2015 a pán Pavle Goranović, predseda FSC 
rady a minister kultúry Čiernej Hory odo-
vzdali v Zadare ocenenia Živa najlepším 
slovanským múzeám. Hrad Strečno spome-
dzi 19 múzeí získalo cenu „Special Recom-
mendation for Attention to the Visitors“, 
špeciálne ocenenie za príťažlivosť pre náv-
števníkov. Cenu Živa Award 2016 (pome-
novanú po slovanskej bohyni Živa), získala 
Cricoteka z Krakowa (Poľsko). Ceremónia 
sa konala v Múzeu antického skla v Zada-
re (Chorvátsko), ktoré získalo v roku 2015 
ocenenie Živa Award  Recommendation for 
Creativity. 

Správkyňa hradu Strečno Katarína Repá-

ňová pri odovzdávaní ceny o.i. povedala : 
„Veľmi si ceníme, že spomedzi veľkej konku-
rencie slovanských múzeí sme získali cenu, 
ktorá má pre nás veľký význam  – príťažli-
vosť pre návštevníkov. V hodnotení poroty 
predchádzali návštevy porotcov na mieste. 
Hrad Strečno navštívili (Nina Zdravič Polič 
– Slovinsko, Pavel Douša - ČR) a už vtedy 
sme boli pozitívne hodnotení za kreativitu 
vo využívaní zdrojov, projektov a cezhra-
ničnej spolupráce. Okrem toho nás teší, že 
dominujeme v slovanských múzeách v top 
odporúčaní Živa Award za rok 2016“. 

Výzva na predkladanie 3. ročníka Živa 
Award  bola zverejnená na jeseň roku 2015. 
Porotcovia zo slovanských krajín a Európ-
skej múzejnej akadémie navštívili devätnásť 
múzeí v rámci desiatich slovanských krajín -  
Macedónsko, Poľsko, Srbsko, Čiernu Horu, 
Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Sloven-
sko, Slovinsko, Českú republiku a Ruskú 
federáciu, pri ktorých hodnotili vynikajúce 
výsledky v oblasti hnuteľného a nehnuteľné-
ho dedičstva slovanského sveta. Hodnotilo 
sa najmä nasledovných päť kritérií: vedenie 
(leadership), využívanie zdrojov (good of 
resources), kreativita (creativity), príbeh 

(storytelling) a príťažlivosť pre návštevníka 
(attention to the visitors).  

Na udeľovaní cien sme si vypočuli toto 
hodnotenie: „Špeciálnu cenu udeľuje porota 
múzeu za pozornosť a otvorenosť k návštev-
níkom. Múzeum predstavuje silu v ochrane 
histórie a kultúrneho dedičstva, ako jednu 
z najznámejších navštevovaných stredove-
kých lokalít v krajine.

Je populárne svojím entuziazmom z oblasti 
histórie, pre milovníkov  prírody, lokálnych 
ale aj medzinárodných návštevníkov. Pod-
ujatiami a aktivitami s programom vďaka 
svojej atmosfére vítajú návštevníkov v pro-
stredí kultúrneho dedičstva v kombinácii 
s  prírodou.  Pridanou hodnotou múzea je  
replika autentickej stredovekej dediny, ktorá  
slúži ako rekreačný a edukačný priestor.

Porotcovia vyhlásili múzeum ako „pohos-
tinné“ a otvorené pre verejnosť, pre jeho 
špecifickú integráciu archeologického a prí-
rodného dedičstva v lokálnom prostredí v 
oblasti kultúrneho turizmu.

Špeciálnu cenu udeľuje porota  hradu 
Strečno – Považské múzeum v Žiline, Slo-
vensko.“

Považské múzeum v Žiline

Hrad Strečno s cenou Živa Award 2016
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Doplnok č. 2 starého územného plánu 
obce Strečno z roku 1994 vymedzuje loka-
litu Kamenné ako novú obytnú zónu. 

Neprístupnosť a komplikovanosť vlast-
níckych vzťahov k nim je tak veľká, že ne-
umožňuje vytvárať ucelené parcely vhodné 
na bývanie. 

Obec Strečno sa preto rozhodla v tomto 
konať a navrhuje vykonať jediné dostupné 
riešenie odstránenia tohto problému: Rea-
lizáciu jednoduchých pozemkových úprav 
/ďalej len „JPÚ“/ v časti k. ú. Strečno, lo-
kalita Kamenné. Oproti komplexným po-
zemkovým úpravám majú JPÚ tú výhodu, 
že ich realizácia sa dá stihnúť za cca 18 
mesiacov.    

Dňa 21.10.2016 sa v sále Obecného úra-
du v Strečne konalo spoločné stretnutie 
vlastníkov pozemkov lokality Kamenné 
so zástupcami Okresného úradu v Žiline, 
pozemkového a lesného odboru a zástup-
cami zhotoviteľa projektu jednoduchých 
pozemkových úprav – spoločnosti AGRO-
CONS B.Bystrica, s.r.o.. 

Predmetom stretnutia bolo oboznámenie 
vlastníkov o priebehu konania a výhodách 
plynúcich z projektu jednoduchých po-
zemkových úprav. Podľa údajov z prezenč-
nej listiny sa stretnutia zúčastnilo celkom 
109 vlastníkov pozemkov. Súhlas alebo ne-
súhlas s projektom mohli vlastníci vyjadriť 
odovzdaním anketového lístku. Po sčítaní 
výmer spoluvlastníckych podielov možno 
konštatovať, že súhlas s projektom vyjadri-
li známi vlastníci vlastniaci 51,33% výme-
ry obvodu projektu, Slovenská republika v 
správe SPF s výmerou 2,15% výmery obvo-
du projektu a SPF ako správca neznámych 
vlastníkov s výmerou 10,29% výmery ob-
vodu projektu. Možno tak konštatovať, že 
potrebný súhlas nadpolovičnej výmery 
vlastníkov obvodu projektu bol dosiah-
nutý, čím bola splnená základná zákonná 
podmienka potrebná k povoleniu projektu 
jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. 
Strečno, lokalita Kamenné.                       /r/

Pravidlá cestnej premávky, práva a po-
vinnosti osôb v súvislosti s cestnou pre-
mávkou sú upravené v zákone č. 8/2009 
Z.z. o cestnej premávke. V ustanovení § 
2 vyššie citovaného zákona sú vymedzené 
základné pojmy. Pre účely tohto zákona 
sa zastavením rozumie uvedenie vozidla 
do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na 
urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie 
prepravovaných osôb alebo na urýchlené 
naloženie alebo na zloženie nákladu a stá-
tím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, 
ako je čas dovolený na zastavenie. 

Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v 
smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s 
okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty 
a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. 
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky, vodič smie v obci zasta-
viť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj 
cesty alebo zastaviť v druhom rade. 

Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý 
smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný 
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 
3 m pre oba smery jazdy. Táto povinnosť 
vodiča sa vzťahuje na obojsmernej po-
zemnej komunikácii. Zjednodušene pove-
dané, ak vodič vozidla zostane stáť (alebo 
zaparkuje) na obojsmernej komunikácii 
je potrebné, aby zostala šírka tejto komu-
nikácie 6 m, pri zastavení je to šírka 3 m. 
Táto povinnosť neplatí na jednosmernej 
komunikácii (jednosmerke). Dôležité je 
poukázať v tomto smere na § 23 zákona o 
cestnej premávke, kde sú uvedené miesta, 
na ktorých vodič nesmie zastaviť a stáť. Pre 
aplikáciu zákona o cestnej premávke pre 
obec Strečno je potrebné upozorniť predo-
všetkým na nasledovné miesta:

- neprehľadná zákruta
- na priechode pre chodcov vo vzdiale-

nosti kratšej ako 5 m pred ním
- na križovatke a vo vzdialenosti kratšej 

ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m 
za ňou; tento zákaz neplatí v obci na kri-
žovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane 
vyúsťujúcej cesty 

- na mieste, kde by vozidlo zakrývalo 
zvislú alebo vodorovnú dopravnú značku

-  na moste
- pred vjazdom na cestu z miesta mimo 

cesty alebo na vyhradenom parkovisku, 
ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko 
vyhradené 

- na cestnej zeleni a inej verejne prístup-
nej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich 
pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou 
značkou

- na iných miestach, kde zastavenie alebo 
státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky alebo obmedziť jazdu 
vozidiel; osobitne na miestach vjazdov 
alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a vý-
jazdov z objektov určených na zásobovanie 
alebo parkovacích miest. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v obci Streč-
no nie sú dostatočné šírkové pomery jed-
notlivých komunikácií, ktoré by umožňo-
vali stáť vozidlám na tejto komunikácii, 
to, že vodiči parkujú na ceste pred svojim 
domom a nezostáva tam voľných 6 metrov, 
znamená porušenie zákona o cestnej pre-
mávke vodičmi týchto vozidiel, teda vodiči 
sa dopúšťajú priestupku proti bezpečnos-
ti a plynulosti cestnej premávky v zmysle 
priestupkového zákona. Za takýto priestu-
pok je možné políciou uložiť v blokovom 
konaní pokutu do 50 eur a v správnom ko-
naní do 100 eur.  Vzhľadom na vyššie uve-
dené prichádza do úvahy čiastočné parko-
vanie na komunikácii a chodníku, pričom 
musí zostať voľná šírka chodníka najmenej 
1,5 metra.    (JJ) 

Stanovisko Dopravného inšpektorátu PZ SR Žilina k parkovaniu 
vozidiel na miestnych komunikáciách v obci Strečno

Jednoduché 
pozemkové úpravy

Na základe doteraz dostupných infor-
mácií od účastníkov, ktorí sú zodpo-
vední za plánovanie a  sanáciu skalného 
brala v obci Strečno a prijatých záverov 
z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17. 
októbra 2016 na Okresnom úrade Žili-
na je   pod hradom Strečno z dôvodu vy-
konávania I. etapy prác úplná uzávierka 
predbežne plánovaná od  5. novembra 
2016 -  do 18 decembra 2016,      sedem 
po sebe idúcich víkendov,  od  soboty 
ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 
hod.

Po vydaní povolenia odborom cest-
nej dopravy a pozemných komunikácií  
Okresného úradu Žilina o úplnej uzá-

Práce na hradnom brale začínajú
vierke cesty I/18 v úseku km 466,870 
– 466,970 pod hradom Strečno, budú 
termíny potvrdené, resp. spresnené. 
Motoristická verejnosť bude počas úpl-
nej uzávierky využívať obchádzkové 
trasy. 

Koordinátor dopravných obmedzení 
je  Okresný úrad Žilina, garantom saná-
cie skalného brala je Ministerstvo život-
ného prostredia Slovenskej republiky; 
sekcia geológie a prírodných zdrojov, 
dodávateľom sanačných prác firma AR-
CADIS CZ, a.s., Praha a  dodávateľom 
projektu obchádzkových trás tirma FI-
DOP s.r.o.  

/r/



5. strana5/2016

Listy padajú, stromy sa vyzliekajú, noci 
sa predlžujú, je cítiť chlad. S jeseňou sa 

približuje zima, zdá sa, že príroda sa ponára 
do temnoty a smrti. V skutočnosti si žiada 
svoj čas na odpočinok a obnovu, aby jej život 
v pokoji znovu načerpal síl. Tí, ktorí veríme v 
Ježiša Krista, otvárame v tomto období naši-
roko oči viery a myslíme na našich blízkych, 
ktorí už opustili pozemský svet a na zástup 
služobníkov Boha, ktorých nazývame svätými. 
Keď o nich hovoríme, vravíme, že zomreli, že 
sú mŕtvi. Ale Sväté písmo nám hovorí, že oni 
sú živí. Smrť a hrob sú len akoby vonkajšími 
okolnosťami, aj keď skutočnými, ale v očiach 
našej viery iba zdaním, ilúziou, lebo Boží slu-
žobníci stoja v žiare vzkriesenia, ktorá ešte nie 
je úplne zjavná, s výnimkou Ježiša Krista, kto-
rý je predzvesťou nášho budúceho stavu. Sú v 
Božom svetle. Tým, čím budeme, píše svätý 
Ján, tým, čo doteraz nebolo odhalené, ale za-
jtra, možno dnes večer, uvidíme Boha takého, 
aký je. Budeme vidieť Boha z tváre do tváre! 
Potom otvoríme dokorán oči viery, pretože 
pred nami, v tejto nebeskej vízii Apokalyp-
sy, v tomto posolstve viery, prechádza jeden 
za druhým zástup Božích služobníkov, ktorí 
hľadali Boha po celý svoj život – svätí. Zdalo 
by sa, že odišli navždy, ale oni stoja vo svetle 
Boha, pred trónom Baránka vo velebe večnej 
slávy. Aký nádherný obraz si môžeme predsta-
viť, aké posolstvo viery a nádeje je tu pre nás, 
ktorí sme plní strachu a neistoty! To je to krás-
ne posolstvo Sviatku všetkých svätých. Tento 
sviatok nám odhaľuje, že telesná smrť je jedna 
vec, ale na druhej strane, že realita, z ktorej 
prirodzene nemôžeme mať žiadnu skúsenosť, 
je celkom iná. Ale Sväté písmo nám hovorí a 
odhaľuje, že tam, za hranicami,  je život s Bo-
hom, život, ktorý sme začali naším krstom.

Skúsenosť smrti je taká silná, že prijatie 
pravdy o vzkriesení nášho tela sa zdá byť ab-
surdná, absolútne nemožná. Kto sa opiera 
len o skúsenosť so smrťou, akosi automaticky 
zavrhuje možnosť vzkriesenia tela. Prijať túto 
možnosť je možné jedine aktom viery, a to v 
stretnutí so zmŕtvychvstalým Kristom. Ježiš, 
a iba on, zaručuje možnosť zmŕtvychvstania. 
Dnes, pri vývoji genetiky, si čoraz jasnejšie 
uvedomujeme možnosť rekonštrukcie orga-
nizmu na základe genetického kódu, ktorý je 
zaznamenaný v jedinej bunke. To nás núti k 
ostražitosti pri mnohých tvrdeniach. Zisťuje-
me, že to, čo sa cez stáročia zdalo byť absolút-
ne nemožné, vďaka našej viere a vede sa stáva 
možným. Keď hovoríme o genetike tela, niet 
pochýb, že jestvuje aj „genetika ducha“. To je 
však oblasť, ktorá je dostupná iba veľmi ma-
lému počtu mystikov, preto sa ňou nikto ne-
zaoberá nejakým systematickým výskumom. 
Keď však máme na mysli skutočnosť úzkeho 
spojenia duše s telom, do istej miery môžeme 
povedať, že genetický kód tela je prítomný v 
„genetickom kóde“ ľudskej duše, alebo inak: 

v odvekom Božom pláne. A tu sa ponúka 
nová možnosť rekonštrukcie ľudského tela 
– a to na základe „genetického kódu ducha“, 
ktorý je nesmrteľný. „ Jedni hovorili, že duše 
sú nesmrteľné, iní, že smrteľné. Z tých, ktorí 
hlásali ich nesmrteľnosť, jedni tvrdili, že sa 
prevteľujú do zvierat, iní to dôrazne odmie-
tali. A z tých, ktorí zastávali smrteľnosť duší, 
jedni hovorili, že duše zahynú hneď po smrti, 
iní zase, že žijú aj po smrti kratšie alebo dlhšie, 
nie však navždy. Jedni videli najvyššie dobro 
v tele, iní v duši, ďalší v oboch, ďalší pripájali 
k duši i telu aj dobrá vonkajšie. Jedni sa na-
zdávali, že zmyslom sa má veriť vždy, druhí, 
že len niekedy, tretí, že nikdy“ ([1], XVIII, 41). 
Existencia duše človeka, jej vlastnosti a vzťah 
k telu nebola ľahostajná azda ani jednej filozo-
fickej škole grécko-rímskeho staroveku. Táto 
otázka nadobudla od nástupu kresťanstva v 1. 
storočí mimoriadny význam v kontexte viery 
v nesmrteľnosť duše a zmŕtvychvstania tela. 
Uvedený citát z diela Boží štát 1 dokumentu-
je principiálny postoj sv. Augustína, kresťan-
ského mysliteľa na prelome 4. a 5. storočí k 
pohanskej filozofii. Celé Augustínovo učenie 
o duši a jej vzťahu k telu a smrti nám zo všet-
kých hľadísk dokazuje jeho silné (vďaka nemu 
v katolíckom kresťanstve ortodoxné) presved-
čenie o integrite človeka, ktorou je jednota tela 
a duše. Vzkriesenie tela na konci vekov, ktoré 
sa raz a navždy uskutoční vďaka milosti vše-
mohúceho Boha, bude konečným riešením 
tejto otázky. Treba si uvedomiť dôležitú sku-
točnosť, že veríme nielen vo vzkriesenie tela, 
ale aj v jeho zmŕtvychvstanie. Je v tom veľký 
rozdiel. Vzkriesenie predstavuje návrat k ži-
votu v dočasnom rozmere. Zmŕtvychvstanie, 
to je úplne nová kvalita tela, prispôsobeného 
večnému životu. Všetky naše úvahy na tému 
zmŕtvychvstania nášho tela sa zakladajú na 
viere v zmŕtvychvstalého Krista a na svedec-
tve tých, ktorí boli s ním po jeho zmŕtvych-
vstaní v kontakte. Pravda o zmŕtvychvstaní je 
celkom záležitosťou viery. Tu náš rozum ne-
dokáže nič. Môže nanajvýš oslabiť námietky 
proti Ježišovmu zmŕtvychvstaniu, a tak uľahčiť 
prijatie tejto pravdy na základe viery. Viera má 
základ v dobrej vôli človeka. Aj Božia milosť 
predpokladá našu dobrú vôľu, keď nás pozýva, 
aby sme uverili Ježišovi, ktorý zomrel a vstal 
z mŕtvych.

Výrazom telo sa označuje človek v stave jeho 
slabosti a smrteľnosti. „Telo je oporný bod 
spásy“ (Tertulián). Veríme v Boha, ktorý je 
stvoriteľom tela. Veríme v Slovo, ktoré sa stalo 
telom, aby telo vykúpilo. Veríme vo vzkrie-
senie tela, ktorým sa zavŕši stvorenie a vykú-
penie. Vzkriesenie tela znamená, že po smrti, 
kedy sa duša oddelí od tela a telo podľahne 
rozkladu, nebude žiť len nesmrteľná duša, ale 
aj naše smrteľné telá na konci opäť ožijú. Te-
lesná smrť je zakončením pozemského života, 
je následkom dedičného hriechu. Človek by 

jej bol unikol, keby nebol zhrešil. Kristus svo-
jou vlastnou smrťou premenil kliatbu smrti 
na požehnanie. Tak, ako Kristus vstal z mŕt-
vych, aj my vstaneme. Vzkriesenie tela bolo 
podstatným prvkom kresťanského učenia už 
od počiatku. Umrieť v Ježišovi Kristovi zna-
mená umrieť v Božej milosti, bez smrteľného 
hriechu. Veriaci môžu smrť premeniť na úkon 
poslušnosti a lásky voči Otcovi: Ak sme s ním 
zomreli, s ním budeme aj žiť. 

Večný život je život, ktorý začne hneď po 
smrti a nebude mať konca. Hneď po smrti 
bude osobitný súd. V ňom Boh odplatí každé-
mu v jeho nesmrteľnej duši podľa jeho viery 
a skutkov. Sv. Ján z Kríža hovorí: „Na konci 
života ťa budú súdiť z lásky.“ Človek vojde 
do nebeskej blaženosti (nebo) hneď alebo po 
primeranom očisťovaní (očistec) alebo sa do-
stane do večného zatratenia (peklo). Nebo je 
stav vrcholnej a konečnej blaženosti, dostanú 
sa tam tí, ktorí už nepotrebujú očisťovanie, 
spolu s Ježišom, Máriou, anjelmi a svätými 
vidia Boha „z tváre do tváre“, žijú v spoločen-
stve lásky s Najsvätejšou Trojicou a orodujú 
za nás. Očistec je stav tých, ktorí zomierajú 
v priateľstve s Bohom, ale s časnými trestami 
alebo všednými hriechmi, preto ešte potrebujú 
očisťovanie. Sú si istí večnou spásou. V očistci 
zostanú, až kým sa úplne neočistia. My im mô-
žeme pomôcť modlitbami, dobrými skutkami, 
odpustkami, ale najmä sv. omšami. Po posled-
nom súde očistec prestane existovať. Peklo je 
stav tých, ktorí slobodnou vôľou zomierajú v 
stave smrteľného hriechu. Spočíva vo večnej 
odlúčenosti od Boha. Boh chce, aby všetci ľu-
dia boli spasení, ale rešpektuje slobodnú vôľu 
ľudských bytostí. Posledný súd sa odohrá na 
konci sveta pri Kristovom druhom príchode 
po vzkriesení všetkých mŕtvych, spravodli-
vých i nespravodlivých, každý vydá počet zo 
svojich skutkov. Pred Ježišom Kristom, ktorý 
je Pravda, sa definitívne ukáže pravda o vzťahu 
každého človeka k Bohu. Bude spočívať v roz-
sudku večného spasenia alebo odsúdenia, na 
ktorom bude mať účasť už aj naše vzkriesené 
telo. Po poslednom súde sa odohrá tajomná 
obnova, ktorá pretvorí ľudstvo i svet. Bude to 
„nové nebo a nová zem“. Vtedy bude Boh všet-
ko vo všetkom. Apoštol Pavel nás uisťuje, že 
práve Písmo sväté nám môže „dať poučenie na 
spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ 
(2 Tim 3,15). Kto neprijíma evanjelium, nedo-
stane ani nesmrteľnosť. Prijatie nesmrteľnosti. 
Pavel popisuje okamih udelenia daru nesmr-
teľnosti takto: „Hľa, poviem vám tajomstvo: 
Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme 
razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej 
poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriese-
ní neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto 
porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a 
smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. A keď si 
toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto 
smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa spl-
ní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo“ (1 
Kor 15,51-54).                                                   AM

Smrť a večný život
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   Z našej školy

19. – 23. 9. 2016 - tretiaci pod dohľadom 
p. zástupcu absolvovali plavecký výcvik na 
ZŠ Martinská v Žiline.

30. 9. 2016 – sa konal FESTIVAL VEDY 
- Európska noc výskumníkov, na kto-
rom sa zúčastnili aj naši deviataci s p. uč. 
Smetankovou a Moravčíkovou. Hlavnou 
snahou bolo priblížiť verejnosti výskumní-
kov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným 
povolaním. Program bol bohatý a pestrý, 
oslovil všetky vekové kategórie. Dôraz bol 
kladený predovšetkým na zvýšenie záujmu 
žiakov o štúdium prírodných vied a tech-
nických smerov.

7. 10. 2016 - sa žiaci ôsmeho ročníka s p. 
uč. Bukovinskou-Leščinskou a p. uč. Po-
lákovou zúčastnili interaktívnej prezen-
tácie Svet okolo nás - Peru. Premietanie 
a beseda s autormi projektu sa konala na 
Mestskom úrade v Žiline. Žiaci mali mož-
nosť dozvedieť sa množstvo autentických 
zaujímavostí nielen o samotnej krajine, 
ale aj o Amazonskom pralese a Amazon-
ke. Bolo vidieť, že prezentácia ich zaujala, 
pretože otázok na besede bolo neúrekom.

17. – 18. 10. 2016 – sa naši žiaci aktívne 
zapojili do zberu papiera, pričom sa vy-
zbieralo vyše 8500 kg, 1.miesto - 6. trieda, 
2.miesto - 7.trieda, 3. miesto - 4.trieda.

18.10.2016 - sa po daždivých dňoch uká-
zalo slniečko. Nedočkaví prváci poskladali 
s pomocou starších spolužiakov zo 6. roč-
níka svojich šarkanov a vybehli na školský 
dvor naháňať sa s vetrom. 

20.10.2016 – sa štvrtáci zúčastnili besedy 
zameranej na správanie sa voči spolužia-
kom, úctu k človeku bez rozdielov.

Prázdniny a dovolenky sa skončili. Načerpali sme nové sily a môžeme vykročiť k 
úlohám, ktoré nám nový školský rok 2016/2017 prinesie. 

Pripravované akcie
Deň strašidiel (Lampiónový sprievod) – 

sprievod s lampášikmi, lampiónmi a sve-
tielkami cez obec Strečno smerom k hra-
du. O program sa postarajú naši deviataci 
s p. uč. Srnečkovou a p. uč. Smetankovou. 

Súťaž o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu 
– školský parlament pod vedením p. uč. 
Moravčíkovej vyhlásil súťaž o najkrajšiu 
tekvicu, tešíme sa na jej  vyhodnotenie.

Divadelné predstavenie v anglickom ja-
zyku – čaká nás divadelné predstavenie Pe-
ter Black v angličtine, ktorého sa zúčastnia 
žiaci 6.-9. ročníka. 

Imatrikulácie prvákov – našich prvá-
kov čakajú imatrikulácie. Po splnení ná-
ročných školských úloh budú pasovaní za 
žiakov základnej školy a ceruzky vymenia 
za plniace perá. Spoločne s rodičmi oslávia 
svoje úspechy v škole a predvedú, čo všet-
ko sa za dva mesiace v škole naučili. 

Exkurzia v ZA – štvrtáci sa so svojou 
p.uč. Brünnovou vyberú na exkurziu do 
Dopravného laboratória, po ktorom na-
vštívia vydavateľstvo EDIS.

Noc v škole - druháci si s p.uč Hliníko-
vou vyskúšajú, aké je to nocovať v škole.

Členovia  učiteľského  zboru, no  hlavne  
deti  z materskej  školy   v Strečne srdečne  
ďakujú  všetkým  zamestnancom OPS  v 
Strečne, ako  i pánom  poslancom  na  čele  
s  p. starostom  Dušanom  Štadánim  za  
schválenie  rozpočtu  na  nadstavbu  našej  
škôlky spojenú  s  rekonštrukciou  všetkých  
kúpelní  v nej. Ujovia  sa  poponáhľali  so  
zelenou  pre  žabky , žltou  pre  kačičky  a  
marhuľkovou  pre  dúhové  deti. Máme  
nové  záchodíky, umývadielka, sprchy, ve-
šiačiky  a moderné  mydelničky. Teraz  sa  
cítime  príjemne, sviežo  a  sľubujeme, že 
sa  budeme  o  tieto  priestory  svedomito  
starať. Všetko  bolo  časovo  náročné,  no  
vízia  otvoriť  štyri  plnovyužité triedy  sa  
nám  splnila. Veľké  ďakujem patrí  aj  na-
šim  tetám  školníčkam  Majke  Florekovej, 
Vierke  Brezániovej  a  Evke  Kadašiovej  za  
ich  pracovné  nasadenie  a ochotu, s akou  
sa  zhostili  každého  problému. 

Ešte  raz,  srdečne  ďakujeme. 
Za  MŠ  a  jej  detičky  Katarína  Pratáková

SRDEČNE  VÁM  ĎAKUJEME!

Dňa 22.9.2016 boli na pôde školy volení 
noví členovia Rady školy pri ZŠ SNP Streč-
no. Tento poradný orgán má 11 členov. 

Za pedagogických zamestnancov boli 
zvolení RNDr. Gabriela Smetanková a 
Mgr. Matúš Čička, za nepedagogických 
pracovníkov p. Vlastimil Slovaček. Rodičia 
volili počas plenárnej schôdze, ich zástup-
cami sa stali Mgr. Zuzana Martinčeková, 
Mgr. Renáta Dvorská, p. Samuel Samec 
a p. Marián Praták. Starosta obce, zria-
ďovateľ ZŠ, delegoval do funkcie štyroch 
členov Rady školy: Mgr. Erika Kubová, p. 
Beáta Badibangová, Ing. Róbert Benedig 
a p. Štefan Oberta. Na prvej, ustanovujú-
cej schôdzi, dňa 13.10.2016 boli zvolení: 
predseda Rady školy – p. Marián Praták, 
podpredsedníčka – Mgr. Zuzana Martin-
čeková a zapisovateľka p. RNDr. Gabriela 
Smetanková, PhD. 

Rada školy je samosprávny, poradný a 
kontrolný školský orgán. Má právo vedieť 
o každom dianí v škole, hlavne to, čo môže 
ovplyvniť kvalitu výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Plní teda funkciu verejnej kon-
troly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti 
školy. Presadzuje verejné záujmy a záujmy 
žiakov, rodičov, pedagogických zamest-
nancov a ostatných zamestnancov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. 

Riaditeľ školy je povinný Rade školy 
predkladať na vyjadrenie napr. koncepčný 
zámer školy, návrh na zmenu v sieti, návrh 
na počet prijímaných žiakov, návrh roz-
počtu, správu o výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, informácie o pedagogicko-organi-
začnom zabezpečení školy. Riaditeľ môže 
okrem iného predkladať na vyjadrenie 
Rade školy personálne, materiálne a soci-
álne podmienky zamestnancov v školstve. 

Kompetenciou Rady školy je vyjadrovať sa 
k predkladaným materiálom a činnostiam, 
ale aj predložiť návrh, riešenie, podporiť 
snahu riaditeľa alebo jej zamedziť, niesť 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 

Zasadnutia Rady školy sú neverejné, ale 
zápisnice z jednotlivých zasadnutí budú 
zverejňované na internetovej stránke školy 
www.zsstrecno.sk.

 Vyzývame rodičov a priateľov školy, aby 
nás kontaktovali a dali podnety na zlepše-
nie činnosti školy, na zvýšenie jej ratingu 
a pod. 

Podnety a návrhy posielajte na emailovú 
adresu: mapratak@gmail.com, alebo tele-
fonicky na predsedu Rady školy: 0918 530 
888.

Najbližšie zasadnutie Rady školy  je 
3.11.2016. 

Marián Praták, predseda Rady školy

Nová Rada školy pri ZŠ SNP
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Óda na rezeň
Ó, vyprážaný rezeň v obale 
chrumkavom,
najlepší si v kombinácii so zemia-
kom.
Kurací alebo bravčový,
na tom nezáleží, vždy je výborný.
Ó, v strúhanke si obalený
a do hneda vypražený.
Celý deň sa na teba teším,
vždy, keď si hotový, do kuchyne 
bežím.

(Mirko Melo, Maťo Stráňavčin, 
Maťo Bukovinský, 9.B)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Óda na rezeň

Ó, ten rezeň milovaný,
v trojobale obalený.
Ó, ten rezeň hranatý
dokáže byť aj šťavnatý.
Ó, hranolky začnú tancovať
s kečupom a tatarkou sa objímať.
Malinovkou zahasíme smäd,
mám pocit, že mi patrí svet.

(Kika Hauerová, Lejka Ilovská, 
Nika Jánošíková, 9.B)
Óda na peňaženku

Ó, prievan v peňaženke stále 
mám,
ale môžem si za to sám.
Aj keď sa v nej niečo nájde,
o peniaze nikdy nejde.

Ó, Bermudský trojuholník v nej 
stále mám,
neviem sa ho zbaviť sám.
O peniaze nikdy nejde,
veď to hádam len raz prejde.
(Kika Honková, Majka Klocáňo-

vá, Lenka Vojvodová, 9.B)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Óda na kakao
Ó, moje kakauko
mám ťa ja na ránko.
Si chutné, milé,
vychutnám si ťa ako filé.
Ó, tá farba,
vypadá ako ,,larva“.
Ó, tá vôňa ako od rožteka,
padne ako slamka do mlieka.

(Majo Beháň, 9.A)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Óda na posteľ
Ó, posteľ moja veľká,
si lepšia ako LCD telka.
S tebou sa mi krásne žije,
v týždni si ťa využijem.
Ó, posteľ moja drahá,
priehlbinku ti robí ťažká váha
(váha ako Praha).
Keď som si ťa kúpil na začiatku,
spal som na tebe až do piatku, 
mal som ťa radšej ako Katku.
(Matúš Taraba, Šimon Chovanec, 

Robko Melo, 9.B)

Óda na posteľ
Ó, postieľka moja milá,
vždy som k tebe prívetivá, 
ponatriasam tvoje nebo,
aby rýchlejšie nasnežilo.
Ó, nebo z páperia,
na teba položím sa ja,
ležím na ľahkom oblaku,
každú noc veziem sa vo vlaku.
Ten ma zavezie do krajiny snovej
vďaka perine páperovej.
(Aďka Smolková, Paťka Zrelico-

vá, 9.B)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Óda na posteľ
Ó, tu som ležal, tu som snil,
babku som nič nenaučil.
Babka stále nadávala,
že tá posteľ povŕzgavala.
Ó, moja posteľ drevená,
vymením ťa za chleba.
Od večera do rána
stále myslím na teba.

(Danko Klimo, Aďo Ďurčo, Do-
minik Haluška, 9.A)

Óda na víkend
Ó, víkend náš každý deň očaká-
vaný,
v našich ústach často spomínaný.
Určite ťa vymyslela Čína veľká,
lebo vydržíš dlho ako rozbitá tel-
ka.

Ó, víkend môj najlepší kamarát,
mám ťa ako moju mamu rád.
Vždy si s tebou oddýchnem,
domov chodiť neskôr zvyknem.
(Adel Pristachová, Kika Verešová, 

9.A)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Óda na víkend
Ó, pondelok sa ťažko vstáva,
celý týždeň so mnou máva.
Štvrtok nepomáha káva,
piatok sa lepšie stáva.
Ó, víkend, Ladík istý,
sedia u neho futbalisti.
Ó, víkend, kráľ týždňa,
ostatné dni ma trýznia.
(Margarétka Kadašiová, Rebeka 

Dudusová, 9.A)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Óda na všetko
Ó, začal sa náš víkend milovaný,
ľahol som si do postele polonahý.
Na raňajky čokoládové kakauko,
pod oknom štekal môj milovaný 
hauko.
Na obed mám vyprážaný rezeň,
keď mi ho nedajú, cítim sa ako 
väzeň.
Ó, peňaženka moja plače
a môj kamarát už v bare skáče.

(Kika Tarabová, Rebeka Marti-
niaková, Monika Žídeková, 9.A)

ÓDA  - Tvorba žiakov 9.A, 9.B

Detský bazárik som sa rozhodla 
zorganizovať preto, že už sa mi nech-
celo obchádzať plné vrecia malých 
vecičiek, z ktorých moje deti už vy-
rástli.Tajnú myšlienku podporili aj 
návštevy bazárikov vo Višňovom a 
Trnovom. Po dôkladnom uvažova-
ní som zistila dôvody, pre ktoré sa 
mám do organizácie bazárika pustiť: 
zbavíme sa zbytočných malých vecí 
a pomôžeme iným mamám a bonus, 
nezaťažujeme životné prostredie zby-
točným, niekedy skoro novým odpa-
dom. Dňa 22.10.2016 prišli mamičky 
so svojou ponukou širokého sorti-
mentu detského oblečenia. Predali 
za toľko, koľko boli kupujúci ochotní 
zaplatiť. Chcem poďakovať všetkým, 
či už predávajúcim alebo kupujúcim, 
nápomocným ľuďom, ktorí mi pri 
organizácii bazárika pomohli.Čas 
ukáže, či sa takáto forma vzájomnej 
pomoci uchytí medzi obyvateľmi na-
šej obce.

Danka Špalkova 

Obecná knižnica vyhlásila témy literár-
nych súťaží v poézii na tému: ,,Farby“ a v 
próze na  tému: ,,Jeseň, čas svetielkujúcich 
tekvíc “ .Literárne práce môžu  žiaci zák-
ladnej školy, pre ktoré je súťaž určená, no-
siť do knižnice do konca októbra.

 Pevne verím, že vyhodnotenie týchto 
súťaží bude už vo vynovených priestoroch 
knižnice.

Fond  na podporu umenia podporil z 
verejných zdrojov obnovu interiérového 
vybavenia v našej knižnici. Schválená do-
tácia  na obnovu interiérového vybavenia 
obecnej knižnice, ako som spomenula v 
minulom čísle Hlásnika, je toho času v 
procese overovania a podpisovania zmlúv.  
Máme informáciu, že koncom mesiaca 
október by mali byť poukázané finančné 
prostriedky na jej realizáciu i so zaslaním 
podpísanej zmluvy. Obec už začala výbe-
rové konanie na základe výziev od dodá-
vateľov . 

 Nákup kníh do obecnej knižnice z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia, tak ako som písala už minulom 
čísle Hlásnika. Finančné prostriedky na 
nákup kníh nám i s podpísanou zmluvou 
už boli zaslané  začiatkom októbra. Nákup 

kníh sa už začal realizovať.  Knihy sú v 
procese  zaraďovania do evidencie spolu 
s označením, že nákup je podporený na 
základe dotácie z Fondu na podporu ume-
nia. 

 Z viac než 5000 žiadostí v rámci všetkých 
12 výziev vyhlásených v roku 2016 podpo-
ril FPU po ich prešetrení 2911. Finančné 
prostriedky v celkovej výške 14.342.41 eur 
boli rozdelené ako dotácie alebo štipendiá 
ako uviedla TASR 29.7.2016.

vaša knihovníčka

Z našej knižnice Bazár s detským 
oblečením



8. strana 5/2016

Október tradične patrí seniorom, pretože bol ustanovený za Me-
siac úcty k starším. Preto sme sa pri tejto príležitosti stretli 6. 10. 
2016 na slávnostnom posedení. A ako každý rok sme ho spojili s 
oslavou okrúhlych jubileí našich členov. Tento rok sme ich mali 
šestnásť. 

Aby sme si naše stretnutia trochu oživili, usporiadali sme 1. 
ročník výstavky „Naše šikovné ručičky“. Bolo to milé. Členovia 
doniesli rôzne ručné práce, ale tiež pestovateľské úspechy, ktoré 
sa potom rozdali medzi členov. Kultúrny program nám svojím 
vystúpením obohatili sestry  Brigitka a Frederika Stráňavčinové a 
Jesienka s heligónkarom Liborom Meškom. 

Po dobrom obede, káve, vínku či koláčikoch, ktoré upiekli jubi-
lanti, pokračovali družné rozhovory. Nálada bol dobrá, až dojíma-
vá. A postaral sa o ňu Libor. 

Tešili sme sa, že nám bolo dopriate sa opäť stretnúť, porozprávať 
sa, zaspievať si. Rozchádzali sme sa s pocitom, že deň sa nám vy-
daril. A s hrejivou myšlienkou, že prežiť nádherný deň s milými 
ľuďmi je úžasné.

V kultúrnom programe zaznela aj báseň od Jozefa Oravca.
H. Kuzmányová

Ako sme oslávili svoj sviatok
Som senior, a čo je viac? Mohol by som zvolať. 
Mnohí  neveriac,  začnú pochybovať. 
Som senior, a čo je viac?  Hrdo vôkol volám,
som užitočný, napriek svojim starým nohám.
Som senior, ale necítim sa starý. Hoci srdce, pľúca, nohy, zrak, 
už cítia množstvo prežitých jarí,  život krásny prežil som ako 
vták.
Som senior a nezávidím mladým, teraz sa rýchlo starcami 
stávajú.
pri pohľade na života zhon vidím, ako v ňom sťa slepci tápajú. 
Som senior a život vo mne prúdi, viem, čo som prežil a čo ma 
ešte čaká,
nechcem postávať vedľa ľudí, pracovať, naplno žiť ma láka.
Pýtate sa, čo ešte dokážeme,  keď vlasy postriebril nám čas?
 Keď máme trasúce sa ruky a ani zrak už neposlúcha nás.
Veľa. Veď pozrite sa vôkol seba,  koľko krásy naše ruky vytvo-
rili. 
Koľko času, námahy bolo treba, aby sme seba i vás potešili. 
Som senior a som hrdý nato, že žijem vo veľkej rodine.
 Veď Jednotu dôchodcov vážia si v meste i v  dedine!

SOM SENIOR Jozef Oravec

MS SČK v spolupráci s OU v Strečne po-
riada II. ročník Vianočného koláčika.

Ak chcete niekoho potešiť a urobiť mu 
radosť, môžete priniesť koláčiky na obecný 
úrad 22. decembra 2016 od 10,00 do 14,00 
hod.

Poobede budú koláčiky porozdávané 
našim spoluobčanom. Za Vašu ochotu po-
môcť srdečne ďakujeme.

Výbor MS SČK

Vianočný koláčik

Katarínska zábava
MS SČK poriada 26. 11. 2016 Katarínsku 

Video Oldies zábavu. Vstupné 4 €. 
DJ Róbert Bukovinský
Tešíme sa na Vašu návštevu
Budú aj pesničky z REPETE !

Výbor MS SČK

Ku gratulantom z najbližšej rodiny, príbuznym a známym sa 
osobne pripojil a jubilantov navštívil i starosta obce Dušan Šta-
dáni s matrikárkou Evou Janekovou. Pri tejto príležitosti sa tiež 

podpísali do pamätnej knihy. Touto cestou sa k všetkým, ktorí ím 
priali veľa zdavia a spokojnosti do ďalšieho života, pripája i redak-
cia obecných novín.

17. septembra sa dožila 95 rokov naša najstaršia 
občianka – pani Otília Pristachová.

15. október  bol dňom, keď  uplynulo 50 rokov od 
sobáša  Stanislava Krivku a Lýdie, rod. Zichovej

22. októbra si pred päťdesiatimi rokmi povedali svo-
je áno tiež Emil Behán a Božena, rod. Kubičková.

Jubileum  a zlaté sobáše
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Na celoslovenskom zjazde Zväzu telesne 
postihnitých v Trebišove 14. – 16 júla t.r. 
bolo nášmu občanovi Jozefovi Capekovi 
udelené najvyššie zväzové vyznamenanie 
– Zlatá plaketa.

V treťom tohtoročnom čísle časopisu 
Slovenského zväzu telesne postihnutých  
TP+TP (telesne postihnutí +tolerancia a 
pomoc) je uverejnený rozhovor, v ktorom 
Jozef Capek popisuje svoj osud a tiež cesty, 
ako je možné hľadať sebarealizáciu.

V roku 1982 utrpel úraz na železnici, 
následkom ktorého mu bola amputovaná 
pravá noha v predkolení a po viacerých 
operáciách a dlhom čakaní dostáva prvú 
protézu. 

Zamestnávateľ – ČSD, kde počas služ-
by utrpel úraz, mu ponúka po stabilizácii 
stavu prácu v rušňovom depe na pozícii 
strojmajstra.

Jozef Capek sa vďaka svojej vôli snaží byť 
plnohodnotný a pomáha mu v tom i jeho 
rodina.

V roku 1990 vstupuje do Zväzu telesne 
postihnutých v Žiline a v roku 1992 s po-
mocou a pričinením zastupiteľstva obce 
Strečno je pri zrode základnej organizácie 
i u nás.

Spoluprácu s vtedajším i terajším vede-
ním hodnotí veľmi pozitívne. Je vďačný 
bývalému starostovi pánovi Klocáňovi aj 
dnešnému pánovi Štadánimu i pracovní-
kom obecného zastupiteľstva za ochotu a 
ústretovosť. ZO patrí medzi prvé v okrese 
s príspevkom od obce na činnosť. Členovia 
sa z vďaky i vlastného potešenia starajú o 
obecný park a skrášľovanie obce. Obec im 
bezplatne poskytuje priestory na schôdze 
a iné akcie, napr. stretnutia pri guláši. 
Počtom malá organizácia má v súčasnosti 
24 členov. Členovia ZO ZŤP sa schádza-
jú  3-krát v roku - na výročnej členskej 
schôdzi, spoločenskej akcii, či návšteve 
divadelného predstavenia ochotníckeho 
divadla v Strečne. 

Predsedu Jozefa Capeka však mrzí, že sa 
im  nedarí získavať mladých postihnutých 
do miestnej ZO, či do funkcií v základnej 
organizácii.

Pritom ich činnosť je veľmi pestrá a anga-
žovanosť predsedu pomáha ponúkať celé 
spektrum aktivít organizovaných aj vyšší-
mi orgánmi zväzu.

Čenovia ZO tak zažívajú i s členmi iných 
ZO-čiek veľa spoločných a nezabudnuteľ-
ných akcií v kúpeľoch Malé Bielice, Tur-
čianske Teplice, Lúčky a Nimnica. 

Jozef Capek tak po ťažkých začiatkoch 
vzniku ZO neľutuje rozhodnutie byť jej 
predsedom. Cíti vďaku členov po vydare-
nej akcii, má hrejivý pocit v srdci u seba i u 
členov rady ZO, ktorá pracuje v málo zme-
nenej zostave od jej založenia, ale vlastne u 

každého, kto je v ich radoch.
Od roku 2004 na návrh vtedajšej pred-

sedníčky pani Antalovej je radou OC 
zvoleným predsedom Okresného centra v 
Žiline.  

Okresné centrum tradične poriada vý-
jazdové zasadnutia okresnej rady spojené 
s MDI (Medzinárodný deň invalidov – 21. 
marca) vždy v inej ZO, kde usporiadajúca 
ZO pripraví s finančným prispením od OC 
Žilina aj obce bohatý kultúrny a osvetový 
program. Spoločne tak spoznávajú miest-
ne zvyky, tradície aj históriu regiónu. Na 
záver sa venujú pracovným úlohám. Pri 
tej príležitosti sa vždy stretávjú aj s pri-
mátormi, starostami či poslancami zastu-
piteľstiev. Predkladajú a pripomínahú im 
tiež požiadavky a problémy telesne po-
stihnutých občanov. Predseda je im za ich 
ústretovosť a čas strávený medzi nimi vzdy 

úprimne vďačný.
Každoročne v závere roka, poriada 

okresné centrum pre predsedov ZO, hos-
podárov a kontrolórov OC niekoľkodňový 
vzdelávaco-rehabilitačný pobyt spojený so 
zasadnutím OR v Turčianskych Tepliciach.

Vyznamenanie Zlatou plaketou pre Joze-
fa Capeka je ocenením nielen jeho organi-
začnej práce, ale predovšetkým jeho život-
ného postoja, entuziazmu, pevnej vôle a 
záujmu o osudy ľudí s podobným osudom. 
Tieto vlastnosti a kresťanský postoj (v mla-
dosti  uvažoval nad kňazským povolaním) 
sú základom jeho úspešného pôsobenia v 
našej obecnej i v okresnej organizácii.

Prajeme mu ešte veľa pozitívnych skúse-
ností v ďalšej práci, ktorá dáva zmysel živo-
ta i pre tých, ktorým sa v určitom okamihu 
zdalo, že ho stratili.

Spracované na základe podkladov z ča-
sopisu TP+TP a informácií Jozefa Capeka 

/pa/

Ani sme sa nenazdali a už sa blížia Vianoce 
a v našej obci už tradične prichádza ochotníc-
ke divadlo. V apríli sme ukončili minuloroč-
nú sezónu a v septembri sme začali tohtoroč-
nú. Založili sme OZ pod názvom Ochotnícke 
divadlo Strečno , kde celá naša činnosť je za-
meraná na uchovanie a pokračovanie tradície 
ochotníckeho divadla v našej obci. Pripraviť a 
nacvičiť divadelné predstavenie prináša veľkú 
obetu od všetkých , ktorí sa na tom podieľajú. 
Prvý krok je vybrať scenár, čo je asi  najťažšie. 
Minulý rok sme mali veľké obavy, ako prijme-
te hru zo súčasnosti „S tvojou dcérou nikdy! 
“  , ale naše obavy boli zbytočné, preto sme aj 
tento rok vybrali veselú komédiu od anglické-
ho dramatika Robina Hawdona . Druhý krok 
je vybaviť licenciu, čo sa nám už podarilo a 
tretí krok je správne obsadiť hercov a potom 
už len cvičiť a cvičiť do úspešného konca. 
Veľmi dôležité je vyriešenie scény , osvetle-

nia ,rekvizít a kostýmov, preto už teraz rieši-
me aj tieto záležitosti. Pribudnú nám ďalšie 
rekvizity, ktoré po skončení máme problém 
uskladniť, lebo nemáme vlastné priestory , 
kde by sme to uložili. Viem, že  sú v našej obci 
dôležitejšie veci, ale aj naše zrniečko kultúry 
prináša jej pozitívnu propagáciu.

Preto chcem poprosiť našich predstaviteľov 
obce o možnosť poskytnutia priestorov za ja-
viskom, ktoré boli  pre tieto účely  v aktívnej 
činnosti ochotníckeho divadla vybudované a 
kde sme mali uložené kulisy a všetky rekvi-
zity. Teší nás, že už teraz sa zaujímate o pre-
daj lístkov, preto po minuloročnej skúsenosti 
chceme v našej obci odohrať 5 predstavení, 
aby sme mohli uspokojiť všetkých našich di-
vákov. Veríme, že sa nám  divadelnú hru  po-
darí úspešne nacvičiť a Vám, milí naši diváci, 
už tradične spríjemniť vianočné sviatky.

Marta Pristachová 

Už sme začali...

Zlatá plaketa pre Jozefa Capeka
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V roku 1923  skupina londýnskych vy-
davateľov dala anglickej spisovateľke a 
maliarke Jessie Mothersole ponuku, kto-
rú nadšení cestovatelia neodmietajú – 
vybrať si ktorúkoľvek krajinu Európy, na 
náklady vydavateľstva ju precestovať od 
jedného konca po druhý a napísať o nej 
a jej obyvateľoch knihu. Jessie Motherso-
le ponuku bez váhania prijala a za pred-
met svojej cesty si vybrala Českosloven-
sko, ktoré malo v roku 1923 za sebou len 
necelé štyri roky existencie. Vzniklo na 
konci Prvej svetovej vojny v roku 1918 po 
rozpade Rakúsko-Uhorska a spolu s  Ma-
ďarskom či Juhoslovanským kráľovstvom 
patrilo medzi štáty, ktoré na mape Euró-
py  nikdy predtým neexistovali. Výsled-
kom  jej cesty bola kniha, ktorá vyšla v 
anglickom jazyku v roku 1926 v Londýne 
aj v New Yorku pod názvom Czechoslova-
kia: The land of the Unconquerable Ideal 
(Československo: krajina nedobytného 
ideálu). Súčasťou knihy sú aj autorkine 
početné autentické maľby krajiny a jej 
obyvateľov. 

Pre našu obec je zaujímavé, že v nej ve-
nuje pomerne veľa priestoru viacerým 
svojim návštevám Strečna a jej zápisky sú 
preto veľmi vzácnym prameňom k deji-
nám života tunajších obyvateľov krátko 

Strečno a okolie v roku 1924 očami anglickej  
cestovateľky Jessie Mothersole

po Prvej svetovej vojne.  Práve táto časť 
dejín našej obce je nám dodnes málo zná-
ma a dnes už nežije takmer nikto z tých, 
ktorí by si túto dobu pamätali. V tomto 
a budúcom čísle Strečnianskeho hlásnika 
Vám preto prinášame slovenský preklad 
jej originálneho anglického textu, aby ste 
sa mohli na chvíľu preniesť o takmer 100 
rokov naspäť a pozrieť sa na Strečno a 
jeho okolie očami anglickej cestovateľky.

Knihu sme objavili úplnou náhodou v 
apríli 2016 v Britskej národnej knižnici 
politických vied v Londýne. Po ďalšom 
pátraní sme zistili, že táto kniha je medzi 
slovenskými historikmi úplne neznáma. 
A to aj napriek tomu, že vyšla v dvoch 
svetových metropolách a je v nej množ-
stvo nenahraditeľných informácií o živo-
te Slovákov v období tzv. Prvej Českoslo-
venskej republiky (1918-1938). V období, 
kedy kniha vznikala, bol prezidentom 
Československa Tomáš G. Masaryk a kra-
jina bola skutočným ostrovom slobody 
a demokracie v strednej Európe. Už od 
roku 1918 mali  ženy v Československu 
volebné právo, ktoré bolo napríklad že-
nám vo Francúzsku udelené až v roku 
1945. Napriek smutne známej ideológii 
„čechoslovakizmu“, ktorá v mnohých 
ohľadoch úlohu Slovenska a Slovákov v 
štáte účelovo minimalizovala, išlo o jedno 
z kľúčových období našich moderných 
dejín. 

Cestopis Jessie Mothersole vydaný v 
roku 1926 je pre nás o to cennejší, že sa 
jedná o tzv. pohľad zvonku, čiže pohľad 
očami cudzinky, ktorá prišla z Britských 
ostrovov a všetko bolo pre ňu nové a ne-
poznané. Objavovanie bolo však aj na 
druhej strane. Skutočnosť, že sa tu pohy-
bovala žena, maliarka z Anglicka, ktorá 
si napríklad v Strečne pri Váhu rozložila 
maliarske plátno, kreslila ľudí a dokonca 
sa nebála vojsť ani do miestnej krčmy, 
vzbudzovalo v Strečne určite pozornosť 
a rozruch. 

Londýnskych vydavateľov zaskočilo, 
že Jessie Mothersole si vybrala pre svoju 
knihu práve Československo. V Anglicku 
sa v roku 1923 o jeho obyvateľoch neve-
delo takmer nič, akurát to, že sú Slovania 
a naliehali na ňu, že cestovať po tejto kra-
jine je pre ženu nebezpečné. Dnešného 
čitateľa môže napríklad poburovať, že v 
roku 1923 Angličania všeobecne uvažo-
vali o Slovákoch  ako o ľuďoch ktorí žijú 
primitívnym spôsobom života. Ako napí-
sala sama Jessie Mothersole v úvode: „Po-
vedali mi, že je nebezpečné, aby som sa ako 
žena sama pohybovala po tamojších dedi-

nách  a najmä nie po Slovensku, ktorého 
obyvatelia sú ešte veľmi necivilizovaní.“ 

Práve takéto tvrdenia ju však utvrdzo-
vali v tom, aby na svojom výbere trvala a 
cestu po Československu nakoniec naozaj 
podnikla o rok neskôr. Počas príprav sa 
začala učiť základy českého a slovenského 
jazyka u českého profesora Otakara Vo-
čadla, ktorý v tej dobe pôsobil na univer-
zite v Londýne. Tieto základy jej umožnili 
do istej miery komunikovať s domácim 
obyvateľstvom samostatne, hoci počas 
svojej niekoľko mesačnej cesty si občas 
najala aj sprievodkyňu, Češku alebo Slo-
venku, ktorá vedela po anglicky. Podľa 
jej slov sa totiž mladí ľudia v mestách v 
tom období angličtinu učili na školách 
a v každom väčšom meste sa našiel nie-
kto, kto po anglicky vedel. Precestovala 
takmer celé vtedajšie Československo, 
ku ktorému vtedy patrila aj Podkarpat-
ská Rus na východe. Počas ciest vyzdvi-
hovala pomerne hustú sieť železničnej 
dopravy, pomocou ktorej sa bolo možné 
dostať takmer do všetkých kútov kraji-
ny. Motorových vozidiel na cestách bolo 
veľmi málo. Zaujímavá je jej poznámka 
ohľadom turizmu vo vtedajšom Česko-
slovensku: „Okrem Vysokých Tatier ni-
kde nestretne turistov ani ľudí, ktorí by 
cestovali len tak pre radosť. S výnimkou 
mesiaca august, kedy takmer každý chce 
mať dovolenku, presne tak, ako to robíme 
u nás v Anglicku. Krajina ponúka tiež veľa 
možností pre tých, ktorí majú radi zimné 
športy, či už v regióne Vysokých Tatier ale-

Silvester Trnovec ml.
Adriana Čiefová

Hrad Strečno (vlastnoručná kresba autorky) 
Zdroj: Zdroj: Jessie Mothersole: Czechoslovakia: 
The land of the Unconquerable Ideal (1926)

Slovenský roľník (vlastnoručná kresba autorky) 
Zdroj: Jessie Mothersole: Czechoslovakia: The 
land of the Unconquerable Ideal (1926)
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bo Krkonôš.“  
Zameriavala sa najmä na odľahlý vidiek 

a na opisy bežného života, pričom sa sna-
žila krajinu aj ľudí zachytiť na svojich ob-
razoch. Ako najkrajšiu a najzaujímavejšiu 
časť celého Československa jednoznačne 
označila hornaté oblasti Slovenska, pri-
čom zdôrazňovala, že všade žijú veľmi 
milí a srdeční ľudia. Už v úvode vyvracia 
tvrdenia londýnskych vydavateľov o údaj-
nej necivilizovanosti Slovákov: „Svojou 
cestou som dokázala, že anglické ženy, či 
už osamote alebo vo dvojici, môžu jedno-
ducho a bezpečne precestovať celú kra-
jinu, prejsť tisícky míľ, a to nielenže bez 
väčších nepríjemností, ale naopak, všade 
sa stretnúť s priateľskými ľuďmi...Čo sa 
týka osobnej hygieny a návykov môžem 
len potvrdiť, že vidiecke obyvateľstvo 
Slovenska sa vo všetkom úplne vyrovná 
vidieckemu obyvateľstvu Anglicka, ktoré 
sa v tomto ohľade často považuje za vy-
spelejšie.“

Po Slovensku cestovala Jessie Mother-
shole so spoločníčkou. Niekedy na jar 
roku 1924 prišli vlakom z Bratislavy do 
Žiliny, kde sa ubytovali v hoteli Rémi 
(dnes hotel Polom), odkiaľ podnikali vý-
lety do okolia mesta. Najviac ju pri tom 
zaujalo Strečno, ktoré navštívila vlakom 
zo Žiliny niekoľkokrát. Prezrela si ruiny 
hradu Strečno aj Starého hradu, rozprá-
vala sa s tunajšími ľuďmi, či  obedovala v 
miestnom hostinci, pričom svoje zážitky 
živo opisuje. Dokonca sa dvakrát zviezla 
po Váhu cez Strečno na plti. Nadchýňala  
sa najmä krásou tunajšieho kraja, ktorú 
zachytila na svojich obrazoch. Z historic-
kého pohľadu je veľmi dôležité, že práve 
obyvateľov z dedín okolia Žiliny považo-
vala za tzv. typických Slovákov. Preto nie-
ktorých nakreslila, aby si anglickí čitatelia 
urobili predstavu o tom, ako skutoční 
Slováci vypadajú.

Vzhľadom na to,  že mesto Žilina vždy 
bolo späté so životom ľudí v Strečne, 
rozhodli sme sa na začiatok rozprávania 
uverejniť aj  jej opis trhu na Mariánskom 
námestí v Žiline, kde obyvatelia okolitých 
dedín, Strečna vrátane, chodili pravidelne 
nakupovať či predávať remeselné výrob-
ky, zvieratá a potraviny.  

Prenesme sa teda do mája roku 1924 a 
nechajme už Jessie Mothersole rozprávať 
jej vlastnými slovami: 

„Žilina je hlavné centrum pre prebádanie 
regiónu Slovenska s názvom „Považí“, čo 
znamená kraj „na Váhu“.

Rieka Váh pramení v Tatrách, tečúc naj-
prv na západ smerom k Žiline a potom na 
juh, kde sa pri Komárne spája s Dunajom.

Ako je vidieť zo železničnej trate medzi 
Bratislavou a Žilinou a smerom k Vyso-
kým Tatrám, krása doliny Váhu s jej mno-

hými hradmi je veľmi okúzľujúca, a preto 
by mala byť táto časť cesty vždy podniknu-
tá, pokiaľ je možné, za denného svetla.

Tu musím urobiť malú odbočku a vrátiť 
sa k našej prvej návšteve Žiliny počas jari. 

Železničný sprievodca nám odporu-
čil dva hotely a my sme si vybrali Rémi 
(dnešný hotel Polom) namiesto „Panského 
domu“, pretože bol veľmi blízko stanice. 
Prvá vec, ktorá nás v ňom upútala, bol po-
vzbudzujúci štítok v nemeckom a českom 
jazyku: „Bad im Haus, Koupel v domě.“ 
Oznam bol vyvesený na každom možnom 
mieste, evidentne poukazujúc na to, čo 
bolo považované za hlavnú atrakciu ho-
tela - kúpeľňa. Avšak dúfajúc, že sa naše 
veľké nádeje splnili, chyžná sa len smutne 
zatvárila a zaviedla nás do izby kde bola 
skutočne vaňa, ktorá bola síce „v dome“, 
avšak ležala na boku a nebola pripojená 
k žiadnemu zdroju vody. Keď sme sa však 
neskôr do hotela opäť vrátili, bol už zväč-
šený a zlepšený a stihla sa tam udomácniť 
aj vaňa.

Žilina ako taká vypadala v ten prvý večer 
veľmi neatraktívne. Je obklopená horami; 
avšak márne sme po nich hľadali akúkoľ-
vek stopu. Husté oblaky dymu chrliace z 
mnohých tovární neboli ochotné zísť z ob-
zoru a viseli nízko nad mestom. Premýšľali 
sme, či je tomu takto vždy, že je mesto za-
halené v plášti dymu a oblakov; avšak na 
druhý deň so zmenou vetra sa obloha vy-
čistila a bola prekrásna. Vrcholky Malých 
Tatier (pohorie Malá Fatra), stále pokryté 
modro-strieborným snehom, sa ukázali na 
juhu a východe. Budili dojem, že sú veľmi 
vysoké v porovnaní s rovinatou zelenou 
dolinou, v ktorej Žilina leží, a ktorá je vypl-

nená rybníkmi, v ktorých sa myriady žiab 
skrývajú pod zeleným kalným povlakom a 
imitujú zvláštny nekončiaci chór zvuku.

Bol deň, kedy sa v meste konal trh a ná-
mestie s typickými podlubiami bolo plné 
pohybov a farieb. Všetko, čo si možno 
predstaviť, sa dalo kúpiť a predať z krytých 
stánkov roztrúsených po centre; a pod pod-
lubiami bolo možné  vidieť predajcov rôz-
nych produktov z okolitých fariem a dedín. 
Boli tam husi a kačky vykúkajúce z košov 
alebo držané pod pažami majiteľov, tak 
ako Alenka v Ríši zázrakov nosila plame-
niaka; boli tam zelené hromady zeleniny; 
boli tam obvyklé vrecia červenej papriky, 
v každom odtieni oranžovej a purpuro-
ve,j aký si len možno predstaviť; boli tam 
prasiatka zviazané vo vreciach. Stánky so 
sladkosťami ponúkali farebné cukrovinky, 
ktoré sme nikdy predtým nevideli – kar-
mínové a zelené, s pravou slovenskou chu-
ťou – a dokonca aj starší dedinskí muži sa 
zhŕkli okolo nich, kupujúc ich možno pre 
vnúčatá.

V stánku s obuvou bol mladý Slovák, kto-
rý si kupoval „európske“ topánky. Nemal 
obuté žiadne ponožky, iba si predtým, než 
si topánky obul, omotal kus handry okolo 
chodidiel a z vážneho pohľadu v jeho tvári 
bolo badať, že ide evidentne o veľkú uda-
losť. 

Ďalej tu bol červeno-fúzatý Žid, po ce-
lej dĺžke povešaný čiernymi a bielymi 
stuhami, pričom prenikavým hlasom kri-
ča :, „Koruny, koruny, koruny“. V lacných 
stánkoch so všetkými druhmi „módneho 
tovaru“ si jeden predávajúci nôtil veselý 
popevok „Po tri koruny; za tri koruny“, 
aby naznačil, že nič nestojí viac ako tri ko-
runy. Roľníci mali zatiaľ plné ruky práce 
v obchodoch s obilím, kupujúc osivo pre 
jarné siatie.  Roľníkov zo vzdialenejších 
dedín tam bolo mnoho a dali sa rozpo-
znať na základe ich trochu strateného 
výrazu v tvári a spôsobom, akým sa muž 
a žena držali pohromade namiesto toho, 
aby každý chodil samostatne. Jedno ráno 
som ukradomky pozorovala po celom trhu  
takýto jeden pár. Vrece, ktoré niesla žena 
sa postupne zväčšovalo, ale muž jej nikdy 
neponúkol, že ho odnesie on. Aj napriek 
tomu vypadal ako dobrý manžel. Taký 
je tu nemenný, stály zvyk. Vlasy mužov 
sú dlhé; ich krémové vlnené nohavice sú 
stiahnuté tesne okolo členkov a sú bohato 
vyšívané neobvyklými kúskami výšiviek v 
tvare písmena „V“. Začínajúc od pásu, „V“ 
smeruje nadol ku každej nohe. Farebne sú 
vždy purpurové alebo smaragdovo zele-
né. Ženy sú niekedy oblečené kompletne v 
hrubej bielej ľanovej tkanine, ktorú majú 
prehodenú cez hlavy v takmer orientálnom 
štýle a obyčajne na svojich chrbtoch nosia 
batoh, vrece alebo košík. 

Prišla k nám plachá roľníčka a spýtala sa 

Slovenskí roľníci na žilinskom trhu (vlastnoruč-
ná kresba autorky) Zdroj: Zdroj: Jessie Mother-
sole: Czechoslovakia: The land of the Unconque-
rable Ideal (1926)
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nás na výmenu dolára, ktorý jej poslal jej 
syn z Ameriky; avšak nevedeli sme prime-
raný výmenný kurz, a tak sme ju poslali do 
banky.

Peniaze posielané československými 
emigrantmi do ich starých domovov sú 
veľmi dôležitým faktorom vo financiách 
krajiny, dosahujúc okolo 1 300 000 libier 
ročne!

Medzi davom bol jeden typický slovenský 
pastier z hôr. Keď sme ho zbadali, zasne-
ne putoval naprieč trhom, jeho oči hľadiac 
uprene hore ako keby namiesto uponáhľa-
ných davov kupcov a predajcov stále videl 
zelené stráne a jeho ovečky spásajúce níz-
ku trávu. Očividne sa v meste necítil doma 
a sotva vyzeral na to, že vie, prečo sem 
prišiel. V malom koženom vrecku niesol 
peniaze, ktoré dostal za syry vyrobené z 
mlieka jeho ovečiek, ktoré boli fantasticky 
vytvarované do tvaru sŕdc a valcov. Nie-
ktoré z nich sme si kúpili, koruna za kus, 
obdivujúc ich brilantné oranžové sfarbenie 
a dekoratívne vzory, ale nezdali sa nám 
chutné. Boli slané a bez chuti; a oranžová 
farba bola iba povrchovou farbou.

Skoro v to ráno prešiel tento pastier 
pätnásť míľ k najbližšej železničnej stani-
ci, ponechajúc ovce na starosti jednému 
chlapcovi, ale celý čas túžiac byť späť pri 
nich. Zastrčený v jeho koženom opasku 
bol ostrý nôž, s ktorým bránil seba a jeho 
stádo, keby ich napadli divé zvieratá. Jeho 
hrubá ľanová košeľa bola vyšívaná červe-
nými a žltými vzormi umiestnenými niž-
šie na prednej strane a na krku a pleciach. 
Jeho ovečky poskytli vlnu pre jeho domác-
ky utkaný tkaninový kabát, nohavice a to-
pánky, všetko krémovo biele, a takisto ma-
teriál pre jeho ovčiarsku čapicu. Topánky 
mal zviazané prúžkami kože a upevnené 
okolo členkov koženkovými remienkami. 

Ako sme ho pozorovali, spomenuli sme 
si na jednu slovenskú pesničku, ktorú sme 
raz počuli: pieseň starého pastiera pre jeho 
ovečky, v ktorej ich prosí, aby sa držali na 
miernych svahoch a nešplhali príliš vysoko, 
pretože ich už viac nemôže tak rezko nasle-
dovať ako v časoch, keď bol mladý.

Dvojicu hradov Strečno a Starý hrad je 
najlepšie navštíviť zo Žiliny a my sme strá-
vili niekoľko dní v ich nádhernom okolí. 
Je jednoduché dostať sa do malej dedinky 
Strečno skorým ranným vlakom, ktorý 
do dediny prichádza iba niečo po siedmej 
hodine; z nástupišťa potom možno vidieť 
hrad, ktorý sa hrdo týči na druhej strane 
rieky. Vôbec sme však nevedeli, ako sa k 
nemu dá dostať; avšak našťastie prievoz-
ník nás uvidel ešte z diaľky, kričiac na nás, 
či chceme „zámek“,  pričom sa s jeho je-
diným pasažierom stiahol späť k brehu a 
čakal.

Dedina Strečno je veľmi očarujúca, ležia-
ca na oboch brehoch rieky,  kde stáli mo-

Slovenský typ (vlastnoručná kresba autorky) 
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hutné drevené chalupy, niektoré biele, iné 
tmavohnedé, ich malé záhradky boli plné 
kvetov jabloní a hrušiek. Sú tam široké ze-
lené  plochy tiahnuce sa pozdĺž brehu rie-
ky, kde boli rozptýlené dievčatá husiarky, 
každá strážiaca svoju hus a okolo nej tucet 
našuchorených žltých húsat. Všetky deti 
nám s plachými úsmevmi dali slovenský 
pozdrav: „Pochválen Pán Ježiš Kristus“. 
Cez rady lombardských topoľov, ktorých 
púčiky práve praskali ukazujúc ich krehké 
červenohnedé lístky v kontraste s modrými 
vrchmi, sme nasledovali krútiacu sa cestu; 
míňajúc posledný dom sme prišli k prievo-
zu a boli sme dopravené na druhú stranu. 
Spodok loďky bol plný vody (vrátane mŕt-
vej ryby), ale nevadilo nám to.

Kopec, na ktorom stojí hrad Strečno, je 
bohužiaľ predmetom ťažby. Odstreľovanie 
hornín prebiehalo práve v čase, keď sme 
tam boli a nie je ťažké uveriť, že toto po-
stupom času zničí pozostatky ruín hradu. 
Vyliezli sme na kopec pokrytý bohatým ko-
bercom prvosienok a ocitli sme sa pri lome, 
odkiaľ je vstup k hradu zakázaný; ale ma-
nažér nás ochotne pustil a nemuseli sme sa 
vracať späť.

Situovanie i vzhľad hradu sú neopísateľ-
ne romantické. Steny vystupujú kolmo zo 
šedých a červenkastých skál, aby zabránili 
akémukoľvek možnému vstupu od brehu. 
Ďaleko pod ním je rieka, ktorá žiari ako 
strieborná stuha, spolu s pruhom bielej 
cesty, ktorá ju nasleduje. Kopce za hradom 
ustupujú, jedna vrstva za druhou a až naj-
vyšší z nich, ktorý je stále pokrytý snehom, 
vytvára bariéru k ďalšiemu deleniu. Nie-
ktoré vrcholky kopcov sú pokryté lesom, 
inú sú holé a skalnaté.

Prešli sme cez prastaré haly, kde sú okná 
s dekoratívnou kamennou lištou a drevené 
rámy sú stále na mieste a dokonca sú vidi-
teľné niektoré trámy podlahy. Všetky okná 
majú okrúhle čelné oblúky, avšak v kapln-
ke sú dve vysoké zalomené gotické okná. 
Pod veľkou štvorcovou vežou, kde sme 
stáli, vzduchom vanul plný rozrušený krik 
jastrabov, ktorí si vytvorili svoje hniezda 
v dierach veže. Vznášali sa nad nami tak 
blízko, že sme mohli obdivovať mávanie 
ich krídiel, ale i nádherné vzory peria a 
záblesky ich žltohnedých očí. Vybrali si 
dobré miesto, bezpečné pred ľudským zása-
hom, keďže odtadiaľto stúpajú staré múry 
od previsnutých plošín hornín do výšky 40 
stôp a sú podložené veľkými okrúhlymi pi-
liermi, na ktoré sa nedá vyšplhať.

Hovorí sa, že hrad bol postavený Matú-
šom Čákom na konci trinásteho storočia. 
V roku 1698 bol zničený cisárom Leopol-
dom I., ale už od roku 1644 bol neobýva-
ný; posledný vlastník, Sofia, ktorú mali 
poddaní veľmi radi pre jej láskavosť, bola 
pochovaná priamo pri hrade. Keď bol hrad 
zničený, jej pozostatky boli starostlivo ex-

humované tými, ktorí ju milovali a pre-
nesené do kostola v Tepličke, blízko Žiliny, 
kde stále ležia.

Hovorí sa, že tento hrad a  Starý hrad 
na ďalšom ohybu rieky smerom na Vrút-
ky boli v trinástom storočí sídlami dvoch 
rivalov a sú pretkané legendami o láske a 
žiarlivosti a smrti. Z jedného bodu na rieke 
je možné vidieť oba hrady, ale navzájom sa 
sami sebe skrývajú ohybom rieky.

Po tom, čo sme znovu prešli Váh na prie-
voze, posadili sme sa na breh, aby sme 
mohli maľovať; čoskoro sa však okolo nás 
zoskupil malý dav...“

Pokračovanie o tom, čo dve Angličanky 
zažili v Strečne s jeho obyvateľmi nájdete 
v budúcom čísle Hlásnika.

Slovenský pastier (vlastnoručná kresba autorky) 
Zdroj: Zdroj: Jessie Mothersole: Czechoslovakia: 
The land of the Unconquerable Ideal (1926)
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Modernizácia a nový rozmer sprístup-
nenia krás Strečna a okolia

Projekt k týmto názvom sme podali ako 
individuálny žiadateľ v rámci prvej výzvy 
programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020  Fondu mikroprojektov a pri-
oritnej osi 1 «Ochrana a rozvoj prírodného 
a kultúrneho dedičstva cezhraničného úze-
mia«. Partnerom nám aj v tomto záujme 
o získanie prostriedkov bola poľská obec 
Jaworze. Projekt svojím rozsahom zahŕňa 
viacero podporovaných zámerov v rám-
ci mikroprojektových iniciatív Programu 
cezhraničnej spolupráce PL – SK.

Je predovšetkým malou investíciou v ob-
lasti infraštruktúry cestovného ruchu v 
bezprostrednej blízkosti pamätihodností a 
prírodných zaujímavosti , ktoré sú súčasťou 
cezhraničných turistických trás a ochrany 
životného prostredia. Strečno  a jeho oko-
lie sa so svojimi prírodnými, historickými a 
kultúrnymi danosťami stáva vyhľadávanou 
destináciou domácej a zahraničnej klientely. 

Predkladaný projekt jednoduchým a fi-
nančne nenáročným spôsobom – rozšírením 
existujúceho systému náučných  chodníkov a 
vybudovaním rozhľadne na najvhodnejšom 
mieste v katastri  rieši záujem turistov a cyk-
loturistov spoznávať krásy prírody. Zároveň 
zabezpečuje možnosť byť aj priamo informo-
vaný o navštívenom mieste, trase a zaujíma-
vostiach, ktoré nezainteresovaný nevníma. 

Vytvára ďalšie možnosti interaktívneho 
spoznávania lokálnych zaujímavostí v aktu-
álnom priestore a rozširuje obzor geografic-

kých znalostí. 
Cezhraničný význam projektu v jeho pria-

mom riešení je v rozšírení siete medzinárod-
nych cyklotrás na sprístupnenie prírodných 
a kultúrnych hodnôt a v plánovanom pobyte 
mladej generácie a zástupcov obce Jaworze, 
pri ktorom budú interaktívnou formou zo-
známení s praktickou realizáciou rozšírené-
ho náučného chodníka a turistickej rozhľad-
ne. V procese realizácie i po ukončení 
projektu je plánované zabezpečenie adekvát-
nej publicity v médiách regionálneho a ce-
loštátneho významu. Prezentácia výsledkov 
bude ďalším krokom na zvyšovanie kvality 
a širokospektrálnosti ponuky v oblasti, ktorá 
je jedným z najrýchlejšie rastúcich článkov 
hospodárskeho rozvoja Slovenska.

Rozpočet projektu je 39 813,68 Eur. Európ-
sky regionálny fond v prípade jeho schvále-
nia a zodpovedajúceho vyúčtovania pokryje 
85 % nákladov – 33 841, 62 eur, ďalšie kry-
tie v zmysle platnej schémy pre Slovenskú 
republiku je 10 %-ný príspevok zo štátneho 
rozpočtu (3 981,36 Eur). Vlastný vklad žia-
dateľa – obce Strečno, ktorá je však povinná 
projekt predfinancovať, bude 5 % nákladov 
(1 990, 70 eur). Projekt je v súčasnosti po 
podaní 8. septembra v procese formálneho 
hodnotenia a v prípade schválenia sa pristú-
pi k realizácii, ktorá je plánovaná na obdobie 
03/2017 – 01/2018. 

Strečno-Janovice, obnovme spoločne 
tradície

Už v minulom čísle avizované partnerstvo s 
českou obcou Janovice medzičasom dospelo 
ku konkretizácii náplne projektu na podporu 
kultúry a vzájomného spoznávania.

Únijné projekty

Strečno, ako hlavný partner, chce využiť 
možnosť túto možnosť programu spoluprá-
ce Interreg V-A SK – CZ pre rekonštrukciu 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce na Lesnej 
ulici na Dom remesiel a tradícií. Projekčná 
kancelária navrhla riešenie, ktoré v značnej 
miere zachová pôvodný charakter a v prípa-
de úspešnosti projektu zrejme príjemne pre-
kvapí a zhodnotí priestor v bezprostrednej 
blízkosti parkoviska pod hradom.

Obec Janovice má veľký záujem o obnovu 
tradícií, a preto zakomponovala do výzvy, 
ktorá podporuje práve túto oblasť, úpravu 
sály kultúrneho domu a tiež si nechala vy-
projektovať mobilné hľadisko a javisko pre 
prírodný amfiteáter. Každý cezhraničný pro-
jekt je samozrejme hodnotený tiež s ohľadom 
na spoluprácu partnerov. V našom prípade 
to budú aktivity, ktoré sprístupnia kultúrne 
hodnoty Strečna a Janovíc ich zástupcom a 
súborom. Okrem poznávania sú plánované 
aj vystúpenia na tradičných kultúrnych pod-
ujatiach v týchto obciach. Súčasťou projektu 
je aj propagácia, ktorá zvýrazní potenciál 
partnerov predovšetkým na poli kultúrneho 
a prírodného dedičstva.  Bude tiež podporou 
programu Spoločne bez hraníc financované-
ho z Európskej únie formou Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja, ktorý pokrýva ná-
klady každého schváleného projektu na 85%. 
Zvyšok je financovaný zo štátneho rozpočtu 
(10%) a vlastných zdrojov žiadateľa (5%).   
   Pavol Albrecht

Už tradične v čase jesenného slnovratu 
sa v našej obci v areáli futbalového ihriska 
uskutočnilo ukončenie vodáckej sezóny, 
ktorú zorganizovala TJ Sokol Žilina. Bol to 
12. ročník raftových pretekov v splavova-
ní rieky Váh v úseku Lipovec – Strečno v 
dĺžke cca 13 km. Na poslednú chvíľu sa do 
súťaže tento rok prihlásilo družstvo, ktoré 
reprezentovali zástupcovia Futbalového 
klubu Strečno - výbor, hráči a starosta obce. 
Družstvo dostalo názov Starosta Strečno a 
posádku tvorili: Peter Tichý, Dušan Zajac, 
Peter Sokolovský, Peter Ilovský, Jakub Be-
háň, Vojtech Oberta ml. a Dušan Štadáni. 
Boli sme zaradení  do kategórie C7 – raft 
obsahujúci 7 členov posádky. V rámci sú-
ťaže sme boli súčasťou kategórie C6 – raft 
muži. Toto boli prvotné informácie, ktoré 
sme obdŕžali pri prihlásení sa do súťaže. 
Keďže väčšina z nás v rafte ešte nesedela, 
náš prvotný úmysel bol zúčastniť sa súťaže 
a dôjsť do cieľa s rovnakým počtom členov 
posádky ako na jeho štarte. Po príjazde 
na miesto štartu nám bol pridelený veľký 
7-miestný raft a po obdržaní záchranných 

viest z nás začala opadávať prvotná myš-
lienka. Nalodili sme sa na miesto štartu a 
vzájomným ,,hecovaním“ 54 posádok bolo 
jasné, že naša plavba nebude iba rekreač-
ná, ale ideme zabojovať o dobrý výsledok. 
S napätím sme očakávali signál odštarto-
vania. Prišla hodina ,,h“ a súťaž začala. 

Na štarte sme mali pomerne dobrú pozí-
ciu, ktorú sme si udržiavali až po Bariéro-
vú, miesto, kde naši pltníci začínajú plavbu 
plťami. 

Od tohto miesta až po začiatok Doma-
šínskeho meandra sa zrazu prejavila nevý-
hodnosť veľkého raftu. Voda Váhu v tomto 
úseku začala s nami krútiť zo strany na 
stranu. S veľkým vypätím síl sme sa ju sna-
žili viesť priamo v smere toku vĺn. V týchto 
miestach sme stratili tretiu pozíciu, kedy 
nás predbehli  2 posádky z kategórie C6 s 
ľahšími a kratšími raftami. To nás neodra-
dilo, nakoľko náš kormidelník Peťo Tichý 
nás neustále povzbudzujúco hnal dopredu. 
V niektorých momentoch sme si pripadali 
ako otroci ,,s roubíkmi v ústach“ veslujúci 
loď v jednom zo slávnych filmových príbe-

hov o Angelike. Podarilo sa, v úseku pod 
Starým hradom sme  následne predbehli 
jednu z predchádzajúcich posádok. Blí-
žil sa úsek ,,kamenného poľa“ a v zákrute 
pred strečnianskym hradom sme takmer 
dosahovali métu 3. miesta a povzbudzo-
vaní divákmi na moste to vyzeralo ako na 
pretekoch Formule 1.  

Aj napriek skvelému kormidelníkovi 
nám už sily dochádzali a do cieľa sme sa 
doplavili na peknom 4. mieste s celkovým 
časom 1h16:47 so stratou na prvého 4:44 
min. O to väčšie prekvapenie nás čaka-
lo pri vyhlasovaní výsledkov, keď sme sa 
postavili na 2. stupeň víťazov v spoločnej 
kategórii C6 Muži. V tom momente z nás 
opadla únava a svalovica a radovali sme sa 
z pekného umiestnenia. Kto by na začiatku 
pretekov povedal, že my, i keď športovci, 
ale vodácki amatéri dosiahneme také pek-
né umiestnenie. 

Záverom by sme sa chceli poďakovať 
organizátorom týchto pretekov za krásny 
športový zážitok a tešíme sa ďalší ročník.

(DS) 

Raftingové preteky 2016
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Prišiel mesiac september a čo by to bol za 
mesiac bez turistiky. Ladikbus s posádkou 
v počte 43 sa vybral v jedno sobotné ráno 
do pýchy Slovenska, do Tatier. Už od rána 
počasie vyzeralo pekne a dokonca nám 
prialo celý deň. Vysadli sme v Kežmar-
ských žľaboch a odtiaľ sme sa rezkým kro-
kom pobrali chodníčkom na chatu Plesni-
vec. Nie krátka cesta, no krásna. Po chvíli 
chôdze sme stretli malú spoločnosť- hada. 
Nežné pohlavie bolo samozrejme mierne 
vystrašené, ale Palko Tavač nebojácne zo-
bral palicu a hada odhodil do kríkov. Ces-
ta pokračovala cez les po miernom úpeku 
s občasnými prestávkami na doplnenie 
energie. Na chatu sme prichádzali ako švá-
by. Po troche. Chvíľu sme posedeli, niečo 
zjedli, vypili, kúpili a pobrali sa po zelenej 
značke na Veľké biele pleso. Po chodníku 
sme sa roztrúsili a postretali aj iných turis-
tov. Nielen zo Slovenska. Slnko stále viac a 
viac svietilo, tak sme sa moc nezdržiavali a 
po malej prestávke na Veľkom bielom ple-
se sme sa pobrali na to Zelené. A nechý-
bala ani mätúca informácia. Na Zelené po 
červenej. Dorazili sme. Hladní, smädní, 
mierne ustatí a nebolo miesto sadnúť si. 
Neskutočne veľa národa tam bolo. Rad 
na kofolu, pivo, čaj, polievku, turistické 
známky pokračovala pomaly už na chod-
ník, odkiaľ sme práve prišli. Ale samozrej-
me sme si našli nejaké skaly na sedenie a 
najedli sme sa. Počkali sme, kým budeme 
všetci a pri plese sme si spravili spoločnú 
fotku. Potom sme sa rozdelili na dve skupi-
ny. Jedna išla smerom na Veľkú Svišťovku 
a druhá po „asfaltovej“ ceste do Tatranskej 
Lomnice. Trasa na Svišťovku nebola ná-
ročná, ale vždy sa nájde nejaké negatívum 
cesty. Chodník bol celkom mierny, nie 
prudký, ale ani rovný. V okolí neho bola 
pichľavá rodina zelených dikobrazov- ko-
sodrevina. Na vrchole boli kňazi, ktorí si 
spravili vlastnú omšu na Svišťovke. Prečo 
nie? Navzájom sme sa počkali a pomaly, 
cestou dolu, sme sa poberali na Skalnaté 

pleso. Ľahkou chôdzou sme po chvíli zis-
tili, že ak chceme ísť lanovkou do Lomni-
ce, treba si pohnúť. Niektorí teda zrýchlili 
tempo. Stále bolo veľmi teplo, no začalo už 
trochu povievať. Také ideálne počasie na 
turistiku. Po príchode na Skalnaté pleso si 
pár ľudí kúpilo lístky na lanovku a tí os-
tatní išli pešo. Z lanovky bolo veľmi dobre 
vidno, kto a ako rýchlo ide pešo dolu. La-
novka sa zrazu ocitla na dne v Tatranskej 
Lomnici a posádka z nej vykročila hneď 
smerom k jedlu. Treba do tela dostať aj 
niečo teplé, nie len rožky alebo chlieb. Ča-
kalo sa na ostatných „pešituristov“ a našli 
sme sa aj so skupinkou, ktorá nešla na Sviš-
ťovku. Dostali zlú navigáciu, kde sa máme 
stretnúť, tak sa trochu stratili. Volali sme a 
našli. Pomaly sme sa zberali do autobusu a 
išli domov. Pri pohľade na našu pýchu sa 
stačí len pousmiať. Môžeme byť hrdí na to, 
čo tu máme.                 Katka Ďurčová

September na horách

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Strečnianskym náučným chodníkom
1. októbra  sme absolvovali už 5. ročník 

Strečnianskeho náučného chodníka. Ráno 
sa stretlo vyše 60 turistov, ktorí si opäť (ale-
bo prvý krát) išli vyskúšat túto prechádzku 
naším chotárom. Počasie bolo ako vždy, 
objednané. Krásne a slnečné. 

Vyštartovali sme po ulici Kováčskej sme-
rom pod Špicák, kde sme sa napojili na 
žltú značku. Asi za dve hodiny sme do-
razili na sedlo Pod Kojšovou. Poniektorí 
odbočili pozrieť či nepodrástli skaly na 
Havranke, další sa vydali priamo po mod-
rej značke do sedla Javorina. Na najvyššom 
bode trasy bolo potrebné doplniť ener-
giu na záverečný zostupom na Domašín. 
Okolo poludnia sme vyrazili  po červenej 
značke smerom do Strečna. Pod sedlom 
Rakytie sme pri vysielači prudko odbočili 
doprava na zeleno-biely chodník smerom 
na Domašín. Okolo pol druhej sme do-
razili na chatu na Domašíne. Už nás tam 
čakalo veľa ľudí. Niektorí prišli peši, inou 
trasou, iní prišli motorizovane. Guľáš od 
hlavného kuchára Mariana Obertu bol vy-
nikajúci. Však sa ho vydalo skoro 120 ta-
nierov a všetci si pochvaľovali. Po dobrom 
guľášiku sme si dali pivko a kávičku. Komu 
bolo ešte málo jedla, v ponuke bol aj chlieb 
s masťou a cibuľou. Domov sme sa dostali 
rôzne. Niektorí využili možnosť plavby na 
plti z Barierovej do Strečna, iní obnove-
ným chodníkom po zeleno-bielej značke 
sa dostali k hradu Strečno a odtiaľ domov. 
Zase jeden pekný výlet za nami.

UHLÍK

Dňa 3.septembra sa v poľskom Jaworze konala súťaž strong drwal - silný drevorubač. Pri po-
žiarnych zásahoch treba silných chlapov, ktorí zvládnu ťažké prekážky pri hasení, tak aj naši 
hasiči si zmerali sily pri práci s drevom. Na štart sa postavilo 12 družstiev, z toho sme my mali 
v zastúpení 2 družstvá. Súťažilo sa v pílení drevených klátov na presnosť a na čas motorovou 
pílou. Keď pri zásahu nie je po ruke motorová píla, postačí aj ručná. Tak naši chlapci dali do 
toho svoje sily a poťahovali pílu medzi sebou a klát bol rýchlo prerezaný. Ďalšou úlohou bolo 
kálanie klátov. Našou úlohou bolo rozrúbať klát na štyri časti, a to čo najrýchlejšie. Poslednou 
úlohou bolo premiestniť dvojmetrové polená na istú vzdialenosť, taktiež na čas. Medzi súťa-
žiacimi boli zdatní muži, ale naši hasiči sa nedali zahanbiť. Získali sme 4. a 7. miesto, takže 
našich hasičov neprekvapí žiadna kalamita s drevom, lebo sú pripravení ju zdolať.

Súťaž v JAWORZE
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Žiaci:
Prípravka:

 Naši najmladší futbalisti mali na jeseň sú-
ťaž ObFZ Žilina v podobe 5-tich turnajov. 
Prvý turnaj sa hral u nás v Strečne 10.9.2016. 
Naše družstvo po výbornom výkone tento 
turnaj vyhralo. Poradie:1.STREČNO, 2.BÁ-
NOVÁ, 3.ROSINA, 4.RAJ.TEPLICE-KON-
SKÁ, 5.STRÁŇAVY

Druhý turnaj sa hral 24.9.2016 v Rosine.
Tam bolo poradie:1,BÁNOVÁ, 2.ROSINA, 
3.STREČNO, 4.RAJ.TEPLICE-KONSKÁ,5.
STRÁŇAVY

Tretí turnaj sa hral 2.10.2016 v Stráňavách.
Tento turnaj nám vôbec nevyšiel. Možno 
preto,že sa hral v nedeľu a nie v sobotu ako 
tie ostatné turnaje.Poradie:1.ROSINA,2.RAJ.
TEPLICE-KONSKÁ,3.BÁNOVÁ, 4.STREČ-
NO,5.STRÁŇAVY

Štvrtý turnaj bol 8.10.2016 v Bánovej. Na 
tomto turnaji to bolo veľmi vyrovnané, prví  
traja mali rovnaký počet bodov a rozhodo-
valo skóre. Poradie:1.BÁNOVÁ,2.ROSI-
NA,3.STREČNO,4.RAJ:TEPLICE-KON-
SKÁ,5.STRÁŇAVY

A piaty turnaj sa odohral 15.10.2016 na 
umelej tráve v Rajeckých Tepliciach-Kon-
skej. Bol to pre nás dosť smolný turnaj, ne-
prehrali sme, ale po troch remízach a jednej 
výhre sme boli opäť tretí. Poradie:1,BÁNO-
VÁ,2.RAJ.TEPLICE-KONSKÁ,3.STREČ-
NO, 4.ROSINA,5.STRÁŇAVY

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí 
nás sprevádzali a podporovali a aj tým, ktorí 
nám pomohli pri príprave domáceho tur-
naja. Ďakujem aj Marekovi Bukovinskému 
za prepravu autobusom na turnaj do Raj.
Teplíc a aj rodičom za prepravu na ostatné 
turnaje. Teraz už budeme trénovať v telo-
cvični  streda – sobota. Ak má niekto aj z 
predškolákov záujem o futbal, priveďte ho k 
nám.A tak isto, ak má niekto záujem mi po-
môcť pri tréningoch,tak nech príde do telo-
cvične v stredu od 15,30-17,30 hod. alebo v 
sobotu od 9,00-11,00 hod. Budem veľmi rá-
d,ak nás bude viac pri deťoch, lebo keď ich je 
veľa, nedá sa dobre kontrolovať ich činnosť.

Ešte by som chcel spomenúť jedného „cha-
lana“ zo Strečna, ktorý začínal  s futbalom v 
Strečne, teraz hráva v MŠK Žilina a bol vy-
braný do reprezentácie SR v kategórii U-15.
Volá sa Ľubomír Belko. Bol som si pozrieť 
zápas SR –Švajčiarsko, kde Ľubo chytal celý 
zápas(vyhrali sme 4:2). Ale ten pocit, keď 
hrá slovenská hymna a vidíte medzi  11-
timi reprezentantmi aj „chalana“ zo Streč-
na, je nádherný. Dúfam, že to dotiahne až 
do seniorskej reprezentácie. Družstvo prí-
pravky tvorili hráči (nar.2007 a mladší). Na 
fotke z víťazného turnaja v Strečne. Horný 
rad zľava: Peťo Kováč, Miško Taraba,Mar-
kus Chovanec, Marek Praták, Matej Repáň, 
Erik Škorvánek, Jurko Ilovský. V pokľaku 
zľava:Andrej Kazimír, Martin Brandýsky, 
Šimon Fraško, Matúš Belko, Alex Dugovič, 

Paťo Hauer, Tomáš Ritkav, Simon Škripek a 
ešte tam chýba Adam Klocáň.                Peter  
Beháň

Starší žiaci :
Sezóna 2016/2017 – jesenná časť 
Tréner: Vojtech Oberta ml.
V družstve starších žiakov zápasíme s 

menším počtom hráčov vo vyššej vekovej 
kategórii. Starších hráčov pod vedením kapi-
tánky Kristíny Hauerovej dopĺňame o mlad-
ších, menej skúsených hráčov. Naše družstvo 
nestačilo na fyzicky a herne vyspelejších 
hráčov z iných tímov. Tento nedostatok sa 
prejavil vo výsledkoch nášho tímu. Výsledky 
neodrážajú výkony a nasadenie jednotlivých 
hráčov v zápasoch, ktoré sú často na výbor-
nej úrovní.

 Preto sa nesústredíme na tabuľkové posta-
venie, ale kladiem dôraz na výchovu a moti-
váciu, ktoré sú v tomto veku dôležitejšie. Na 
jeseň sa nám podarilo zatiaľ získať 13 bodov, 
ktoré nás posunuli na 9. miesto. Nastrieľali 
sme 24 gólov, z ktorých polovicu dal náš naj-
lepší strelec Michal Beháň. Posledný zápas 
odohrajú starší žiaci v Ďurčinej. Po tomto 
zápase náš čaká krátka prestávka. Prvý jarný 
zápas nás čaká až v apríli, preto máme dosta-
tok času na zimnú prípravu.  

Mladší žiaci :
V tomto ročníku sme sa prihlásili do tur-

najového modelu súťaže mladších žiakov. Sú 
to hráči z ročníkov 2004 až 2006. Hrá sa na 
zmenšenom ihrisku – na šírku veľkého ihris-
ka. Brány veľkosti 2x5 m, hrací čas jedného 
zápasu 2x20 min. Družstvá sa na turnajoch 
striedajú , takže sa stretávajú aj s inými sú-
permi počas rôznych turnajov.

Odohrali sme 4 turnaje- v Turí, v Predmie-
ri, v Strečne a v Rajeckých Tepliciac.  Na jar 
odohráme ďalšie 4 turnaje. Tento model je 
veľmi prínosný pre deti. Zahrajú si v sobo-
tu  3-4 zápasy proti svojim rovesníkom a na 
konci sa urobí vyhodnotenie turnaja a udelia 
sa jednotlivé ocenenia. Nerobí sa dlhodobá 
tabuľka, ale každý turnaj sa posudzuje jed-
notlivo. Hráči dostávajú dostatok priestoru a 
minutáže na ihrisku počas viacerých zápa-
sov, hrajú proti vekovo rovnakým hráčom, 
čo umožňuje lepší a rýchlejší rozvoj  techni-
ky a celkového herného prejavu hráčov. 

Na turnajoch sa nám pomerne darilo : v 
Turí sme obsadili 1. miesto, v Predmieri sme 
boli na 3. mieste, v Strečne sme obsadili 2. 
miesto a v Rajeckých Tepliciach sme boli na 
1. mieste. 

Naša ďalšia činnosť: Aktuálne plánujeme 
počas jesenných a zimných mesiacov  tré-
ning 2 x týždenne v telocvični a 1x tréning 
alebo zápas vonku (podľa počasia, alebo si 
zájdeme a prenajmeme niekde umelú trávu 
v okolí Žiliny), viac tréningov v telocvični sa 
vzhľadom na jej vyťaženosť aj inými šport-
mi a krúžkami nedá plánovať a u nás v obci 
vonkajšie ihrisko s umelou trávou, ktoré sa 
dá v zime využívať, nemáme.               Róbert 

Benedig
Turnaj mladších  žiakov

sobota 15.10.2016 v Strečne 
V sobotu 15.10. 2016 sa v Strečne konal 

preložený turnaj ml. žiakov  za pekného sl-
nečného, ale veľmi veterného počasia.

Turnaja sa zúčastnili družstvá ml. žiakov : 
Predmier, Rosina, Hliník a domáce družstvo 
Strečno. 

Na dobre pripravenom ihrisku sa hralo sú-
bežne na dvoch menších ihriskách podľa ofi-
ciálnych rozmerov pre kategóriu ml. žiakov s 
veľkosťami bránok 2x5 m. 

Každé družstvo odohralo 3 zápasy 2x20 
min, systém turnaja každý s každým.

Tréneri povzbudzovali svojich hráčov k 
dobrým výkonom a tí sa prezentovali  dob-
rou  hrou a peknými gólmi. Viacero hráčov 
sa presadilo svojou dobrou technikou. Je 
predpoklad vychovať z nich dobrých futba-
listov, ak budú naďalej rozvíjať svoj talent a 
potenciál.

Organizátori turnaja FK Strečno pripravili 
pre hráčov malé občerstvenie a hlavne teplý 
čas. Boli udelené individuálne ocenenia :

Najlepší strelec : Michal Beháň , Strečno, 6 
gólov

Najlepší brankár : Tobias  Fuka, Hliník, ne-
dostal žiaden gól

Najlepší hráč:  Jakub Turský, Rosina 
Umiestnenie :
1. Hliník  11:0 9
2. Strečno  14:7 6
3. Predmier  0:8 1
4. Rosina  3:13 1
Výsledky zápasov:
Rosina – Predmier 1:1
Predmier  -  Strečno 0:5
Rosina – Hliník  0:4
Strečno – Rosina  9:3
Predmier – Hliník 0:3
Strečno – Hliník  0:4
Veríme, že sa tieto turnaje osvedčia a budú 

organizované aj v ďalšom období.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Róbert Benedig – organizátor turnaja, FK 

Strečno 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým 
členom FK Strečno. Hlavne ľuďom, ktorí 
sa starajú o celkovú prípravu domácich zá-
pasov – hlásateľovi Don Kamilovi (Kamil 
Tichý), hospodárovi a jeho pomocníkom 
za prípravu a starostlivosť o ihrisko, kvalit-
nej obsluhe v bufete, taktiež obetavej Betke 
Dugovičovej a jej pomocníčkam za prípra-
vu občerstvenia počas jesennej časti, kame-
ramanovi Mirovi Kubovi, usporiadateľskej 
službe, obecnému úradu  a všetkým, ktorí 
pomáhajú FK v našom fungovaní. 

Róbert Benedig ,manager FK Strečno 
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 28. októbra 2016 v náklade 350 

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

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

Dorast :
Naši dorastenci  odštartovali prípravu na 

sezónu 2016/2017 mesiac pred začatím 4. 
ligy dorast sever, skupina A . Naši chalani 
disponujú súdržným kolektívom, čo ich 
posúva ďalej aj na ihrisku. Po ukončení 
trénovania Ľubomíra Belku, ktorému aj 
touto cestou ďakujeme za spoluprácu, za-
čali trénovať  pod vedením staronového 
trénera Jozefa Samca. Tréningy absolvujú 
trikrát týždenne. Základ je dobrá spolu-
práca s trénerom. Kostru tímu opustil po 
vydarených sezónach Frederik Beháň, kto-
rý prestúpil do 2. ligového tímu Tj Stráža. 
Naopak pribudli hráči, ktorí už dosiah-
li dorastenecký vek, a to Marián Beháň, 
Dominik Haluška, Andrej Jankulár a po 
prestupe z TJ Považan Nezbudská Lúčka 
aj Nikolas Beháň. Dorastenci majú taktiež 
možnosť navštevovať posilňovňu v areáli 
futbalového ihriska, a tak skvalitňovať svo-
je fyzické schopnosti.  

Jednotlivé zápasy : 
FK Strečno- MFK Kysucké Nové Mesto 

B - 3:0 kontumačne
FK Strečno- ŠK Radoľa - 5:1 Góly Streč-

na: J.Melo2x, T.Čičmanec , A.Zaťura , B.Sa-
mec

TJ Slovan Podvysoká- FK Strečno- 1:2 
Góly Strečna : T.Škripek, J.Peťko

ŠK Čierne- FK Strečno - 3:6 Góly Streč-
na: J.Melo 2x, J.Peťko 2x, E.Hauer, T.
Čičmanec, 

FK Strečno- TJ Snaha Zborov nad Bystri-
cou - 3:1 Góly Strečna : B.Samec, J.Peťko, 
T.Čičmanec

OŠK Nededza- FK Strečno - 2:0
FK Strečno - OŠK Baník Straňávy - Góly 

Strečna : E.Hauer, A.Zaťura, J.Peťko
FK Strečno- TJ Višňové -  0:0
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou- FK 

Strečno-  Góly Strečna : B.Samec, A.Zaťu-
ra, J.Melo

FK Strečno - TJ Slovan Skalité - 1:0 Góly 
Strečna : A.Zaťura

FK Rajec - FK Strečno - 4:1 Góly Strečna 
: J.Melo

FK Strečno- TJ Tatran Oščadnica  6:0, E. 
Hauer 4, Zaťura 1, Čičmanec 1

TJ Fatran Varín – Fk Strečno hrá sa 
30.10.2016

Našim dorastencom chýba hlavný stre-
lec, ktorý by rozhodoval dôležité zápasy. 
Postupom času sa ale prebúdzajú hlavné 
opory mužstva. Zatiaľ sa našim chlapcom 
gólovo darí takto:

J.Melo, E. Hauer - po 6 gólov, J.Peťko – 5 
gólov, A.Zaťura – 5 gólov, T.Čičmanec – 4 
góly, B.Samec 3 góly, T.Škripek 1 gól .

Muži:
Jarné sklamanie vystriedala radostná je-

seň...
Po nevydarenej minulej sezóne  sa A-

-mužstvo ponaučilo  a v novom prebieha-
júcom ročníku 2016/17 našej futbalovej 
verejnosti prinavrátilo radosť z futbalu. 
Letná príprava sa začala úspešným účin-
kovaním na tradičnom Memoriáli Karola 
Najšla, kde sme obsadili 1.miesto po ví-
ťaznom finále 2:1 nad domácou Nezbud-
skou Lúčkou. Historicky prvýkrát sme sa 
zúčastnili 1.kola Slovnaft Cupu, v ktorom 
sme privítali najťažšieho možného súpe-
ra OŠK Teplička nad Váhom. Slovenský 
pohár na Radinové prilákal veľmi peknú 
divácku kulisu. Bohužiaľ, nepodarilo sa 
nám prekvapenie. Preukázala sa kvalita-
tívna úroveň o 2 ligy vyššie a prehrali 2:4.  
Generálka na majstrovskú súťaž sa konala 
v susedných Stráňavách. Po sympatickom 
výkone sme v samom závere inkasovali a 
1:2 prehrali. Pod vedením trénera Dušana 
Zajaca muži úspešne odštartovali sezónu 
domácou vysokou výhrou 6:1 nad Bytči-
cou. V 2.kole sme cestovali do Belej. Od 
začiatku zdravo nabudení tento zápas naši 
hráči zvládli na výbornú a po výhre 3:1 si 
odviezli radostné 3 body. Po 3. odloženom 
kole s Varínom sme pre nepriazeň počasia 
cestovali k nováčikovi do Rudinskej. I na-
priek našim dvom regulérnym neuznaným 
gólom a množstvu ďalších zahodených 
šancí sme odchádzali naprázdno. Po tomto 
neúspechu sme si napravili chuť hladkým 
víťazstvom 4:1 nad Zborovom. O týždeň 
sme sa predstavili  v Štiavniku. Chlieb sa 
lámal  v poslednej 20-minútovke, kedy 
sme sa dokázali 2-krát strelecky presadiť 
a odviezli sme si ďalšie 3 body. Následne 
nás čakal nesmierne ťažký troj – duel na 
Radinovom. Najprv sviatočná septem-
brová odložená dohrávka  s Varínom. Po 
vyrovnanom remízovom 1.polčase bolo 
druhé dejstvo jednoznačne v našej réžii a v 
derby sme 3:1 zvíťazili. O 3 dni neskôr sme 
si zmerali sily s húževnatým nepríjemným 
Skalitým. Kysučanov sme uzemnili v prie-
behu prvých 10 minút 2.polčasu, kedy sa 
nám podarilo „nasúkať“  3 rýchle góly a 
tak aj zlomiť odpor súpera. A do tretice 
všetko dobré! Prišiel dlho očakávaný duel 

so sebavedomým nováčikom Višňové. 
Síce  začali lepšie s vedúcim gólom, avšak 
naši pltníci  rýchlo odpovedali, kto je tu 
doma. V podobe troch presných zásahov 
(+ nepremenená penalta) sme Višňovému 
pripravili prvú prehru. Tu sa nám značne 
zúžil hráčsky káder. Zranili sa Andrej Ba-
rošinec (rameno) a Peter Ilovský (členok).
Marek Beháň pracovne odišiel do zahra-
ničia (Island). Už od prvého kola sme ne-
mohli počítať s  Jakubom Ďurišom (pruh) 
a Miroslavom Tučníkom (triesla). Maród-
ka sa rozrástla a v nasledujúcich zostava-
júcich 5-tich dueloch sme zostavy horko- 
ťažko skladali. Po úspešnom domácom  
hattricku sme išli bojovať o 1.priečku do 
„obľúbenej“ Terchovej. V divácky atraktív-
nom zápase sme podali bojovný kolektív-
ny výkon, ktorý však nestačil ani na bod. 
V hre smerom dopredu sme boli nevýraz-
ní , málo nebezpeční a v 80.minúte sme v 
zadných radoch urobili osudnú chybu, po 
ktorej padol jediný gól zápasu. Chuť sme 
si napravili vydretým víťazstvom 2:0 nad 
Čiernym, kedy sme potleskom privítali na-
vrátilca Palka Kopáska. Nasledoval druhý 
Rajec. Tu sme podali najslabší výkon celej 
podzimnej časti! V poslednom domácom 
zápase nás čakal nepríjemný Predmier, čo 
sa aj potvrdilo. Hneď na začiatku v 11.mi-
núte po nešťastnom súboji sme prišli o 
Tomáša Trpiša (meniskus+kolenné vazi-
vá). Chlapci zabojovali za neho a ešte do 
polčasu po peknej kombinačnej akcii sme 
išli do vedenia. Škoda opäť nepremenenej 
penalty, ktorá nás mohla upokojiť. Na-
nešťastie sme záver zvládli a spečatili  do-
mácu neporaziteľnosť bez straty bodov. Po 
tomto úspechu sme si definitívne zabezpe-
čili veľmi peknú potešujúcu 3.priečku po 
jeseni. Strelecky sa najviac darilo kanonie-
rom Tiborovi Kašjakovi (11 gólov) a kapi-
tánovi Jakubovi Beháňovi (9 gólov).

Na záver by sa chcel klub, realizačný 
tím a samotní hráči veľmi pekne poďa-
kovať našim verným priaznivcom, ktorí 
nás chodili povzbudzovať v hojnom počte 
nielen doma, ale aj na súperových pôdach. 
Miestami sme sa cítili aj na súperových ih-
riskách ako doma. Ďakujeme!!!

Ing.Peter Dugovič,vedúci mužstva dospe-
lých

Úspešná jesenná časť sezóny 2016/17 sa blíži ku koncu.
Muži a dorast atakujú čelo tabuliek !

OZNAM FK Strečno
FK Strečno oznamuje širokej verejnos-

ti, že je možnosť prenajať si na oslavy, 
posedenia, stretnutia a pod. zrekonštru-
ovanú športovú budovu „Koniareň „ s 
terasou,  posedením a trávnatou plochou 
na ihrisku Radinové. V prípade záujmu 
kontaktujte: Štefan Oberta 0903 822 974, 
podpredseda klubu FK Strečno
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Milí spoluobčania, tak ako po iné 
roky, aj v teraz sa k Vám prihová-

ram v tomto predvianočnom období. Chcel 
by som Vám priblížiť a zhodnotiť končiaci 
sa rok z pohľadu štatutára obce. Na tento 
rok boli finančné prostriedky naplánované 
hlavne na dokončenie MŠ, aby sme uspo-
kojili potrebu  prijatia väčšieho počtu  detí 
s nástupom do MŠ od nového školského 
roka 2016/2017. I keď nám boli na tento 
účel koncom r. 2015 Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR pridelené 
prostriedky  vo výške 54 000,- Eur na vy-
tvorenie novej triedy, ani zďaleka nepo-
stačovali na to, aby mohli deti nastúpiť do 
MŠ. Z vlastných zdrojov obec v priebehu 
roka 2015 a 2016 postupne uvoľnila 204 
947,95 Eur na dokončenie 1.etapy. Navy-
še obec riešila aj požiadavku rodičov na 
zrekonštruovanie sociálnych zariadení na 
1. a  2. podlaží.  Na tento účel boli na zá-
klade rozhodnutia poslancov OZ uvoľnené 
prostriedky z rezervného fondu obce vo 
výške 33 227,31 Eur. Vďaka vyvinutému 
úsiliu zamestnancov OPS Strečno, s.r.o. sa 
mohli rodičia detí tešiť, že od septembra 
bola otvorená nová trieda a všetky žiadosti 
o prijatie detí do MŠ boli uspokojené. Mo-
mentálny stav detí je 89, tento počet vychá-
dza z evidencie  EDU- zber pre Minister-
stvo ŠVVaŠ SR . V predchádzajúcom roku 
mala MŠ stav len 66 detí. 

Z ďalších investícií, ktoré musela obec 
zabezpečiť, bola oprava Hradnej ulice 2. 
časť od otočky na hrad po prvú zástavbu v 
smere do doliny, na ktorú bolo obci schvá-
lených 9504,- Eur z fondu Lesov SR š.p. 
Obec prispela svojou spoluúčasťou vo výš-
ke 6087,24 Eur. Ďalej obec v nebezpečnom 
úseku na Hradnej ulici oproti ,,Macovi“ 
financovala náklady na realizáciu cestných 
zvodidiel vo finančnom objeme 11 100,60 
Eur. 

V rámci bezpečnosti na cestách obec rea-

Obecné zastupiteľstvo
Dňa 24.10.2016 sa konalo 15.zasadnutie 

OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 
hlavný kontrolór obce p. Lingeš, Ing. Július 
Ilovský, Mgr. Darina Melová, p. Michal Mo-
čol, Ing. Jaroslav Jakubík ODI Žilina, Ing. 
Vladimír Barčiak, p. Samuel Beháň, p. Pat-
rik Sventek a zapisovateľka Bc. Škripková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 72/A volí návrhovú komisiu 

v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Ing. Róbert 
Benedig. Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-4.     

Uznesením č. 72/B volí overovateľov ko-
misie v zložení: Beáta Badibangová, Peter 
Oberta. Hlasovanie: 5-0-0-4.     

Uznesením č. 73 OZ schvaľuje program 
15.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 6-0-0-3.   

2. Kontrola uznesení

Starosta informoval poslancov o zrealizo-
vaní opravy informačných tabúľ a máp pri 
studni, TIK-u a pod hradom.

Uznesením č.71/1 OZ berie informáciu na 
vedomie.

3. Schválenie 4. zmeny rozpočtu.
Starosta obce informoval poslancov o 4. 

zmene rozpočtu na rok 2016. K predloženej 
zmene rozpočtu vyjadril kontrolór obce sú-
hlasné stanovisko. 

Uznesením č. 74 Obecné zastupiteľstvo  v 
Strečne schvaľuje 4. zmenu rozpočtu na rok 
2016. Hlasovanie:  7–0-0-2.

4. Schválenie financovania projektu 
cezhraničnej spolupráce SR-ČR.

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, INTER-
REG V-A SK-CZ/2016/03 obec Strečno 
pripravila projekt ,,Zvýšenie atraktívnos-

Veľa zdravia,
pohody

a dobrých činov
Vám želá

redakcia Strečnianskeho hlásnika

V čase adventu dostalo Strečno malý 
darček: umelecký pohľad na náš hrad, 
zostavený z fotografií našich i cezpoľných 
autorov.

Tento - dnes už verejne prezentovaný 
„film“ - vznikol najskôr z mojej osobnej 
potreby urobiť si kompozíciu obrazov hra-

du. Médiá sú bohatým zdrojom informá-
cií, takže to nebol až taký problém.

Oslovila som aj p.Pavla Ďurču, či by mi 
neposkytol nejaké zábery. Ochotne pristú-
pil k veci a navrhol, aby sa video prezen-
tovalo verejne a jeho prvé uvedenie by sa 

Hrad Strečno

Pokračovanie na 3. strane »

Pokračovanie na 4. strane »
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»  Dokončenie z 1. strany
lizovala okrem spomaľovacích prahov (re-
tardérov) na vybraných úsekoch miestnych 
komunikácií v hodnote 5790,20 Eur aj pro-
jekt Detského dopravného ihriska v areáli 
ZŠ vo výške 3216 Eur  s podporou nadácie 
KIA Pontis vo výške 2730 Eur. 

Okrem ďalších menších investícií podpo-
rených Fondom na podporu umenia v ges-
cii Ministerstva kultúry SR na doplnenie 
knižničného fondu a realizácie skvalitnenia 
interiérového vybavenia obecnej knižnice 
(uvádzame na inom mieste) sa obec  hlavne 
zameriava na využívanie možností podpo-
ry rozvoja obce z prostriedkov EU aktív-
nym zapájaním sa  do vyhlásených výziev 
v rámci cezhraničnej spolupráce a výziev 
vyhlásených jednotlivými ministerstvami v 
rámci rôznych operačných programov.

V tomto roku sme sa zapojili do výzvy 
MŽP v operačnom programe Kvalita ži-
votného prostredia s projektom zberného 
dvora s celkovými nákladmi 398 685,73 
Eur, v ktorom sme boli úspešní a jeho re-
alizácia sa uskutoční v priebehu roka 2017 
(informácie o projekte uvádzame na inom 
mieste).  Ďalší projekt, ktorý bol kladne 
posúdený hodnotiacou komisiou, bol po-
daný v rámci cezhraničnej výzvy Poľsko 
– Slovensko v prioritnej osi 1 ,, Ochrana a 
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia.“ V tomto projekte, 
ktorý bude realizovaný tiež v nasledujúcom 
roku, sa okrem iného rozšíri  náučný chod-
ník  a vybuduje turistická  rozhľadňa. Obec 
sa bude na tomto projekte spolupodieľať vo 
výške 5% (t.j.1925 Eur), celkové náklady na 
projekt sú 38500 Eur.

V štádiu posudzovania sú podané projek-
ty cezhraničnej spolupráce Spájame  Streč-
no, Nezbudskú Lúčku a Jaworze – cezhra-
ničné miesta s jedinečnými hodnotami a 
Strečno Janovice – obnovme spoločne tra-
dície. Obidva, v prípade úspešnosti, budú 
významné, pretože ich náplňou okrem ak-
tivít vzájomného zblíženia partnerov a pro-
pagácie, je generálna rekonštrukcia lávky 
cez Váh, rozšírenie parkovacích plôch, väč-
ší komfort pre cyklistov a chodcov a zhod-
notenie objektu na Lesnej ulici vo vlastníc-
tve obce na Dom remesiel a tradícií. 

Každoročne sa snažíme spolu s poslanca-
mi OZ zostavovať rozpočet tak, aby uspo-
kojil základné potreby občanov a plánova-
né rozvojové aktivity. V priebehu roka sa 
niekoľkokrát  schvaľuje zmena  rozpočtu 
práve kvôli úspešnosti v jednotlivých vý-
zvach. Uvedomujem si, že prísľuby obča-
nom o napĺňaní predvolebných vízií sa 
nedajú niekedy splniť práve vďaka rôznym 
výzvam, ktoré je účelné využívať v posled-
nom programovom období podpory EU 
pre roky 2016 - 2020.  Zakaždým je to naša 
aktuálna reakcia na momentálne vyskyt-
nutú príležitosť riešiť investície občianskej 
vybavenosti v rozsahu, ktorý by sme iba 
obecným rozpočtom neboli schopní ani 
zabezpečiť. 

I keď v týchto projektoch je finančná 
spoluúčasť obce len 5%, obec si na ich re-
alizáciu musí zobrať krátkodobý prekle-
novací úver do doby ukončenia projektu a 
jeho následnej refundácie, čo v niektorých 
prípadoch predstavuje časové obdobie 1 
-2 roky. Jedným z takých posledných pro-
jektov bola obnova sály kultúrneho domu, 
ktorý sa realizoval v r. 2014 a refundácia 

Vážení spoluobčania,
o pár dní tu máme najkrajšie  sviatky 

roka – Vianoce. Čas, kedy sa stretávajú ro-
diny  k sviatočne prestretému stolu, aby si 
vychutnali  čaro rodinného puta.  Čas ra-
dosti, malých zázrakov a prianí. Je to ob-
dobie, keď sa každý z nás snaží byť so svo-
jimi blízkymi. Viac  si uvedomujeme silu 
lásky, priateľstva, úcty a obetavosti. Via-
noce sú sviatkami dobrých vzťahov me-
dzi ľuďmi. Pre mnohých sú príležitosťou 
na zmiernenie. Pre iných zasa príležitosť, 
aby rodine, priateľom či kolegom vyjadrili 
svoju vďačnosť. Tak, ako nás teší, keď sa 
darí nám alebo našim blízkym, mali by 
sme sa vedieť tešiť aj zo šťastia a úspechu 
iných. Len šťastní a spokojní ľudia si totiž 
vedia udržať zázračnú atmosféru Vianoc 
po celý rok. Zo srdca Vám prajem, aby 
Vám duše hrial nekonečný pocit šťastia a 
nech máte radostné Vianoce,  plné poho-
dy. Do nového roku 2017 Vám želám veľa 
zdravia, šťastia a tiež životnú iskru. Nech 
máte po celý budúci rok pokoj v duši. 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Milí spoluobčania.... finančných prostriedkov bola uskutočnená 
až v tomto roku. 

Ďalším projektom, za ktorý nám boli 
refundované prostriedky po 1. Roku, bol 
projekt Modernizácia verejného osvetlenia.  
Po realizácii projektu nebolo snáď občana, 
ktorý by sa netešil z toho, ako sa rozvíja ob-
čianska vybavenosť – väčšie pokrytie, ale aj 
zníženie energetickej náročnosti. Taktiež 
lávka cez Váh, ktorá je nielen spojnicou, ale 
tiež potenciálnym miestom určitého ne-
bezpečenstva, bola zabezpečená kvalitnej-
ším osvetlením. Tu  by som sa pozastavil, 
pretože už druhýkrát bolo osvetlenie naru-
šené vandalizmom – povytŕhaním káblov. 
Nefunkčnosť osvetlenia v takomto prípade 
nie je možné riešiť v rámci reklamácie a 
oprava pôjde na náklady obce. Uvedomuje 
si ten, kto to vykonal, svoju zodpovednosť 
nielen za ekonomickú stratu, ale predovšet-
kým za možné ohrozenie zdravia či života? 
Chráňme si našu spoločnú prácu a nedo-
voľme, aby nám ju hocikto ničil a bral chuť 
robiť  veci, ktoré slúžia pre všetkých.  Váž-
me si to, čo je spoločne dosiahnuté.

Preto by som sa chcel poďakovať všetkým, 
ktorí sa nejakým spôsobom snažia zveľaďo-
vať našu obec, vážia si prácu jednotlivca či 
kolektívu na jej rozvoji. Poďakovať by som 
chcel aj zamestnancom obce, zamestnan-
com Obecnému podniku služieb Strečno, 
poslancom OZ, či organizačným zložkám 
pôsobiacim v obci, ktorí sa podieľajú na 
rozvoji našej obce, jej reprezentácii a šíre-
nia dobrého mena. 

Všetkým Vám chcem zo  srdca popriať 
krásne a požehnané Vianoce a novom roku 
nech Vás zdravie a sily neopúšťajú.   

Váš starosta

V októbri bolo vykonané verejné obstará-
vanie na rozšírenie investičnej akcie o ďalší 
úsek Hradnej ulice od zákruty k hradu k po-
sledným domom zástavby. 

Zákazka pozostávala z odstránenia a vy-
čistenia nánosu (uľahnutého, príp. zajazde-
ného) na krajniciach naneseného vplyvom 
cestnej premávky  s celkovou plochou 966 
m2 a z opravy krytu penetračným makada-
mom v hrúbke 90 mm z kameniva fr. 32/63 
mm, 16/22 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s troji-

tým preliatím cestným asfaltom. 
Výberové kvalitatívne a cenové kritériá spl-

nila firma BITUNOVA, spol. s r.o., zo Zvo-
lena. Zákazku o objeme 15 591,24 € s DPH 
zrealizovala ešte v tom istom mesiaci. Úhra-
da investičnej akcie pozostávala z príspevku 
Štátnych lesov v objeme 9 504.- Eura a zvy-
šok bol dofinancovaný z obecného rozpočtu. 
K investícii na Hradnej ulici patrí i následné 
osadenie zvodidiel v najnebezpečnejšom 
úseku v dĺžke 65 m.    /pa/

Oprava miestnej komunikácie 
Hradnej ulice II. časť
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Vianočný stromček je neodmysliteľnou 
súčasťou vianočných sviatkov. Vianočný 
stromček, (ľudové názvy: vianočný strom, 
jezuľan, polazník, kriskindl, kriskindel, 
kriskindla, podľažnik, krispán, kračúnski 
strom, drevo, borovka), je ozdobený strom, 
ako jeden zo symbolov Vianoc. Je takým 
veľkým symbolom, ako azda nič iné na tom-
to svete. Je to novodobá forma prastarého 
všeľudského symbolu života a prosperity, 
zelene. Je jedným zo symbolov Vianoc, kto-
ré majú dlhú a zaujímavú históriu. Postupne 
sa zapísal do ľudských sŕdc ako neodmys-
liteľná súčasť Vianoc. Už v obdobiach pred 
príchodom Krista mali veľký význam zelené 
vetvičky. Ratolesti vešali naši predkovia na 
okná a dvere preto, aby ich uchránili pred 
čarodejnicami, strašidlami, či chorobami. 
Verili, že majú zázračnú moc. Zelené vetvič-
ky boli spájané s oslavou zimného slnovratu, 
ktorý bol symbolom nového začiatku. Vetvy 
našim predkom pripomínali, že so zimným 
slnovratom začnú rastliny opäť rásť.     Via-
noce sa v kresťanskom svete začali oslavo-
vať v 4. storočí. Tento sviatok pripadol na 
deň zimného slnovratu. Pôvodné pohanské 
zvyky cirkev zmenila na kresťanský sviatok. 
Boli to vlastne oslavy zrodu nového života, 
keď sa zimná príroda začína pripravovať na 
jarný rozkvet. Preto sa vo vianočných že-
laniach často spomína bohatá úroda, plné 
stoly a stodoly. Oproti pohanským magic-
kým úkonom dala cirkev oslavám Vianoc 
iný zmysel. Je to radosť zo spásy, ktorú ľud-
stvu poslal Boh vo svojom synovi, čím ob-
daroval všetkých ľudí. Z tejto skutočnosti 
sa vyvinul pekný zvyk vzájomného obda-
rovávania sa.  K súčasným Vianociam patrí 
niekoľko neodmysliteľných vianočných 

symbolov. Jedným je aj vianočný stromček. 
Prvé zmienky zdobenia vianočného strom-
čeka pochádzajú z Brémskej kroniky z roku 
1570. Táto tradícia teda pochádza z Nemec-
ka, kde sa najprv rozmohla v remeselníc-
kych a cechových domoch. Až v 17. storočí 
sa začala šíriť do všetkých domácností. V 
18. a 19. storočí sa zdobenie vianočného 
stromčeka rozšírilo aj do iných štátov. Naj-
prv sa ujalo v mestách, neskôr na vidieku. 
Na Slovensku,  kde nadviazalo na starší zvyk 
ozdobovať budovy zelenými vetvičkami a 
prútmi, začali vianočné stromčeky prenikať 
do miest koncom 18. storočia, do roľníckej 
kultúry od konca 19. do 30. rokov 20. sto-
ročia. Na východné Slovensko sa vianočný 
stromček dostal dokonca až medzi dvomi 
svetovými vojnami.  Začiatkom 20. storočia 
sa pod stromček začali dávať darčeky pre 
členov rodiny. Prvé vianočné stromčeky si 
ľudia zdobili tým, čo si vypestovali doma v 
záhrade, najčastejšie čerstvými či sušenými 
jabĺčkami, hruškami, alebo orechmi. Ne-
skôr sa začali používať aj perníky, papierové 
ozdoby, rôzne figúrky zo slamy či rôznych 
tráv či kukuričného šúpolia. Na stromčeku 
dominovali aj sviečky, ktoré neskôr nahra-
dilo elektrické osvetlenie. Z minulosti po-
známe napríklad aj z predvojnových rokov,  
že pôvodne sa u nás udomácnila vetvička, 
veniec, či malý stromček v spoločnej miest-
nosti nad stolom zavesený na tráme stropu, 
často aj „hore nohami“. Vetvičky a stromče-
ky ako vianočná dekorácia sa stali obľúbené 
pre svoju dostupnosť. Dodnes sa najčastejšie 
používa jedlička, smrek alebo borovica. V 
posledných dvoch desaťročiach hit – ume-
lý stromček, vraj pomohol chrániť prírodu 
a pre pohodlnejších je vykúpením. Umelý 

stromček, podľa tvrdenia niektorých, vyrie-
šil problémy s ihličím a chráni les. Napriek 
bohatej ponuke umelých stromčekov v ob-
chodoch sa neustále živý, pravý stromček 
teší obľube. Kým kedysi boli obľúbené veľké 
stromy, aj také, pri ktorých sa spomalil po-
hyb v obývačke, v súčasnosti opäť naberajú 
na popularite menšie stromčeky. Aj výzdoba 
stromčekov zažíva svoje éry a módne obdo-
bia. Výzdoba sa však aj tu rada vracia do 
minulosti. Veľmi obľúbené prvky výzdoby 
sú totiž slamené ozdoby, sušené ovocie a po-
dobne. Je nepopierateľným spoločenským 
trendom, že zvyky, ktoré sprevádzali život 
našich starých rodičov a predkov, postupne 
upadajú do zabudnutia. Vianočný stromček 
však žiari stále!

Štedrému dňu je už po stáročia pripiso-
vaný veľký význam a pre kresťanov sú via-
nočné dni jednými z najvýznamnejších v 
roku, pretože si pripomínajú narodenie 
Ježiša Krista. A tak je toto obdobie magic-
ké už samo o sebe a ľudia si ho už v dáv-
nych dobách prirodzene spojili s určitými 
zvykmi. Tie majú zabezpečiť najmä šťastie, 
zdravie a tiež dostatok úrody a financií v 
budúcom roku. Na pravý zmysel Vianoc by 
sme však nikdy nemali zabúdať! Vianoce sú 
v dnešnom uponáhľanom svete tou povest-
nou „oázou pokoja“, kedy si nachádzame čas 
na svojich blízkych a trávime s nimi príjem-
né chvíle. Aj napriek množstvu komercie, 
ktoré sa s dnešnými Vianocami spájajú, v 
týchto dňoch radi siahame aj po tradíciách 
a zvykoch, ktoré sa v rodinách dedia z ge-
nerácie na generáciu. Nespochybniteľným 
vyvrcholením Vianoc je pre celé Slovensko 
Štedrý deň. Pre mnoho rodín však nesym-
bolizuje len „darčeky pod stromčekom“. 
Práve naopak - je to oslava narodenia Kris-
ta.                                                                 AM

Vianočný stromček 

mohlo odohrať na pripravovaných vianoč-
ných trhoch.

To zmenilo charakter osobného zámeru 
na nadosobný a navyše verejný. Bolo po-
trebné osloviť autorov fotografií, vyhľadať 
ich kontakty, vysvetliť im charakter diela a 
žiadať o uvoľnenie autorských práv.

Oslovila som aj našich strečnianskych 
fotografov a tí štedro prispeli celými sú-
bormi fotografií. Všetci oslovení autori 
dali súhlas k verejnému prezentovaniu ich 
záberov, a tak sa mohol začať výber fotiek z 
celkového počtu  vyše 300 pohľadov.

Hudbu som mala vybranú od začiatku. 
Williamsovo Škovránčie stúpanie oplýva 
prekrásnymi tichami a gradáciami, takže 
zostávalo jediné: zasnúbiť 3 línie do jedné-
ho harmonického celku. Prvou líniou bol 
emočný a tektonický pôdorys hudby. Dru-
hou bol pomalý časový prechod ročných 

období, dní a nocí a treťou bolo miesto, 
odkiaľ bol objekt nasnímaný.

Fotografií bolo dosť, ale do príbehu som 
potrebovala zábery zvnútra hradu -  tie 
ochotne nafotil Michal Kristek. Poznáte 
ho z folklórnych akcií, na ktorých sa často 
vyskytuje a ktorý sa tu objavil práve v čase, 
kedy som potrebovala fotografa. Touto 
cestou mu ďakujem za jeho prácu pre ten-
to projekt ako aj obrazy, ktorými šíri náš 
strečniansky folklór.

Prvé dva týždne práce ukazovali, že 
množstvo pohľadov, štýlov a  fotografic-
kých názorov je tak rozmanité, že asi ne-
bude možné vyskladať celok tak, aby pôso-
bil harmonicky. Denná práca počas 6-tich 
týždňov však usadila rôzne kombinácie 
snímok do celku, ktorý poskytuje celú šká-
lu vyjadrení.

Chcem ešte raz poďakovať p.Pavlovi 
Ďurčovi za nápad verejnej prezentácie,  
p.Albrechtovi za snímky z fotografického 
klubu Obzor, Alenke Kadašiovej za „sním-

ky na objednávku“ počas krásneho sneže-
nia, Dušanovi Ďurčovi a Petrovi Obertovi 
za realizáciu premietania videa v daždi-
vom počasí – vyriešili to s úsmevom.

Autormi fotografií sú : Bocian & Tusia, 
Dominik Bugár, Dušan Ďurčo, Pavol Ďur-
čo, Martin Cvacho, Martin Filo, Marek 
Harman, Stanislav Gregor, Marián Ilovský, 
Filip Jurovatý, Peter Kadaši, Alena Ka-
dašiová, JOKO Jozef Kováč, Cyril Králik, 
Michal Kristek, Anna Kucharčíková, Mi-
roslav Mäsiar, Peter Mišík, Filip Moško, 
Martina Pristachová, Miroslav Sklenka, 
Tomáš Srneček, Tomáš Šereda, Richard 
Uhrina, Jaroslav Velička

Všetkým ešte raz srdečne ďakujem a dú-
fam, že video, ktoré je hudobno - vizuál-
nou poctou nášmu hradu, vám opäť ukáže 
krásu nášho majestátneho hradného brala 
a že vás poteší.                       om*

Poznámka redakcie: video je možné po-
zrieť na https://www.youtube.com/watch?-
v=vXwRD5XDpjI alebo na obecnej stránke.

Hrad Strečno
»  Dokončenie z 1. strany
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ti kultúrneho a prírodného dedičstva pre 
obyvateľov a návštevníkov cezhraničného 
regiónu.“ Jedná sa o rekonštrukciu domu 
č. 10 na Lesnej ulici na zmenu využitia ako 
Dom remesiel a tradícií. Partnerom na čes-
kej strane bude obec Janovice. 

Predpokladané celkové náklady projektu 
sú  239 551,37 Eur. Výška spolufinancova-
nia zo zdrojov prijímateľa  je 5 % t.j. max. 
do 12 000 €.

Uznesením č. 75 OZ schvaľuje predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
zabezpečenie realizácie projektu, ako aj 
zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu. Hlasovanie:  
7-0-0-2.

5. Návrh VZN č. 4/2016 o miestnom po-
platku za rozvoj

Od 1.11.2016 nadobudne účinnosť zákon 
č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za 
rozvoj. Sadzbu poplatku za rozvoj si určí 
obec. O výške poplatku bude OZ rozhodo-
vať na najbližšom zasadnutí OZ.

Uznesením č.71/2 OZ berie informáciu na 
vedomie.

6. Parkovanie vozidiel na miestnych ko-
munikáciách.

Na zasadnutie OZ bol pozvaný  Ing. Jaro-
slav Jakubík z Dopravného inšpektorátu PZ 
SR Žilina, ktorý sa vyjadril k problému par-
kovania na MK v obci, a tým aj porušenia 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. 

Uznesením č.71/3 OZ berie informáciu na 
vedomie.

7. Vyhodnotenie dotazníka k vytvoreniu 
nového územného plánu.

Starosta informoval poslancov o vyhod-
notení dotazníka k vytvoreniu nového ÚP. 
Z 829 rozdaných dotazníkov bolo občanmi 
obce odovzdaných 69 dotazníkov, čo pred-
stavovalo len 8,3%. 

Zároveň starosta informoval prítomných 
poslancov o možnostiach obce požiadať o 
dotáciu na spracovanie svojej územnoplá-
novacej dokumentácie. Pán Ing. Barčiak 
predniesol informáciu o potrebe pripraviť 
nový územný plán obce zo zapracovaním 
pôvodných častí zo starého ÚP, ktoré vyho-
vujú terajším podmienkam. 

Uznesením č.71/4 OZ berie informáciu na 
vedomie.

8. Rôzne
a) Starosta obce informoval o petícii ob-

čanov žijúcich na Kamennej ulici proti 
otvoreniu prevádzky stavebnín ako aj ďal-
ších prevádzok areáli bývalého roľníckeho 
družstva v Strečne. Starosta uviedol, že sa 
skutočnosťami uvedenými v petícii bude 
zaoberať. 

Uznesením č.71/5 OZ berie informáciu na 
vedomie.

Pani Darina Melová poukázala na budovu 

priemyselného parku, ktorá cloní nad do-
mami pod Zábrehom a ozýva sa z nej hluk 
aj počas dní pracovného pokoja. Stavba sa 
nachádza v území vymedzenom a schvále-
nom územným plánom ako „priemyselná 
zóna“. Ide o stavbu „Logistický a výrobný 
areál Point Park Žilina“. Starosta uviedol, 
že vyvinie úsilie, aby priemyselná zóna bola 
oddelená od Kamennej ulice nad Zábre-
hom stromovou zeleňou. 

Uznesením č.71/6 OZ berie informáciu na 
vedomie.

b.) Starosta obce informoval poslancov o 
žiadosti OZ HAPPY DOGS, ktorý sa zao-
berá výcvikom psov, záchranárskou kyno-
lógiou o podporu na kynologickú činnosť. 
Chcú si vytvoriť cvičný priestor za pomoc-
ným futbalovým ihriskom. Poslanci OZ 
odporučili, aby občianske združenie po-
žiadalo obec o dotáciu na r. 2017 na svoju 
činnosť.

Uznesením č.71/7 OZ berie informáciu na 
vedomie.

c.) Starosta informoval o podaní sťaž-
nosti občanov z Ulice SNP na opakované 
rušenie nočného kľudu hlasitou hudbou 
p. Václavom Kubičkom.  Obec Strečno vec 
postupuje na priame vybavenie Okresnému 
úradu Žilina, odbor všeobecnej a vnútornej 
správy. 

Uznesením č.71/8 OZ berie informáciu na 
vedomie.

d.)  Ďalej starosta informoval poslancov, 
že p. Štefan Remek ml. napriek podpísaniu 
nájomnej zmluvy o prenájme nebytových 
priestorov, priestory nevyužíva. Starosta na 
odporúčanie poslancov OZ informáciu po-
stúpi  komisii pre sociálne veci.

Uznesením č.71/9 OZ berie informáciu na 
vedomie.

e.) Starosta oboznámil poslancov o roko-
vaní na Okresnom úrade Žilina v súvislosti 
s plánovanou realizáciou sanačných prác 
pri riešení stability skalného brala a s ňou 
súvisiacou uzávierkou cesty I/18. 

Uznesením č.71/10 OZ berie informáciu 
na vedomie.

f.) Starosta informoval poslancov OZ o  
verejnom informačnom stretnutí zástup-
cov obce a vlastníkov pozemkov v lokalite 
Kamenné ohľadom JPÚ. Stretnutia sa zú-
častnilo 109 účastníkov a za súhlas s JPÚ 
sa vyslovili vlastníci vlastniaci cca 63,77% z 
celkovej výmery obvodu projektu, čím bola 
splnená základná zákonná podmienka, 
potrebná k povoleniu projektu JPÚ v k.ú. 
Strečno, lokalita Kamenné.

Uznesením č.71/11 OZ berie informáciu 
na vedomie.

g.) Termín podávania žiadostí o poskyt-
nutie dotácií na rok 2017 z rozpočtu obce 
pre organizačné zložky, školské zariadenia 
je do 11.11.2016. 

Uznesením č.71/12 OZ berie informáciu 
na vedomie.

8. Diskusia
- starosta informoval poslancov o mož-

nosti odstránenia tepelných mostov v uvoľ-
nenom prízemnom byte 12 b.j. Bol oslove-
ný stavebný dozor Ing. Ján Suran, ktorý by 
mal pripraviť kalkulačné náklady a mož-
nosti izolácie a zateplenia. Po doložení pod-
kladov bude túto situáciu riešiť s Obecným 
podnikom služieb Strečno.  

- p. Klocáň vzniesol požiadavku, či by 
obec prispela na rekonštrukciu vyhoreného 
kostola v Hornej Maríkovej, kde pôsobí náš 
bývalý pán farár Milan Kováč.

- p. Peter Oberta sa vyjadril k roznášaniu 
obedov dôchodcom v našej obci. Navrhol, 
aby bol určený zamestnanec, ktorý by stra-
vu v obedároch dovážal imobilným a osa-
melým dôchodcom služobným autom. 

- p. Samuel Beháň sa informoval na mož-
nosť odstránenia kríku pri výjazde z obce 
na cestu I/18, ktorý bráni vo výhľade vodi-
čom motorových vozidiel. Starosta uviedol, 
že to zabezpečí.

Uznesením č.71/13 OZ berie informáciu 
na vedomie.

Zapísala: Bc. Oľga Škripková
Dňa 28.11.2016 sa konalo 16.zasadnutie 

OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, 
hlavný kontrolór obce p. Lingeš, Ing. Július 
Ilovský, Ing. Vladimír Barčiak, p. Samuel 
Beháň a zapisovateľka Bc. Oľga Škripková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 77/A volí návrhovú komi-

siu v zložení: p. Mgr. Dušan Ďurčo, Alfonz 
Klocáň. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Uznesením č. 77/B volí overovateľov komi-
sie v zložení: Mgr. Monika Obertová, Ing. 
Róbert Benedig. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Uznesením č. 78 OZ schvaľuje program 
16.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 8-0-0-1.

2. Kontrola uznesení
a) Podnet občanov z  Kamennej ulice na 

výstavbu budovy v priemyselnom parku:
Starosta informoval o stretnutí so zástup-

cami spoločnosti P3, ktorá je vlastníkom, 
developerom a správcom logistického 
centra Point Park v Strečne. Zástupcovia 
spoločnosti prijali opatrenia, ktoré zahr-
nuli do  projektov pre stavebné povolenie. 
Spoločnosť prisľúbila materiálnu pomoc pri 
výstavbe chodníka z obce k priemyselnému 
parku.

Uznesením č.76/1 OZ berie informáciu na 
vedomie.

b) Petícia občanov Kamennej ulice proti 
otvoreniu prevádzky stavebnín:

Starosta obce informoval o stretnutí so 
zástupcom vlastníka nehnuteľností p. Ka-
dašiovou. Majiteľka chce prenajať nehnu-
teľnosť nájomcovi, ktorý by prevádzkoval 
obchod so stavebným materiálom. Na obec 

»  Dokončenie z 1. strany
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bola podaná petícia občanov proti plánova-
nému otvoreniu prevádzky. Petícia sa rieši 
podľa osobitného zákona.

Uznesením č.76/1 OZ berie informáciu na 
vedomie.

c) Príspevok na kostol v Hornej Maríko-
vej: Starosta obce informoval poslancov, že 
nie je možné poskytnúť príspevok na maje-
tok, ktorý nie je v správe obce Strečno.

Uznesením č.76/1 OZ berie informáciu na 
vedomie.

3.  Návrh schválenia prípravy nového ÚP
Poslancom OZ bol predložený návrh na 

schválenie prípravy a vyhotovenia nového 
ÚP. Dôvody schválenia a technických zále-
žitostí ozrejmil Ing. arch. Vladimír Barčiak. 

Uznesením č. 79 OZ schvaľuje prípravu na 
zhotovenie nového územného plánu obce. 
Hlasovanie:  7-0-1-1

4. Návrh VZN č.4/2016 o miestnom po-
platku za rozvoj

V súvislosti so zákonom č. 447/2015 Z.z. 
poslanci OZ navrhli, aby výška poplatku za 
stavby na bývanie bola 10 € za každý, aj za-
čatý m2 podlahovej plochy nadzemnej čas-
ti stavby. Za stavby na poľnohospodársku 
produkciu, skleníky, stavby pre vodné hos-
podárstvo, stavby využívané na skladova-
nie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
10 € za každý, aj začatý m2 podlahovej časti 
nadzemnej časti stavby.

Priemyselné stavby a stavby využívané na 
skladovanie, vrátanie stavieb na vlastnú ad-
ministratívu 20 € za m2 podlahovej plochy. 
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobko-
vú činnosť, stavby využívané na skladova-
nie a administratívu súvisiacu s ostatným 
podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 
20 € za m2 podlahovej plochy. Ostatné stav-
by 20 € za každý, aj začatý m2 podlahovej 
plochy nadzemnej časti stavby. Návrh VZN 
bude následne zverejnený na úradnej tabuli 
obce a webovom sídle obce.

Uznesením č.71/2 OZ berie návrh poplat-
ku na vedomie.

5. Návrh rozpočtu na rok 2017
Starosta obce oboznámil poslancov s 

Návrhom programového rozpočtu na rok 
2017. Návrh rozpočtu vypracovala finančná 
komisia spolu so starostom obce, ekonóm-
kou obce a s hlavným kontrolórom obce. 
Finančná komisia zapracovala do návrhu 
rozpočtu položku  prijatie úveru na pro-
jekt Zberný dvor obce Strečno vo výške 
400.000€. Zároveň táto položka bola prida-
ná do výdavkovej časti rozpočtu na kapitá-
lový výdaj vo výške 400.000 €.  Ďalej komi-
sia navrhla výmenu okien a vstupných dverí 
v Obecnej knižnici Strečno – do výdavkovej 
časti rozpočtu bola navýšená položka tova-
ry a služby o 5.000 €. OZ navrhlo výmenu 
aj vstupných dverí a okien vstupnej haly do 
kultúrneho domu. Dotácie poskytnuté ob-
cou občianskym združeniam boli posúdené 

a navrhnuté podľa požiadaviek združení. 
Starosta podotkol, že pripomienky k roz-
počtu treba podať do 10.12.2016.

Uznesením č.71/1 OZ berie návrh progra-
mového rozpočtu na vedomie.

6. Rôzne
a)  Zberný dvor Strečno – starosta infor-

moval poslancov OZ o  schválení žiadosti 
o NFP MŽP SR – riadiaceho orgánu pre 
operačný program Kvalita životného pros-
tredia z 10. 11. 2016. Z celkových výdavkov 
398 685,73 Eur bol schválený nenávratný 
finančný príspevok 378 751,44 Eur (95% 
oprávnených výdavkov).

Projekt v zmysle harmonogramu má byť 
realizovaný v období 11. 2016 – 09. 2017.

Uznesením č.76/7 OZ berie informáciu na 
vedomie.

b.) Projektový zámer na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry MŠ - Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka  SR ako riadiaci 
orgán pre Integrovaný regionálny operačný 
program vyhlásilo výzvu 3. novembra 2016.  
Obec Strečno nespĺňa jednu z podmienok 
oprávnenosti pre kladné posúdenie projek-
tu, tzv. Index investičnej účinnosti. Z uve-
deného dôvodu sa obec nemôže uchádzať o 
prostriedky dané výzvou.

Uznesením č.76/8 OZ berie informáciu na 
vedomie.

c.) Zmluva medzi obcou Strečno a Slo-
venskou správou ciest. Ide o zmluvu o bu-
dúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií. 

Uznesením č. 80 OZ schvaľuje bezodplat-
ný prevod objektov vyvolaných investícií 
Slovenskej správy ciest do majetku obce – 
pri oprave mostov 266 a 269 cesty 1. triedy 
I/18. Hlasovanie:  8-0-0-1.

d.) Riešenie vlhkosti bytov 12 b.j. - staros-
ta obce informoval poslancov o doručenom 
liste p. Žanety Markovej. Vlhkosť a plesne 
je možné eliminovať zateplením min. piv-
ničných priestorov a podlahy bytov. Mini-
málne náklady na jeden byt predstavujú cca 
5000 €. Je potrebné byty dostatočne vyku-
rovať a vetrať.   

Uznesením č.76/9 OZ berie žiadosť na ve-
domie.

e.) Žiadosť Zuzany Križikovej o prená-
jom nebytových priestorov v prístavbe KD 
-nájom na uvedený priestor bol ukončený 
s p. Štefanom Remekom. OZ navrhlo aby 
žiadosť posúdila komisia pre sociálne veci.

f.) Žiadosť OZ ochotníckeho divadla v 
Strečne o poskytnutie miestnosti za javis-
kom, ktorá slúžila ako práčovňa. Miestnosť 
bude slúžiť okrem zázemia pre kultúrne 
zložky aj ako sklad kulís.

Uznesením č.76/10 OZ berie žiadosť na 
vedomie.

Diskusia:
- p. Klocáň  poďakoval za občanov na Uli-

ci SNP za vyrezanie starých stromov a po-
dotkol, že treba skontrolovať napnutie ve-

denia elektrických káblov. Ďalej informoval 
o zvážení vstupu obce do OOCR Malá Fatra 
za účelom zlepšenia podmienok cestovné-
ho ruchu - navrhol prehodnotiť členstvo v 
ostatných regionálnych organizáciách

- Ing. Sokolovská informovala poslancov 
o doručenom anonymnom liste ohľad-
ne prihradených  pozemkov na Sokolskej 
a Kamennej ulici. Podľa anonymu títo 
vlastníci pozemkov neodvádzajú daň z 
nehnuteľnosti a obec by uvedenú situáciu 
mala riešiť. Ďalej upozornila na búchajúce 
poklopy na uliciach. P. Oberta uviedol, že 
SEVaK pri vykonávaní čistenia kanalizácie 
poklopy nesprávne pozatvára. OPS Strečno 
skontroluje skutkový stav.

- p. Badibangová  informovala o stretnutí 
so zložkami obce, ktoré zabezpečujú kul-
túrne aktivity počas roka. Dohodli sa na 
pláne pre r. 2017. Ďalej navrhla, aby sa vy-
pracovala interná smernica o prenájme sály 
KD a inventáru obce, nakoľko pri prenájme  
vznikajú nedorozumenia medzi občanmi.

- Mgr. Obertová informovala poslancov 
o reprezentácii Miška Obertu, ktorý vyhral 
1.miesto v minikárach na Európskom maj-
strovskom pohári.

- Mgr. Kubová sa pýtala na  možnosť pre-
miestnenia skládky zeleného odpadu na 
iné miesto. Starosta odpovedal, že uvedený 
problém sa vyrieši plánovaným zberným 
dvorom v obci.

-  Ing. Ilovský sa informoval na povinnosť 
vlastníka pozemku na MK udržiavať poria-
dok. Starosta uviedol, že po realizácii ROEP 
sa v obci nachádza viacero takýchto pozem-
kov a bude sa to musieť riešiť.

Zapísala: Bc. Oľga Škripková
Dňa 16.12.2016 dol na 17. zasadnutí OZ 
schválený uznesením č. 86/2016 rozpočet 
obce pre rok 2017. V krátkosti uvádzame 
jednotlivé kapitoly. Podrobné údaje nájede-
te na internetovej stránke obce.
PRÍJMY SPOLU: 2 040 213
100 Daňové príjmy 1 075 475
200 Nedaňové príjmy 112 039
300 Granty a transfery 452 699
500 Prijaté úvery 400 000
VÝDAJE SPOLU: 2 040 213
01 Kontrola, fin. riadenie .... 103 643
02 Propagácia a marketing 6 500
03 Interné služby 33 377
04 Služby občanom 7 274
05 Verejný poriadok 6 900
06 Odpadové hospodárstvo 475 705
07 Miestne komunikácie 200 610
08 Vzdelávanie 68 900
09 Šport 62 962
10 Kultúra 74 200
11 Prostredie pre život 65 665
12 Bývanie 5 000
13 Sociálne služby 34 065
14 Administratíva 207 746
15 Spoločný stavebný úrad 55 685
20 ZŠ, MŠ, ŠJ 631 981



6. strana 6/2016

   Z našej školy
Imatrikulácie prvákov
26.10.2016 - prešli prváci symbolickou 

bránou so slovami piesne – „Školská brána 
otvorená, školským kľúčom podoprená. Kto 
do nej vojde, učiť sa bude, či je ona, či je on, 
múdry vyjde z brány von.“ Svojim rodičom 
predviedli, ako prebieha vyučovanie v ich 
triede, ako pracujú na slovenskom jazyku, 
matematike, ako spievajú, cvičia. Zložili 
„prvácky sľub“, boli imatrikulovaní, paso-
vaní obrovským perom za veľkých školákov. 

November
4.11.2016 – sa žiaci 1. ročníka s p. uč. 

Pratákovou zúčastnili vyhodnotenia súťa-
že organizovanej knižnicou, Rozprávka v 
knižnici, po ktorej nasledovala beseda s p. 
Slovačkom (divadelník ochotníckeho di-
vadla, vedúci dramatického krúžku, náš pán 
školník).

11.11.2016 - sa žiaci 8.-9. ročníka s p. uč. 
Smetankovou a p. uč. Čičkom zúčastnili 
na fyzikálnej exkurzii v jadrovej elektrár-
ni Mochovce. V modernom informačnom 
centre  ,,ENERGOLAND” si mohli pozrieť 
v 3D kine film Odysea energie, ktorý ich 
previedol cestou od vzniku vesmíru až po 
mestá budúcnosti. Ďalej mohli v hmlovej 
komore pozorovať žiarenie, ktoré je oko-
lo nás. Prostredníctvom stroja času zistiť, 
ako najväčšie objavy ovplyvnili populačnú 
explóziu, pozrieť si zblízka kontajnery na 
uskladnenie rádioaktívneho odpadu, obja-
viť nanosvet atómov, či vyrábať elektrickú 
energiu na interaktívnej LED podlahe, a to z 
dupania, teda premenou mechanickej ener-
gie na elektrickú. 

12.11.2016 – sa členovia novovzniknu-
tého klubu japonského bojového umenia 
CHANBARA zúčastnili medzinárodnej 
súťaže 3. kola ligy chanbara v Trenčíne. 3. 
miesto získal Kamil Perniš (4.tr.) v disciplí-
ne chocken - dlhý meč. 

15.11.2016 – sa žiaci 9. ročníka s p. uč. 
Leščinskou – Bukovinskou a p. uč. Srnečko-
vou zúčastnili Burzy stredných škôl, ktorú 
organizoval Úrad práce a sociálnych vecí v 
Žiline v hoteli Slovakia.

18.11.2016 – sa žiaci 5.ročníka s p. uč. 
Leščinskou – Bukovinskou a p. uč. Klučia-
rikovou zúčastnili výučbového programu 
Tajomstvá lesa v Správe NP Malá Fatra vo 
Varíne. Spoločne odhaľovali: čo je to les a 
aký je jeho význam. Započúvali sa do zvu-
kov lesa v podobe aktivity lesné bingo. Ur-
čovali, čo do lesa nepatrí, skladali puzzle 
živočíchov, vyskúšali si hmotnosť vtákov, na 
základe sluchu hľadali správne dvojice atď.

23.11.2016 – boli naši piataci testovaní zo 
slovenského jazyka a matematiky v rámci 
celoslovenského testovania piatakov. 

Žiaci a vyučujúci našej školy sa zapojili do 
charitatívnej zbierky „Staň sa anjelom Via-
noc“ - pomoc deťom z Detského domova v 
Martine (oblečenie, obuv, hračky, spoločen-
ské hry, knihy), pod záštitou: Happy dogs, 
Kynologické centrum Žilina, Zmysel života.

Nelka Pratáková, Samuelko Oberta, Filipko 
Leščinský, Boženka Šmidová, Eliška Ková-
čová zapojili do súťaže Všetkovedko, kde 
riešili otázky z rôznych oblastí: vlastivedy, 
prírodovedy, slovenského jazyka, anglické-
ho jazyka, matematiky, hudobnej výchovy... 
Pri úlohách sa dbalo na čítanie s porozume-
ním a logické myslenie.

1.12.2016 – navštívili predškoláci našich 
prvákov. Prváci sa pochválili svojim pred-
chádzajúcim pani učiteľkám: koľko pod-
rástli, čo všetko už vedia, ako sa im páči v 
1. triede, kde hračky vymenili za učebnice, 
farbičky za pero, čiarky za písmenká. Spolu 
s mladšími kamarátmi si zaspievali, zacviči-
li, požičali im na chvíľku svoje nové školské 
lavice a stoličky, aby si mohli vyskúšať, či už 
nôžkami dosiahnu na zem. Budúci prváci si 
vyskúšali počítanie s počítadlami, starší ka-
maráti im predstavili písmenká. 

1.12.2016 - sa na našej škole uskutočnila 
beseda na tému ,,Závislosti“, určená pre 
deviaty a ôsmy ročník. Viedol ju skúsený 
lektor Martin Ďuriš, ktorý sa aktívne zao-
berá pomocou mladým ľuďom v rámci ich 
správneho životného rozvoja cez pohyb. 
Žiaci prešli od hovoreného slova k praktic-
kej úlohe a na záver ku krátkemu filmu. Do-
zvedeli sa, že závislosť je všade okolo nich 
(závislosť na sladkostiach, na nakupovaní, 
na sociálnych sieťach, telefonovaní....). Je 
dôležité ju vedieť v sebe odhaliť, priznať si ju 
a zistiť príčinu jej vzniku. Následne na sebe 
pracovať, nepodľahnúť jej, nevzdať sa. Žiaci 
tak dostali podnet, ktorý im môže pomôcť k 
ich správnemu vývoju v budúcnosti.

2.12.2016 – sa žiaci 5. – 6. ročníka s p. uč. 
Trnovcovou a p. uč. Klučiarikovou zúčast-
nili literárnej exkurzie v Liptovskom Mi-
kuláši. Vychádzajúc z povestí a legiend si v 
Múzeu Janka Kráľa prezreli  expozíciu zná-
mu ako Mikulášska mučiareň, v ktorej  sa 
dozvedeli informácie o dobrovoľnom i trp-
nom vypočúvaní Juraja Jánošíka, ktorá spo-
lu s historickými mučiarenskými nástroj-
mi, ako sú napr. dereš či škripec, približuje 
metódy, akými bol vedený súdny proces s 
Jánošíkom i dobu, v ktorej žil. Navštívili 
múzeum Čierny orol, kde si pozreli výstavu 
Mestské Vianoce, ktorá im priblížila spôsob 
slávenia vianočných sviatkov v mestských 
rodinách v minulosti a porovnávala ich s 
tými na dedine. Nakoniec si na jarmoku 
mohli pozrieť tradičné ľudové remeslá spo-
jené s jarmočným predajom. 

5.12.2016 – sa konala matematická súťaž 
GVOBOJ, ktorú usporadúvajú študenti 2. 
ročníka GVOZA  so zameraním na matema-
tiku. Naša škola sa zapojila prostredníctvom 
družstva v zložení: Maťo Stráňavčin (9.B), 
Kristínka Tarabová (9.A), Aďo Dvorský 
(8.A) a Filip Hliník (8.A).

6.12.2016 – k nám prišiel Mikuláš.  Žiaci 
si pre neho pripravili program. Pretože celý 
rok poslúchali a najmä vďaka Rade rodičov 

zľava - Richard Šomodský (klubový masér), Diana Čomorová (trénerka - striebro), Boris Lieskovský 
(reprezentačný tréner), Kamil Perniš (bronz) a Peter Tojčík (účastník)

December
1.12.2016 – sa žiaci 2. – 5. ročníka: Sonička 

Sklenková, Emka Vojvodová, Tobiasko Kav-
ka, Alenka Dubovská, Marek Mojský, Larika 
Prieložná, Sárka Vrbková, Tomáško Ritkav, 

Miroslava Klučiariková
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dostali pekné balíčky.
6.12.2016  - sa dievčatá: Margarétka Kada-

šiová, Rebeka Dudusová, Lea Ilovská, Paťka 
Zrelicová, Zorka Obertová, Monika Zaťuro-
vá, Natálka Obertová a Kristínka Špirková 
spolu s p. uč. Štefkom zúčastnili Mikuláš-
skeho volejbalového turnaja na Strednej 
zdravotnej škole v Žiline, kde si zmerali sily 
najskôr so svojimi tradičnými súperkami 
- dievčatami zo ZŠ Belá, ktoré porazili po 
veľmi peknom zápase v pomere 3:2 na sety. 
Ich ďalšími súperkami na tomto turnaji boli 
domáce stredoškoláčky, ktorým nakoniec po 
veľmi tuhom boji podľahli v pomere 2:3 na 
sety. Nakoniec obsadili konečné 2.miesto, k 
čomu im touto cestou gratulujeme. 

7.12.2016 – sa konala matematická súťaž 
Pytagoriáda, v ktorej okrem správnosti vy-
počítaných príkladov rozhoduje aj čas, za 
ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Úspešní 
riešitelia: Mirko Janešík (7.r.), Tania Balátová 
(6.r.), Denis Židek (5.r.), Samko Oberta (4.r.), 
Filip Leščinský (4.r.), Lukáš Kubička (4.r.). 

9.12.2016 – sa konala Mikulášska disko-
téka, organizovaná Radou rodičov v KD. O 
16.30 hod. rozsvietil starosta obce vianočný 
stromček pred obecným úradom. Deti zo 
speváckeho krúžku Sláviček, prváci, piataci 
a žiačky 6. ročníka pod vedením p. uč. Pra-
tákovej svojím spevom navodili tú pravú 
vianočnú atmosféru, zavŕšenú nádherným 
ohňostrojom, ktorým prispela Rada rodičov.

Piataci sa pod vedením p. uč. Klučiariko-
vej zapojili do dlhodobého kurzu zdravého 
životného štýlu „Hravo ži zdravo“, ktorý je 
spojený so súťažou, množstvom hier, testov 
a kvízov. 

Žiaci 7. a 8. ročníka sa pod vedením p. 
uč. Smetankovej a p. uč. Čičku zapojili do 
celoslovenského súťažného projektu Ikid, 
zameraného na podporu novej generácie 
mladých podnikateľov, kde budú pracovať na 
tvorbe vlastného startupu. Záujemcovia spo-
medzi žiakov prešli cez vstupné kolo vyplne-
ním dotazníka, ktorý bol dodaný organizáto-
rom projektu. Vytvorili  sa dva súťažné tímy. 
V mesiaci december ich ešte čaká zahájenie 
ročníka fázou ,,Inšpirácia“, ktorá vytvorí 
mostík k fáze ,,Generovanie nápadov“.

12.12.2016 – žiaci 5. a 6. ročníka s p. uč 
Klučiarikovou, p. uč. Trnovcovou a p. kni-
hovníčkou strávili príjemný čas na besede 
v obecnej knižnici so známou detskou au-
torkou Toňou Revajovou, ktorá im poroz-
právala o svojom detstve, spisovateľských 
začiatkoch, inšpiráciách pri tvorení, prečítala 
im úryvky z kníh a zodpovedala na všetky 
zvedavé otázky.

Pripravované akcie
22.12.2016 – 1. stupeň – zábavný interak-

tívny koncert Dr. Zembolí, 2. stupeň -  mul-
timediálny protidrogový  koncert Trinásta 
komnata.

31.1.2017 -  Hamlet – divadelné predstave-
nie v ZA, 7. – 9. ročník.

Vianočné prázdniny – 23.12.2016 – 6.1.2017

Zima
Zima je tu zas ,
prekvapil nás studený mráz.
Snehové vločky padajú,
všetky deti sa radujú.

Teplé ponožky obujem,
zimu rýchlo zaženiem.
Na teplomere je pod nulou,
spolužiaka ohadzujem sneho-
vou guľou.

Staré babky sedia v okne ako 
zvedavé kvočky,
sledujú ako z oblohy padajú 
snehové vločky.
Perinbaba práši starú perinu,
popráši ňou celú krajinu.

Kravičky nemajú čo žrať,
mama musí moje mokré veci 
prať.
Každé dieťa svoj schovaný dar-
ček hľadá,
zo skríň stále niečo padá.

(Nikolka Badíková, 
Viktória Verešová

Paulínka Horaková, 8.B) 

Zima – Vianoce
Zimný mráz na okno maľuje,
pavúky s muchami zhadzuje.
Vianočný stromček v okne žiari,
Santa Claus do okna hľadí.
Padá sniežik padá,
ej, ale som rada.
Kapor vo vani pláva,
s plutvami na nás máva.
Pesničky rada mám,
rada ich rozdávam.
Darčeky nakúpené mám, 
už ich len pod stromček dám.

(Natálka Frašková, Nikolka 
Melová, Rebeka Behaňová, 
Kristínka Špirková, Timea 

Tarabová, 8.B)

Zima
V zime mráz maľuje,
na okienkach kraľuje.
Deti sa na klzisku šmýkajú,
po vonku sa celé dni flákajú.
Vonku sa to hemží ľuďmi,
cez Vianoce je každý kľudný.
Kapor sa nám pomaly pečie
a punč dole krkom tečie.
(Dominik Hurka, Peťo Tojčík, To-
máš Šmida, Martin Štadáni, 8.B)

Zima
Zima je vždy studená,
veľa snehu napadá.
Guľovačka, sánkovačka,
je vždy veľká zabávačka.
Na ľade je šmykľavo,
spadnúť by sa tam nechcelo.
Snoubordisti majú radi sneh,
veď lyžiari môžu jazdiť tiež.
Najlepšie je cez prázdniny,
sánkovačka trvá na hodiny.
Pri štedrovečernom stole, 
sme vždy všetci pokope.

(Šimon Srneček, Timo Hanul-
jak, Sebastián Klocáň, Jakub 

Martinček, 6. r.)

Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba.
      Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežité v radosti.
   Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu.

Krásne sviatky praje kolektív ZŠ.
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Naša nezisková organizácia Custodia 
vznikla v roku 2015 s cieľom poskytovať 
sociálnu pomoc ľuďom v nepriaznivej si-
tuácii. Zameraní sme hlavne na opatrova-
teľskú činnosť. Po viacročných skúsenos-
tiach s touto službou a návštevách klientov 
v teréne sme sa len utvrdili v tom, že je veľa 
ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej oso-
by a nedokážu si sami zabezpečiť uspoko-
jenie základných životných potrieb. Túto 
pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú 
najbližší rodinní príslušníci, ktorí z tohto 
dôvodu musia prerušiť pracovný pomer, 
príp. obmedziť svoju zárobkovú činnosť, a 
tak sa tiež často ocitnú na hrane životného 
minima. Z tohto dôvodu sme sa rozhod-
li rozšíriť našu sociálnu činnosť a zriadiť 
denný stacionár v obci Strečno. 

Dňa 2.1.2017  sa po prvýkrát otvorí den-
ný stacionár – zariadenie určené pre se-
niorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a 
túžia po kontakte s ľuďmi, alebo pre senio-
rov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu po-
skytnúť celodennú starostlivosť a zároveň 
ich nechcú umiestniť do domova sociál-
nych služieb. Tento stacionár je vhodný aj 
pre občanov so zdravotným postihnutím 
od tretieho stupňa odkázanosti na sociál-
nu službu.

V zariadení bude poskytovaná:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- stravovanie (zabezpečenie donášky 

obedov – hradí si klient sám)
- pitný režim a občerstvenie zabezpečíme 

na náklady n.o.
taktiež bude zabezpečená:
- pracovná terapia 
- rozmanitá záujmová činnosť,
a to všetko na základe zdravotného stavu, 

individuálnych potrieb, možností ako aj 
schopností a samotných záujmov každého 
návštevníka stacionára.

Tieto sociálne služby budú poskytova-
né bezplatne ambulantnou, teda dennou 
formou, čo znamená, že občan bude môcť 
prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a 
odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Cieľom novovytvoreného stacionára v 
Strečne je odborne zabezpečiť občanovi čo 
najpríjemnejšie a zmysluplné prežitie dňa 
za podpory jeho aktivizácie, samostatnosti 
ako aj kontaktu so spoločenským prostre-
dím. Sme presvedčení, že zriadením uve-
denej inštitúcie pomôžeme nielen ľuďom 
odkázaným na túto službu, ale aj ich naj-
bližším a v konečnom dôsledku celej našej 
spoločnosti.

Custodia, n.o.
Kontakt: Martin Reguly - 0911 874 553

OTVÁRAME DENNÝ  STACIONÁR  V  STREČNE

Vážení čitatelia, 
v mene spoločnosti TES Media, s.r.o. 

by sme sa Vám i touto formou radi po-
ďakovali za prejavenú dôveru v uplynu-
lom roku. Vďaka tomu sa spoločnosti 
darí neustále technologicky posúvať 
Vašu sieť na vyššiu a vyššiu úroveň, a tak 
napĺňať víziu dátového a informačného 
prepojenia. 

Počas roka sme Vám prinášali to naj-
lepšie z filmového, dokumentárneho a 
detského sveta. Mohli ste s nami sledo-
vať televíziu v analógovej, ale aj digitál-
nej kvalite. Ako poďakovanie za Vašu 
vernosť a dôveru sme pre Vás na decem-
ber pripravili vianočný darček vo forme 
viacerých akcií:

- 3 mesiace zadarmo! Účastník, ktorý 
uzatvorí u nás zmluvu do 31.12.2016, 
bude využívať naše služby až 3 mesiace 
zdarma. 

- HD programy! Viac HD programov 
v balíku Basic a DUO 2.

- Najhorúcejšou novinkou, ktorú pre 
Vás máme, je navýšenie internetových 
rýchlostí pri balíku DUO2 ! Nové rých-
losti až 30/2 Mb/s budú automaticky 
spustené všetkým užívateľom balíka 
DUO 2 od 01.01.2017.

Markíza a Joj u nás aj po 
novom roku!

Aj napriek tomu že od januára 2017 
vypadnú 3 stanice skupiny Markíza 
(Markíza, Doma, Dajto) z ponuky spo-
ločnosti Towercom a nebude možné 
ich chytať na televíznu anténu, v našej 
káblovke však zákazníci o ne neprídu. 
Spoločnosť Tes Media s.r.o. bude uve-
dené programy ponúkať aj naďalej a 
zákazníci tak budú môcť bez akejkoľvek 
zmeny sledovať všetky svoje obľúbené 
programy. 

Programy skupiny Markíza, ako i 
stanice Joj, Joj+ a Wau, plánujú v roku 
2017 spoplatniť svoje vysielanie pre 
koncových účastníkov, a to u všetkých 
operátorov, ktorí legálne šíria vysielanie 
týchto staníc. 

Ubezpečujeme Vás, že prebiehajú ro-
kovania s týmito vysielateľmi, aby do-
pad na domácnosti bol minimálny a aby 
ste Vaše obľúbené programy mohli na-
ďalej sledovať v základnom TV balíčku.

Kolektív TES Media s.r.o. Vám želá 
príjemné prežitie vianočných sviatkov a 
úspešný nový rok. 

Pod záštitou Sdružení obcí povodia Stonávky sa uskutočnila v Komorní Lhotke dňa 
01.12.2016 konferencia partnerov z obce Jaworze z Poľskej republiky, Združenia obcí 
Mikroregión Terchovská dolina zo Slovenskej republiky a z obce Jászboldogháza z Ma-
ďarskej republiky. Program konferencie bol zameraný na zhodnotenie partnerskej spo-
lupráce za rok 2016 a taktiež sa naplánovali spoločné aktivity pre rok 2017, či už v rámci 
spoločných projektov alebo podujatí. Ako hostia sa na konferencii zúčastnili zástupcovia 
obce Kovačica zo Srbska.

Konferencia partnerov 
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Obecná knižnica je práve po rekonštruk-
cii. Interiér, doplnený novým nábytkom – 
regálmi, stolmi a posedením – kreslami a 
taburetkami z Fondu na podporu umenia 
iba podporia dojem z návštevy. K tomu 
sa pridá dobrý pocit z čerstvej maľovky a 
osvetlenia, ktorým prispela obec.

To je však iba pridaná hodnota toho, čo 
robí knižnicu knižnicou. Ponuka takmer 
8000 kníh a časopisov a tiež nie zvyčajné 
aktivity v podobe besied so spisovateľmi či 
literárnych súťaží je určite na úrovni uspo-
kojujúcej čo najširší počet záujemcov o jej 
služby v sídle s takým počtom potenciál-
nych čitateľov ako je naša obec.

Knihy sú každoročne dopĺňané nielen z 
obecného rozpočtu- v tomto roku za 900 
Eur, ale vďaka stálej iniciatíve vedúcej  
knižnice i z dotačného systému Minister-
stva kultúry na akvizíciu knižníc, ktorý 
pred rokom túto svoju činnosť delegoval 
na novovytvorený Fond na podporu ume-
nia.

V tomto roku bola snaha vedúcej kni-
hovníčky Evky Balcarovej  úspešná mimo-
riadne. Podporenou projektovou žiados-
ťou .získala  z FPU prostriedky nielen na 
nové knihy v objeme 1200 Euro, ale i na 
obstaranie nového nábytku za 3500 Euro. 
Obec k týmto sumám, ako povinnou spo-
luúčasťou, prispela 104,29 Eurami pre ná-
kup kníh, resp. 614,02 Eurami na nábytok. 

Obnova interiéru, vykonaná OPS Streč-
no, bola hradená  z obecného rozpočtu. 
Začiatkom budúceho roku sa k tejto in-
vestícii zo strany obce pridá ešte výmena 
okien a dverí a úprava sociálneho zariade-
nia.

Knižnica má teda nový šat a ďalších viac 
ako 200 titulov pre všetkých. Privíta kaž-
dého a bude sa tešiť novému čitateľovi. 
Ten urobí radosť knihovníčke, ale predo-
všetkým sám sebe. Pretože práve v tomto 
čase dlhých večerov tu môžeme aktívne 
využiť voľný čas, posedieť si v príjemnom 
prostredí, stretnúť sa s ďalšími, dozvedieť 
sa nové, potešiť sa z výpožičky krásnej li-
teratúry. A presvedčiť sa a pripomenúť si, 
že „Kniha je najlepším priateľom človeka“ 
nezapadlo prachom a neodniesla ho doba.

/pa/
Literárne súťaže a beseda v 

knižnici
Vyhodnotenie literárnych súťaží  vyhlá-

sených v obecnej knižnici bolo začiatkom 
novembra. V poézii na tému ,,Farby“ ,v 
próze na tému ,, Jeseň, čas svetielkujúcich 
tekvíc“. Súťaž bola určená pre deti základ-
nej školy v dvoch kategóriách. Deti  získali 
za svoje práce pekné knižné ceny. Niektoré 
deti i prečítali svoje práce. Nemali sa  za čo 
hanbiť. Vyhodnotenie bolo spojené  s bese-
dou, tak ako je už zvykom s p. Slováčkom 

.Pán Slováček, ktorý vedie divadelný krú-
žok na základnej škole, rád deťom poroz-
prával, ako s deťmi pracuje,  kým vznikne 
divadielko, z čoho čerpá inšpiráciu. Prečí-
tali sme deťom rozprávku. Deti sa takis-
to prejavili. Ukázali, čo sa už naučili ako 
prváci, dokonca písmenká, ktoré sa učia aj 
názorne ukázali na koberci vlastnými tela-
mi a ku každému písmenku pridali peknú 
básničku. Je vidno, že ich to veľmi baví . Za 
to isto patrí vďaka i p. učiteľke Pratákovej, 
ktorá prišla i s deťmi zapojenými do súťa-
že. Teraz v pondelok 19.12.2016 sa zas stre-
tli žiaci prvej  a druhej triedy. Divadelný 
krúžok nám predvedie, čo si nacvičil. Bude 
to ,,Rozprávka o troch grošoch“ . Je to roz-
právka , ktorá má čo povedať našej mladej 
generácii .V tejto predvianočnej dobe nám 
to pekne dotvorí pravú vianočnú atmosfé-
ru v už  vynovených priestoroch knižnice, 

Knižnica pozýva

Farby duše
Lucia Ovečková 9.A

Každý z nás je obrazom,
svojej duše odrazom.
Každý z nás je štetca ťahom
svojho srdca zrkadlom
V očiach máme skryté túžby,
na jazyku k bohu prosby.
Každý z nás je božskou maľbou,
Každý z nás je inou farbou
Smútok skrytý v hustej čiernej
Nádej nájdeš v svetlej bielej
Láska splýva s ružovou ,
Vášeň svieti červenou
Keď máme rôzne pocity
To sme dúhou opití
Ako farby majú odtiene
tak každý cit má trvanie.
Čierna zvykne vyblednúť
Nádej môže zaniknúť

ktorá bola podporená z verejných zdrojov 
s finančnou podporou Fondu na podporu 
umenia.

V pondelok 12.12.2016 sa v našej knižni-
ci konala beseda s pani spisovateľkou Tá-
ňou Revajovou. Táto príjemná pani deťom 
pútavo porozprávala o svojich hrdinoch z 
knižiek ,,Denisovi i Johanke“. Vysvetlila, 
čo ju viedlo k napísaniu týchto knižiek a 
kde čerpá inšpiráciu.  Bolo to príjemné 
stretnutie so žiakmi  základnej školy . Be-
sedy sa zúčastnila a viedla ju pani knihov-
níčka z Krajskej knižnice zo Žiliny p. Janka 
Zurovacová. ,,Vianoce s detskou knihou“ 
už 10. ročník Krajskej knižnice v Žiline bol 
podporený z verejných zdrojov Fondu na 
podporu umenia.

Príroda v jeseni
Alena Dubovská 2.A

Stromy si vyzliekli šaty a odložili do trá-
vy. Jeseň nám spieva jesennú pieseň. 

Ide jeseň, som si istý. Slnko už vyfarbilo 
šípky i listy. Aj orechy už dozreli, na zem sa 
pozreli. Keď príroda sa chystá driemať, je 
lepšie listy nemať. 

V zime ich zakryje zimná perina, zaspí 
nám celá dolina.

Kniha Strečno ešte v ponuke
Občanom Strečna si dovolíme pripo-

menúť, že kniha Strečno, ktorá vyšla v 
roku 2010, je ešte stále v ponuke. V čase 
Vianoc je vhodným darčekom pre zná-
mych a príbuzných. Kúpiť si ju môžete v 
obchodoch Janus nápoje a Domáce po-
treby pri hornej predajni Jednota.       -r-
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Strečno a okolie v roku 1924 očami anglickej  
cestovateľky Jessie Mothersole (2. časť)

Silvester Trnovec ml.
Adriana Čiefová

V minulom čísle Hlásnika sme Vám 
priniesli prvú časť prekladu z cesto-

pisu anglickej cestovateľky a maliarky Jessie 
Mothersole, ktorá v roku 1924 precestovala 
takmer celé vtedajšie Československo. Vý-
sledkom  jej cesty bola kniha, ktorá vyšla v 
anglickom jazyku v roku 1926 v Londýne aj 
v New Yorku pod názvom Czechoslovakia: 
The land of the Unconquerable Ideal (Česko-
slovensko: Krajina neporaziteľného ideálu). 
Súčasťou knihy sú aj autorkine početné au-
tentické maľby krajiny a jej obyvateľov. Pre 
našu obec je zaujímavé, že v nej venuje po-
merne veľa priestoru viacerým svojim náv-
števám Strečna a jeho okolia. Jej zápisky sú 
preto veľmi vzácnym prameňom  dejín života 
tunajších obyvateľov krátko po prvej svetovej 
vojne. Práve táto časť dejín našej obce je nám 
dodnes málo známa a dnes už nežije takmer 
nikto z tých, ktorí by si túto dobu pamätali.

V minulom čísle ste sa mohli dočítať, ako 
sa Jessie Mothersole v sprievode spoločníčky 
na jar 1924 ubytovala v Žiline v hoteli Rémy 
(dnes hotel Polom). Mohli ste sa dozvedieť 
zaujímavosti o meste Žilina na začiatku 20 
storočia, a to predovšetkým o trhu na Mari-
ánskom námestí, kam prichádzali obyvatelia 
z okolitých dedín nakupovať a predávať naj-
rôznejší tovar. Jej rozprávanie sme ukončili 
návštevou ruín hradu Strečno, kde v tej dobe 
prebiehala devastujúca ťažba stavebného 
kameňa. Prítomnosť dvoch Angličaniek v 
dedine vtedy vzbudzovala na každom kro-
ku pozornosť jej obyvateľov. V tomto čísle 
Hlásnika Vám teda prinášame dokončenie 
rozprávania z jej pobytu v Strečne a okolí, 
aby ste sa mohli  opäť na chvíľu preniesť do 
minulosti našej obce spred takmer sto rokmi 
a pozrieť sa na Strečno v roku 1924 očami an-
glickej cestovateľky.

„...Po tom, čo sme znovu prešli Váh na prie-
voze, posadili sme sa na breh rieky, aby sme 
mohli maľovať; čoskoro sa okolo nás zoskupil 
malý dav. Ľuďom okolo nás som spôsobila 
ohromné pobavenie, keď som načrtla prie-
vozníka Janka, ktorý driemal na svojej loďke 
netušiac, že sa vďaka svojej ospalosti stal ter-
čom vtipkovania. Chlapi na neho s hlučným 
smiechom začali pokrikovať, avšak nevypadal, 
že by mu to prišlo rovnako smiešne a nazloste-
ný odišiel. V dave sa objavil aj  jeden chlapec 
s veľkými bochníkmi čierneho chleba; chlieb 
nebol sám o sebe veľmi chutný, ale boli sme 
hladné a vypadalo to tak, že nemáme šancu 
zohnať si niečo iné, a tak sme si jeden boch-
ník kúpili a ohrýzali ho počas toho, ako sme 
maľovali. Ťažké mraky sa prikradli nad kop-
ce a potom úplne náhle začalo pršať. Museli 
sme utekať na stanicu, aby sme sa skryli. Po 
ceste sme videli dievčatá- husiarky, každú so 

svojím malým kŕdľom, ktorý viedli čo naj-
skôr pod prístrešok. Celá cesta bola preplne-
ná rodinkami husí a ich húsatiek. Náš veľký 
bochník chleba – ktorý bol takmer celý – sme 
ponúkli deťom, avšak ani jedno z nich ho ne-
prijalo. Možno sme urazili slovanskú tradíciu, 
keď sme zaobchádzali s chlebom s tak malou 
úctou. Napokon sme ho museli zobrať domov.

Na našej neskoršej návšteve Strečna sme na-
vštívili maličký hostinec, kde sme si požičali 
smaltovaný plech, pretože sme si zabudli so 
sebou priniesť maliarsku paletu. Dobrá žena 
v jej bielej šatke v hostinci vypadala tak sviežo 
a čisto, až sme sa jej spýtali, či by nám mohla 
pripraviť na neskôr obed. Tvrdila, že má iba 
mlieko a vajcia, ale povedali sme jej, že to 
bude bohato stačiť. Keď sme sa do hostinca 
na obed vrátili, miestnosť bola plná robotní-
kov a baníkov (z kameňolomu na brale hradu 

Strečno: poznámka prekladateľa). Zabúchali 
sme na malú drevenú okenicu pri dverách, 
posadili sme sa na maľovanú lavicu a čakali 
sme; no nikto neprichádzal. Zanedlho k nám 
podišiel trochu ostýchavo jeden z chlapov a 
spýtal sa nás, čo tu chceme. Keď sme mu to 
vysvetlili, oblúkom zamieril dozadu na hospo-
dársky dvor s tým, že tam hostinská dojí kravy. 
Ostatní chlapi sa potom okolo nás zhromaž-
dili a začali sa nás veľmi zdvorilo vypytovať, 
odkiaľ sme a čo tu robíme. Jeden zo skupiny, 
robustný robotník, ktorého tvár odzrkadľovala 
menej inteligencie ako tváre ostatných, vytia-
hol z vrecka nohavíc živé chrústy a hlúpo sa 
smejúc ich po nás hodil. Ostatní však boli z 
jeho správania pohoršení a začali mu nadá-
vať. V rovnakom čase ten istý muž, ktorý pred 
chvíľou vyšiel von, sa vrátil a taktiež mu začal 
nadávať. Potom sa konečne objavil hostinský, 

Janko, prievozník cez rieku Váh a hrad Strečno (vlastnoručná kresba autorky) Zdroj: Jessie Mothersole: 
Czechoslovakia: The land of the Unconquerable Ideal (1926)

„Hradská cesta“ do Vrútok a Starý hrad (vlastnoručná kresba autorky) Zdroj: Jessie Mothersole: Czecho-
slovakia: The land of the Unconquerable Ideal (1926)
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ktorý nás zaviedol do chladnej, malej súkrom-
nej miestnosti a naservíroval nám miešané 
vajíčka a horúce mlieko. Neskôr sme sa do-
zvedeli, že tunajšie úrady výrazne podporujú 
zbieranie chrústov, lebo vraj ničia úrodu a toto 
bol pravdepodobne začiatok ich zberu!

Jeden slušný muž si k nám počas obeda pri-
šiel len tak pohovoriť. Porozprával nám, že je 
drevorubač a že nebýva v Strečne, ale je za-
mestnaný v okolitých lesoch na pár dní. Potom 
nám urobil zdvorilý malý prejav o tom, ako 
si želá, aby sa anglickým ženám na Slovensku 
páčilo a že sa sem budú často vracať a ak sa 
tak stane, tak potom bude vždy Ján Sobota 
z Varína k ich službám. Následne sa jemne 
poklonil a sňal si z hlavy klobúk, potriasol si 
s nami ruky a vrátil sa k svojej práci vonku, 
pričom svojou láskavosťou viac než vyvážil 
malichernú nezdvorilosť, s ktorou sme sa na 
našich cestách stretávali.

Starý hrad stojí na druhej strane rieky od 
hradu Strečno a je rovnako romanticky situo-
vaný. Keď sme k nemu po prvýkrát liezli, stra-
tili sme cestu na vrchol a zrazu sme sa ocitli 
doslova škrabajúce sa po jednej strane kopca, 
kde sme sa nemali veľmi sa o čo zaprieť, pri-
čom navyše z hora stekal po skale silný dážď. 
Ponárali sme sa hlboko do vlhkého lístia, ale-
bo sme sa kĺzali po klzkých skalách a mokré 
konáre mladých bukov ošľahávali naše tváre 
na každom kroku; ale napokon sme vrchol 
dosiahli a odtiaľ sme sa cez stredoveké oblúky 
mohli dívať strmo dole na rieku.

V Strečne bol jeden obchod so zmiešaným to-
varom, do ktorého sme si išli kúpiť pohľadnice; 
zistili sme, že majiteľ bol sám o sebe veľmi dob-
rý fotograf a podarilo sa mu vyfotiť zaujímavé 
zábery z okolia. Mal aj jednu pohľadnicu, kto-
rá ukazovala ľudí zo Strečna chytať ryby na 
Váhu. Bolo tam okolo 35 mužov a chlapcov, 
ktorí boli do kolien namočení vo vode, stojac v 
rade naprieč riekou a držiac siete, čím tvorili 
úplnú bariéru pre chúďatká ryby. Tohto muža 
sme sa spýtali na možnosť zviesť sa na plti dolu 
riekou. Povedal, že by to nemal byť problém a 
ak počkáme, kým sa navečeria, pôjde sa nám 
na to spýtať. Previedol nás cez jeho obchod až 
dozadu do kuchyne, kde jeho pekná mladá 
žena varila makaróny na kachliach a potom 
cez kuchyňu do veľmi peknej izby so stolom, 
sedením a posteľou. Všetko bolo dokonale čisté 
a upratané. Tu sme na neho počkali a zatiaľ 
sme si pozerali albumy s jeho fotografiami. 
Bojoval v Poľsku počas vojny (prvej svetovej 
vojny 1914-1918: poznámka prekladateľa) a 
z tohto obdobia mal veľa záberov. Najradšej 
vraj vtedy fotil západy slnka s krásnymi ob-
lakmi a krehkými siluetami stromov bez listov, 
pretože, ako nám povedal, ich fotenie bolo zá-
roveň pozeraním sa smerom k domovu. 

Čoskoro sme sa ocitli na kope drevených pi-
lín uprostred plte a plavili sa veselo dolu prú-
dom. Je to nádherný spôsob ako spoznať rieku. 
Plte na Váhu nie sú zvyčajne veľmi dlhé. Táto 
naša bola zviazaná len z dvoch častí, ktoré 

tvorili kmene stromov dlhé asi 10 metrov, pri-
čom užšie konce kmeňov boli zviazané doko-
py do dvoch zužujúcich sa tvarov, ktoré boli 
spojené priečinkami pripevnenými drevenými 
kolíkmi. Hotová plť tak mala tvar predĺženého 
diamantu s dvoma špicatými koncami. Do-
spelý muž a jeden chlapec ju ovládali dlhými 
drevenými veslami. Táto naša prvá plavba na 
plti bola veľmi krátka, keďže drevené brvná 
smerovali len do neďalekého Varína, kde je 
veľmi veľké skladisko dreva s niekoľkými me-
chanickými pílami. Vedúci tejto fabriky na 
drevo bol veľmi prekvapený, keď nás videl s 
plťou pristávať. Avšak zdvorilo sa  ponúkol, že 
nám celé pracovisko ukáže. Všade hučali stro-
je, mechanické píly a bolo cítiť čerstvú živicu z 
narezaného dreva a my sme mohli vidieť, ako 
rýchlo sa kmeň stromu nareže na dosky takej 
hrúbky, akú si zákazník objedná. 

Drevo, ktoré sa tu momentálne spracovávalo, 
bolo súčasťou veľkej objednávky až do Man-
chestru (mesto na severe Anglicka: poznám-
ka prekladateľa). Keď sme stáli uprostred tejto 
píly, plnej tisícok kmeňov a narezaných dosiek, 
naplno sme pochopili, aký dôležitý je obchod s 
drevom pre Slovensko. V každej časti krajiny 
je možné vidieť o tom dôkazy; plte, ktoré sa 
doslova v húfoch plavia po riekach, hromady 
kmeňov a klád naukladaných pri brehoch riek, 
všade-obkolesujúce známky aktivity drevoru-
bačov v lesoch, ako aj pri cestách a železni-
ciach. 

Naša ďalšia plavba už bola dlhšia. Naučili 
sme sa, ako zastaviť plť z brehu rieky, a tak 
sme si to zariadili sami. Jedného dňa sme teda 
ocitli v Kraľovanoch, stáli na moste ponad rie-
ku a mávali a kričali na plť, ktorá popod most 
prechádzala. Pltníci zbadali naše mávanie, 
okamžite začali smerovať k brehu tak rýchlo, 
ako to bolo možné a my sme utekali za nimi. 
Kapitán plte bol Maďar a už na prvý pohľad 
bol on aj jeho plť bohatšia a lepšie vybavená 
ako tá, na ktorú sme nastúpili v Strečne. Hneď 
ako sme sa pohodlne usadili, som mu v anglič-
tine povedala, že plte, ktoré sme videli doteraz, 
boli iba „tretia trieda“ a že toto je druhá. Nie 
druhá, ale prvá trieda!!!, zakričal na nás zo 
zadnej časti plte chlapec v modrej košeli, ktorý 
stál asi 20 metrov od miesta, kde sme sedeli 
a my sme nemali ani potuchy, že nás počúva.

Táto plť smerovala až do mesta Komárno, 
ktoré leží neďaleko miesta, kde sa Váh vlieva 
do Dunaja. Kapitán povedal, že sa môžeme s 
nimi plaviť až tam a že cesta nepotrvá dlhšie 
ako tri dni. Určite to bola zaujímavá ponuka, 
avšak šanca, že by sme si počas nočných zastá-
vok našli pre nás vhodné ubytovanie, nebola 
veľká. Pltníci mali podľa všetkého už vopred 
určené, kde sa zastavia na noc a navyše smer 
našej cesty sa nezhodoval s tou ich. 

Úsek Váhu, cez ktorý sme sa plavili, je ne-
skutočne krásny. Na oboch stranách rieky 
sme mali neustále sa meniace tvary vrcholov 
hôr, ktoré patria buď do Malých Tatier (Malá 
Fatra: poznámka prekladateľa) alebo do Veľ-

kej Fatry. Za nami sa strácali mohutné Vysoké 
Tatry, pokryté ešte stále snehom. Občas husté 
stromy na brehu úplne zakryli náš výhľad, no 
potom ho zas otvorili a odhalili úplne novú 
panorámu, až sa zdalo, akoby niektoré kop-
ce prešli záhadne na druhý breh rieky. Jednu 
divokú skalu volali Sokol (pravdepodobne 
skala Besná pri Strečne: poznámka prekla-
dateľa). Bola na veľmi ostrej zákrute rieky a 
naši pltníci museli vyvinúť obrovské úsilie, aby 
sme ju mohli oboplávať. Avšak rýchla voda 
sa mútila do hnedej peny, krútila sa do vírov 
a vo veľkých vlnách narážala do plte, takže 
žiadny tovar na plti neminula voda, ktorá sa 
prevaľovala cez prednú aj zadnú časť. My sme 
však zostali suché, lebo sme boli dosť vysoko 
na kope hrubých hoblín a pilín, kde sme zosta-
li, až kým sa všetko neupokojilo. Až do vtedy 
sme si poriadne neuvedomovali, aká zručnosť 
je potrebná k ovládaniu pltí. Okolo piatej ho-
diny sa krásny deň začal zamračovať. Čerstvá 
a teplá zeleň stromov a mladých listov bola v 
ostrom kontraste s atramentovo modrou ob-
lohou a temné svetlo spoza oblakov sa odrá-
žalo v medených vlnách rieky. S úžasom sme 
pozorovali túto magickú hru svetla a farieb. 
Pltník nás ubezpečoval že sa nemusíme báť, že 
zmokneme a že pršať bude až o ôsmej večer, 
potom, ako pristaneme. Mal úplnú pravdu, 
pršať začalo až potom, ako sme kráčali domov 
pozdĺž rieky. Vysadili nás asi 10 kilometrov od 
nášho ubytovania a iný spôsob, ako ísť pešo, 
sme nemali. Čiže nemôžem povedať, že sme 
vôbec nezmokli, ale za ten úžasný deň, ktorý 
sme strávili, to určite stálo.

Zo Žiliny sme ešte tú istú jar odišli do okolia 
slávneho Oravského hradu.“ 

Tu sa rozprávanie Jessie Mothersole zo 
Strečna a jeho okolia končí. Veríme, že sa 
nám náhodným objavením tohto cestopisu 
z roku 1926 v Britskej národnej knižnici po-
litických vied a prekladom jej autentického 
textu o Strečne s  vlastnoručnými maľbami 
podarilo zachrániť zaujímavé informácie o 
dejinách a obyvateľoch našej obce v minu-
losti, ktoré by inak skončili zabudnuté.  

Krásne prežitie vianočných sviatkov a všet-
ko dobré do nového roku 2017 Vám prajú 
Silvester Trnovec ml. a Adriana Čiefová

Plť na Váhu medzi Kraľovanmi a Strečnom 
(vlastnoručná kresba autorky) Zdroj: Jessie 
Mothersole: Czechoslovakia: The land of the Un-
conquerable Ideal (1926)
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Žiadosť o poskytnutie nenávratného finanč-
ného príspevku na projekt Zberný dvor 
Strečno bola podaná 30. mája. Riadiaci or-
gán pre Operačný program Kvality životné-
ho prostredia – Ministerstvo životného pro-
stredia SR ju posúdil kladne. Rozhodnutím 
z 10. 11. 2016 nám bol z celkových opráv-
nených výdavkov 398 685,73 Eur schválený 
nenávratný finančný príspevok 378 751,44 
Eur (95%). Stali sme sa tak jedným z tých, 
ktorí uspeli a ktorým na Slovensku dáva 
Európska únia príležitosť v programovom 
období 2014 – 2020 využiť viac ako 4,310 
miliardy Eur na realizáciu environmentál-
nych projektov. 
Projekt Zberný dvor Strečno rieši v súlade 
so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na-
kladanie s odpadmi v zmysle zodpovednosti 
obce a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zod-
povednosť výrobcov.
Zberný dvor bude pri obecnom úrade, v 
priestore, ktorý sa aj v súčasnosti využíva na 
tieto účely. Objekt bude pozostávať z troch 
základných plôch – plochy pre stavebný 
odpad, plochy pre zelený odpad a plochy 
určenej pre veľkoobjemový odpad. Odpad 
sa bude na plochách skladovať, triediť a ná-
sledne bude odvážaný oprávnenou osobou 
na likvidáciu, príp. ďalšiu recykláciu.
V areáli bude aj jedna montovaná hala s 
pôdorysom 10x15 m ako garáž a miesto pre 
strojné vybavenie, ktoré bude tiež nadobud-
nuté z projektu.

Zberný dvor
Areál bude oplotený. Vstup umožnia posuv-
ná brána a bránička.
Technika a strojné vybavenie budú využiteľ-
né pre potreby efektívneho zabezpečenia a 
manipulácie s odpadom. Bude pozostávať z:
- traktora 
- čelnej nakladacej lyžice
- paletizačných vidiel a multilopaty
- naťahovacieho kontajnera na drobný sta-
vebný odpad (6 m3) – 2 ks
- naťahovacieho kontajnera na objemový a 
biologicky rozložiteľný odpad (12 m3) – 3 ks
- drviča biologicky rozložiteľného odpadu
- cestnej (mostovej) váhy do 30t
- naťahovacieho uzavretého kontajnera na 
textílie a šatstvo
Projekt bude tiež riešiť informovanosť  o 
spôsoboch nakladania s odpadmi a plniť 
úlohu osvety na podporu jeho úspešnosti.
V súčasnosti, po podpise Zmluvy s riadia-
cim orgánom pre OP – MŽP SR, sa vykoná-
vajú prípravné práce, predovšetkým verejné 
obstarávanie na dodávateľov pre začatie re-
alizácie, ktorá by mala byť ukončená ešte v 
roku 2017.
Projekt by mal splniť očakávania samosprá-
vy na elimináciu znečistenia, vytváranie 
nelegálnych čiernych skládok, recykláciu, 
využitie druhotných surovín  a svojim do-
sahom byť časťou mozaiky pre globálny zá-
mer EÚ – systematickú ochranu životného 
prostredia.

/pa/

Od januára 2017 bude firma T+T zberať 
odpad z domácnosti v súlade s doterajším 
harmonogramom.

Zber zmesného odpadu sa bude realizovať 
každý druhý utorok a separovaný odpad, 
plasty a sklo, budú odvážané tretí štvrtok 
v mesiaci. Konkrétne dátumy je možné sle-
dovať tiež v obecnom kalendári, ktorý bol 
pridelený každému súpisnému číslu v obci.

Zároveň s ním boli distribuované nálepky 
SKLO s komentárom, ako s nimi naložiť a 
zatiaľ tri plastové vrecia. 

Od nového roku v záujme efektívnejšie-
ho a ekologickejšieho zberu zavádzame 
separovaný zber plastov a skla. Sklo bude 
naďalej ukladané v zelených nádobách, 
ktoré budú opatrené správnym nápisom 
(doručená nálepka) a plasty budú obyva-
telia dávať do tiež doručených vriec s ná-
pisom Plasty. Zatiaľ boli do domácnosti 
dodané tri vrecia, ktoré by mali byť využi-
té v nasledujúcich troch mesiacoch (jedno 
na mesiac). Vývoz plastov a skla bude tak 
ako doteraz – v jeden deň. O ďalšom doda-
ní, resp. výmene plastových vriec, budeme 
včas informovať na základe dovtedajších 
skúseností alebo inde osvedčeného systé-
mu.                                                            /pa/

Zmena systému separácie  
odpadu z domácností

V utorok 15.11.2016  večer o 22.00 hod. 
bola na TV JOJ  zábavno-súťažná relá-
cia „Uhádni svoj vek „-špeciál, v ktorom 
súťažia známe osobnosti  a hádajú vek 
náhodným vybraným osobám . Pod mo-
derátorskou taktovkou  Vlada Voštiná-
ra  a známych hostí Barbory Rakovskej 
a Alexandra Štefucu vystúpila ako prvá 
Romanka Pratáková  /dcéra Petra a Evky, 
rod. Tavačovej/, ktorej súťažiaci hádali 
vek. Po dlhých úvahách jej odhadli vek na 
20 rokov. No pomýlili sa o 2 roky, a tak z 
celkovej sumy im bolo odpočítané 200 € . 
Pekná scéna, príjemní ľudia, napätie i hu-
mor, to všetko bolo na televíznej obrazov-
ke.  Vďaka odvahe Romanky, ktorá študuje 
žurnalistiku a chce byť v budúcnosti Voš-
tinárovou  partnerkou – teda moderátor-
skou, ako to povedala v relácii,  sme zažili 
neopísateľný zážitok . Ďakujeme Romanke 
za peknú reprezentáciu našej obce na tele-
víznej obrazovke.

Štefan Tavač

Uhádni môj vek

Tešíme sa z Vášho záujmu 
o naše ochotnícke divadlo. 
Dáva nám to energiu a silu 
prekonať únavu a problémy, 
ktoré počas štyroch mesiacov 
musíme riešiť.

Tento rok sme pre Vás pripravili 
divadelnú komédiu Dokonalá svadba od 

autora Robina Hawdona. Tešiť sa môžete 
na výborbnú zábavu v spoločnosti na-
šich skvelých hercov. 

Prajem Vám , aby ste prežili pokoj-
né  a požehnané vianočné sviatky a k 
pohode a dobrej nálade Vám určite 
prispeje aj naša Dokonalá svadba.

Marta Pristachová

Radostné prežitie vianoč-
ných sviatkov, splnenie túžob 
a predsavzatí v roku 2017 
prajú svojim spoluobčanom 
pltníci 

Poďakovanie
MS SČK Strečno veľmi pekne ďakuje 

sponzorom, ktorí prispeli hodnotnými 
cenami na Katarínsku disco-zábavu. 

Pripomíname, že dňa 22.12.2016 v čase 
od 10. hod do 14:00 hod sa uskutoční 
Vianočný koláčik.

Zároveň prajeme svojim členom a 
sponzorom príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a hlavne veľa zdravia v no-
vom roku 2016.    Výbor MS SČK Strečno

Prajeme vám krásne a veselé Viano-
ce. Nech sú sviatkami plnými lásky, 
pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce 
obklopené láskou všetkých blízkych 
a žiari šťastím jasne ako Betlehem-
ská hviezda. Nech pod stromče-
kom nájdete veľa darčekov, ktoré 
vás pri srdiečku zohrejú a za-
žijete chvíle, na ktoré budete 
vždy s úsmevom spomínať.

Výbor ZO Jednoty  
dôchodcov

DIVADLO
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Začiatok roku 2016 bol pre Obecný 
podnik služieb Strečno, s.r.o. (ďalej len 
OPS)  v znamení pokračovania rozšíre-
ného projektu Materská škola Strečno 
– nadstavba, prístavba a stavebné úpravy 
– I. etapa, čo predstavovalo dokončenie 
nadstavby do stavu umožňujúcemu plnú 
prevádzku novovzniknutých priestorov na 
3. nadzemnom podlaží. V priebehu prác 
poslanci obecného zastupiteľstva obce 
Strečno schválili finančné prostriedky na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení na 1. 
a 2. nadzemnom podlaží. Všetky práce na 
materskej škole sa nám podarilo dokončiť 
podľa plánu do 31.8.2016 tak, aby mohli 
deti a personál nerušene využívať novovy-
budované a zrekonštruované priestory od 
nového školského roku 2016/2017. V me-
siacoch september a október bolo už len 
dobudované únikové požiarne schodisko 
na vonkajšej časti budovy, čo však nijako 
neovplyvňovalo chod materskej školy.  

Súbežne s prácami na materskej škole 
sme tiež zrealizovali aj ďalšie projekty. 

V mesiaci jún to bolo osadenie šiestich 
dopravných zrkadiel na neprehľadné kri-
žovatky podľa návrhov občanov.

V mesiaci jún až september sme reali-
zovali opravu kancelárie obecného úradu  
(priestory bývalej pokladne miestneho 
kina). Práce spočívali predovšetkým v 
oprave stien, vo vybudovaní kazetového 
stropu a inštalácie laminátovej podlahy.  
Dielo bolo odovzdané 27. 9. 2016. 

V mesiacoch august a september sme 
tiež vykonávali práce na oprave dvoch ne-
bytových podkrovných priestoroch v bu-
dove prístavby Obecného úradu Strečno. 
Práce boli dokončené a odovzdané 29. 9. 
2016.

V mesiaci september sme začali práce 
na inštalácii spomaľovacích prahov na So-
kolskej ulici a Ulici mládeže, čo predsta-
vovalo aj nevyhnutné doplnenie o zvislé 
dopravné značky v danom úseku. Práce 
boli ukončene 6. 10. 2016.

V mesiaci október sme realizovali výme-
nu zatekajúceho strešného okna na budo-
ve obecného bytového domu na Sokolskej 
ulici.  Vykonali sme tiež opravu ozvučenia 
na miestnom cintoríne, v rámci ktorej 
došlo aj k doplneniu o 9 reproduktorov a 
zabezpečili sme dodávku a montáž 64 m 
cestných zvodidiel s madlom na Hradnej 
ulici.

V priebehu roka sme tiež realizovali nie-
koľko menších projektov, ako sú:

- oprava výtlkov na Ulici SNP v oblasti 

priemyselného parku Strečno,
- úprava parkovacej plochy pri cintoríne,
- oprava lávky cez potok pri starom cin-

toríne,
- čistenie kanalizačných vpustí na dažďo-

vú vodu,
- oprava lávky cez rieku Váh,
- prehĺbenie koryta potoku v oblasti Mo-

čidelné,
- odvodnenie parkoviska pod hradom 

Strečno,
- úprava miestnej komunikácie Nábrež-

nej, Športovej a Kováčskej ulici.
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, realizácia vodovod-
ných a kanalizačných prípojok a  prená-
jom nástrojov a malej mechanizácie. 

V súčasnosti pracujeme na oprave vnú-
torných priestorov miestnej knižnice a 
práčovne v budove prístavby kultúrneho 
domu.  Podieľame sa tiež na víkendových 
prácach na skalnom brale pod hradom 
Strečno a zabezpečujeme upratovacie 
služby staveniskových buniek v priemy-
selnom parku.  

Tak ako po minulé roky, aj teraz môžem 
opäť s potešením konštatovať, že všetci 
pracovníci OPS si uvedomujú dôležitosť 
našej hlavnej úlohy, ktorou je zabezpečo-
vanie služieb pre potreby obce a jej obča-
nov k ich plnej spokojnosti.

Musím s pýchou a obdivom zároveň 
konštatovať,  že každý jeden pracovník 
OPS prikladá svojimi schopnosťami, vô-
ľou a usilovnosťou ruku k spoločnému 
dielu. Vážim si prácu každého jedného 
pracovníka v našej spoločnosti a v tejto 
súvislosti im chcem všetkým poďako-
vať za ich prácu v roku 2016. Chcem tiež 
poďakovať  ich manželkám, manželovi, 
deťom, priateľkám, či iným rodinným prí-
slušníkom za ich trpezlivosť, toleranciu a 
pochopenie pre predovšetkým časovú ná-
ročnosť plnenia úloh OPS, a to mnohokrát 
aj nad rámec pracovných povinnosti. 

Moje poďakovanie patrí aj starostovi 
obce Bc. Dušanovi Štadánimu, ktorý nám 
tak ako aj po minulé roky  bol v rámci svo-
jich možností a kompetencií všemožne 
nápomocný. 

V neposlednej rade chcem poďakovať  
tiež všetkým našim obchodným partne-
rom a najmä občanom Strečna za dôveru 
a spoluprácu v uplynulom roku 2016. 

Na záver mi dovoľte popriať Vám všet-
kým pekné a požehnané Vianoce a veľa 
pracovných i osobných úspechov v novom 
roku 2017. 

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

(ďalej len OPS) , správca verejného vodo-
vodu v obci Strečno oznamuje odberate-
ľom vody, že na základe  vyhlášky č. 225 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 
19.júla2016, ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia výroby, distribúcie a dodávky 
pitnej vody verejným vodovodom a od-
vádzania a čistenia odpadovej vody verej-
nou kanalizáciou, sa od 1. 1. 2017 zavádza 
dvojzložková cena vody. 

Pri dodávke pitnej vody sa doteraz plati-
lo len za jej reálny odber. Ak ste odobrali 
za rok 0 m3, Vaša faktúra bola 0 Eur. Pri-
tom prevádzkovateľ verejného vodovodu 
mal náklady s prevádzkou a údržbou sietí, 
fakturáciou, odpočtom meradla, jeho pra-
videlnou výmenou, ciachovaním. Tieto 
náklady znášal prevádzkovateľ siete ako aj 
odberatelia, ktorí vodu reálne odoberali. 
Náklady na nulové odbery sa rozpočítava-
li na tých odberateľov,  ktorí mali odber a 
boli zahrnuté v cene vodného a stočného.

Na základe uvedenej vyhlášky sa teda za-
vádza fixná zložka a variabilná zložka ceny 
vody. 

Fixnú zložku ceny vody bude odberateľ 
platiť bez ohľadu na to, či vodu odoberá 
alebo nie a závisí od veľkosti vodomeru. 
Domové prípojky v obci Strečno sú osa-
dené vodomermi do veľkosti DN20, čo je 
tarifná trieda 1 a pre tú bola navrhovaná 
cena 10,80 EUR/rok (s DPH).  

Variabilnú zložku ceny vody bude platiť 
odberateľ tak ako doteraz podľa odob-
raného množstva vody, avšak táto cena 
bude menšia ako v roku 2016. Cena vody 
v roku 2016 je 1,0439 EUR/m3  (s DPH), 
variabilná zložka ceny vody pre rok 2017 
by nemala byť vyššia ako 0,9960 EUR/m3   
(s DPH). 

Do uzávierky tohto čísla nám  Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví nepotvrdil 
schválené ceny vody na rok 2017, a tak 
uvedené čísla berte len ako orientačné. O 
schválených cenách Vás budeme okamžite 
informovať. 

V prípade nejasností a otázok ohľadne 
tejto problematiky ma môžete kontakto-
vať v pracovných dňoch v čase od 07:00 – 
14:00 hod. na telefónnom čísle 0911 277 
744. 

Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnosti
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V nedeľu 11.12.2016 sa konali „Stre-
čanské“ fajnové trhy. Bo to už 2.roč-

ník tohto podujatia, ktoré poriada OZ 
Hajov a OZ Oživené remeslá spod Strečna 
spolu s obcou Strečno.

Po skúsenostiach z minulého roka sme 
tento rok obohatili ponuku o sprievodné 
podujatia, a to výstavu Betlehemov v sále 
KD, tvorivú dielňu na výrobu slamených a 
drôtovaných ozdôb na stromček, jarmočné 
obrázky a možnosť odfotiť sa pod imelom 
v dobových kulisách, ktoré nám zapoži-
čalo miestne ochotnícke divadlo. K tomu 
ohne, nechýbali čerti, živé zvieratká a  ďal-
šie tradičné vianočné jedlá, pokrmy, ručné 
výrobky. Oplátky, hriate, vianočné klobásy, 
slaninka, vianočná kapustnica a iné fajnoty-
.O vianočný program sa postarali Dfs Ha-
jovček, FSK Hajov, ŽSSk Zvonica a rodina 
Kováčovcov zo Strečna.

Zámerom podujatia je obohatiť a spojiť 
ľudí, strečňanov v predvianočnom čase, 
vo vianočnom duchu v dobrej spoločnej 
myšlienke. Podporiť šikovných domácich 
výrobcov, ktorých v dedine pribúda. Aby 
ste nemuseli cestovať na mestské trhy za 
dobrotami na vianočný stôl. Popri tom sa 
stretli, porozprávali, družne sa zabavili , 
popriali si a „dopriali si“v  predvianočnom 
čase. Spestrením bola aj vianočná tombola, 
v ktorej rodiny obdarovali iné rodiny. Vý-
borné domáce koláče a výborný punč, hry, 
koledy. Pripravili sme si toho viac, ale silný 
dážď  a podmienky, v ktorých sme poduja-
tie poriadali, zmenili naše zámery. A o to 
viac si ceníme Vás, návštevníkov, ktorí ste 
prišli aspoň na hodinku, dve a nedali  ste 
sa odradiť. Pod tými dáždnikmi ste mali k 
sebe bližšie. Tí, čo zostali do konca, mali 
možnosť vidieť  Lucie a umeleckú prezen-

„Strečanské“  fajnové vianočné trhy
táciu fotografií hradu Strečno.

Myslím si, že každý návštevník, a nielen 
Strečňan, lebo boli aj z blízkeho či ďale-
kého okolia, si z Vianočných fajnových 

„Vinšujeme Vám šťastlivé sviatky, 
aby  Vám dal Boh zdravja, šťasťja, 
Božjeho požehnaňja, na statečku rozmno-

žeňja.
Hojnosťi, prajnosťi aj v poľi úrodnosťi,  
aby sťe boli veselí, ako v ňebi Aňjeli.“

trhov priniesol domov nielen blato na to-
pánkach, ale aj čo - to k vianočnej nálade 
a vianočnému stolu. A o rok sa stretneme 
znova. A radi. Budeme sa snažiť vylepšiť 
podmienky a ponuku. Aby „Strečanské“ 
fajnové trhy mali svoju dušu, neskĺzli do 
koľají komercie.  Aby ste sa opäť radi stre-
tli, popriali si, dopriali si, mali pohodu nie-
len vy,  návštevníci, ale aj tí, čo sa na trhoch 
pracovne a inak podieľajú.

Ďakujeme OZ Hajov, OZ Oživené re-
meslá spod Strečna, obci Strečno, Ur-
bariátu Strečno, Ochotníckemu divadlu 
Strečno, Dfs Hajovček, a FSk Hajov, ŽSSk 
Zvonica, rodine Kováčovej a Martinovi 

Hanuliakovi a MŠ Strečno. Za veľkú robo-
tu a pomoc rodine Ďurčovej, Repáňovej, 
Zrelicovej, Obertovej, Pratákovej, Škripko-
vej, Kučerovej. Za domáce koláče a vianoč-
nú tombolu rodine Kubovej, Srnečkovej, 
Ovečkovej, Prieložnej, Dikošovej, Marti-
niakovej, Nogovej, Obertovej, Kadašiovej z 
Májovej ,Hanuliakovej, Sklenkovej, Vrbko-
vej, Hruškovej, Ritkavovej, Jarinovej, Krá-
likovej, Benedigovej, Trnovcovej, Janešíko-
vej,rodine  Pavla Beháňa a Miloša Beháňa,  
ďalej rodine Kučeríkovej ,Tichej, Smolko-
vej, Jankulárovej, trom rodinám Tarabo-
vým, rodine Kadašiovej zo Záhradnej....

Za Oz Hajov Ľubica Kučerová

Minikáry sú jednomiestne dvojstopové, 
štvorkolesové vozidlá bez vlastného po-
honu, pohybujúce sa iba silou gravitácie, 
určené pre jazdu z kopca, na vyhradenej 
ceste, či inej vhodnej dráhe. Nesmú byť 
používané v bežnej cestnej premávke.

Slalomové minikáry sú rozčlenené do 
šiestich vekových kategórii. V najnižšej ka-
tegórii M-1 štartujú deti vo veku 4-8 rokov. 

V tejto kategórii nás úspešne reprezen-
toval aj v roku 2016 žiak 3.ročníka ZŠ v 
Strečne Michal Oberta, ktorému sa po-
darilo obhájiť titul Majstra Slovenskej re-
publiky v kategórii M1 a taktiež získal prvé 
miesto v Európskom pohári, čo je význam-
ný medzinárodný pretek SR a ČR. 

Miško počas svojej sezóny v MSR nepre-
hral ani jeden pretek a do ďalšieho roka 
2017, už v inej staršej kategórii M2, mu že-
láme rýchlosť a presnosť v kolesách.

Minikárový klub STREČNO bilancuje sezónu v roku 2016
Na krásnom druhom mieste sa v M1 

umiestnil pretekár Dávid Belička zo Žiliny 
a peknú tretiu priečku obsadil Patrik Cha-
bada z Krasňan.  

Dalším jazdcom minikárového klubu 
STREČNO je Juraj Oberta, ktorý jazdí v 
kategórii M4. Táto kategória je pre jazdcov 
vo veku 17-20 rokov. Juraj jazdí minikáry 
už od svojich 10 rokov a v roku 2014 získal 
titul Majstra Slovenska ešte v kategórii M3. 
V roku 2016 skončil v kat.M4 na peknom 
štvrtom mieste.

Minikáry predstavujú nemotorový šport, 
ktorý rozvíja zručnosť, cieľavedomosť a vy-
rovnanosť výkonu malých, ale aj dospelých 
pretekárov. Minikárové preteky sú orga-
nizované ako súťaž chlapcov a dievčat vo 
veku od 5 do 99 rokov. 

Ak by ste mali záujem dať svoje dieťa na 
tento šport, kontaktujte nás na e-mailovej 
adrese: monikaobertova@gmail.com, miso-
oberta@gmail.com, prípadne na sociálnej 
stránke FB: Minikárový klub Strečno a 
web stránke www.minikary.com.
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(Fraško  2, Belko 2,Dugovič,Škripek),Tep-
lička - R.T. 4:2,Zbyňov-Belá 4:3,Strečno-
-Teplička 2:0 (Belko 2),Zbyňov-R.T.-3:1,-
Belá-Strečno 5:4 (Belko 4).Zo skupiny 
sme postúpili z prvého miesta do finálovej 
skupiny, kde sa nám už tak nedarilo: Streč-
no - Bánová 1:1 (Belko),Strečno - Belá 2:4 
(Ilovský, Škripek),Strečno - Mšk Žilina 
2:7 (Belko 2),Strečno-Bytča 1:2 (Belko).
Konečné piate miesto medzi pätnástimi 
účastníkmi turnaja je výborný výsledok.
Poradie:1.Bytča.2.Mšk Žilina,3.Báno-
vá....5.Strečno 

Dňa 26.11.2016 sme poriadali v našej te-
locvični turnaj staršej prípravky (tretiaci, 
štvrtáci). Výsledky: Strečno-R.T. 4:0,Be-
lá-Bánová 2:0,Strečno-Belá 7:2,Bánová-
-R.T. 1:1,Strečno-Bánová 8:0,Belá-R.T. 4:3. 
Poradie:1.Strečno 9b 19:2, 2.Belá 6b 8:10, 
3.Raj.Teplice 1b 4:9, 4.Bánová 1b 1:11.In-
dividuálne ocenenia: najlepší strelec Ma-
túš Belko (Strečno),najlepší hráč Roman 
Jankovský (Belá),najlepší brankár Martin 
Brandyský (Strečno). Ďakujem maminám 
za upečené koláče pre našich futbalistov a 
za finančnú pomoc na medaily, občerstve-
nie a sladkosti pre všetky družstvá p. Ľubo-
vi Belkovi a p. Mariánovi Štefankovi. 

Naša  prípravka
»  Dokončenie zo 16. strany

Prišla nám ešte jedna ponuka od OFK 
Hôrky na turnaj do haly ZŠ Vendelína 
Javorku v Žiline, ktorý sa konal v nedeľu 
4.12.2016.Trošku som sa tohto turnaja 
obával, pretože tam boli mužstvá, s kto-
rými sme sa nikdy nestretli: FK Junior 
Šaca, Juventus Žilina, Dynamo Príbovce, 
TJ Zašová (ČR),Attack Vrútky, OFK Hôr-
ky, Mšk Želiezovce a my. Naše výsledky v 
skupine: Strečno-Želiezovce 4:0 (Belko 4), 
Strečno - Zašová (ČR) 1:3 (Belko),Strečno 
- Hôrky 4:0 (Belko 3,Hauer).Semifinále: 
Vrútky - Zašová 2:0 a Strečno – Príbovce 
0:1.Finále:Príbovce-Vrútky 1:1 (2:0 p.k.),o 
3.miesto Strečno - Zašová 1:2 (Belko).In-
dividuálne ocenenie dostal Matúš Belko za 
najlepšieho strelca turnaja. Konečné po-
radie:1.Príbovce,2.Vrútky,3.Zašová (ČR), 
4.STREČNO, 5.Šaca,6.Želiezovce,7.Juven-
tus Žilina, 8.Hôrky.

Na záver tohto kalendárneho roka by 
som chcel poďakovať všetkým deťom  za 
usilovnosť a vynikajúce  výsledky, rodičom 
a priateľom za pomoc a povzbudzovanie.                        
Všetkým želám pokojné a šťastné Vianoce, 
deťom veľa darčekov pod stromčekom a 
do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky 
a pohody!      Peter Beháň

Spoločná fotografia z turnaja staršej prípravky v Strečne

Milí športoví priatelia,
chceli  by sme sa Vám predstaviť ako 

Bowlingový klub Strečno. Možno niekto-
rí z Vás netušia, že existujeme už od roku 
2010. V tejto našej krátkej histórii sme 
zožali niekoľko významných úspechov. V 
roku 2011 to bolo 3. miesto v 2. slovenskej 
bowlingovej lige (v zostave Katarína Klo-
cáňová – Mravcová, Eduard Kadaši, Milan 
Klocáň). V tom istom roku na majstrov-
stvách SR v kategórii žien sa Katarína Klo-
cáňová – Mravcová umiestnila na 2. mieste 
a postúpila na ME vo Fínsku. V roku 2015 
sa Milan Klocáň umiestnil na majstrov-
stvách SR v kategórii mužov na 13. mieste.

 Od roku 2014 sa do nášho tímu prida-
li aj juniori – jediní na strednom Sloven-
sku. Minulý rok sa im podarilo umiestniť 
na majstrovstvách Slovenska v kategórii 
do 10 r. Na prvom mieste bol Kristián 
Remiš, druhé miesto získal Milan Klocáň 
ml., tretie miesto Sebastián Remiš, štvrté 
miesto Michal Janus. V kategórií do 12 
rokov tretie miesto Richard Janus a štvr-
té miesto Matej Klocáň. Momentálne náš 
klub reprezentujú v druhej slovenskej lige 
dve mužstvá, a to prvé: muži  Samo Zajac, 
Silvo Košík, Róbert Lukonič, Milan Klocáň 
a druhé mužstvo:  juniori Milan Klocáň 
ml., Matej Klocáň, Michal Janus, Richard 
Janus, Sebastián Remiš, Kristán Remiš. 

Našou snahou do budúcnosti je rozšíre-
nie klubu o nových členov vo všetkých ka-
tegóriách( muži, ženy, juniori), a preto by 
sme Vás radi pozvali medzi nás. Pokiaľ by 
ste mali záujem, môžete nás kontaktovať 
na t. č.: 0944 572 382, alebo 0908 793 865.

Tešíme sa na Vás a prajeme príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov.               MK a PJ

Bowling Strečno

Koncom októbra KST UHLÍK Strečno 
zorganizoval už 5. ročník nočného pre-
chodu zo Stráňav do Strečna cez Javorinu. 
Aj tento rok, ako po iné roky, sme mohli 
vidieť krásny západ slnka i napriek rôzne-
mu počasiu. Akcie sa tentokrát zúčastnilo 
52 turistov.

Turistická sezóna ešte ani neskončila a už 
začíname s novými podujatiami. Na Sil-
vestra vás pozývame na turistický výlet na 
chatu pod Suchým so záverečným vyhod-
notením turistického roku na kolibe Pano-
ráma. Spoločný odchod od hornej Jednoty 
je o 8:00. Hneď po novom roku – 7. janu-
ára pokračujeme tradičnou turistikou na 
kopec Čipčie so záverom na country zába-
ve v KD Turí. Odchod autobusu je o 8:45 
hod od hornej Jednoty. 

Ďalšie informácie o našich aktivitách 
nájdete na internetovej stránke uhlik.strec-
no.eu.

Pozvánky do prírody
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 18. decembra  2016 v náklade 350 

kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpo-
vedá redakčná rada v zložení: P. Albrecht, 
D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová,  
E.Balcárová. Foto: OU Strečno, Anna Ku-
charčíková, Miroslav Sklenka

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

Aj v tomto roku sme nadviazali na minu-
loročnú  tradíciu usporiadania  koncoroč-
ného posedenia FK Strečno. 

Dňa 3.12. sme vďaka sponzorom  mohli 
usporiadať  v priestoroch zrekonštruovanej 
budovy  na ihrisku Radinové  v „koniarni“   
posedenie  funkcionárov,  mužstiev  mu-
žov a dorastu, ľudí, ktorí organizačne po-
máhali fungovaniu FK v tomto roku.

Na stretnutí sme bilancovali tohtoročnú 
činnosť a vzájomne sa informovali o plá-
noch a cieľoch na rok 2017. Práce okolo  5 
družstiev  (prípravka, ml. žiaci , st. žiaci, 
dorast, muži) je počas celého roka viac ako 

Štatistika  V. liga, skupina A                                                                                                                         
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1. Terchová 13 11 0 2 36:15 33 +12 14 0 1830
2. Rajec 13 9 3 1 48:12 30 +12 31 0 1250
3. Strečno 13 9 0 4 31:16 27 +6 21 0 1600
4. Predmier 13 8 2 3 31:16 26 +8 28 0 970
5. Skalité 13 6 2 5 31:23 20 +2 28 2 1060
6. Belá 13 6 2 5 30:22 20 +2 25 1 1070
7. Višňové 13 6 2 5 26:22 20 -1 26 2 1300
8. Rudina 13 6 2 5 26:23 20 +2 32 2 745
9. Čierne 13 6 1 6 32:34 19 -2 12 1 1470

10. Varín 13 4 1 8 26:31 13 -5 18 1 852
11. Zborov n. Bys. 13 3 4 6 19:33 13 -8 18 6 1025
12. Štiavnik 13 3 0 10 18:40 9 -12 24 4 1050
13. Rudinská 13 2 1 10 13:42 7 -14 35 3 1020
14. Bytčica 13 2 0 11 16:54 6 -12 16 1 590

Koncoročné posedenie 2016 FK Strečno
dosť.  Preto, ak by mal niekto záujem aktív-
ne pomôcť, napr. ako vedúci mužstva, tré-
ner, prípadne funkcionár, neváhajte a pri-
dajte sa k nám.  Potrebná je pomoc hlavne 
pri mládežníckych družstvách.

Kontakt: Ing. Róbert Benedig, 0903 503 
194, robert.benedig@gmail.com  

Nezabudli sme ani na našich žiakov a prí-
pravku – pre nich pripravujeme   posede-
nie začiatkom roku 2017, ktoré plánujeme 
spojiť  s halovým futbalovým turnajom,  
kde budeme pozývať  aj rodičov a priaz-
nivcov.

Športu zdar a futbalu zvlášť !

Najlepší strelci:
 góly FK
Martin KORDIŠ 20 Rajec
Martin LOPUŠAN 16 Varín
Tibor KAŠJAK 12 Strečno
Michal NÉMETH 10 Višňové
Marek ŠEVČÍK 9 Belá

 góly FK
Peter MINTÁCH 9 Belá
Juraj VANTÚCH 9 Terchová
Juraj KRČMÁRIK 9 Skalité
Jakub BEHÁŇ 9 Strečno

Róbert Benedig

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných 
sviatkov a záveru roka chceme popriať  
všetkým priaznivcom FK Strečno, ako aj 
všetkým ľuďom,  pokojné a požehnané 
vianočné sviatky v kruhu svojich najbliž-
ších, do nového roka želáme veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej pohody, veľa správnych 
životných rozhodnutí, energie a životné-
ho entuziazmu.

Ďalej chceme hlavne poďakovať našim 
fanúšikom, ktorí nás povzbudzujú v na-
šich domácich zápasoch, ale  výrazne po-
vzbudzujú naše mužstvá aj zápasoch na 
súperových ihriskách.  

Za čo im patrí veľká vďaka !!!
Hráme futbal hlavne pre našich fanúši-

kov a pre vzájomné potešenie.
Zároveň  ďakujeme  za spoluprácu pri 

činnosti FK Strečno  :
- sponzorom
- uspor. službe, hospodárovi
- hlásateľovi 
- bufetárom a dievčatám z obsluhy
- Betke Dugovičovej 
- dopravcom
- trénerom 
- všetkým hráčom (prípravka, žiaci , 

dorast, muži)
- v neposlednej rade obci Strečno  a tak-

tiež starostovi Bc. Dušanovi Štadánimu 
Všetci , ktorí nás podporujú a povzbu-

dzujú , nás posúvajú dopredu ...
Ďakujeme, 

Róbert Benedig, FK Strečno

Naša  prípravka
Naši mladí futbalisti nezaháľajú a popri 

tréningoch sa zúčastňujú aj  turnajov, kde 
sa môžu porovnávať  s inými družstvami. 
Dňa 17.11.2016 sme sa zúčastnili na tur-
naji o Pohár predsedu Obfz Žilina v Korni. 
Zúčastnilo sa 15 družstiev. Boli sme rozde-
lení do troch skupín. Výsledky v našej sku-
pine: Teplička-Belá 2:3,Strečno-Raj.Teplice 
3:0 (Fraško, Belko, Hauer),Zbyňov - Tep-
lička 1:4,R.T.-Belá 1:3,Strečno-Zbyňov 6:0 

Pokračovanie na 15. strane »
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