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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 16.12.2016 sa konalo 17. zasadnu-

tie OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, hlavný kontrolór obce p. Lingeš, Ing. 
Július Ilovský, Ing. Peter Šimčák, p. Samuel 
Beháň a zapisovateľka Eva Janeková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 82/A volí overovateľov 

zápisnice v zložení: p. Štefan Oberta, Ing. 
Dana Sokolovská. Hlasovanie: za-7, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.                

Uznesením č. 82/B volí návrhovú komi-
siu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Beáta 
Badibangová. Hlasovanie: 7-0-0-2.                    

Uznesením č. 83 OZ schvaľuje program 
17.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.     

2. Kontrola uznesení
- Komisia pre cestovný ruch pozvala na 

zasadnutie Ing. Petra Šimčáka, aby sa pre-
hodnotil vstup obce do OOCR Malá Fatra, 
čo je samostatný bod programu.

- p. Badibangová pripravila návrh na pre-

vádzkový poriadok KD, ktorý aj s uprave-
nými miestnymi poplatkami bude samo-
statný bod programu.

Uznesením č. 81/1  OZ berie informáciu 
na vedomie.

3. Prerokovanie vstupu do Oblastnej or-
ganizácie CR Malá Fatra

Starosta obce privítal výkonného riadite-
ľa OOCR Malá Fatra Ing. Petra Šimčáka. 
Informoval o možnostiach a výhodách 
vstupu obce do organizácie za účelom 
spoločnej propagácie a marketingu regió-
nu, tvorbu produktov a spoločného bu-
dovania siete cyklotrás, realizácie nových 
projektov. Členstvo v OOCR Malá Fatra je 
dobrovoľné, momentálne ju tvorí 13 obcí a 
20 podnikateľských subjektov. Výška člen-
ského je 1€ na obyvateľa a príspevok štátu 
na rozvoj CR je 90% z členského. Najnovší 
projekt je prepojenie cyklotrasy VD Žilina 
a Tepličky n/Váhom, ďalej smer Terchová a 
Zázrivá. Hlasovanie:  4–0-3-2. 

Permanentné sledovanie možností a 
ich využívanie pre ďalší rozvoj obce mož-
no hodnotiť ako úspešné. Informovať o 
každej žiadosti môže byť kontraproduk-
tívne, pretože zakaždým je to iba pokus, 
ktorý až pri schválení prinesie profi t pre 
určitú oblasť nášho komunálneho života.

Niektoré pokusy využívajú ponuky 
každoročne opakujúcich sa grantových 
alebo dotačných programov vyhlasova-
ných zväčša ministerstvami alebo orga-
nizáciami v ich pôsobnosti a tiež výzvy 
nadácií. Najväčší efekt z hľadiska objemu 
fi nancií, a tým rozsahu zabezpečenia po-
trieb však poskytujú europrojekty. 

Každý projekt vyžaduje spoluúčasť, 
ktorá je zväčša na úrovni 5%. Aj keď táto 
minimálna čiastka môže byť, v závislosti 
od spôsobu fi nancovania, v konečnom 
dôsledku mierne navýšená, vždy sa jed-
ná o ekonomicky vysoko efektnú a efek-
tívnu príležitosť, ktorú v prípade potre-
by, možností a existencie pragmatického 
zámeru, využívame. 

Počet nami podaných projektových 
zámerov v pomere k úspešnosti je v po-
slednom období, keď sa počet žiadateľov 
neustále zvyšuje, takmer dvojnásobný. 
Nové programovacie obdobie únijných 
projektov pre roky 2014 – 2020 začalo 
praktickými výzvami až v roku 2016.  

V druhom polroku 2016 sme podali 
viacero žiadostí, zatiaľ nebola ani jedna 
zamietnutá, všetky sú v procese posu-
dzovania, resp. už máme pozitívne vý-
sledky.

V tomto vydaní informujeme o dvoch, 
v tomto čase schválených projektoch, 
ktoré budú hradené z eurofondov a jed-
nom z dotačného systému Ministerstva 
kultúry SR.

Úspešné projekty
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Nepriaznivé pracovné podmienky boli 
príčinou posunu harmonogramu prác 
na hradnom brale. Pôvodné plánovanie 
odstávky dopravy počas víkendov, v tom-
to roku už od začiatku januára, sa začalo 
realizovať až v siedmom týždni (18. – 19. 
februára).

Pri neprerušení prác z dôvodu nepriaz-
nivých poveternostných, resp. iných ne-
predvídaných okolností, sa predpokladajú 
pravidelné odstávky dopravy cez Strečno 
na I/18 počas nasledujúcich víkendov, od 
8,00 hod. v sobotu do 16,00 v nedeľu, až do 
konca marca.

Následne sa má pristúpiť k obojsmerné-
mu sprejazdneniu počas prác v zúženom 
3 m širokom profi le popod hradné bralo. 
Tento stav by mal trvať do konca júna t.r. 
Investor predpokladá, že ak bude ukonče-
né dielo podľa tohto plánu, tak by na lik-
vidáciu staveniska boli ešte potrebné dva 
víkendy s úplným vylúčením dopravy. 

Plán a dĺžka realizácie sanácie sú však 
závislé od diagnostiky narušenia, ktorá sa 
priebežne vykonáva a zisťuje sa stav hrad-
ného brala aj počas súčasných prác, keď 
sa odkrývajú nálety a nánosy na jeho po-
vrchu.     /pa/

Práce na sanácii hradného brala pokračujú
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»  Dokončenie z 1. strany
Uznesením č. 84 OZ schvaľuje vstup obce 

Strečno do Oblastnej organizácie CR Malá 
Fatra 

4. VZN  o miestnom poplatku za rozvoj
Starosta oboznámil poslancov zo schvá-

lenou novelou zákona č. 447/2015 Z.z. zo 
dňa 7.12.2016 NR SR, v ktorej sa okrem 
iného upravuje predmet poplatku, vznik 
poplatku a sadzbu poplatku v rozmedzí od 
3 € do 35 € za každý, aj začatý m2 podlaho-
vej plochy nadzemnej časti stavby. Jedná 
sa o  jednorazový poplatok, ktorý vzniká 
právoplatnosťou povolení za stavby, resp. 
ohlásením stavby stavebnému úradu. Po-
slanci OZ navrhli nasledovné výšky po-
platkov za každý, aj začatý m2 podlahovej 
plochy nadzemnej časti stavby: - za stavby 
na bývanie  3 €; - za stavby na poľnohos-
podársku produkciu, skleníky, stavby pre 
vodné hospodárstvo, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú ad-
ministratívu 3 €; - za priemyselné stavby 
a stavby využívané na skladovanie vráta-
nie stavieb na vlastnú administratívu 10 
€;  - stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, stavby využívané na 
skladovanie a administratívu súvisiacu s 
ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou na 10 €; - ostatné stavby 10 €.

Starosta vyzval poslancov, aby pristúpili 
ku hlasovaniu za prijatie VZN o miestnom 
poplatku za rozvoj. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Uznesením č. 85 OZ schvaľuje VZN 
č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

5.  Schválenie programového rozpočtu 
na rok 2017

Návrh programového rozpočtu, ktorý bol 
prerokovaný na 16. zasadnutí OZ a zverej-
nený na pripomienkovanie, bol upravený z 
dôvodu zverejnenia prognózy Ministerstva 
financií SR o výške podielových daní o cca 
120 tis. Eur viac. Zvýšili sa aj koeficienty 
pre školské zariadenia z predpokladaných 
71,1 na 78,87.

v  príjmovej časti bol rozpočet upravený 
na: 2 040 213 Eur

vo výdavkovej časti bol rozpočet uprave-
ný na: 2 040 213 Eur

Rozpočet bol upravený a navýšený v po-
ložkách:  mikroprojekt „Modernizácia a 
nový rozmer sprístupnenia krás Strečna 
a okolia“, výmena okien a zateplenie MŠ, 
detské ihrisko, oprava Lesnej ul., presun 
časti financií z rekonštrukcie ciest na prí-
spevok do OOCR. Je potrebné sa zapájať aj 
do výziev EÚ na čerpanie finančných pro-
striedkov z eurofondov. Najnovšia výzva 
je z Envirofondu  na zateplenie verejných 
budov, do ktorej  sa budeme snažiť zapojiť.

Hlavný kontrolór obce odporučil poslan-
com OZ schváliť predložený programový 

rozpočet na r. 2017 a zobrať na vedomie 
rozpočty s výhľadom na r. 2018 a 2019.

Následne starosta vyzval poslancov, aby 
hlasovali za upravený rozpočet na rok 2017 
a zobrali na vedomie rozpočty s výhľadom 
na roky 2018 a 2019. Hlasovanie: 7-1-0-1.

Uznesením č.86 OZ schvaľuje rozpočet 
obce Strečno

6. Rôzne
1. Individuálny mikroprojekt -„Moder-

nizácia a nový rozmer sprístupnenia krás 
Strečna a okolia“ podaný obcou v rámci 
poľsko–slovenskej spolupráce, bol schvá-
lený. Predpokladané náklady schváleného 
europrojektu- 38 463,68 Euro budú hra-
dené z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (85%), štátneho rozpočtu (10%) a 
spoluúčasťou obce (5%). 

Uznesením č. 81/4 OZ berie informáciu 
na vedomie.

2. Žiadosť Rady školy pri ZŠ Strečno o 
výstavbu multifunkčného ihriska v areáli 
ZŠ z dôvodu preťaženosti telocvične počas 
vyučovacích hodín. Poslanci v rozprave so 
starostom obce navrhli, aby sa prostriedky 
na výstavbu postupne uvoľnili v prípade 
priaznivej finančnej situácie až po závereč-
nom účte z rezervného fondu. 

Uznesením č. 81/5 OZ berie informáciu 
na vedomie.

3. Žiadosť p. Milana Klocáňa a p. Petra Ja-
nusa o bezplatné zapožičanie telocvične 2x 
do mesiaca za účelom kondičnej prípravy 
hráčov bowlingového klubu. Telocvičňa 
bude pre bowlingový klub prístupná  len 
v prípade neobsadenosti iným záujemcom 
a s podmienkou, že bowlingový klub sa do 
konca 1. Q 2017 zaregistruje ako občianske 
združenie. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Uznesením č. 87 OZ schvaľuje bezplatný 
prenájom telocvične bowlingovému klubu.

4. Návrh prevádzkového poriadku KD 
(prenájom KD a inventáru), ktorý pripra-
vili poslanci p. Badibangová a p. Ďurčo. 
Mgr. Ďurčo uviedol, aby rezervácia pre 
miestne zložky bola záväzná, aby nedochá-
dzalo k nedorozumeniam pred prípravou 
sály na svadbu alebo jubileum. Sála bude k 
dispozícii pred dňom svadby, resp. jubilea 
až po ukončení akcie pôvodného prena-
jímateľa. Sadzobník poplatkov za nájom 
bude priebežne upravený a upresnený.

Hlasovanie: 8-0-0-1.
Uznesením č. 88 OZ schvaľuje Prevádz-

kový poriadok v kultúrnom dome Strečno.
5. Žiadosť sl. Zuzany Križikovej o pride-

lenie nebytových priestorov v KD. Na od-
porúčanie komisie pre sociálne veci vyzval 
starosta obce poslancov OZ na hlasova-
nie o pridelenie uvedených priestorov sl. 
Zuzane Križikovej. Hlasovanie: 8-0-0-1. 

Uznesením č.89 OZ schvaľuje pridelenie 
nebytových priestorov v KD Strečno sl. 

Križikovej
7. Diskusia
- p. Klocáň navrhol, aby sa v Strečnian-

skom hlásniku uverejnil ilustračný nákres 
správneho parkovania na MK. Mgr. Ďurčo 
uviedol, že to môže uverejniť až v nasledu-
júcom vydaní.

- Ing. Ilovský informoval, že od r. 2017 
sa v zmysle vyhlášky č. 225/2016 Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetí (URSO) 
zavádza dvojzložková cena vody (fixná a 
variabilná).  Fixná zložka bude závisieť od 
veľkosti vodomeru, variabilná zložka bude 
závisieť od odobratého množstva vody. 

Uznesením č. 81 OZ berie informácie na 
vedomie.

Zapísala: Eva Janeková

Národná banka Slovenska v spolupráci 
so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na 
Slovensku Zisťovanie o financiách a spot-
rebe domácností 2017, ktorá je súčasťou 
európskeho projektu HFCS (Household 
Finance and Consuption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou cen-
trálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom 
všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je zís-
kať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomic-
kej situácii domácností v eurozóne. Údaje 
zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne 
štúdie ako napríklad bytové otázky mla-
dých, úspory a dôchodkové otázky starších 
osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotre-
bu, zadlženosť domácností, prístupnosť 
získania úveru, atď. Výsledky zisťovania 
umožnia získať dôležitý pohľad na ekono-
mické správanie sa rozličných typov do-
mácností, čím sa stanú cenným prínosom 
v mnohých hospodársko – politických ob-
lastiach eurosystému.

Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybra-
ných viac ako 400 obcí, medzi nimi i Streč-
no. Do zisťovania bude zaradených viac 
ako 4000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch feb-
ruár až apríl 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v 
našej obci navštívi zamestnanec ŠU SR 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa služobným preuka-
zom zamestnanca ŠU SR a oficiálnym lis-
tom podpísaným guvernérom NBS a pred-
sedom ŠU SR. Všetky informácie, ktoré 
domácnosti v rámci zisťovania poskytnú, 
budú spracované anonymne a využijú sa 
výhradne pre štatistické a vedecké analý-
zy nekomerčného charakteru. So všetkými 
odpoveďami na otázky bude narábané ako 
s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ako aj s európskou legislatívou o dôvernos-
ti osobných údajov.

Obecné zastupiteľstvo

Zisťovanie HFCS
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Fašiangy sa končia. V mnohých dedinách 
na Slovensku mládenci obradne ”pocho-
vajú” basu, symbol dedinských tancova-
čiek. Dedinská pospolitosť sa zúčastňuje 
symbolického humorného pohrebu. Po 
veselom fašiangovom období nastáva čas 
pôstu. Ten začína na Popolcovú stredu (lat. 
Dies cinerum) , ktorá pripadne tento rok 
na 1. marec 2017. Popolcová streda je jed-
ným z dvoch dní prísneho pôstu, druhým 
je Veľký piatok, deň smrti Ježiša Krista. V 
katolíckej cirkvi sú veriaci v tieto dni po-
vinní nejesť mäso a dosýta sa môžu najesť 
len raz za deň. Veľa veriacich zachováva aj 
prísny pôst o chlebe a vode.  V minulosti 
to bol čas, kedy ľudia pojedli mäso z kon-
coročných a januárových zabíjačiek a ešte 
neprišiel čas mláďat kôz, či barančekov. 
Preto jedli väčšinou kaše, strukoviny, kyslú 
kapustu. Kresťanská liturgia potvrdzova-
la životný štýl pôstu v tomto predjarnom 
období. V pôste zvýrazňovala a hľadala 
múdre sebaobmedzenie v záujme sebaza-
chovania v psychickom i fyzickom zmysle. 
Odľahčuje sa nielen duši, ale aj telu a naj-
viac srdcu, ktoré si nemôže ani na chvíľu 
oddýchnuť a musí pracovať permanentne. 
Kresťania si v pôstnom období pripomí-
najú utrpenie Ježiša, ktoré smeruje k jeho 
smrti na kríži, preto sa v tomto čase neko-
najú sobáše ani zábavy. Chrámové rúcho 
(ornát) je, podobne ako v advente, fialovej 
farby.  Popolcová streda je v rímskokatolíc-
kom liturgickom kalendári prvý deň pôst-
neho obdobia. Nasleduje štyridsaťdňový 
pôst spolu so šiestimi nedeľami. Nedeľa sa 

do pôstneho obdobia nezapočítava preto, 
lebo sa za pôstny deň nepovažuje. Z časo-
vého hľadiska teda Popolcová streda pripa-
dá na 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou 
(40 dní od Kvetnej nedele). Pre každý rok 
platí iný dátum Veľkej noci, čo ovplyvňuje 
aj stanovenie dátumu Popolcovej stredy. 
Obdobie 40 dní je možné symbolicky spá-
jať s viacerými udalosťami: 40 dní sa postil 
Ježiš po svojom krste v rieke Jordán, 40 dní 
trvala cesta Izraelitov cez púšť, 40 dní tr-
val Mojžišov pôst na hore Sinaj. Názov dňa 
Popolcová streda pochádza zo zvyku páliť 
palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z mi-
nulého roka. Takto získaný požehnaný po-
pol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej 
stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom 
na čelo. Poznačenie popolom je sprevádza-
né slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach 
sa obrátiš“ alebo ”Obráť sa a ver evanjeliu.“  
Tieto slová nám pripomínajú, že náš život 
na tejto zemi je pominuteľný. Boh s týmito 
slovami poslal Adama preč z raja. Ale tie-
to slová nás nemajú robiť ustráchanými (= 
nemáme mať strach). Chcú nám dať novú 
silu, obrátenie a možnosť začať nový lep-
ší život. To nám pripomína aj druhá veta, 
ktorú kňaz pri poznačení popolom hovorí: 
„Obráťte sa a verte evanjeliu“. Je to symbol 
pokánia. Popol je znakom pominuteľnosti 
(zmiznutia)  niečoho, čo ostane po ohni a 
sa celkom ľahko rozsype a stratí. Popol je 
tiež znakom očistenia. V minulosti sa po-
polom umývalo. Popol je aj znakom rastu. 
Popol z pece sa sypal na pole ako hnojivo 
pre nový rast. To znamená, že Popolcová 

Popolcová streda streda, popolcový kríž, nás vovádza do 
pokánia a nového života. Symbol popola 
sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu 
našich predkov, čiže sypanie si popola na 
hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. 
Stále je zvyk hovoriť, keď človek urobí chy-
bu, že si teraz „sype popol na hlavu“, aby 
napravil, čo spôsobil a pokazil a vyprosil 
si tak od Pána Boha odpustenie. Obrad sy-
pania popola na hlavu v prvý pôstny deň 
sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne 
to bol obrad vyhradený len pre veľkých a 
verejných hriešnikov, ktorí v tento deň za-
čínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do 
chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si 
na hlavu popol. Neskôr podobným spôso-
bom začínali svoje pokánie nielen verejní 
kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie 
popola na hlavu sa stalo všeobecným sym-
bolom rozhodnutia nastúpiť na cestu po-
kánia. V 10. a 11. storočí bol už tento obrad 
udomácnený v mnohých oblastiach zá-
padnej Európy. Koncil v Benevente v roku 
1091 ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom 
sypanie popola na hlavu sa nahradilo zna-
čením na čelo. Od 11. storočia prijímajú už 
všetci veriaci popolcový kríž. Pre mnoho 
kresťanov predstavuje Popolcová streda 
pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či 
smerovania vlastného života, vyznačuje sa 
teda pokáním. Nasledujúce dni nás prive-
dú k Veľkej noci, pamiatke na umučenie, 
smrť a zmŕtvychvstanie Pána. Pripomína 
pominuteľnosť pozemského života - všetko 
sa raz pominie a my zomrieme. Sme pút-
nikmi na tomto svete, ktorí nesmú zabud-
núť na svoj pravý a konečný cieľ.  

  AM

V roku 2016 sa narodilo 22 detí, zomrelo 25 
občanov. Počet uzavretých sobášov bol 12. Do 
obce sa prisťahovalo 27 ľudí. Odsťahovalo sa 34. 
K 31. 12. 2016 malo Strečno 2617 obyvateľov.
Počet obyvateľov nad 80 rokov:   65
Počet obyvateľov nad 85 rokov:   24
Najstarší občania (starší ako 90  rokov): 
  Otília Pristachová  (1921)
  Jozefína Obertová (1922)
  Etela Jakubcová     (1924)

Narodení
Tereza Horváthová .....................................08. 01
Matias Jileček ..............................................18. 01
Jakub Sinak .................................................11. 02.
Katarína Ceterová ......................................02. 03.
Sára Adamčíková .......................................05. 03.
Adela Hodermarská ..................................27. 04.
Dana Buchtová ...........................................11. 05.
Elena Alexandra Grzeszczyk ....................08. 06.
Veronika Putirková ...................................28. 06.
Peter Podkopčan ........................................29. 06. 
Pavol Podkopčan .......................................29. 06.
Martin Kadaši ............................................07. 07.
Matej Rosina...............................................02. 08.

Karin Lichnerová .......................................23. 08.
Ema Mazáková ...........................................03. 09.
Matej Turoň ................................................10. 10. 
Tadeáš Klocáň ............................................10. 10.
Lea Ševčíková .............................................16. 10.
Marián Mališ ..............................................07. 11.
Vanda Ruček...............................................04. 12.
Aneta Štadániová .......................................08. 12.
Tereza Venglořová .....................................24. 12.

Zomrelí
Anna Verešová (1922) ...............................22. 01.
Marián Klocáň (1975) ...............................28. 02.
Agneša Cigániková (1933) .......................29. 02.
Pavol Melo ((1924) ....................................06. 03.
Pavol Oberta (1938) ..................................20. 03.
Anna Melová (1946)..................................08. 06.
Pavol Klocáň (1938) ..................................14. 06.
Ondrej Hanuliak (1941) ...........................21. 06.
František Hanuljak (1955) ........................23. 06.
Dušan Hlávka (1954) ................................03. 07.
Emília Hanuljaková (1933) ......................12. 07.
Ladislav Dugovič (1939) ...........................26. 07.
Zdeno Ilovský (1953) ................................11. 08.
Marta Ilovská (1947) .................................16. 08.

Žofia Tavačová (1948) ...............................20. 08.
Michal Ďurik ((1928) ................................25. 08.
Terézia Obertová (1927) ...........................06. 09.
Kamil Ilovský ((1946) ...............................07. 09.
Jozef Bukovinský (1989) ...........................02. 10.
Jozef Hrdý (1955) ......................................07. 10.
Rudolf Oberta (1951) ................................17. 10.
Ján Trnovec ((1955) ...................................05. 11.
Blažej Melo (1952) .....................................09. 12.
Silvester Oberta (1930) .............................12. 12.
František Melo (1925) ...............................31. 12.

Sobáše
Marián Taraba a Iveta Ondáková  ...........05. 02.
Ivan Tavač a Iveta Mikulcová ...................31. 03.
Michal Bolibruch a Jana Púčková ...........23. 04.
Lukáš Marek a Lucia Hreusová ................11. 06.
Ing. Michal Gottas a Bc. Eva Mikulcová 23. 07.
Ing. Jozef Lievaj a Milada Lievajová ........11. 08.
Dávid Židuliak a Jana Obertová ..............20. 08.
Juraj Vrábel a Katarína Trnovcová ..........27. 08.
Stanislav Zátek a Monika Kadašiová .......27. 08.
Miroslav Surma a Jana Šusteková ............03. 09.
Ivan Matejovie a Darina Mojská ..............23. 09.
Marián Magoč a Mgr. Jana Zemanová....24. 09.

Štatistika obce za rok 2016



4. strana 1/2017

Žiadosť o poskytnutie nenávratného fi -
nančného príspevku bola zaslaná na ria-
diaci orgán pre operačný program Kvalita 
životného prostredia – Ministerstvo ži-
votného prostredia.

OP KŽP predstavuje programový doku-
ment SR pre čerpanie pomoci zo štruktu-
rálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v 
oblasti udržateľného a efektívneho využí-
vania prírodných zdrojov, zabezpečujúce-
ho ochranu životného prostredia, aktívnu 
adaptáciu na zmenu klímy a podporu 
energeticky efektívneho nízkouhlíkového 
hospodárstva.

Rozhodnutím Ministerstva životného 
prostredia z 10. 11. 2016 nám bol z celko-
vých oprávnených výdavkov 398 685,73 
Eur schválený nenávratný fi nančný prí-
spevok 378 751,44 Eur (95%).

Náš projekt vychádzal z aktuálneho sta-
vu, keď systém triedeného zberu vykazuje 
nízku účinnosť. 

Obec nemá vybudovaný zberný dvor a 
kontajnery na drobný stavebný a objemný 
odpad sú zhromažďované na otvorenom 
pozemku, ktorý je predmetom výstavby a 
tiež nedisponujeme žiadnymi  dopravný-
mi prostriedkami slúžiacimi na naklada-
nie s komunálnym odpadom a triedeným 
zberom odpadu. 

Výstavba zberného dvora v obci Strečno, 

za účelom zvýšenia kapacity triedeného 
zberu komunálnych odpadov vznikajú-
cich v záujmovom území, je v súlade so 
zákonom o odpadoch - zákon č. 79/2015 
Z.z. 

Zberný dvor bude v centrálnej časti 
obce pri obecnom úrade. Hlavný vstup 
je situovaný zo severovýchodnej  strany s 
napojením dvora na verejnú komuniká-
ciu. Celý komplex je situovaný na voľnom 
pozemku, bez obmedzujúcich susediacich 
budov. Objekt pozostáva z troch základ-
ných plôch: plocha pre stavebný odpad, 
plocha pre zelený odpad a plocha určená 
na veľkoobjemový odpad. Účelom stav-
by je vybudovanie centrálnej skladovacej 
plochy, kde sa bude odpad triediť, sklado-
vať a následne bude odvážaný oprávne-
nou osobou (organizáciou) na likvidáciu, 
prípadne ďalšiu recykláciu.

Dielo bude pozostávať zo stavebných a 
prevádzkových objektov: 

1. SO 01 - montovaná hala 10,0 x 15,0 m. 
Hala bude slúžiť ako garáž pre navrhova-
né strojné vybavenie. 

2. SO 02 – oplotenie. Areál bude oplote-
ný  a vstup do areálu  zabezpečený jednou 
posuvnou elektrickou bránou a jednou 
otváracou  bránou a bráničkou.

3. SO 03 – NN prípojka. Predmetom 
je riešenie káblového napojenia objektu 

V rámci programu Inrerreg V-A 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slo-
vensko na realizáciu mikroprojektov z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ERDF) sme podali individuálny mikro-
projekt. Z hľadiska všeobecných zásad 
programu sú jeho aktivity zamerané na 
posilnenie a rozvoj prírodného a kultúr-
neho dedičstva, ktoré by mali tiež gene-
rovať rozvojový potenciál v budúcnosti.

Cezhraničným partnerom i v tomto 
projekte je už tradične poľské Jaworze.

Projekt je predovšetkým malou investí-
ciou v oblasti infraštruktúry turistiky, 
športu a ochrany životného prostredia, 
pretože zámerom žiadateľa – obce Streč-
no je využiť ponúkané prostriedky na 
dielo, ktorého hodnota bude zachovaná 
a vzhľadom na profesionálne vyhotove-
nie bude slúžiť dlhodobo. 

Rieši takisto informovanosť o prírod-
nom a kultúrnom dedičstve a vytvára 
ďalší rozmer na ich ochranu a zachova-

Úspešné projekty

Zberný dvor Strečno 

montovanej haly a napojenie el. motora 
oplotenia.

Kontajnery zberného dvora budú urče-
né na zber komunálneho odpadu: 

a) drobný stavebný odpad
b) biologicky rozložiteľný odpad (zelený 

odpad) 
c) veľkoobjemový odpad (starý náby-

tok,...) 
d) textil a šatstvo 
Kontajnery pre zber budú uložené na 

spevnenej ploche – železobetónovej do-
ske. 

Projekt Zberný dvor Strečno taktiež rie-
ši  jeho strojné vybavenie. Nadobudneme 
ním: 

• traktor  1 ks 
• čelný nakladač; paletizačné vidly; mul-

ti-lopata   po 1 ks 
• hákový kontajnerový nosič   1 ks 
• naťahovací kontajner na drobný sta-

vebný odpad 6 m3 - 2 ks 
• naťahovací kontajner na objemný a 

biologicky rozložiteľný odpad 12,5 m3                                         
3ks 

• drvič biologicky rozložiteľného odpa-
du -1 ks 

• cestná váha do 30 t, 8 metrov (na váže-
nie KO) - 1 ks 

• naťahovací uzavretý kontajner na textí-
lie a šatstvo - 1 ks

Dôležitou súčasťou efektivity projektu 
budú tiež aktivity na zvyšovanie environ-
mentálneho vedomia a podpora informo-
vanosti obyvateľstva a propagácie triede-
ného zberu odpadov pri zdroji a v oblasti 
zhodnocovania odpadov. 

Termín realizácie: 04/2017 – 02/2018

Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia krás Strečna a okolia
nie propagáciou a prehĺbením vedomos-
tí o konkrétnych cieľoch a navštívených 
miestach.

Hlavným cieľom projektu  je rozší-
rením existujúceho systému náučných  
chodníkov a vybudovaním rozhľadne na 
kopci Špicák - na najvhodnejšom mieste 
v katastri  zvýšiť záujem turistov a cyklo-
turistov o spoznávanie prírodných krás. 
Zároveň zabezpečiť možnosť byť priamo 
informovaný o navštívenom mieste, tra-
se a zaujímavostiach, ktoré nezaintereso-
vaný nevníma. 

Projekt pozostáva z troch úloh:
1.Rozšírenie a modernizácia náučné-

ho chodníka
Označenie novej 3 km dlhej vetvy NCH 

strečnianskym chotárom značkami a 
malou architektúrou oboznamujúcou o 
zaujímavostiach navštíveného priestoru 
(infotabule  a oddychové lavičky). Tabu-
le budú umiestnené na miestach centrál-
nych vetiev náučného chodníka a naj-

vyššieho počtu turistov  - v centre obce 
a na parkovisku pod hradom.  Lavičky 
budú miestom pre oddych na trase na 
Špicák, kde bude umiestnená rozhľadňa 
a prístup je stredne namáhavý.

Cyklostojany budú doplnené k exis-
tujúcim oddychovým prístreškom na 
náučnom chodníku (4 ks) , ktoré sú na 
hlavnej cyklotrase chrbtom lúčanskej 
Malej Fatry v katastri obce. 

Malá architektúra je navrhnutá z prí-
rodných materiálov autorizovaným 
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pracoviskom s použitím ekologických 
náterov.

Chodník bude značený výzvou predpí-
saným spôsobom netoxickými farbami, 
typovými turistickými značkami pre 
NCH, ktoré budú značiť novú vetvu a 
tiež bude doplnené značkovanie a obno-
va malej architektúry existujúceho NCH, 
ktorý predstavuje dĺžku cca 13 km.

2.Turistická rozhľadňa
Vybudovanie rozhľadne na trase NCH 

a na mieste s najlepšími rozhľadový-
mi pomermi na zaujímavosti, atrakcie 
a kultúrne pamiatky Strečna a regiónu.  
Drevená rozhľadňa s výškou cca 8,5 m  je 
projektovaná s ohľadom na dané terén-
ne možnosti a potreby prezentácie. Jej 
umiestnenie na kopci Špicák je najopti-
málnejším z hľadiska turistickej dostup-
nosti, výhľadových pomerov a blízkosti 
miestnych turistických zaujímavostí a 
atrakcií. Dosažiteľná bude z dvoch  prí-
stupových miest (centrum obce, par-
kovisko pod hradom), ktoré budú i za-
čiatkom novej, v predkladanom projekte 
riešenej trasy. Jej výška nenarúša priro-
dzené podmienky a prispeje k estetic-
kému dojmu prezentovaného územia.  
Rozhľadňa sa stane významným prvkom 
ponuky miestneho turistického ruchu, 
ktorý má medzinárodný význam a je 
umiestnená na značkovanej turistickej 
trase, s prepojením na cezhraničné tu-
ristické destinácie v poľsko- slovenskom 
pohraničí.

3. Výmenný pobyt
Dvojdňový pobyt žiakov, zástupcov 

samosprávy a subjektov CR z Jaworze v 

Projekt Deväťdesiat rokov ochotnícke-
ho divadla v Strečne, ktorého realizácia je 
plánovaná na leto tohto roku,  bol poda-
ný cez dotačný systém Ministerstva kul-
túry zabezpečovaný Fondom na podporu 
umenia 21. 11. 2016 v rámci programu 
4.3.2. Neprofesionálne umenie.

Je kvalitatívne vyšším stupňom ocene-
nia doterajšej práce ochotníckeho súbo-
ru, riadeného kultúrnou komisiou žiada-
teľa – obce Strečno. 

Významné úspechy súboru s deväť-
desiatročnou tradíciou sú príležitosťou 
oslavy súboru, ktorý svoju činnosť zapo-
čal v čase, keď dochádzalo k zvyšovaniu 
národného povedomia, spoločenskej 
angažovanosti práve naštudovaním diel 
slovenských klasikov. 

V projekte okrem retrospektívy vývoja 
súboru a predstavení je plánované naštu-
dovanie hry Jozefa Gregora Tajovského, 
ktoré odohrajú divadelníci v špecifi ckej 
atmosfére stredovekej dediny pod hra-
dom Strečno. 

Deväťdesiat rokov ochotníckeho divadla v Strečne 

Projekt bude v prevažnej miere zabez-
pečovaný členmi súboru a žiadateľom. V 
jeho rámci je tiež plánované zorganizo-
vanie spoločenského programu v kultúr-
nom dome, spojeného s ocenením práce 
divadelníkov, kultúrnymi vložkami čle-
nov súboru a ich hostí.

Rozhodnutím riaditeľa FPU z 20. 1. 
2017 bola projektu pridelená suma 2500 
Eur., ktorá bude spolu s min. 5 % - nou 
spoluúčasťou obce využitá na vydanie 
propagačného bulletinu pri príležitosti 
okrúhleho výročia, tlač plagátov a po-
zvánok a na výrobu divadelnej scény a 
zabezpečenie rekvizít a krojov na hru a 
spoločenský program.

Ing. Pavol Albrecht
projektový manažér obce

Strečne pri príležitosti ukončenia inves-
tičných aktivít v predkladanom projekte 
(45 osôb).

Delegácia cezhraničného partnera 
bude  mať spoločný program s adek-
vátnymi zástupcami z obce Strečno (40 
osôb). Program pobytu bude pozostávať 
z prehliadky výstupov projektu formou 
celodenného výletu náučným chodní-
kom strečnianskym chotárom s precho-
dom cez novovytvorené úseky a zastave-
ním sa na rozhľadni.

Program akcie bude zahŕňať tiež vstupy 
do miestnych turistických zaujímavostí - 
hrad, plte, na získanie celkového obrazu 
o ponuke žiadateľa a jeho prínose pre 
podporu cezhraničného a medzinárod-
ného cestovného ruchu, zamestnanosti, 
krajinotvorby  a zabezpečenie trvaloudr-
žateľného rozvoja.

Projekt Modernizácia a nový rozmer 
sprístupnenia krás Strečna a okolia bol 
podaný na úrad Žilinského samospráv-
neho kraja - správcu Fondu mikropro-
jektov na poľsko-slovenskom pohraničí 
v rámci programu INTERREG V-A Poľ-
sko – Slovensko 2014 – 2020, v septem-
bri.

Rozhodnutím výboru pre mikropro-
jekty zo dňa 7. decembra 2016 bol náš 
projekt schválený na realizáciu v celko-
vej sume 36 418,88 Eura so spolufi nan-
covaním 30 956,04 Eura z prostriedkov 
ERDF (85%) 3641,88 Eura (10 %) zo 
štátneho rozpočtu a 1820,96 Eura (5%) 
z vlastných prostriedkov.

Termín realizácie: 03. 2017 – 01. 2018

Jednoduché pozemkové 
úpravy – oznam

Oznamujeme občanom, že v priebehu 
mesiaca apríl sa uskutoční Valné zhro-
maždenie účastníkov Jednoduchých 
pozemkových úprav (JPÚ) Strečno, v 
lokalite Kamenné. O presnom termíne 
stretnutia budeme informovať prostred-
níctvom webovej stránky obce, zverejne-
ním na úradnej tabuli a obecným rozhla-
som. 

Prvá pltnícka 
a raft ingová 

spol. s r.o., Strečno

Príjme väčší 
počet pltníkov

Finančne zaujímavá sezónna pracovná 
príležitosť pre študentov, zmenárov, ne-
zamestnaných a pod. 

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

Znalosť AJ, NJ vítaná
Tel.: 0907 196 999

Email: info@plte-strecno.sk
Web: www.plte-strecno.sk
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   Z našej školy Miroslava Klučiariková

Január
V januári sa naši žiaci, zapojení do ce-

loslovenskej súťaže pre 2. – 5.ročník, 
dozvedeli výsledky veľkého súboja o 
najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – 
Všetkovedko. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov 
a najviac bodov vo svojej kategórii získala 
Larika Prieložná (3.r.), ktorá sa pýši titu-
lom Všetkovedko školy. 

Žiaci 2. – 4.ročníka sa rozhodli lúskať 
príbehy, zažiť dobrodružstvo s rozprávko-
vými postavičkami a odkrývať tajomstvá 
sveta. Zapojili sa do súťaže Čitateľský orie-
šok, kde si precvičili čítanie s porozume-
ním, vnímanie medzipredmetových vzťa-
hov a logické myslenie. Vo výtvarnej časti 
museli zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva 
príbehy do jedného.

Naši piataci sa dozvedeli výsledky celo-
slovenského testovania žiakov 5. ročníka 
ZŠ. Srdečne blahoželáme! 

Priemerná úspešnosť žiakov 5. ročníka
 našej školy  v SR
SJL 70,4%  63,1%
MAT 74,1%  62,3%
21.1.2017 sa žiaci zapojení v projekte 

IKID pod vedením p. uč. Smetankovej a 
p. uč. Čičku zúčastnili workshopu v ZŠ 
Hôrky. V práci im pomáhal aj projektový 
mentor p. Kopásek. Na workshope od-
prezentovali  svoj nápad pred publikom 
a hodnotiacou komisiou. Týmto krokom 
bola ukončená 1. fáza projektu – generova-
nie nápadov. Nasleduje 2. fáza – prieskum 
trhu.

31.1. 2017 sa naša škola, konkrétne žia-
ci 7.-9. ročníka, zúčastnili divadelného 
predstavenia pod názvom Hamlet. Jed-
na z najznámejších divadelných drám W. 
Shakespeara v prevedení bratislavských 
hercov zaujala hlavne svojím humorom 
a reakciami na aktuálne témy, ktoré boli 
blízke najmä deťom. 

Február
1.2. 2017 žiaci 1. stupňa súťažili v ka-

tegórii poézia a próza v recitačnej súťaži 

Hviezdoslavov Kubín. Prednes hodnotila 
porota: p. uč. S. Brünnová, J. Pratáková, K. 
Novotná.

Umiestnenie:
Poézia:
1.miesto- Nelka Pratáková (3.r.)
2.miesto- Peťko Mojský (4.r.)
3.miesto- Larika Prieložná (2.r.)
Próza:
1.miesto- Viktória Benedigová (3.r.)
2.miesto- Samuel Oberta (4.r.)
3.miesto- Alenka Dubovská (2.r.)
Ďalší zúčastnení žiaci: Lea Hanuliaková 

(2.r.), Tobias Kavka (2.r.), Zuzka Martin-
čeková (3.r.), Kristínka Zajacová (4.r.), So-
fi a Obertová (4.r.), Sabinka Čišková (4.r.), 
Adam Klocáň (4.r.).

1.2.2017 sa uskutočnil Hviezdoslavov 
Kubín aj na 2. stupni. Prednes hodnotili: 
E. Trnovcová, M. Klučiariková, V. Slovaček.

Poézia 1.kategória (5.-6. ročník):
1.miesto- neudelené

Miško Cvacho (6.r.)
Poézia 2.kategória (7.-9. ročník):
1.miesto- neudelené
2.miesto-Lujzička Klocáňová (8.A)
3.miesto- Natália Frašková (8.B)
Próza 2.kategória (7.-9. ročník):
1.miesto- neudelené
2.miesto- Dominik Hurka (8.B)
3.miesto- neudelené
Ďalší zúčastnení žiaci: Boženka Šmidová 

(5.r.), Peťka Honková (6.r.), Angelika Mar-
tiniaková (6.r.), Kristínka Špirková (8.B).

Ďakujeme za knižné ceny Rade rodičov 
pri ZŠ Strečno.

3.2.2017 – sa konal 8. reprezentačný ples 
ZŠ SNP Strečno.

6. - 10.2.2017 sa uskutočnil lyžiarsky 
kurz žiakov 7. ročníka vo Valčianskej do-
line. Naši žiaci sa učili lyžovať v príjemnom 
prostredí Malej Fatry neďaleko Martina 
pod vedením inštruktorov a pedagógov 
školy. Žiaci mali možnosť zdokonaliť svoje 
lyžiarske zručnosti, zažiť veľké množstvo 
radostných chvíľ a v neposlednom rade 
súťažiť v lyžiarskom zjazde. Najrýchlejším 

lyžiarom kurzu sa stal Jakub Mičlo.
10.2. 2017 sa konalo školské kolo che-

mickej olympiády. Zúčastnilo sa jej 5 
žiakov - Margarétka Kadašiová, Kristín-
ka Tarabová, Kristínka Verešová, Martin 
Stráňavčin a Robo Melo (9.r.). Úspešní rie-
šitelia postupujú do okresného kola. 

15. 2. 2017 prebehol už tretí ročník inter-
netovej tímovej matematickej súťaže Ma-
tematický expres. Štvorčlenné tímy žiakov 
si pri nej merajú sily pri počítaní matema-
tických úloh so žiakmi z celého Slovenska 
a Česka. Našu školu zastupovali: 7.r. – Si-
monka Sapietová, Ninka Franeková, Mir-
ko Jánešík, Jakub Mičlo. 9.r. – Kristínka 
Tarabová, Rebeka Dudusová, Margarétka 
Kadašiová, Daniel Klimo. 

Jarné prázdniny sú od 27. februára do 
3.marca 2017.

Pripravované akcie:
24.2.2017 - tradičná akcia Rady rodičov 

pri ZŠ Strečno- KARNEVAL.

2.miesto- Eliška Kováčová (5.r.)
3.miesto- Emmka Troščáková (6.r.)
Próza 1.kategória (5.-6. ročník):
1.miesto- neudelené
2.miesto- Tamarka Prieložná (5.r.)
3.miesto- Elenka Kazimírová (5.r.), 
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Lyžiarsky kurz
Na lyžiarskom pekne bolo,
dobre sa nám lyžovalo.
Občas sme aj popadali,
druhí nám hneď pomáhali.
Jedla sme mali ako raj,
ale niekomu to nechutilo vraj.
Čaj sme mali tiež,
chutil.... no veď vieš.
Na vlek sme išli,
hneď sme z neho „drisli“.
Na konci sme sa zbalili,
pomaly sa lúčili.
(Jakub Mičko, Terezka Kopás-

ková, Mirko Janešík, 7.r.) 
Lyžiarsky

Prvý deň sa radujeme,
na svahu už lyžujeme.
O pol jednej obed zjeme,

Čas nezastavíme. Odohrali sme v našej 
obci posledné predstavenie Robina Haw-
dona Dokonalá svadba a mne, milí diváci, 
prichodí 

úprimne a zo srdca Vám poďakovať za 
Váš záujem o naše predstavenia. Ochotníc-
ke divadlo je veľmi náročné na čas. Aj keď 
sme poctivo cvičili štyri mesiace, do samé-
ho konca sme mali obavy, ako to dopad-
ne. Bola to veľmi náročná hra, nervy sme 
mali na prasknutie pri každom predstave-
ní. Naši herci , ale aj všetci ochotníci, ktorí 
nám pomáhajú, aby naše predstavenia mali 
určitú kultúrnu úroveň , si zaslúžia z mojej 
strany obdiv a poďakovanie. Dostávame 
sa do povedomia širokej diváckej priazne. 
Už to nie sú len diváci z našej obce , ale 
do nášho kultúrneho stánku prichodia di-
váci zo širokého okolia. Priaznivcov máme 
aj v hosťujúcich obciach . Vďaka nášmu p. 
starostovi sme tento rok v Nededzi hrali 
dve predstavenia pre divákov zo štyroch 

Poďakovanie ochotníkov

obcí. Spokojnosť a radosť, ktorá vyžaruje 
z divákov , nám dáva zabudnúť na všetky 
problémy, ktoré počas celej sezóny máme. 

po chate pobehujeme.
Plné kufre, tašky nabalené,
dievčatá sú  unavené.
Chalani nespia ani do tretej 
rána,
o 7.30 budík nám vyzváňa.
Chvíľu potrvá, kým sa všetci 
oblečú,
dlhšie trvá, kým sa lyžiarky na-
vlečú.
Keď vyjdeme z chaty,
utekáme na raňajky.
Keď prídeme, zaľahneme naj-
menej na hodinu,
nezostáva nám už iné, len chy-
tať wifi nu.
Keď sa nám nič nechce, každý z 
nás sa ulieva.
Miro vlezie do skrine, ten nám 

aspoň zaspieva.
(Viktória Tarabová, Anetka 

Škripková, 
Martinka Klocáňová 7.r.)

Lyžiarsky 
Na lyžiarskom super bolo,
odísť sa nám nechcelo.
Ako sme sa vybalili,
z kopca sme sa kotúľali.
Obed veľmi dobrý bol,
každý z nás všetko dojedol.

Z vleku sme vyšli,
svah sme  rýchlo zišli.
Na izbe sme srandu mali,
dlho sme nezaspali.
Ráno zobrať si lyže, kabát,
hneď do kopca šliapať.

(Nikolka Dugovičová, 7.r.)

Lyžiarsky kurz
Zbalíme palice, lyžiarky a lyže,
zo všetkého, čo nosím, ma bo-
lia kríže.
Na druhý deň vyrážame,
všetci sa už usmievame.
Šoférovi kufre podávame,
pomaličky do  busu nasadáme.
A keď už sme v autobuse,
všetci sa zabávame v jednom 
kuse.
Do Perúna sme už prišli,
vybaliť sme sa hneď išli.
Bolo nám super, bolo nám fajn,
pritom sme spoznali aj Val-
čiansky raj.
(Ninka Franeková, Erik Kubo, 

Zorka Obertová, 
Monika Zaťurová, 7.r.)

Ďakujem našej obci za podporu a vytvá-
ranie podmienok pre našu ochotnícku 
činnosť. Tento rok si pripomíname 90. 
výročie založenia ochotníckeho divadla v 
našej obci. Naši predkovia dokázali v ťaž-
kých podmienkach tvoriť dve až tri pred-
stavenia za rok a keby nebolo ich nadšenia, 
dnes by sme sa nemohli pochváliť týmto 
výročím. Čaká nás veľa práce. Chceme pri-
praviť divadelné predstavenie  pre širokú 
verejnosť v amfi teátri pod hradom Streč-
no a pre žijúcich ochotníkov a pozvaných 
hostí galavečer  ako poďakovanie za rozvoj 
ochotníckeho divadla u nás. 

Aby bolo toto výročie na úrovni, nie je 
ľahostajné ani našej obci. Finančnou dotá-
ciou a projektom z FPU / Fondu na podpo-
ru umenia/ dáme nášmu výročiu dôstojný 
priebeh. 

Verím, že to bude dostatočné poďako-
vanie pre všetkých  ochotníkov , ktorí sa  
zaslúžili o udržanie tejto kultúrnej tradície 
v našej obci.

Marta Pristachová 
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Dňa  4.2.2017 sa konala výročná členská 
schôdza MS SČK v Strečne, ktorej sa zú-
častnilo 70 členov.  Niektorí sa ospravedl-
nili, lebo boli chorí alebo odcestovaní.

Schôdze sa zúčastnili nasledovní hostia:
-zástupca starostu obce Strečno p. Beáta 

Badibangová, ktorá odovzdala Zlaté pla-
kety nasledovným darcom krvi :  Miroslav 
Melo, Martin Melo, Jana Klocáňová a Peter 
Sinák.

- riaditeľ p. Reguli z neziskovej organi-
zácie v Žiline. Prítomných informoval o 
otvorení seniorského centra v Strečne na 
Ul. SNP

- riaditeľ SČK v Žiline PhDr. Martin Br-
ňák, PhD. informoval, že SČK Žilina otvá-
ra od 8.2.2017 kurz opatrovania. Kurz trvá 
do 4.4.2017. Cena kurzu je 330,- €.  Neza-

MS SČK Strečno

Po roku sme sa my, členovia Jednoty 
dôchodcov, zišli 16. februára 2017, aby 
sme zhodnotili, ako sa darí našej základ-
nej organizácii. Niekde som čítala takúto 
myšlienku: „Ak aj odídete do dôchodku, 
nedovoľte, aby aj váš duch odišiel do dô-
chodku.“ A veru, naše aktivity v minulom 
roku sú dôkazom, že náš duch do dôchod-
ku neodišiel. 

Zorganizovali sme tri zájazdy, boli sme 
sa kúpať v Rajeckých Tepliciach a boli 
sme tiež na týždennom liečebnom poby-
te v Nimnici. Zúčastnili sme sa okresných 
športových hier, mali sme dve „gulášky“ - 
jednu našu vlastnú, na druhú sme boli po-
zvaní do Stráňav. Zorganizovali sme Deň 
matiek a otcov, Mesiac úcty k starším, kedy 
sme si urobili výstavku „Naše šikovné ru-
čičky“ a tiež kurz studených mís. 

Pravidelne pomáhame obci pri hodoch a 

mestnaným môže kurz preplatiť úrad prá-
ce. Certifi kát je vydaný v cudzom jazyku a 
platí v celej EU. Kurz je možné absolvovať 
aj popri zamestnaní. V prípade záujmu sa 
kontaktujte  na tel. č. : 041 7233225 p. Br-
ňák.

P o ď a k o v a n i e 
Dňa 22.12.2016 sa konal II. ročník Via-

nočného koláčika. Všetkým, ktorí radi 
darovali zo svojich napečených koláčikov, 
veľmi pekne ďakujeme.

P ú ť  n a  S t a r é   h o r y
Dňa 1.4. 2017 sa uskutoční púť na Sta-

ré hory. Odchod autobusu je o 7.00 hod. 
od hornej COOP Jednoty. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť u p. Vojvodovej tel. č.: 
0905727835.

Výbor MS SČK Žilina /zo/

Zase o rok starší...
Behu oslobodenia, zúčastnili sme sa brigá-
dy pri upratovaní zrekonštruovanej špor-
tovej haly na Radinovom. Už štvrtý rok 
udržiavame ostrovček pri dolnej autobuso-
vej zastávke. Neodmysliteľné miesto majú 
v obci aj vystúpenia  našej  Jesienky, ktorá 
okrem iného vlani  vystupovala aj na do-
žinkách v Horných Tošanoviciach.  Taktiež 
sme vystupovali na adventnom koncerte v 
Žiline, prvýkrát pod vedením Libora Meš-
ka. Boli sme sa zabaviť na fašiangovej zá-
bave v Slovakii v Žiline, ktorú každoročne 
organizuje OO JDS Žilina.

Mladosť a staroba tvoria rub a líce jednej 
mince a tiež jedného ľudského života. Hoci 
terajšia doba je viac naklonená a očarená 
mladosťou, našimi aktivitami chceme uká-
zať, že seniorsky vek sa nemusí len odžiť, 
ale aj užiť.

H. Kuzmányová

Poviedkový fi lm o problémoch pri združ-
stevňovaní slovenskej dediny z roku 1961 
je možné od 18. júla, kedy bol zverejnený 
na Youtube, zhliadnuť prostredníctvom 
tohto prehliadača. Odhliadnuc od deja je 
zaujímavý prostredím, v ktorom bol na-
krúcaný.

Režisér Jozef Medveď využil práve exte-
riéry Strečna a okolitých dedín. V tomto 
prípade však na rozdiel od Dračieho srdca 
či pokračovania vojnovej epopeje Oslobo-
denie, kde bolo zvolené Strečno kvôli prí-
rodným či historickým zaujímavostiam, 
vidieť konkrétne vtedajšiu zástavbu „starej 
dediny“, či práve v tom období dokončené 
diela – pamätník, most, novú cestu poza 
obec a aj detské ihrisko na Majeri. 

Sú ešte pamätníci, ktorí atmosféru fi l-
movania, v tom čase zrejme veľmi vzácnu, 
zažili.  Nielen pre nich, ale asi pre každého 
bude zaujímavé pozrieť si nielen Strečno, 
ale aj Nezbudskú Lúčku či Varín na prelo-
me šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. 

Tri razy svitá ráno ponúkne ešte mno-
hým známe obrazy i pripomenie, že práve 
v tomto prostredí účinkovali takí herci ako 
Jozef Kemr, Jozef Brodský, Slavo Záhrad-
ník, Emil Horváth st., či Ľudovít Króner.

/pa/

Tri razy svitá ráno
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Prekategorizovanie DHZ
Dobrovoľný hasičský zbor bol na základe 

žiadosti v zmysle § 33 zákona č. 314/2001  
o ochrane pred požiarmi Krajským riadi-
teľstvom hasičského a záchranného zboru 
v Žiline zaradený do kategórie „B“. Zara-
denie do vyššej kategórie bude znamenať 
okrem z toho plynúcich povinnosti i vyšší 
príspevok na činnosť zboru.

Ministerské stretnutie s hasičmi
V príprave „Projektu celoplošného roz-

17.decembra sa uskutočnila výročná 
členská schôdza, na ktorej sme hodnotili 
uplynulý rok a bol predložený plán na bu-
dúci rok. Výročnú členskú schôdzu sme 
spojili s posedením, kde sme sa s manžel-
kami, priateľkami zabavili pri spoločnej 
večeri a pri hudbe si aj zatancovali. 

V januári sa traja členovia zúčastnili 
okrskovej schôdze v Trnovom, kde infor-
movali o práci, ktorú náš zbor vykonáva. 

Mínusové teploty vonku využili naši 
členovia na výrobu ľadovej plochy, kde si 
mohli deti z našej obce zakorčuľovať alebo 
zahrať hokej. 

Pre veľký mráz v zariadení na Paseke pod 
hradom netiekla voda, naši členovia na ha-
sičskom aute dva krát vyviezli vodu v cis-
terne .Sme radi, že v obci máme hasičské 
auto, ktoré pomôže v núdzi, a je nápomoc-
né nie len pri požiaroch. 

Z činnosti DHZ STREČNO

miestnenia síl a prostriedkov hasičských 
jednotiek“ sa stretol s dobrovoľnými ha-
sičmi minister vnútra Róbert Kaliňák.  
Stretnutie pre Žilinský kraj sa uskutočnilo 
19. februára v Dome kultúry v Bytči. Zú-
častnili sa ho tiež členovia nášho DHZ, 
kde im bolo oznámené, že projekt pride-
ľovania zásahových áut, z ktorých jedno 
bolo pridelené i im, bol hodnotený ako 
veľmi úspešný. Z prostriedkov Európskej 
únie bolo ministerstvu vzhľadom na túto 
skutočnosť preplatených cca 80 % vynalo-

žených fi nancií . Preto MV SR pristupuje k 
ďalšiemu zámeru na zvýšenie akcieschop-
ností hasičských zborov. Bude orientova-
ný na zlepšenie materiálneho vybavenia 
a takisto i na investičné projekty s cieľom 
skvalitnenia bázy zborov. V prvej etape 
môže náš zbor očakávať dodávku protipo-
vodňového vozíka a v prípade otvorenia 
možností pre podporu investičných záme-
rov budú môcť uvažovať napr. s  rozšíre-
ním hasičskej zbrojnice.

/pa/

Hradné bralo je téma o ktorej vie celé 
Slovensko. Cesta okolo Strečna je stále ne-
bezpečná. Spôsobuje to nielen profi l úžiny 
ale aj stav dopravného koridoru. 

K prácam na hradnom brale je pravidel-
ne zvolávané stretnutie kompetentných, 
medzi ktorými samozrejme nechýba zá-
stupca obce. 

Na poslednom stretnutí  k pokračova-
niu sanačných prác 16. februára sa sta-
rosta Dušan Štadáni zúčastnil i s Pavlom 
Albrechtom, ktorý upozornil na blížiacu 
turistickú sezónu, ktorá bude pravdepo-
dobne prácami a obmedzeniami značne 
ovplyvnená a požadoval súčinnosť pri eli-
minácii dopadov na návštevnosť. Zástupca 
VÚC – vlastníka hradu tiež pripomenul, 
že si situáciu uvedomujú a predpokladajú 
negatívne vplyvy, ktoré reálne súvisia s ha-
varijnými okolnosťami. 

Starosta Strečna okrem požiadaviek na 
dopravné zabezpečenie počas víkendo-
vých odstávok, aby do  starej časti obce ne-
vchádzalo veľké množstvo „zablúdených“ 
áut a kamiónov upozornil i na súvisiace 
dopravné nebezpečenstvá v katastri obce. 

Predovšetkým na stav cestných mostov 

pri vstupe do obce a takisto na doprav-
né obmedzenia na moste nad výjazdom 
druhého tunela v smere do Vrútok. 

Na moste pri hrade bolo opakovane za-
znamenané uvoľnenie kusov betónov z 
prefabrikátov. Viackrát na to bolo upozor-
ňované médiami a aj posledný prípad bol 
zaznamenaný televíziou JOJ (odvysielané 

Nepredvídateľné dopravné problémy 
21. februára t.r.). 

Dušan Štadáni teda okrem ubezpečenia 
prítomných o ústretovosti miestnej samo-
správy pri riešení skalného brala vyzval 
kompetentných na hľadanie spôsobov eli-
minácie ohrozenia osôb a majetku na ďal-
ších problémových miestach práve počas 
dopravných výluk.   /pa/
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Počas tuhej zimy sa členovia miestneho poľovníckeho združenia museli intenzívne venovať prikrmo-
vaniu zveri v našom chotári.

Od 16. Januára bola inštalovaná vo ves-
tibule ŽSK výstava Príroda Žilinského 
kraja fotografa Tlačovej agentúry Slo-
venskej republiky Pavla Ďurču., 

Najstaršie fotografi e na výstave sú z 
80. rokov minulého storočia, napríklad 
fotografi a hradu Strečno ešte pred re-
konštrukciou. „Najmladšie sú z minulo-
ročnej jari. Prevládajú fotografi e Malej 
Fatry, ktorú mám najradšej. Najčastejšie 
chodím na vrch Suchý. Ak na ňom chcem 
urobiť peknú fotografi u západu či výcho-
du slnka, musím tam neraz aj prenocovať 
a čakať. Párkrát sa mi to podarilo, o čom 
svedčia aj vystavené fotografi e,“ povedal 
fotograf.

Podľa kurátora výstavy Milana Mazú-
ra, riaditeľa Považskej galérie umenia v 
Žiline, je Ďurčova krajina jednoduchá, 
ale práve vo svojej jednoduchosti krásna 
a dokonalá. „Naučil sa obdivovať kraj, v 
ktorom žije od chlapca, vníma a fotogra-
fuje ho vlastnými očami a dodnes sa ho 
nevie nasýtiť. Každá jeho fotografi a má 
zvláštnu atmosféru, ktorá v nás vyvoláva 
pocity poetiky, romantiky, nostalgie. Nesie 
prvky rozpravy a diskusie o prírode, pri-
hovárajúc sa divákovi svojou intenzitou. 
Intenzitou preto, lebo sa dotýka jeho zák-
ladných a emotívnych prežitkov.“ 

Dlhoročným kolegom Pavla je publi-
cista a člen predstavenstva Slovenského 
syndikátu novinárov Milan Matušinský. 
„U Pavla Ďurča najviac oceňujem trpez-
livosť, s ktorou už niekoľko desaťročí vy-
hľadáva nové miesta v každom ročnom 
období. Dôsledne ich pozná a opäť sa k 
nim vracia. A trpezlivosť potom prináša 
aj svoje ovocie. Je to znalec scenérií, pro-
stredia, v ktorom sa nachádza a krásne 
používa aj farebnú škálu. Mnohí z našich 
radov odchádzajú za výnosnejším podni-
kaním, uchyľujú sa na miesta hovorcov, 
chodia do PR agentúr, do ziskových pod-
nikov. Paľo stále stojí pri svojom remesle, 
a to je z môjho hľadiska veľmi cenné,“ do-
dal Matušinský.

Pavol Ďurčo je 16 rokov fotoreporté-
rom Tlačovej agentúry Slovenskej re-
publiky v Žilinskom samosprávnom kra-
ji. Fotografovaniu sa venuje od 70. rokov 
minulého storočia. 

Postupne pracoval ako fotograf a re-
daktor. Je autorom tisícok fotografi í, kto-
ré boli uverejnené v rôznych novinách 
a časopisoch. Usporiadal niekoľko foto-
grafi ckých výstav, väčšinou viazaných na 
prírodu.

Spracované z materiálu TASR

Výstava fotografi í - 
príroda Žilinského 
kraja

Pavol Ďurčo a podpredseda ŽSK počas otvorenia výstavy.

11. februára členovia KST UHLÍK zorganizovali turisticko-bežkársko-lyžiarsky zájazd do okolia Ma-
kova. Turisti a bežkári sa prešli po hrebeni Javorníkov a lyžiari strávili deň v lyžiarskom stredisku SKI 
Makov.
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Stolnotenisový ročník súťaží 2016/2017 
sa nám po Novom roku prehupol do svo-
jej druhej polovice. Na rozdiel od minulej 
sezóny, keď v súťažiach hrali až 3 družstvá, 
sa na tento ročník prihlásili iba 2. Spôso-
bili to objektívne príčiny, ktoré so sebou 
priniesla doba. Práca na zmeny (Stráňav-
čin F. st., Melo P., Oberta L.), odchod mla-
dých za prácou do zahraničia (Stráňavčin 
F. ml.), ale aj strata záujmu hrať (Samec 
P.), priniesla so sebou vlastne nedostatok 
hráčov pre toľko súťaží. Po minuloročnom 
nešťastnom vypadnutí „A“ tímu zo 4. ligy 
hrá toto družstvo 5. ligu a suverénne ju ve-
die. Počítame s postupom a návratom do 
4. ligy, kde hráči ako Jurík R., Taraba M. 
a Oberta Š. aj svojou výkonnosťou patria. 
Druhé družstvo hrá 6. ligu. Po rozpačitom 
začiatku sa mu celkom darí. Roky pribú-
dajú a zlepšujúca sa úroveň súťaží spôso-
bili, že pre hráčov ako Klocáň A., Zrelica 
P., Pokorný K. je táto liga ideálna. Druž-
stvo v tomto zložení ju v pohode uhrá. Od 
jari nás tiež posilní bývalý dlhoročný hráč 
Tavač K. Čo povedať na záver? Hlavne si 
priať nech zdravie slúži, pretože i pri „pin-
gpongu“ sa dá vážne zraniť, o čom  vedia 
i niektorí naši hráči. Zdravie samozrejme 
želáme a prajeme aj našim čitateľom a spo-
luobčanom.

Laco Oberta

OSST Žilina - 5. liga, muži 2016/2017
1.  Strečno A 16 15 0 1 190:98 46
2. St.Bystrica A 16 14 0 2 207:81 44
3. Rosina A 16 10 2 4 175:113 38
4. Radoľa B 16 10 1 5 170:118 37
5. Ža Energodata E 16 8 2 6 159:129 34
6. Krásno A 16 8 0 8 159:129 32
7. Višňové B 16 7 2 7 137:151 32
8. Čadca E 16 7 0 9 153:135 30
9. Ža Energodata D 16 4 3 9 116:172 27
10. Stránske D 16 3 3 10 120:168 25
11. Rajec B 16 0 4 12 79:209 20
12. Trnové B 16 1 1 14 63:225 19

OSST Žilina - 6. liga, muži 2016/2017
1. Kys. Lieskovec B 16 14 0 2 192:96 44
2. Divina - Lúky A 16 12 2 2 187:101 42
3. Nesluša A 16 11 1 4 180:108 39
4. Radoľa C 16 10 2 4 178:110 38
5. Stará Bystrica B 16 9 2 5 154:134 36
6. Maršová A 16 7 4 5 141:147 34
7. Strečno B 16 5 2 9 136:152 28
8. Nededza A 16 6 0 10 127:161 28
9. Liet. Lúčka A 16 4 2 10 107:181 26
10. Rosina B 16 4 1 11 111:177 25
11. Kotešová A 16 2 2 12 113:175 22
12. Čadca F 16 3 0 13 102:186 22

Stolný tenis

POĎAKOVANIE   
V sobotu 14.1.2017 sa v Kultúrnom 

dome v Strečne konal 3. reprezentačný 
ples materskej školy. Nádherne vyzdo-
bená sála napovedala, že aj tentokrát sa 
ples bude niesť v duchu rozprávky. Ten-
tokrát to bola rozprávka o Popoluške. 
Ples otvorila pani riaditeľka Žofk a Raj-
niaková spolu s predsedom Rady rodi-
čov p. Romanom Konštekom. V úvode 
privítala všetkých hostí, poďakovala 
organizátorom plesu a predniesla prí-
hovor.  Poďakovanie za organizáciu 3. 
reprezentačného plesu patrí najmä pani 
učiteľkám materskej školy za nádhernú 
výzdobu a organizáciu plesu, nepedago-
gickým zamestnancom za pomoc pri or-
ganizácii, pánovi starostovi za podporu, 
zástupcom Rady školy a rodičom, ktorí 
sa taktiež podieľali na príprave. Rovna-
ko veľká vďaka patrí hudobnej skupine 
Sunny Music, účinkujúcim v kultúrnom 
programe a všetkým sponzorom, ktorí 
venovali ceny do tomboly.             

Opäť sme si užili krásny večer plný zá-
bavy, hudby, dobrého jedla a najmä svo-
jich blízkych a priateľov. Ples sa veruže 
neskončil o polnoci, tak ako rozprávka o 
Popoluške, ale plesalo sa až do skorého 
rána.

Kolektív MŠ v Strečne

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Plán turistických akcií 

v roku 2017
07.01.2017 ........ Cipcie (Turie)
11.02.2017 ........ Makov - bezky, lyze
11.03.2017 ........ Grun Domasin
09.04.2017 ........ Maninska tiesnava
07.05.2017 ........ Polom
04.06.2017 ........ Hrad Uhrovec
08.07.2017 ........ Velka Fatra
26.08.2017 ........ Velka Javorina
09.09.2017 ........ Rakon - Lucna - Oravice
30.09.2017 ........ Naucny chodnik + gulas
28.10.2017 ........ Nocna Javorina
30.12.2017 ........ Suchy
Aktuálne informácie o pripravovaných vý-
letoch a túrach nájdete na našej interneto-
vej stránke uhlik.strecno.eu
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 24.februára  2017 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

Začiatok roka 2017 je  v družstve našej 
prípravky poznačený veľkou maródkou. 
Ale kto mohol, ten poctivo trénoval a odo-
hrali sme aj zápasy, lebo tie ich stmeľujú 
a posúvajú dopredu.7.1.2017 sme v našej 
telocvični hrali prípravný zápas s Rajec-
kými Teplicami-Konskou. Vyhrali sme 
vyšším rozdielom, ale dôležité bolo, že 
si schuti zahrali všetci, ktorí boli zdraví a 
naladili sa na odložený  2.ročník „Vianoč-
ného  turnaja Radoslava Zábavníka“, ktorý 
poriada OŠK Rosina a ktorý sa uskutočnil 
14.1.2017 vo futbalovej aréne v Korni. Je to 
pekná hala s umelou trávou. Naše výsled-
ky v skupine: Korňa  2:7 (Belko, Fraško), 
Bedzin (Poľsko)  0:6, Rosina  5:2 (Belko 
3,Fraško,Škripek), Juventus Žilina  4:2 
(Belko 3,Fraško). Skončili sme v skupine 
na treťom mieste a hrali sme o 5.-6. miesto 

(2009,2010,2011) prípravka, ale oni nás 
prevýšili počtom (detí a aj rodičov). Škoda 
len, že naše deti viac priťahujú výdobytky 
modernej doby (samozrejme, aj to musí 
byť), ako nejaký pohyb alebo fyzická ná-
maha (ale do istej miery, môžeme za to aj 
my, rodičia). Ak chcete, aby sa Vaše dieťa 
pridalo k nám, troška si zahralo futbal, tak 
ho priveďte do telocvične (streda 15,30 – 
17,30 hod. a sobota 9,00 – 11,00 hod.) Po-
trebujú halovky a pitie.  A určite budeme 
o našich deťoch počuť Je to  jedno, či to je 
šport, kultúra alebo iné oblasti.  Napríklad  
Ľubo Belko ml. (Mšk Žilina) bol vyhlásený 
najlepším brankárom na záverečnom tur-
naji halovej sezóny klubov v Púchove (ne-
ofi ciálne majstrovstvá Slovenska v hale).

Peter Beháň 

Prípravkári

Strečnianski volejbalisti v uplynulom 
období zaznamenali dva veľmi dôležité 
medzníky, ktoré ich pôsobenie ako ob-
čianskeho združenia posunulo opäť o nie-
čo ďalej. 

Jedným z týchto momentov je fakt, že sa 
podarilo dokončiť projekt volejbalových 
dresov (viď foto z historicky prvého tur-
naja odohraného v nových dresoch – Sun-
day CUP 2016). Vďaka týmto súpravám 
už môžu naši volejbalisti dôstojne repre-
zentovať obec Strečno nielen na domácich 
turnajoch, ale aj na športových akciách, 
ktorých sa zúčastňujú v iných obciach a 
regiónoch. Touto cestou by sme chceli po-
ďakovať partnerom, ktorí fi nančne prispeli 
na realizáciu tohto projektu. Taktiež veľká 
vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu (oso-
bitne pánovi starostovi Dušanovi Štadáni-
mu), vďaka ktorým bol v rozpočte schvá-
lený príspevok aj na tento účel. Ďakujeme.

Tým druhým dôležitým medzníkom, 
ktorý sa v posledných mesiacoch podarilo 
strečnianskym volejbalistom dosiahnuť, je 
skutočnosť, že občianske združenie VOL-
LEYBALL STREČNO sa stalo partnerom 
charitatívneho projektu Nadácie KVAP-
KA NÁDEJE. Nadácie, ktorá svojím pô-

VOLLEYBALL STREČNO
sobením pomáha deťom s onkologickým 
ochorením. A prostredníctvom propa-
gácie spomenutej nadácie, ktorej logo sa 
podarilo umiestniť volejbalistom na svo-
jich dresoch, sa aj oni stali nositeľmi tejto 
myšlienky. Myšlienky, že nie všetci ľudia (v 
tomto prípade nie všetky deti) mali v živo-
te toľko šťastia, že im bolo dopriate dosta-
tok pevného zdravia, aby mohli napríklad 
športovať! Preto my, ktorí sme to šťastie do 
vienka dostali, by sme si jednak mali vá-
žiť to, čo máme, lebo ak máme ZDRAVIE, 
tak máme to NAJCENNEJŠIE! Ale súčas-
ne taktiež nezabúdať ani na pomoc tým, s 
ktorými sa osud v živote veľmi nemaznal, 
pretože nikdy nevieme, čo sa môže neskôr 
prihodiť nám. Tiež by sme boli určite radi, 
keby nám niekto v takých naozaj ťažkých 
životných situáciách podal pomocnú ruku 

s Rajeckými Teplicami  8:0 (Belko 7,Dugo-
vič).Celkové poradie na turnaji: 1.Korňa, 
2.Bedzin (Poľsko), 3.Bánová, 4.Teplička 
n/V, 5.STREČNO, 6.Rajecké Teplice, 7.Ju-
ventus Žilina, 8.Podhorie, 9.Mšk Žilina, 
10.Rosina. Dňa  4.2.2017 sme boli pozvaní 
do Belej na turnaj U11, t.z. hráči narodení 
v roku 2006. My máme v tomto ročníku 
málo hráčov, tak boli hrať hlavne mlad-
ší hráči (2007, 2008).Hralo sa systémom 
každý s každým. Poradie na turnaji: 1.Belá 
U11, 2. Terchová, 3. Akadémia Juventus 
Žilina U11, 4.Rajecké Teplice, 5.Rosina, 
6.STREČNO, 7.Belá U10. Bola to dobrá 
skúsenosť pre naše družstvo.

Dňa 11.2.2017 sme si spestrili sobot-
ňajší tréning prípravným zápasom s Bá-
novou. Chlapci výsledkovo prevýšili 
súpera, staršia (2007,2008) a aj mladšia 

a pomohol. Nech už by to bolo akoukoľvek 
formou.

A vďaka šíreniu týchto skutočných hod-
nôt sú teraz už aj strečnianski volejbalisti 
„o kvapku“ lepší.

Jaroslav Stefk o
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 3.3.2017 sa konalo 18.zasadnutie 

OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, ospravedlnená: p.Beáta Badibangová, 
hlavný kontrolór obce p. Lingeš, Ing. Július 
Ilovský, p. Marian Jurík,  pani Lenka Hon-
ková,  p. Samuel Beháň, p. Peter Beháň a 
zapisovateľka p.Eva Janeková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 91/A volí overovateľov ko-

misie v zložení: Mgr. Erika Kubová, Alfonz 
Klocáň. Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-1.     

Uznesením č. 91/B volí návrhovú komisiu 
v zložení: Mgr. Monika Obertová,  Peter 
Oberta. Hlasovanie: 8-0-0-1.     

Uznesením č. 92 OZ schvaľuje program 
18.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 8-0-0-1.

2. Kontrola uznesení
Na vstup do členstva Oblastnej organizá-

cie CR, ktoré schválilo OZ na 17. zasadnutí 
sa pripravujú požadované podklady, čaká 
sa na údaje Štatistického úradu SR o počte 
obyvateľov, ktoré ešte neboli zverejnené.

Uznesením č.90 OZ berie informáciu na 
vedomie.

3. Schválenie pridelenia prízemného 
bytu v 12 b.j.

Starosta obce informoval poslancov o 
dvoch podaných žiadostiach - p.Lenka 
Honková a p.Juraj Melo,  na pridelenie prí-
zemného bytu v 12-b.j. 

Komisia výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia a komisia pre so-
ciálne veci  odporučila p. Juraja Melu ako 
nájomníka prízemného bytu v 12-b.j. Pokračovanie na 2. strane »

Uznesením č.93 OZ schvaľuje pridelenie 
prízemného bytu v 12-b.j. p.Jurajovi Melo-
vi. Hlasovanie:  7-0-1-1. 

Starosta informoval poslancov o voľnom 
nebytovom priestore v prístavbe KD, o 
ktoré prejavila záujem p. Lenka Honková. 

Uznesením č.94 OZ schvaľuje pridelenie 
nebytového priestoru v prístavbe KD p. 
Lenke Honkovej. Hlasovanie: 8-0-0-1. 

4. Informácia o pripravovaných projek-
toch

1. Budova obecného úradu a kultúrneho 
domu Strečno, stavebné úpravy a zatep-
lenie. Pripravuje sa žiadosť o poskytnu-
tie dotácie z Environmentálneho fondu v 
oblasti zvyšovania energetickej účinnosti 
verejných budov vrátane zatepľovania. 
Celkový náklad projektu: 199 727,83 Eura 
(dotácia  189441,00 Eur, vlastné zdroje 
9986,83 Eur). 

2. Budovanie a zlepšenie technického vy-
bavenia odborných učební v ZŠ Strečno

V rámci výzvy IROP-u na predkladanie 
projektových zámerov na budovanie a 
zlepšenie technického vybavenia jazyko-
vých učební, školských knižníc, odbor-
ných učební v základných školách, obec 
Strečno ako zriaďovateľ pripravuje žiadosť 
na zriadenie a zabezpečenie vybavenia fy-
zikálno - chemickej, biologickej a jazyko-
vej učebne v ZŠ.

Predpokladaný rozpočet je cca 126 400 
Eur na vybavenie a cca 10 tis. na stavebné 
úpravy. Obec by sa mala spolupodieľať na 
projekte vo výške 5%.

 3. Zvýšenie kvality vzdelávania  v ZŠ v 

Deň narcisov je fi nančnou podporou 
boja proti rakovine a upozorňuje na jej 
výskyt. Siedmeho apríla bolo v sloven-
ských uliciach počas 21. ročníka zbierky 
asi 16-tisíc dobrovoľníkov, ktorí darcom 

Viete, čo je najhoršie v živote človeka? Ak 
ostane sám. My v Strečne sme dostali v ja-
nuári vzácny dar - denný stacionár, ktorého 
zriaďovateľom a riaditeľom je mladý človek, 
pán Martin Reguly. Keďže sme chceli vedieť, 
čo to vlastne je, vybrali sme sa tam niektorí 
členovia Jednoty dôchodcov na exkurziu. 

Spojili sme príjemné s užitočným a keďže 
sme mali v ten deň naplánovaný kurz háč-
kovania, zavolali sme vedúcej denného sta-
cionára pani Hauserovej, ktorá nás ochotne 
a milo privítala.

Bolo tam teplučko, klienti sedeli v obýva-
cej miestnosti na peknej koženej gaučovej 
súprave a pozerali televízor s veľkou obra-
zovkou. Okrem toho tam mali tri váľandy, 
kde si mohli kedykoľvek oddýchnuť a tiež 2 
masážne kreslá a magnetický matrac s rôz-
nymi funkciami, ktorý účinne odstraňuje 
bolesť. 

Pani vedúca nám poukazovala všetky 
miestnosti a boli sme milo prekvapení, ako 
to pekne zrekonštruovali. A potom nám po-
rozprávala, ako to celé funguje. 

Denný stacionár nie je určený len pre se-
niorov, ale pre všetkých osamelých ľudí, o 
ktorých sa starajú kvalifi kované opatrova-
teľky od 8.00  do 16.00 hod. Celý pobyt je 
zdarma a je hradený Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho majú 
klienti zdarma aj pitný režim (káva, čaj), 
ktorý hradí nezisková organizácia Custodia. 
Obedy si hradia klienti sami a objednávajú 
si ich v jedálni materskej školy. Čas pobytu 
si určuje každý sám, nič tam nie je povin-
né.  Medzi zaujímavé patria ich spoločné 
aktivity - plánované výlety, prechádzky, v 
lete posedenie v záhrade, pečenie koláčikov, 
grilovanie, výroba sezónnych dekoratívnych 
predmetov, do ktorých sme sa zapojili aj my 
a pani vedúca nás naučila vyrobiť si veľko-
nočný venček. K dispozícii je aj šijací stroj, 

Nech nikto nie je sám

Deň narcisov
odovzdali symbolický žltý narcis. 

V Strečne tradične zabezpečuje zbierku 
ZO ZŤP a  OÚ v spolupráci so  ZŠ. Žiaci 
aj napriek upršanému počasiu vyzberali na 
humanitný cieľ sumu 820,50 Eura.
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Strečne
ZŠ v Strečne v spolupráci s obcou podala  

projekt na získanie dvoch interaktívnych 
tabúľ s príslušenstvom pre odborné učeb-
ne v rámci zamestnaneckého programu 
Nadácie KIA Pontis.  Rozpočet projektu je 
5500 Euro, v prípade úspešnosti bude ZŠ 
Strečno hradiť 500 Euro.

4. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
V príprave „Projektu celoplošného roz-

miestnenia síl a prostriedkov hasičských 
jednotiek“  sa uskutočnilo stretnutie dob-
rovoľných hasičov s ministrom vnútra 
Róbertom Kaliňákom. DHZ boli informo-
vané o následnom prideľovaní protizápla-
vových vozíkov a plánovanom vyčlenení 
prostriedkov na modernizáciu zbrojníc. 

5.Fond mikroprojektov II. výzva
V rámci vyhlásenej II. výzvy pre mikro-

projekty Programu Interreg V-A Poľsko- 
Slovensko z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja pre prioritnú os 1 „Ochrana a 
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia s maximálnou výš-
kou rozpočtu 70 000 Euro pre individuálny 
a 140 tis. Euro pre spoločný mikroprojekt, 
sa bude obec uchádzať o  dotáciu. 

6. Zateplenie MŠ
V rámci  výzvy Slovenskej inovačnej a 

energetickej agentúry na predkladanie žia-
dostí o NFP zameranej na zníženie energe-
tickej náročnosti verejných budov plánuje 
obec zabezpečiť zateplenie MŠ, výmenu 
okien a vykurovania. Spolufinancovanie 
projektu zo strany žiadateľa je 5% z celko-
vých nákladov. 

Uznesením č.90/2 OZ berie informácie o 
pripravovaných projektoch na vedomie. 

5. Rôzne
a) Informácia o neúspešnom projekte
Starosta obce informoval poslancov o 

zamietnutí projektu v rámci Programu In-
terreg V-A Poľsko – Slovensko 2014- 2020: 
Spájame Strečno, Nezbudskú a Jaworze – 
cezhraničné miesta s jedinečnými hodno-
tami – rekonštrukcia lávky cez rieku Váh. 

Uznesením č.90/4 OZ berie informáciu 
na vedomie 

b) Pozemkové úpravy
Starosta obce oboznámil poslancov s roz-

hodnutím Pozemkového a lesného odboru 
Okresného úradu v Žiline, v ktorom je po-
volené realizovať pozemkové úpravy for-
mou jednoduchých pozemkových úprav v 
k.ú. Strečno.  Jedná sa o lokalitu Kamenné.  
V prípade nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia je plánované stretnutie vlast-
níkov na 28. apríla o 18:00 hod. v sále KD.

Uznesením č.90/3 OZ berie informáciu 
na vedomie 

c) MAS Terchovská dolina.
Starosta obce informoval o nových rieše-

niach pre miestne akčné skupiny, stanovia 
sa nové kritériá a zopakuje sa celý hod-
notiaci proces. MAS Terchovská dolina 
bude opätovne podávať žiadosť o štatút s 
upravenou stratégiou. Eurofondovú výzvu 
za 200 miliónov eur  bude vyhodnocovať 
nanovo. Z tohto balíka sa dajú financovať 
napríklad opravy verejných budov, chod-
níkov, turistický ruch, kultúrne podujatia 
a podobne.

Uznesením č.90/5 OZ berie informáciu 
na vedomie 

d) Bezodplatný prevod pozemkov
Slovenský pozemkový fond zaslal obci 

Strečno Zmluvu o bezodplatnom prevode 
pozemkov s výmerou 2859 m2 v úhrnnej 
cene 18 183,24 Eur. Pozemky budú využité 
ako prístupová komunikácia k domom a k 
budúcim bytovkám v lokalite Radinové. 

Uznesením č.90/6 OZ berie informáciu 
na vedomie 

6. Diskusia
p. Alfonz Klocáň:
 - navrhol udeliť ocenenie in memoriam 

p. Pavlovi Ďurčovi st. za jeho celoživotnú 
prácu pre obec v oblasti kultúry a športu.

Uznesením č. 95 OZ schvaľuje ocenenie in 
memoriam p.Pavlovi Ďurčovi

Hlasovanie:  7-0-1-1. 
- upozornil na trhliny v asfalte na Sokol-

skej ulici od obecného úradu po SIP, 
-  navrhol, aby na verejnom obstarávaní 

bol kvôli väčšej informovanosti prítomný 
aj jeden poslanec, 

- informoval sa na chodník do priemy-
selnej zóny. Starosta odpovedal, že tento 
týždeň bude vyhotovená projektová do-
kumentácia a začne vybavovať stavebné 
povolenie.

p. Peter Beháň:
- upozornil, že aj na Kamennej ulici sú 

tiež trhliny v asfalte,
- opýtal sa, či by sa pre  nákladnú dopra-

vu nemohla využívať cesta cez tzv. ,,Ka-
mennú jamu“. Starosta uviedol, že daná 
lokalita bude zahrnutá do nového ÚP obce 
a na potrebu majetkového vysporiadania.

– ďalej upozornil na intenzívne osvetle-
nie z hál nad Zábrehom. Starosta upozorní 
investora v priemyselnom parku.

- informoval sa na martinské autobusy, či 
by nemohli zastavovať aj na zastávke Melo.

p. Samuel Beháň:
- upozornil na potrebu orezania kríkov 

pri výjazde z obce na cestu I/18. Starosta 
uviedol, že to zabezpečí.

Uznesením č.90/7 OZ berie pripomienky 
poslancov a hostí na vedomie.

Zapísala: Janeková Eva
Dňa 27.3.2017 sa konalo 19.zasadnutie 

OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, hlavný kontrolór obce p. Lingeš,  zapi-
sovateľka p. Eva Janeková. ospravedlnení: 

p. Beáta Badibangová, Ing. Dana Sokolov-
ská, Ing. Róbert Benedig, p. Štefan Oberta.

1. Otvorenie 
Starosta konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 97/A volí overovateľov ko-

misie v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Peter 
Oberta. Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-4.     

Uznesením č. 97/B volí návrhovú komi-
siu v zložení: Alfonz Klocáň,  Mgr. Monika 
Obertová. Hlasovanie: 5-0-0-4.     

Uznesením č. 98 OZ schvaľuje program 
19.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 5-0-0-4.   

2. Kontrola uznesení
Ohľadne autobusových liniek  ŽA-MT 

a MT–ŽA a ich zastavenia aj na zastávke 
Melo bola požiadavka odoslaná na SAD 
Žilina.

Uznesením č.96/2 OZ berie informáciu 
na vedomie.

3. Schválenie spolufinancovania projek-
tu Zníženie energetickej náročnosti budo-
vy MŠ v obci Strečno

Slovenská inovačná a energetická agen-
túra vyhlásila Výzvu na predkladanie žia-
dostí o nenávratný finančný príspevok so 
zameraním: Zníženie energetickej nároč-
nosti verejných budov. Obec Strečno pri-
pravila projekt zateplenia, výmeny okien, 
osvetlenia, rekonštrukcie kotolne a strechy 
hospodárskeho objektu MŠ s predpokla-
danými nákladmi projektu max. do výšky 
225 000,00 EUR s DPH. Výška spolufinan-
covania zo zdrojov prijímateľa  je 5 %, max. 
do  11.250 EUR.

Starosta obce vyzval poslancov, aby hla-
sovali za:

- predloženie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP) v rámci tejto vý-
zvy,

- zabezpečenie realizácie projektu,
- zabezpečenie finančných prostriedkov 

na spolufinancovanie.
Uznesením č.99 OZ schvaľuje: predlo-

ženie žiadosti o NFP v rámci výzvy, za-
bezpečenie realizácie projektu ako aj za-
bezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu. 

Hlasovanie: 5-0-0-4.  
4. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o žia-

dosti Súkromnej základnej umeleckej ško-
ly, M. Haľamovej č.21, Martin - Ľadoveň o 
zriadenie elokovaného pracoviska pri Zák-
ladnej škole SNP, Mládeže 289,  Strečno a 
elokovaného pracoviska - sála kultúrneho 
domu, Sokolská 487/34, Strečno ako sú-
časti Súkromnej základnej umeleckej školy 
Martin, zameraného na výučbu tanečného 
odboru a hudobného odboru. 

Uznesením č. 100 OZ schvaľuje zriade-
nie elokovaných pracovísk od 1.9.2018 na 
dobu neurčitú. Hlasovanie: 5-0-0-4. 

Zapísala: Janeková Eva

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany



3. strana2/2017

11. júna, týždeň po sviatku Zoslania Du-
cha Svätého, budeme sláviť sviatok Najsvä-
tejšej Trojice. Je to sviatok Božej Trojje-
dinosti. Je oslavou Boha Otca- Stvoriteľa, 
Boha Syna Ježiša Krista – Vykupiteľa a 
Boha Ducha Svätého – Posvätiteľa. Najsvä-
tejšia Trojica alebo skrátene Trojica alebo 
Svätá Trojica alebo Presvätá Trojica je v 
kresťanstve spoločné pomenovanie pre tri 
Božské osoby - Otca, Syna a Svätého Du-
cha. Každý z veľkých cirkevných sviatkov 
sa spája s určitou biblickou udalosťou. Na 
Vianoce si pripomíname narodenie Bo-
žieho Syna, počas Veľkonočných sviatkov 
ukrižovanie a vzkriesenie Ježiša Krista a 
zoslanie Svätého Ducha na apoštolov si 
spomíname na svätodušné sviatky. Nedeľa 
Svätej Trojice  sa však nespája so žiadnou 
biblickou udalosťou. Tento sviatok má to-
tiž teologické a nie historické pozadie. A v 
tom je niekedy i náš „problém“ – kazatelia 
sa nám v túto nedeľu  snažia priblížiť vieru 
v tri osoby a predsa v jediného Boha. Je to 
náročná úloha a aj keď pokusy priblížiť zlo-
žitý teologický jazyk bežnému človeku sú 
občas úspešné, predsa snaha porozumieť 
učeniu o trojjedinom Bohu je náročná. 
Pravda o trojjedinom Bohu je častokrát ro-
zumom nepochopiteľná. Pre jej prijatie je 
potrebná pevná viera. Tajomstvo Najsvä-
tejšej Trojice je tak úzko zviazané s naším 
náboženstvom, že by sme ho mohli cha-
rakterizovať ako „Trojičné náboženstvo.“ 
Boli sme pokrstení „v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého“ (Mt 28,19). Tajomstvo 
Najsvätejšej Trojice je ústredným tajom-
stvom viery a kresťanského života. Je pra-
meňom všetkých ostatných tajomstiev vie-
ry a svetlom, ktoré ich osvetľuje. Pán Ježiš 
nám zjavuje, kto je Boh, ako koná, ako sa 
správa, ako pracuje. Zjavuje Boha ako Spo-
ločenstvo. Zjavuje, že Boh nie je osamelý, 
aj napriek tomu, že je jeden. Pán Ježiš nám 
zjavuje, že Boh je vzťah. Boha možno zažiť 
a spoznať práve vo vzťahoch. „Kto miluje, 
poznal Boha“, hovorí apoštol Ján. Boh je 
Láska. Boh je jeden a zároveň mnohosť. 
Svätý Patrik, apoštol Írska, pri ohlasovaní 
tajomstva Najsvätejšej Trojice použil ana-
lógiu trojlístka, v ktorom tri samostatné a z 
nášho bežného pohľadu rovnocenné lístky 
tvoria jedinú rastlinu. Bolo to jednoduché 
prirovnanie so všetkými jeho nedostatka-
mi, no predsa pomohlo, aby vieru v Troj-
jediného Boha Otca, Syna a Ducha Sväté-
ho, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, 
prijali tisíce ľudí. Predstavilo tri jedinečné 
a pritom rovnocenné osoby, ktoré predsa 
tvoria jediného Boha, ktorému patrí úcta 
človeka. Svätec žil v čase, keď v Cirkvi prá-
ve prebiehalo hľadanie vieroučne správ-
neho pochopenia vzťahov v Bohu, ktorý 
nám zjavil svoj vnútorný život troch osôb. 

Najsvätejšia Trojica
V nedokonalosti našej pozemskej reality 
máme hľadať a ukazovať ako je v nej prí-
tomný Boh. Dnes je významne prítomný 
v praktickom vyznávaní pravdy o Trojici. 
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite 
ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ 
(Mt 28, 19). V Novom zákone je doslova 
každé učenie, ktoré má do činenia s na-
šou kresťanskou skúsenosťou, popísané 
v trojičných pojmoch. Či sa jedná o krst, 
milosť, spásu, vyvolenie, jednotu. Aj keď 
pojem „Trojica“ nenachádzame v Písme, 
tvorí pre nás poklad viery, pretože sa veľmi 
často hovorí o troch: Otec, Syn, Duch Svä-
tý. „Trojica je jedna. Nevyznávame troch 
bohov, ale jedného Boha v troch osobách: 
„Trojicu jednej podstaty.“ Božské osoby si 
nedelia medzi sebou jediné božstvo, ale 
každá z nich je celý Boh, „lebo… Otec je to 
isté, čo Syn, Syn to isté, čo Otec, Otec a Syn 
sú to isté, čo Duch Svätý, t. j. prirodzenos-
ťou jeden Boh“. „Každá z troch osôb je tou 
skutočnosťou, čiže božskou podstatou, byt-
nosťou alebo prirodzenosťou,“ /KKC 253/ 
„Božské osoby sú vo vzájomnom vzťahu. 
Pretože skutočná vzájomná odlišnosť osôb 
nerozdeľuje Božiu jednotu, spočíva iba 
v ich vzájomných vzťahoch: „V menách, 
ktoré vyjadrujú vzťah osôb, Otec označuje 
vzťah k Synovi, Syn k Otcovi a Duch Svä-
tý k obidvom: hoci sa vzhľadom na vzťahy 
hovorí o troch osobách, verí sa iba jedna 
prirodzenosť alebo podstata.“ Veď v nich 
„všetko… je jedno, kde sa nevyskytuje pro-
tiklad vzťahu“. „Pre túto jednotu je Otec 
celý v Synovi a celý v Duchu Svätom; Syn je 
celý v Otcovi a celý v Duchu Svätom; Duch 
Svätý je celý v Otcovi a celý v Synovi.“ /
KKC 255/ Pojem „Trojica“ prvýkrát použil 
Teofi l z Antiochie okolo roku 180 a začal 
sa používať na označenie jediného Boha 
v troch osobách. Gregor Naziánsky takto 
zveril katechumenom zhrnutie trojičnej 
viery: „Predovšetkým, prosím, zachovaj 
vzácny poklad, pre ktorý žijem, za ktorý 
bojujem a ktorý nech ma sprevádza, keď sa 
rozlúčim s týmto životom. S ním znášam aj 
všetky ťažkosti života a pohŕdam všetkými 
radosťami a nepokladám ich za nič; vieru, 
hovorím, a vyznanie viery v Otca i Syna i 
Ducha Svätého. Dnes ti ju zverujem. S ňou 
ťa ponorím do očistnej vody a vyzdvihnem 
z nej. Dávam ti ju za spoločníčku a ochran-
kyňu celého života: jediné božstvo a moc, 
jestvujúce spoločne v Troch a obsahujúce 
Troch odlišným spôsobom: božstvo rov-
nakej podstaty alebo prirodzenosti, ktoré 
sa vznešenosťou nezväčšuje ani podriade-
nosťou nezmenšuje… Nekonečnú jednotu 
Troch nekonečných. Každý z nich je Boh, 
ak sa berie do úvahy osve…; a Boh sú títo 
Traja, ak sa berú do úvahy spolu… Len čo 
som si v duchu predstavil Jedného, hneď 

mi zažiarili Traja. Len čo začnem rozlišo-
vať Troch, hneď som privedený k Jedné-
mu.“ 

  Ako spojiť chápanie nášho Boha, Svätej 
Trojice, s naším kresťanským životom? Pre 
dostatočne hlboké vyjadrenie kresťanskej 
skúsenosti a chápania Boha sú dôležité tri 
základné roviny. Žiadne zobrazenie, ob-
raz ani stvárnenie Boha nestačí a tieto tri 
roviny potrebujeme, ak máme zachovať 
základné východiská svojho kresťanského 
chápania Boha. Prvá rovina je transcen-
dentný Boh, ktorý žije mimo tento svet a je 
jeho prameňom a tvorcom. Druhá rovina 
je ľudská tvár Boha, zjavená v osobe Ježi-
ša Krista. Tretia rovina je Boh prítomný, 
ktorý je prítomný svojmu stvoreniu a kto-
rý tu aktívne pôsobí. Učenie o Trojici nás 
ubezpečuje, že kombinácia týchto troch 
rovín určuje základné kresťanské prístupy 
k Bohu, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕt-
vych. Ani jedna z nich, keby sme ich vza-
li nezávisle, by nestačila, aby sme mohli 
vnímať bohatstvo kresťanskej skúsenosti 
s Bohom. Práve trojjediný Boh napĺňa tie 
najzákladnejšie duševné potreby ľudských 
bytostí. Všetci totiž potrebujeme v základe 
tri veci. Najprv potrebujeme poznať svoj 
pôvod. Potrebujeme vedieť kto sme, odkiaľ 
sme prišli a kam smerujeme. V druhom 
rade potrebujeme vzor a po tretie potrebu-
jeme niekoho, kto nám pomôže dôjsť tam, 
kam máme ísť. Ako kresťania si uvedomu-
jeme, že máme svoj pôvod v Bohu Otcovi. 
Kristus sa stal naším vzorom a Duch Svätý 
nám pomáha dôjsť tam, kam potrebujeme.

AM

10. apríla sa dožila 90 rokov pani Irena 
Kajsíková, rod. Melová. Ku gratulantom 
rodín troch dcér, príbuzných a známych sa 
v mene obce a svojom pripojil tiež starosta 
obce Dušan Štadáni. Veľa zdravia a radosti 
v kruhu rodiny praje do ďalších rokov  aj 
redakcia Strečnianskeho hlásnika.

Životné jubileum
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Pavol Ďurčo sa narodil 19. novembra 
1927 ako druhý v poradí zo štyroch detí 
manželov Antona a Kataríny Ďurčovej, 
rod. Klocáňovej.

Od 1. septembra 1933 navštevuje päť 
rokov miestnu ľudovú školu. Vo vzdelaní 
pokračuje štyri roky na Meštianskej škole 
vo Varíne. Dvojročnú Obchodnú školu v 
Žilne končí v júli 1945 (posun konca škol-
ského roku spôsobili vojnové udalosti).

Na pešiu dochádzku do školy vo Varíne 
vo svojom životopise spomína, že v prí-
pade normálneho stavu vody vo Váhu sa 
do Nezbudskej Lúčky prepravovali prievo-
zom. Ak bola vysoká hladina, alebo Váh 
nebol úplne zamrznutý, chodil až cez že-
lezničné mosty. 

7. decembra 1945, po úspešne vykona-
ných skúškach, nastupuje na Poštový úrad 
Žilina 2. Od marca do novembra 1947 je 
preložený na poštu Myjava. Po návrate 
pracuje v Žiline do 30. septembra 1949. 
Základnú vojenskú službu od 1. októbra 
1949 po vykonaní poddôstojníckej školy 
absolvuje ako spojár  až do 21. októbra 
1951  na rôznych miestach – Benešov u 
Prahy, Nové Mesto nad Váhom, Slaný, Mi-
moň, Louka u Mariánskych Lázní.

Po ukončení základnej vojenskej služ-
by rozviazal pracovný pomer so žilinskou 
poštou a nastupuje do Turčianskych stro-
jární v Martine, kde pracuje na funkcii 
kontrolóra do 2. septembra 1955. Od 1. 
októbra nastupuje do Jednoty, spotrebné 
družstvo, Žilina, kde pracuje 37 rokov a 
štyri mesiace v rôznych funkciách – pred-
seda Dedinského spotrebného družstva a 
vedúci odboru plánovania a fi nancovania. 

S manželkou Oľgou, rod. Stopkovou (+ 
2009) sa oženil 11. novembra 1951. Sobášil 
ich vtedajší správca strečnianskej farnosti 
Ján Haranta. Narodili sa im štyri deti – Pa-
vol (1952). Peter (1954), Eva (1956) a Du-
šan (1970).

Po uzavretí manželstva začal riešiť by-
tovú otázku. Najskôr býval v podnájme, 
neskôr mu ako pracovníkovi Turčianskych 
strojárni bolo v roku 1954 vyhovené v 
žiadosti na podnikový byt v Martine. No 
vzťah k obci, ktorá im obom prirástla k 
srdcu,  spolu s  túžbou mať vlastné bývanie, 
viedla manželov k rozhodnutiu postaviť si 
dom v rodisku. Dom na Sokolskej ulici 
bol budovaný do súčasnej podoby v dvoch 
etapách – v závislosti od fi nančných a ne-
skôr priestorových možností a potrieb. Do 
novostavby sa nasťahovali 1. októbra 1960. 
Dom v roku 1980 rozšírili o prístavbu.

Pavol Ďurčo sa už od svojej mladosti an-

gažoval vo verejnom živote v Strečne. Bol 
aktívny vo viacerých spoločenských orga-
nizáciách. 

Nebol divadelníkom, ale ich činnosť sle-
doval a zaznamenával. A tiež podporoval 
nielen prácou, ale aj fi nančne – na prvé ku-
lisy po svadbe požičali s manželkou obnos, 
ktorý vyzbierali „na tanier“.

Rovnako sa podieľal na športovom, 
predovšetkým futbalovom živote. Nebol 
aktívnym hráčom, ale angažoval sa ako 
miestny i okresný funkcionár a priebežne 
zaznamenával výsledky a fakty futbalové-
ho života.

Bol tiež členom miestnej organizácie zá-
hradkárov a ovocinárov, ktorá sa podpísala 
pod viaceré aktivity spojené s kultivova-
ním ovocia, výsadbou záhrad a sadu pri 
vtedajšom autocampingu.

Jeho celoživotným záujmom bolo zhro-
mažďovanie nielen aktuálnych faktov, ale 
takisto záznamov z histórie Strečna. Pod 
kvalitu jeho práce sa nepodpísal iba vzťah 
k Strečnu, ale pozitívne sa pod to podpísa-
lo i vzdelanie a dôslednosť.

Systematicky zhromažďoval  materiály, 
s kancelárskou precíznosťou budoval svoj 
archív. Len málo z nás, okrem členov rodi-
ny, malo možnosť vidieť obálky so zázna-
mami rozdelenými podľa jednotlivých ob-
lastí komunálneho života či histórie. Bola 
to ohromná mravenčia práca, ktorú síce 
robil pre vlastné potešenie a z vlastného 
záujmu, ale v  konečnom dôsledku mala a 
má neoceniteľný význam nielen pre spolu-
občanov Pavla Ďurču, ale každého, kto sa 
chce zoznámiť so strečnianskou faktogra-
fi ou. Obsah obálok totiž spracoval a vydal 
v roku 2010 v podobe knihy Strečno. Ro-
dinný projekt vyjadruje tiež patriotizmus, 
ktorý vštepil svojim deťom.  Monografi a 
ilustrovaná fotografi ami syna Pavla a gra-
fi cky spracovaná synom Dušanom je zatiaľ 
jediným dielom o Strečne v takomto uce-
lenom rozsahu.

Pavol Ďurčo sa tiež ako prispievateľ po-
dieľal na napĺňaní jednotlivých čísiel obec-
ných novín Strečniansky hlásnik od jeho 
založenia v roku 1994. Boli to nielen úda-
je a články z jeho archívu, ale pravidelne 
sumarizoval výsledky volieb či údaje kaž-
doročných obecných štatistík až do roku 
2015.

Jeho prácu si vážili a ocenili rôznymi 
uznaniami a diplomami viaceré zložky ob-
čianskeho života – divadelníci, športovci, 
hasiči. 

V roku 2010, pri príležitosti 20 rokov 
samosprávy v Strečne, dostal Cenu obce 

Strečno za vykonávanie práce obecného 
kronikára v rokoch 1999 až 2005 a príspe-
vok k zachovaniu dedičstva obce Strečno 
pre budúce pokolenia.

Pavol Ďurčo uviedol na záver práce v 
obecnej kronike, že ju dovzdáva z jedno-
duchého dôvodu – vysokého veku, a tým i 
zhoršenému zdravotnému stavu. Životopis 
z roku 2012 uzatvára konštatovaním, že 
počas svojho života sa snažil nájsť si svoje 
miesto v rodine, spoločnosti a aj vo verej-
nom živote. Konštatuje, že výsledok sa aj 
vďaka jeho deťom dostavil. Jeho odkazom 
je tiež pripomienka, že každý, len čo sa 
narodí, začína starnúť. Myslel tým zrejme 
predovšetkým  individuálne hľadanie si 
miesta jednotlivca v každom veku na jeho 
vklad pre všeobecný prospech.

V prípade Pavla Ďurču to určite platí. 
Ôsmeho marca sme sa rozlúčili s otcom, 
starým otcom, príbuzným, spoluobčanom, 
ktorého pozitívna stopa tu vďaka jeho prá-
ci  ostáva natrvalo.

Na základe podkladov rodiny Ďurčovej 
a vlastných informácií spracoval

Ing. Pavol Albrecht

Kronikár
Piateho marca 2017 nás opustil vo veku 89 rokov pán Pavol Ďurčo, v tom čase najstarší 

muž v Strečne. Ofi ciálnu obecnú kroniku viedol 6 rokov, no jeho záujem o veci verejné, účasť 
na nich a dokumentovanie boli späté s celým jeho životom.
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počítač s internetom a ešte mnoho iných 
aktivít. Okrem toho tam majú spoločenské 
hry, karty, šachy, Človeče nehnevaj sa a iné. 
Myslím si, že je toho dosť, aby si človek vy-
bral a bol spokojný. A predsa... Stacionár 
funguje už štyri mesiace a ľudia nechcú, 
alebo nemajú odvahu navštíviť toto zariade-
nie, ktoré je pre nich priam stvorené. Radšej 
ostávajú doma sami, zatvorení medzi štyrmi 
stenami. Pritom zo všetkých strán počujem, 
aká by bola škoda, keby sa to zrušilo. Ale 
urob niečo preto, aby sa to nestalo. Príď sa 
aspoň pozrieť, vyskúšaj a uvidíš, len neostá-
vaj doma sám. 

V živote človeka sú vraj len dva dni, kedy 
nemôžeš nič urobiť. Jeden bol včera a druhý 
zajtra. Ale DNES je deň, kedy môžeš žiť, 
snívať a radovať sa. A práve toto ti ponúka 
denný stacionár.                    H. Kuzmányová

Nech nikto nie je sám
»  Dokončenie z 1. strany

24. 2. 2017 zorganizoval miestny spolok Červeného kríža prvý tohtoročný odber krvi.
V spolupráci s transfúznou jednotkou zo Žiliny zabezpečili bezplatné darcovstvo od 37 

darcov. Organizácia odberu a jeho priebeh bola v réžii členiek výboru MS SČK – predsed-
níčky Evy Vojvodovej spolu s Veronikou Samcovou a Zdenkou Ondrušovou.

Darovali krv 

Darcovia:
Juraj Oberta - prvodarca
Kristína Kubičková - pr-

vodarca
Mária Štadániová
Dušan Štadáni
Monika Obertová
Zuzana Hanuljaková
Juraj Samec
Miriam Tavačová
Július Ilovský
Stanislav Šupej
Stanislav Puček

Júlia Ďurčová
Pavol Badík
Juraj Buchta
Peter Oberta
Lenka Vojvodová
Beáta Badibangová
Václav Kubička
Juraj Židek
Róbert  Kán
Juraj Oberta
Mária Zacharovská
Karol Taraba
Martina Michalková

Richard Ondruš
Monika Záteková
Samuel Beháň
Iveta Krupárová
Filip Fabuľa
Ivana Fabuľová
Darina Bukovinská
Vladimír Bukovinský
Libor Záhradník
Daniel Samec
Jana Čišková
Michal Klocáň
Pavol Melo

Rozhodnutím Pamiatkového úradu Slo-
venskej republiky, podľa ustanovenia § 15 
ods. 1 pamiatkového zákona v spojení s § 2 
ods. 2 pamiatkového zákona  zo 6. 4. 2017 
bol Hrad (Starý hrad, Starhrad, Varín) v 
obci Nezbudská Lúčka, okr. Žilina, na par-
cele „C“ č. 4420, parcele “E“ č. 1388/2 v k.ú. 
Nezbudská Lúčka, s objektovou skladbou: 
veža obytná, palác hradný I, palác hrad-
ný II, bastión, veža delová, koridor, bašta 
delová, stavba hospodárska I, stavba hos-
podárska II, veža bránová, cisterna, múr 
hradbový I, múr hradbový II, nádvorie 
hradné, priekopa šijová, vyhlásený za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku.                         /r/

Starý hrad 
národnou kultúrnou 

pamiatkou
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   Z našej školy Miroslava Klučiariková

MAREC  je mesiac knihy, a tak pri tejto 
príležitosti žiaci 1. – 4. ročníka  navštívili 
našu obecnú knižnicu.

15.3.2017 sa konal Volejbalový turnaj 
chlapcov, ktorí získali  2. miesto.

21.3.2017 sa uskutočnila BIBLICKÁ 
OLYMPIÁDA, dekanátne kolo. Konala sa 
vo Varíne a úspešne sa jej zúčastnili žiaci 8. 
a 9. ročníka.

23.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo 
CHEMICKEJ OLYMPIÁDY na Základ-
nej škole Vendelína Javorku v Žiline. Naši 
žiaci, M. Kadašiová (9.A) a M. Straňavčin 
(9.B) skončili ako úspešní riešitelia. 

24.3.2017 sa konala prednáška: Divy 
Slovenska – žiaci 5., 7. roč. zhodnotili, že 
prednáška bola zaujímavá a pútavá.

 Dňa 5.4.2017 sa uskutočnilo Testovanie 
9. Zároveň v tento deň sa prvýkrát prišli 
zapísať do školy budúci prváčikovia.

 7.4.2017 - Deň narcisov- zbierku vybe-
rali žiačky 7. – 9. ročníka v škole aj po celej 
obci.

Dňa 12.4. 2017  sa pri   príležitosti DŇA 
ZEME  konalo čistenie obce.

Zároveň sa v tento večer konala Ander-

Básne z tvorby našich žiakov pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa materinské-
ho jazyka.

Slovenský jazyk
Slovenský jazyk málo známy
našimi ústami skloňovaný.
Pre cudzincov ťažká reč,
pre nás ľahká vec.
Nominatív, genitív, datív všetko svoje 

miesto má,
bodka, čiarka, výkričník medzi slovami 

sa hrá.
Deti z nej vždy radosť majú, 
v škole sa o nej rozprávajú.
Slovenský jazyk krásna to reč,
kto chce sa ju naučí tiež.
Krajina to naša krásna,
nemalo ľudí ju pozná.

(Nikolka Dugovičová, 
Terezka Kopásková ,7. ročník)

Slovenčina
Slovenský jazyk veľmi rada mám, 
často ním rozprávam. 
Čítam, píšem každý deň,
naspamäť to všetko viem.
Avšak žiaci na hodine slovenčiny
nekonajú svoje činy.
Mäkké, tvrdé i tipujú,
potom sa nad tým mysľou pozastavujú.
V politike slovenčinu nepoznajú,
často chybnou rečou rozprávajú.
V našom pravopise malá chyba je,
Je to veru mučenie.
(Eliška Špalková, Anetka Obertová- 8.A)

Slovenčina
Slovenský jazyk to je veľká veda,
často sa to učiť nedá.
Bodka, čiarka, otáznik,
nepomôže ti už nik.
 Mäkké i a ypsilon,
 už mám hlavu ako slon.
 Poučky a pravidlá,
 kto sa v tom vyznať má?
A tak prosím Bernoláka,
jeho slovenčina ma láka,
Písať ako počujem,
to je ľahké, už to viem.

(Filip Hliník, 8.A)
Slovenský jazyk

Slovenský jazyk to je reč, 
ktorú neovláda každý učenec.
Je to reč ťažká,
pravopis to teda nie je hračka.
Učiteľka pravopis nás učí,
nás už bolia uši.
Slovné druhy, to je strach
v mojej hlave vtedy prebieha krach.
Ale uznať sa musí,
že slovenčina hreje  nás pri duši.
Slovenčina moja, to je krásna reč,
neovláda ju každý učenec.
(Nelka Hrbeková, Lujza Klocáňová, 8.A)

senova noc. Tretiaci prijali pozvanie pani 
knihovníčky Evky Balcárovej a prežili v 
knižnici krásnu noc, plnú rozprávok zná-
meho rozprávkara H. Ch. Andersena.

Žiaci 1. - 3. ročníka sa zapojili do projek-
tu o zdravej výžive.

19.4.2017 sa uskutočnilo školské kolo 
speváckej  súťaže Slávik Slovenska 2017. 
Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich. Výsledky:
I. kategória ( 1. – 3. ročník)
1. miesto - Nelka Pratáková  (3. trieda)
2. miesto - Tánička Martiniaková (2. trieda)
3. miesto - Andrejko Kazimír (2. trieda)
Pochvalné uznania: Lucka Balogová, Peťko 
Kováč, Anetka Husáriková,  Jakubko Krá-
lik ( 1. ročník)
II. kategória ( 4. – 6. ročník)
1. miesto – Šimonko Srnček (6. trieda)
2. miesto – Timka Ovečková ( 5. trieda)
3. miesto – Barborka Belková ( 4. trieda)
Pochvalné uznania: Peťko Mojský (4. trie-
da), Božka Šmidová, Elenka Kazimírová ( 
5. trieda), Miško Cvacho (6. trieda) 
III. kategória ( 7. – 9. ročník)
1. miesto – neudelené
2. miesto – Rebeka Martiniaková (9.A)

Netradične v dňoch 11.4.-12.4.2017 sa 
konala Andersenova noc v knižnici. Ak-
cie sa zúčastnili žiaci Základnej školy  zo 
Strečna, a to tretiaci. Deti počas  akcie za-
žili množstvo  zážitkov. Dozvedeli sa veľa 
o živote  známeho rozprávkara, prečítali 
si niektoré z jeho rozprávok a v súťažiach 
, ktoré boli zamerané hlavne na jeho roz-
právky, ešte mali možnosť okrem zábavy 
sa i poučiť. Veľkým spestrením bolo vy-
stúpenie našich sláčikových muzikantov, 
ktoré tvorili rodina Srnečková, Ján Praták 
so svojimi deťmi, ako i ďalší nadšený fol-
klorista  Martin Hanuliak z Martina. 

Deti si s nimi  zaspievali krásne ľudové 
piesne. Bez nočnej prehliadky hradu by sa 
akcia ani nerátala. Veľmi pekne sa zhos-
tili pomoci pri tejto prehliadke žiačky 5. 
Ročníka, za čo im veľmi pekne ďakujem. 
Ďakujem za pomoc  základnej školy, a to 

Andersenova noc v obecnej knižnici
aktívnou účasťou p. učiteliek Pratákovej a 
Brúnovej.

Vaša knihovníčka
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 6.4.2017 deti z materskej školy na-
vštívili obecnú knižnicu. Touto cestou 
sa chceme poďakovať pani knihovníčke 
Evke Balcárovej za jej ochotu ukázať nám 
priestory knižnice i rôzne detské knihy, 
ktoré deti veľmi zaujali. Vysvetlila nám, 
ako sa môžeme do knižnice prihlásiť a stať 
sa malými čitateľmi. Témou besedy bola 
Moja kniha. Deti si priniesli svoje vlastné 
vyrobené knihy. Ich názvy boli všelijaké: O 
dúhovom koníkovi, O žabičke mamičke, 
O psíkovi Rexovi, ktoré pani knihovníčke 
predstavili. Deťom sa v knižnici veľmi pá-
čilo. Sľúbili, že sa prídu s rodičmi zapísať, 
aby si mohli knihy zapožičať. 

Mgr. Miroslava Zajacová
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Obec Strečno
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e 
výberové konanie na funkciu riaditeľa 
Materskej školy, Sokolská 494, Strečno

Požadované kvalifi kačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• splnenie kvalifi kačných predpokladov a osobitných kvalifi kač-
ných požiadaviek podľa  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné pred-
poklady a osobitné kvalifi kačné predpoklady pre jednotlivé kategó-
rie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. 
atestáciou podľa §27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. 
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s 
PC 
• fl exibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Zoznam požadovaných dokladov
• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o maturitnej skúške zo 
štátneho jazyka 
• doklad o vykonaní I. atestácie
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (v rozsahu 
maximálne 4 strany)
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k 
výkonu činnosti
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výbe-
rového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte do 09.05. 2017 na adresu: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 
24 Strečno
Obálku označte heslom „VK MŠ – NEOTVÁRAŤ“
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchá-
dzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najne-
skôr 7 dní pred začatím výberového konania.
Ďalšie informácie: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, 
+421 41 5697350

Obec Strečno
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e 
výberové konanie na funkciu riaditeľa 

Základnej školy SNP, Mládeže 289, Strečno
Požadované kvalifi kačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• splnenie kvalifi kačných predpokladov a osobitných kvalifi kač-
ných požiadaviek podľa  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné pred-
poklady a osobitné kvalifi kačné predpoklady pre jednotlivé kategó-
rie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. 
atestáciou podľa §27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. 
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s 
PC 
• fl exibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Zoznam požadovaných dokladov
• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o maturitnej skúške zo 
štátneho jazyka 
• doklad o vykonaní I. atestácie, resp. jej náhrady
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (v rozsahu 
maximálne 4 strany)
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k 
výkonu činnosti
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výbe-
rového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte do 23.05.2017 na adresu: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 
24 Strečno
Obálku označte heslom „VK ZŠ – NEOTVÁRAŤ“
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchá-
dzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najne-
skôr 7 dní pred začatím výberového konania.
Ďalšie informácie:  Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, 
+421 41 5697350

Môj materinský jazyk
Už keď som bola malá,
slovenskú reč som používala.
Ešte som nepoznala pravidlá slovenského 

pravopisu,
prečo ich musel niekto napísať do takého 

veľkého spisu.
Učiteľom sa to nepáči,
keď hovorím strečnianskym nárečím.
Rýmy, verše, celé básne,
nejeden cudzinec nad nimi žasne.
Dráma, epika, lyrika,
robili sme rozbor Vojtecha Mihálika.

(Nikola Bodíková, Paulína Kozáková)

Štúrovci v Strečne 
Miestna organizácia Matice sloven-

skej v Strečne a miestna knižnica or-
ganizuje pondelok 15. mája podujatie 
Štúrovci v Strečne. 

Na prednáške nás pracovník Mati-
ce slovenskej z Martina Peter Cabadaj 
oboznámi so svojím výskumom zo štú-
rovského obdobia a pobyte štúrovcov v 
našej obci a v okolí. 

Prednáška je organizovaná pre žiakov 
základnej školy.

-pď-

Príroda – Strečno
V priestoroch kultúrneho domu je inšta-

lovaná predajná výstava fotografi í Príroda 
– Strečno. Jej autorom je fotograf Pavol 
Ďurčo, ktorý v nich zachytil okolitú príro-
du. Táto výstava bola v marci 2017 inštalo-
vaná aj v budove ŽSK. 

Výstava potrvá do konca mája.       -r-
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V sobotu 8. apríla  sa v Konzervatóriu 
Žilina sa konala regionálna súťažná pre-
hliadka detských folklórnych kolektívov 
„Vítanie jari“. 

Tento rok išla do súťažnej prehliadky za 
náš strečniansky folklór nová generácia 
detí Detskej folklórnej skupiny Hajovček.  
Pod vedením vedúcich Erika Marcina a 
Ľubice Kučerovej si pripravili pásmo pod 
názvom: „Už je upečený!“

Je to veselý program plný detských hier a 
piesní spojený s tematikou pečenia chleba, 
kde základným princípom je hra detí.

Ostatné zúčastnené súbory si tiež pripra-
vili hry na pečenie chleba, sadenie zemia-
kov, schovávačky, hry, ktoré sa deti hrávali 
pri pasení kráv, doplnené o veselé spevy a 
tanečné motívy, ktoré pripomenuli starším 
divákom detstvo a pre tých mladších to 
bola názorná a možno aj poučná ukážka, 
ako sa hrávali ich starí a prastarí rodičia. 

„Porota mala teda tú ťažkú úlohu. Ako 
povedala predsedníčka poroty Mgr. art. 
Simona Dikaszová, tanečná pedagogička 
ľudového tanca, mali súťažné čísla veľmi 
vysokú úroveň a bolo preto veľmi ťažké 
vybrať laureáta. Trojicu odbornej poroty 
ďalej tvorili PhDr. Alžbeta Gazdíková, et-
nologička a kurátorka Slovenského národ-
ného múzea a etnomuzikológ Mgr. Pavol 
Kužma.“ 

A tu sú výsledky regionálnej postupovej 
súťažnej prehliadky:

 Zlaté pásmo, priamy postup do krajské-
ho kola súťaže:

DFS Stavbárik zo Žiliny (za okres Žilina)
DFS Kolárik z Kolárovíc (za okres Bytča)
Zlaté pásmo s návrhom na postup do 

krajského kola súťaže.
DFS Lieska zo Žiliny
DFSk Hajovček zo Strečna
Strieborné pásmo:
DFS Dúha z Krasňan
Slniečka – deti z MŠ Stráňavy
Na návrh poroty postupuje do súťaže aj 

naša detská folklórna skupina Hajovček. 
Ako napísali v Žilinskom večerníku:
 „30. 4. sa o 13.00 hodine v Mestskom 

kultúrnom stredisku v Dolnom Kubí-
ne uskutoční krajská súťažná prehliadka 
detských folklórnych súborov Kubínske 
krpčeky. Krajskú súťaž pripravuje Orav-
ské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja. Súťažnej prehliadky 
sa v tomto roku zúčastní až 15 detských 
folklórnych kolektívov z kraja, spolu 430 
detí. Ich záujem i počet svedčí o záujme 
najmladších folkloristov o ľudovú hudbu, 
tanec a zvykoslovie.

Z Liptova sa predstavia súbory Likavka z 
Likavky, Sliačanček z Liptovských Sliačov 
a Pramienok z Liptovského Mikuláša. Z 

Nová generácia Hajovčeka na podujatí „Vítanie jari 2017“

Oravy svoj program predstaví Studnička 
spod Babej Hory z Oravskej Polhory, Ka-
šunka z Rabčíc, Vienok zo Štefanova nad 
Oravou, Goral z Hladovky a Trnkárik zo 
Žaškova. Turiec budú reprezentovať det-
ské folklórne súbory Kalužiar a Turiec z 
Martina, Kysuce Makovníček z Makova a 
Nezábudka z Rudiny. Predvedú sa aj kolek-
tívy z Horného Považia - súbor Kolárik z 
Kolárovíc, Stavbárik zo Žiliny a Hajovček 
zo Strečna.

Výkony detských folklórnych súborov 
bude hodnotiť päťčlenná porota odborní-
kov na ľudovú hudbu, tanec a spev v zlo-

žení Mgr. Katarína Babčáková, PhD. Mgr. 
art. Miroslava Palanová, Mgr. Tatiana Sala-
jová, Mgr. Jaroslav Stráňavský a Mgr. Igor 
Littva. Víťazi krajskej súťaže postúpia na 
celoštátny detský folklórny festival, ktorý 
sa uskutoční 3. – 4. júna 2017 v Likavke a 
v Liptovskom Mikuláši. Podujatie z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.“

Tak nám držte palce a my sa posnaží-
me uchovať dobré meno Hajovčeka aj v 
druhej- novej generácii detí. 

Za DFSk Hajovček  Ľ.Kučerová
Foto: Miroslav Sklenka

HAJOVček a folklórne vzdelávacie aktivity 
z 2% dane a z príspevkov našich priaznivcov
Úvodom chcem poďakovať  všetkým na-

šim priaznivcom, ktorí prispeli v minulom 
roku a aj v tomto roku  svojimi 2% na vzde-
lávanie detí v oblasti folklóru.  Ďakujeme 
aj OU Strečno za príspevok na rok 2017 a 
aj CVČ pri ZŠ SNP v Strečne . 

Našou snahou je vzdelávať deti tak, aby 
nevnímali folklór iba na javisku, ale ako 
dobrú skúsenosť a spôsob trávenia voľné-
ho času, ktorý sa možno časom stane aj ich 
spôsobom života. Okrem nácvikov ponú-

kame deťom hravé a pracovné aktivity s 
pekným výsledkom.

Od októbra 2016 prebehli tieto vzdelá-
vacie aktivity: Tvorivé dielne: Vyšívanie  
strečnianskych vzorov v Kúdeľnej izbe: ok-
tóber, november 2016

Tvorivé dielne: Práca so slamou: ozdoby 
na stromček/december 2016

Školenie na píšťalkovú  muzičku/ február 
2017

Tvorivé dielne pre mladšie deti : Deti     » 
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Milí rodičia, milé deti, v sobotu 8. 4. 2017 
prebehla úspešná akcia pre deti i dospelých 
Veľkonočné trhy v Strečne. Podujatie bolo 
druhým stretnutím šikovných rúk mužov 
a žien z Tvorivej dielne spod Strečna, Rady 
rodičov a návštevníkov trhov. Veľkonočné 
dekorácie boli všade navôkol, celá miest-
nosť bola rozžiarená pestrými farbami a 
vôňou prútia.

 Atmosféru nám spríjemňoval nádejný 
mladý harmonikár Radko. Hudba ľudo-
vých piesní sa vinula celým kultúrnym do-
mom,  všetci si pochutnávali na chutných 
osúchoch, šiškách, moravských koláčoch, 
klobáske i slaninke. K dobrému jedlu patrí 
dobrý nápoj v podobe kávičky, prípadne 
zahriatia sa pri vínku. 

Obdivuhodná práca nadaných trhovní-
kov bola veľkým príkladom pre deti, že 
ručné práce sú stále aktuálne a v kurze. 

Detičky mali jednu súťaž za druhou. Za-
čalo sa maľovaním vajíčka, kde nakreslili 
krásne veľkonočné vajíčka rôznych farieb, 
tvarov. Zúčastnili sa detičky od 1 do 12 

Veľkonočné trhy v Strečne

rokov. Nasledovalo pletenie korbáčov, do 
ktorého sa zapojili i dospelí. Stužky vyni-
kali na poctivom korbáči súťažiacich. Vr-
cholom akcie bolo hľadanie vajíčok v okolí 
Kultúrneho domu Strečno. Nezbední zaja-
čikovia schovali deťom vajíčka, ktoré mu-
seli hľadať. Ani sa nenazdali a po chvíľke 
rýchle detičky behali tam a späť, s úsme-
vom na perách a v rúčkach už držali po-
klad v podobe nájdeného vajíčka. V každej 
súťaži vyhrali najšikovnejšie tri detičky, 
ktoré si pyšne odnášali ceny domov.

Ďalším zážitkom pre malých i veľkých 
bolo fotenie sa so živým zajačikom.

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 
tejto úžasnej akcie, veľmi pekne ďakujeme.

Toto krásne stretnutie minulosti so sú-
časnosťou sa nám ešte na dlho zaryje do 
srdiečka a už teraz sa tešíme na budúci 
ročník.

Poďakovanie
Dňa 8. 4. 2017 sa konali Veľkonočné trhy v 

Strečne. Bol to spoločenský a kultúrny záži-
tok najmä pre deti. Akcia dopadla úspešne. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjem-
ne strávený čas. Za dary do tomboly ďaku-
jeme najmä pánovi Jánovi Kadášimu. Tak-
tiež za pomoc pri príprave pánovi starostovi 
obce Strečno Dušanovi Štadánimu.

Tvorivá dielňa spod Strečna a Rada rodičov

»  postupne tvorivo pracujú so zošitom na 
regionálnu výchovu „Huncút“, kde sa hra-
vo učia, čo všetko tvorí tradičnú ľudovú 
kultúru. Spoznali turôňa -vyhynuté zviera, 
ktoré bolo v minulosti zdrojom obživy ľudí 
a symbolom hojnosti. Dnes je jeho názov 
iba vo fašiangových maskách a piesňach. 
Spieva sa „Fašiangy Turíce“, alebo „Vesele 
turôňko vesele!“

Spoznali nástroje na tkanie, rôzne tka-
nice a spôsob výroby tkaných látok a ich 
vzory. Zahrali sa na našich strečnianskych 
kobercoch.... Čakajú nás ďalšie úlohy z 
Huncúta.

Tvorivá dielňa na pletenie košíkov/
apríl2017.  Pod vedením odborníčky z 
Podpolianskeho osvetového strediska Ale-
xandry  Kossárovej zo Zvolena sa deti a 
mládež učili pliesť košíky.

Tento víkend sa zúčastníme aj školenia 
spevákov, kde spoznáme spevné prejavy 
Rajeckej doliny, Kysúc a Terchovej. Na-
vštívime aj Folklórny muzikál ZBOHOM 
v podaní FS Vranovčan. 

Máme v pláne pokračovať v tvorivých 
aktivitách, exkurziách  a činnostiach, ktoré 
živo a prakticky priblížia deťom našu krás-
nu ľudovú kultúru. 

Od septembra sme vystúpili na poduja-
tiach: Výročný program k 10.výročiu DFS 
Hajovček, boli sme   čestní hostia v progra-
me DFS Turiec, zúčastnili sme sa na via-
nočných trhoch, obohatili sme polnočnú 
omšu v kostole, koledovali sme v  Domove 
soc. služieb v Žiline, vystúpili na Kolovrát-
ku v Žiline, fašiangovali sme vo Varíne a 
na karnevale v Žiline. Zúčastnili sme sa 
aj Vítaní jari, otvorení pltníckej sezóny a 
iných vystúpení. Čakajú nás ďalšie podu-
jatia: krajská prehliadka detského folklóru, 
Strečnianske hody, Míľa pre mamu, vzde-
lávací festival pastierskej kultúry v Prie-
vidzi a iné festivaly.

DFSk Hajov a Hajovček nie sú len krúž-
kami. Sme organizovaní ako folklórne sku-
piny a zúčastňujeme sa najvyšších folklór-
nych podujatí na Slovensku. To znamená, 
že máme aj výstupy na verejnosti a povin-
nosti,  ktoré nekončia iba v utorok a piatok 
po nácviku. Chce to od detí a ich rodičov 
veľké úsilie a podporu. Správne zadelenie 
času, zodpovednosť a aj pomoc. Tak, ako v 
iných folklórnych kolektívoch.

Hoci sa schádzame iba 1x do týždňa, 
oproti iným súborom, ktoré majú 2-3 fá-
zový nácvik,  máme pekné výsledky. Preto 
prosím rodičov: Učme deti zodpovednosti 
spoločne, podporujte ich svojim vzorom a 
buďte nám nápomocní. Ďakujeme za po-
moc rodinám a rodičom, ktorí tak konajú 
už teraz. Verím, že vás bude viac. Radi vás 
uvidíme ako morálnu podporu detí  na 
podujatiach a aj vzdelávacích aktivitách.

Za FSk Hajov a DFSk Hajovček 
Ľubica Kučerová

Je už pravidlom, že naši divadelníci po 
úspešnej sezóne organizujú pre všetkých, 
ktorí sa priamo či nepriamo podieľajú na 
ich práci, zájazd na niektorú z našich diva-
delných scén.

Tentoraz sa rozhodli pre Novú scénu v 
Bratislave a  muzikál Pokrvní bratia. 

Marta Pristachová je v režisérskej funkcii 
nielen pri naštudovaní hry na domácich 
doskách, ale tiež zabezpečuje všetko pre 
takéto záverečné stretnutie a vlastne oce-
nenie prínosu pre prezentáciu divadelných 
počinov a snáh súboru. 

Kultový anglický muzikál Willyho Rus-

Divadelníci sa opäť inšpirovali
sella  je  príbehom dvoch bratov-dvojčiat, 
ktorých matka hneď po narodení rozdelila. 
Inscenáciu naštudoval v deväťdesiatych ro-
koch Jozef Bednárik a po 22 rokoch v réžii 
Ľubomíra Pauloviča opäť ponúka pre  di-
vákov nezabudnuteľný divadelný zážitok.

Strečnianski divadelníci mali teda v so-
botu, 22. apríla, zas možnosť nasať atmo-
sféru profesionálnej práce a samozrejme 
sa tiež inšpirovať. Muzikál je žáner, ktorý 
zatiaľ neskúsili. Ich rastúca kvalita, chuť a 
potenciál protagonistov však  nevylučuje i 
túto možnosť.

/pa/
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Dňa 1.4.2017 bola naša staršia prípravka 
na halovom futbalovom turnaji v Pred-
mieri. Bol to XIII. ročník Memoriálu 
Jozefa Mikuša. Naši chlapci hrali všetci 
dobre, darilo sa  strelecky disponované-
mu Matúšovi Belkovi, ktorý dal 19 gólov 
a bol vyhlásený za najlepšieho strelca a aj 
nášmu brankárovi Martinovi Brandýske-
mu, ktorý dostal iba jeden gól. Výsledky: 
Mšk Žilina – Belá 5:0, Strečno – Juventus 
Žilina 3:0 (Belko 3),Predmier – Belá 4:3, 
Juventus Žilina – Mšk Žilina 3:0, Strečno 
– Predmier 5:1 (Belko 4, Škripek), Juven-
tus Žilina – Belá 7:0,Strečno – Mšk Žilina 
7:0 (Belko 7), Juventus Žilina – Predmier 
3:1,Strečno – Belá 9:0 (Belko 5, Fraško 
3, Škripek),Predmier – Mšk Žilina 1:1. 
Poradie:1.STREČNO 24:1  12b.,2.Juven-
tus Žilina  13:4  9b.,3.Predmier  7:12  4b., 
4.Mšk Žilina  6:11  4b., 5.Belá  3:25   0b. 

Turnaj v Predmieri
Zostava našich: Martin Brandýsky, Matej 
Repáň, Juraj Ilovský, Simon Škripek, Mar-
cus Chovanec, Matúš Belko, Šimon Fraško, 
Andrej Kazimír. Bola to aj premiéra Petra 
Dugoviča ml., ktorý sa ponúkol pomôcť 
s prácou v prípravke. Ešte jednu novinku 
chcem spomenúť. Keď som žiadal o pomoc 
pre prípravku, tak som netušil, že tá príde 
z Višňového. Pán Juraj Vrábel (hotel Bráni-
ca a OSMOF montáže s.r.o.) daroval nové 
dresy našej prípravke. Veľká vďaka patrí aj 
Radovi Belešovi a jeho manželke Majke za 
sprostredkovanie a tipe na pomoc pre nás. 
Škoda, že sme ich nemali už v Predmieri, 
bol by to víťazný krst. Chceme ich obliecť 
prvýkrát 6.5.(sobota),keď budeme poria-
dať turnaj prípraviek v rámci súťaže Obfz 
Žilina na našom ihrisku. Týmto by sme 
chceli všetkých srdečne pozvať!

Peter Beháň, Peter Dugovič ml.

Tradičné otvorenie pltníckej sezóny – už 
devätnástej v poradí, naplánovali strečnian-
ski pltníci na Zelený štvrtok. Tohtoročný 
kalendár im to opäť umožnil. Nie vždy sa dá 
na túto akciu, kvôli pohyblivosti Veľkej noci, 
využiť tento sviatok. V tomto roku ale padol 
na 13. apríla, čas, kedy je už ofi ciálne možné 
splavovať Váh. Zelený štvrtok je veľmi vhod-
ný aj kvôli nadchádzajúcim dňom voľna, pre-
dĺženému víkendu a už času veľkonočných 
prázdnin. Vyhovuje väčšine a pltníci môžu 
zakaždým očakávať záujem médií, spolupra-
cujúcich partnerov a organizácií CR.

Potvrdilo sa to aj teraz, aj keď predpoveď 
počasia možno niektorých odradila. Aj orga-
nizátori tŕpli, pretože byť na plti v nečase nie 
je plným zážitkom. Od skorého rána sa ale 
pripravovali - piekli prasa a chystali všetko 
k úspešnému priebehu aj s pomocou miest-
nych poľovníkov, ktorí im varili guľáš z di-
viny. Stále mrholilo, pršalo ešte aj v čase uví-
tania všetkých hostí na Gazdovskom dvore. 
Ani tanečníci z Hajova sa nemohli predviesť 
a ich spev a hudba sa niesli iba spod strechy. 
Príchod na Bariérovú ale vnášal optimiz-
mus. Čakala už iba zamračená obloha. Akt 
odomykania Váhu prebehol podľa tradičné-
ho scenára – zástupca spoločnosti a starosta 
obce všetkých privítali, na breh vystúpil vod-
ník s vílami a odovzdal kľúč od Váhu. Kame-
ry, fotoaparáty a mikrofóny sú vtedy v poho-
tovosti, lebo chcú oznámiť a ukázať všetkým, 
že v Strečne aj tento rok bude možnosť na plti 
splaviť Váh v jednej z jeho najkrajších častí,.

Potom už plte odrazili a nad všetkými sa 
začalo objavovať aj slniečko. Bez dažďa, vet-
ra, v pohode sa splavili až do cieľa. 

A v takomto počasí si všetci mohli  pri dob-
rom občerstvení, speve a hudbe užiť  atmo-
sféru na Gazdovskom dvore. 

Pltníci mohli byť teda s priebehom spokoj-
ní. A aj boli. Stretli sa s tými, ktorí im prajú 
a propagujú špecifi ckú slovenskú atrakciu. 
Každý svojim spôsobom a možnosťami. Re-
daktori médií, ktorí ich prezentovali v šty-
roch televíziách – troch celoštátnych (STV, 
Markíza, TA3) a jednej regionálnej (RAJ), 
agentúry TASR, Slovenského rozhlasu a tiež 
regionálnych týždenníkov. K nim sa pridali a 
priebežne pridajú fotografi  cez svoje prezen-
tácie, publikácie a ďalšie informačné kanály. 
A samozrejme partneri, ktorí si prišli potvr-
diť svoje poznatky alebo budúce očakávania. 

Devätnástu sezónu teda pltníci začali. Aká 
bude, nevedia. To, že prišlo následne chlad-
né počasie a dokonca sneženie patrí k aprí-
lu a neprekvapilo. Čo ich však čaká predo-
všetkým v súvislosti s opravami na skalnom 
brale a dopravnými obmedzeniami, uvidia. 
Je možné, že ich to negatívne ovplyvní. No 
vedia, že ich produkt, ktorý ponúkajú k spo-
kojnosti všetkých, má predpoklady osloviť 
stále viac záujemcov.                                      /pa/

 

 

Strečnianski volejbalisti (Robo Taraba, Maroš Zrelica, Majo Čerňanský, Fero Zajac, 
Majka Tojčíková, Peťo Rolko a Jaro Štefk o) sa v sobotu 15.4.2017 zúčastnili veľkonočné-
ho volejbalového turnaja v obci Gbeľany. Tejto športovej akcie sa zúčastnili 3 družstvá 
(domáce Gbeľany, Mojš a Strečno), ktoré odohrali medzi sebou zápasy systémom každý 
s každým na 3 víťazné sety do 25. O víťa-
zovi tohto podujatia nakoniec rozhodol 
posledný zápas, medzi domácimi hráčmi 
z Gbelian a hráčmi zo Strečna. Zápas bol 
v jednotlivých setoch veľmi vyrovnaný, no 
napokon ho naši volejbalisti zvládli a pora-
zili Gbeľany v pomere 3:1 na sety. A vzhľa-
dom na to, že si v prvom zápase turnaja 
poradili aj s hráčmi z Mojša (3:0 na sety), 
stali sa tak celkovým víťazom tohto podu-
jatia. Touto cestou im srdečne gratulujeme 
a ďakujeme za pozitívnu reprezentáciu na-
šej obce.     Jaroslav Štefk o

Dňa 9.4.2017 sa 22 členov Slovenského rybárskeho zväzu MsO Žilina, Obvodová orga-
nizácia Vlčince zúčastnilo v k.ú. Strečno na čistení brehov Váhu od zátoky VD v lokalite 
Kamenné po  potok Javorina.  Tiež sa zbieral odpad a upravoval potok Javorina pod hra-
dom Strečno od porastov. Rybári z obce vyzbierali odpad o objeme jedného 7m3 kontaj-
nera umiestneného za obecným úradom.

Otvorenie Váhu
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V sobotu 25.3.2017 sa v našej telocvični 
uskutočnil futbalový turnaj mladšej prí-
pravky(r.2009 a mladší). 

Za účasti 4 družstiev sa odohrali veľmi 
bojovné zápasy. Výsledky turnaja: Streč-
no –Rajecké Teplice-Konská 2:2 (Alex 
Dugovič, Peťo Kováč), Bánová – Stráňavy 
6:1, Strečno – Bánová 1:0 (Alex Dugovič), 
Stráňavy – Rajecké  Teplice-Konská 0:0, 
Strečno – Stráňavy 2:1 (Peťo Kováč 2), 
Bánová – Rajecké Teplice-Konská 4:0.  Po-

Halový futbalový turnaj v Strečne
radie: 1.Strečno 7b 5:3 , 2.Bánová 6b 10:2 
, 3.Rajecké Teplice-Konská 2b 2:6 , 4.Strá-
ňavy 1b 2:8.

Aj keď po prehratých zápasoch futbalis-
tom a futbalistkám vypadla občas slzička, 
po záverečnom vyhodnotení sa už všetci 
usmievali s medailami na krku. 

Z každého družstva bol vyhodnotený 
najlepší hráč: Andrej Kazimír (Strečno),-
Matej Marko (Bánová), Paťka Kadúcová 
(Raj. Teplice-Konská), Roman Mičík (Strá-

ňavy).Poďakovanie patrí všetkým hráčom, 
divákom za neustále povzbudzovanie a na-
šim maminám, ktoré napiekli deťom slad-
ké koláčiky.

Naša zostava: Alex Dugovič, Andrej Ka-
zimír, Nicolas Oberta, Šimon Bukovinský, 
Tobias Kavka, Peter Kováč, Tomáš Ober-
ta, Gabriel Troščák, Ľudvík Bukovinský, 
Timon Tavač, Michal Kučerík, Dávid Šta-
dáni . 

Peter Beháň

Stretnutie našej futbalovej reprezentácie 
dňa 26.3.2017  na kvalifi kačnom zápase 
MS 2018  v skupine F , Malta- Slovensko 
, som mal možnosť byť osobne prítomný. 
Bol som tam na pozvanie brata môjho 
zaťa, ktorý má priateľku z Malty. Mal som 
možnosť  počas štyroch dní navštíviť naj-
krajšie pamätihodnosti tohto ostrova. Je 
to silná kresťanská krajina s bohatou his-
tóriou, kultúrou  a peknými destináciami 
pre dovolenkárov. Leží v Stredozemnom 
mori medzi Sicíliou a Tuniskom. Skladá sa 
vlastne z troch ostrovov- Malta s hlavným 

Strečno na Malte
mestom La Vallette, Comino a Gozo. Po-
sledný menovaný bol nedávno spomínaný 
v televízii, keď im tam spadol skalný masív, 
preslávené okno, do mora.

Hlavným programom bol však zápas na 
Národnom štadióne TA´QALI. Na stretnu-
tie prišlo veľa slovenských fanúšikov a som 
rád, že tam mohla byť v priamom prenose 
maltskej televízie i vlajka Strečna. Aj keď 
nás hra nenadchla, výsledok 1:3 nás potešil 
a výborná divácka kulisa nahradila neopí-
sateľný zážitok z tohto podujatia. 

Štefan Tavač Pred blížiacimi sa ME vo futbale do 21 
rokov  prijali členovia nášho klubu pozva-
nie od SFZ na stretnutie s hráčmi a reali-
začným tímom (SR „21“). Najprv sme boli 
podporiť náš tím v Karvinej na príprav-
nom zápase s „bratmi„. Prehrali sme 4:1 a 
následne sme sa presunuli do obrovského 
komplexu v Šamoríne , kde si benjamínko-
via rozložili svoj tréningový stan pred ďal-
ším prípravným zápasom so Srbskom. Boli 
sme svedkami toho, ako funguje futbal na 
Slovensku na tej najvyššej možnej úrovni. 
Vyspovedali sme hráčov, nabrali inšpiráciu 
(je čo zlepšovať u nás doma :-) . Pán tréner 
dostal od nás malý darček, knižku Strečna, 
bol tu na pltiach a prechádzky po našich 
horách mu boli tiež známe. Navzájom sme 
si popriali veľa šťastia v bojoch na trávni-
koch a možno ich pôjdeme podporiť aj do 
Poľska-fanúšik je dvanásty hráč...

Róbert Kán , člen FK Strečno

FK Strečno na stretnutí 
s futbalovou reprezentáciou  SR 

do 21rokov
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 26.apríla  2017 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, Miroslav 
Sklenka, Pavol Ďurčo

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

Koncom marca sa začala jarná časť futba-
lovej sezóny. Môžeme konštatovať, že našim 
družstvám sa darí. Áno, družstvám, lebo za 
FK hrajú aj dievčatá, a teda nemôžeme kon-
štatovať, že sme iba mužstvá ...

Sme veľmi radi, že nielen v dobrých výko-
noch, ale aj výsledkoch, pokračuje naša prí-
pravka , dorast ako aj muži. Verme, že dobré 
výkony budú pokračovať aj ďalej. Naši starší 
žiaci sa snažia zlepšovať herne  aj výsledkovo. 
Veľmi potešila naša výhra v poslednom zápa-
se Strečno – Trnové 1:0. 

Opäť a znovu chceme poďakovať našim fa-
núšikom za peknú návštevnosť na zápasoch. 
Podľa štatistík Futbalnetu patrí náš klub FK 
Strečno medzi kluby s najvyšším počtom 
fanúšikov na zápasoch. Ešte raz ďakujeme, 
vážime si vašu dôveru! Ďalej sa chce FK po-
ďakovať všetkým, ktorí venovali svoje 2% z 
daní.  Financie použijeme na zlepšenie mate-
riálneho zabezpečenia mládeže. Ďakujeme!

Mladší žiaci: pod vedením Róberta Bene-
diga budú od 29.4. hrať zápasy každú sobotu. 
Oblastný futbalový zväz zmenil turnajový 

systém na zápasovú formu , takže odohráme 
spolu 8 zápasov. Každú sobotu odohráme je-
den zápas. Najbližšie hráme 29.4., v sobotu o 
10:00, Pozývame  našich fanúšikov.

Starší žiaci: Pod vedením licencovaného 
trénera Vojtecha Obertu  pracovali na sebe 
celú zimnú prípravu s cieľom zlepšiť svoj 
herný prejav a podučiť sa futbalovému kum-
štu. Prvý zápas naši hráči podcenili, dostali 
sme výprask 5:0 v Kunerade. Škoda. Ale ďalší 
zápas doma proti Trnovému sme zvládli a 
vyhrali sme 1:0  gólom Michala Beháňa. V 
tomto zápase podali zodpovedný a príkladný 
výkon všetci hráči. Veríme v naše postupné 
zlepšovanie. Najbližšie hráme doma 29.4. 
o14:00 hod. Strečno – Stráža.

Dorast: naši dorastenci pod vedením tré-
nera Jozefa Samca pokračujú v dobrých 
výkonoch a zároveň v dobrých výsledkoch 
. Aktuálne po 4 kolách sa nachádzajú na 
výbornom 2. mieste v IV.lige . Vyhrali 3 zá-
pasy  s veľkým rozdielom a v jednom zápase 
prehrali. Prajeme im hlavne zdravie a na-
ďalej chuť do futbalu a dobrú výkonnosť. V 
ďalšom zápase doma v sobotu 29.4. o 16:00 
privítame v derby zápase lídra súťaže prvú 
Nededzu.

Muži: „A“ mužstvo pokračuje aj na jar v 
dobrých výsledkoch a to teší samotných 
hráčov , vedenie klubu a obce , ale hlavne fa-
núšikov. Zatiaľ máme v jarnej časti na konte 
štyri výhry, čo nás veľmi teší, ale rozhodujú-
ca časť sezóny nás len čaká. V prvom ťažkom 
zápase sme zdolali na súperovej pôde Bytčicu 
3:5. Bol to divoký zápas, v ktorom sa domáci 
chceli chytiť . Naši hráči nakoniec svoj cieľ 
vyhrať dokázali splniť. Následne sme zvládli 
dva ťažké zápasy doma s Belou 2:0 a potom 
v derby zápase vo Varíne 1:2, kde bolo veľa 
našich fanúšikov a tiež ľudí z okolia. 

Ďalší zápas doma s Rudinskou si obul stre-
lecké kopačky náš strelec Tibor Kašjak a na-
strieľal úctyhodné 4 góly.  V poslednom 5. 
zápase  na jar sme však v Zborove nakoniec 
ťahali za kratší koniec. Po rýchlom prvom 
góle domácich a bezzubom výkone v prvom 
polčase sme polčas prehrávali 2:0. V druhom 
polčase sme sa viac presadili a na ťažkom 
podmočenom teréne sme dokázali vyrovnať 
na 2:2. V 89 min. sme nevyužili sľubné pre-
číslenie a ako sa hovorí : „Nedáš, dostaneš“ . 
V 90 min. nakopnutú loptu po našom nedo-
rozumení v  zadnom rade s brankárom vyu-
žil útočník súpera a šťastne vsietil gól na 3:2. 
Tento smolný zápas rýchlo hoďme za hlavu a 
pokračujme ďalej. Celé mužstvo  a realizačný 
tím treba pochváliť  za prevažne dobré výko-
ny a odhodlanosť postupne bojovať o najvyš-
šie umiestnenie často na úkor svojho zdravia 
a osobného voľného času ! Aktuálne sme na 
3. mieste s rovnakými bodmi ako Rajec. Oni 
majú lepšie skóre a odložený zápas k dobru. 

Ale ... čakajú nás veľmi zaujímavé derby 
zápasy, napr. s Terchovou, Rajcom alebo Ru-
dinskou u nás doma v Strečne,  na ktoré sa 
veľmi tešíme a pozývame všetkých fanúšikov, 
aby nás prišli povzbudiť.

Krátke info od trénera:
Mužstvo sa nachádzalo na 3. mieste tabuľky 

a mojim cieľom je prezentovať sa dobrou hrou 
skvelou partiou a zbierať body tak doma ako 
aj vonku. Hráči majú záujem na sebe praco-
vať. U vedenia klubu máme veľkú podporu a 
ich záujem o futbal v Strečne je neoceniteľný. 
Preto sa touto cestou chcem poďakovať všet-
kým, ktorí sa podieľajú na fungovaní a poho-
de mužstva ako aj fanúšikom, ktorí neváhajú 
za nami cestovať aj na vonkajšie zápasy. Ďa-
kujem.   Marek Mazák – Tréner A mužstva 
mužov

V.liga skupina A
1 FK Terchová 18 15 1 2 51:15 46
2 FK Rajec 17 12 3 2 56:15 39
3 FK Strečno 18 13 0 5 46:23 39
4 ŠK Čierne 17 10 1 6 46:36 31
5 FK Predmier 17 8 3 6 32:22 27
6 TJ Višňové 18 8 2 8 36:32 26
7 ŠK Belá 17 8 2 7 35:31 26
8 TJ Slovan Skalité 17 7 3 7 33:28 24
9 TJ Fatran Varín 18 6 2 10 36:39 20
10 OŠK Rudina 17 6 2 9 28:42 20
11 Snaha Zborov n. B. 18 4 5 9 27:44 17
12 TJ Slovan Rudinská 18 5 2 11 23:51 17
13 ŠK Štiavnik 17 5 0 12 28:50 15
14 TJ Tatran Bytčica 17 2 0 15 19:68 6

IV.liga dorast U19 skupina A
1 OŠK Nededza 18 15 3 0 86:11 48
2 FK Strečno 17 12 1 4 64:25 37
3 FK Rajec 17 11 1 5 55:28 34
4 TJ Višňové 17 8 4 5 44:28 28
5 TJ Slovan Skalité 17 9 1 7 36:29 28
6 TJ Fatran Varín 18 8 2 8 28:34 26
7 Snaha Zborov n. B. 17 7 2 8 34:34 23
8 MŠK KNM B 17 7 2 8 32:39 23
9 Vysoká nad Kys. 17 6 2 9 31:38 20
10 TJ Tatran Oščadnica 18 5 4 9 24:43 19
11 ŠK Radoľa 17 5 2 10 34:54 17
12 OŠK Baník Stráňavy 18 4 4 10 27:52 16
13 TJ Slovan Podvysoká 17 5 1 11 24:63 16
14 ŠK Čierne 17 4 1 12 22:63 13

II. MIRAGE trieda žiaci „A“
1 Raj.Teplice - Konská 15 15 0 0 76:5 45
2 FK Dolná Tižina 16 14 0 2 101:19 42
3 TJ Stráža 15 9 2 4 47:26 29
4 FK Trnové 16 9 1 6 35:27 28
5 OŠK Kam.Poruba 16 8 3 5 47:33 27
6 TJ ŠK Podhorie 15 7 2 6 60:47 23
7 TJ Partizán Kunerad 16 6 3 7 34:31 21
8 TJ Babkov 16 7 0 9 57:61 21
9 TJ Nezbud. Lúčka 16 6 2 8 42:42 20
10 TJ Višňové 16 6 1 9 23:41 19
11 FK Strečno 15 5 1 9 26:35 16
12 FK Ďurčiná 16 4 2 10 22:50 14
13 TJ Rozvoj Mojš 15 4 1 10 22:92 13
14 ŠK Lietava 15 0 0 15 14:97 0

Róbert Benedig , FK Strečno

a Lyžiarsky oddiel Javorina
Vás pozývajú v nedeľu

7. mája 2017
na tradičný hviezdicový

výstup na Javorinu
pri príležitosti osláv 72. výročia 

ukončenia II. svetovej vojny
Slávnostný program kladenia ven-
cov začína o 12:00 hod.

Po výstupe je pre všetkých zá-
ujemcov pripravený vynikajúci 
guľáš a občerstvenie pri lyžiar-
skom vleku na Ostredku

Bližšie informácie a lístky na guľáš 
(2,50 €) si môžete zakúpiť u Janky 
Tavačovej (Sokolská 374) alebo Du-
šana Ďurču (Sokolská 274) do piat-
ku 5.5.2017.
Podrobnosti nájdete aj na interne-
te: uhlik.strecno.eu

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 9.5.2017 sa uskutočnilo 20. zasad-

nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ, hlavný kontrolór obce p. Lingeš 
a zapisovateľka p.Eva Janeková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 102/A volí overovateľov zá-

pisnice v zložení: Ing. Dana Sokolovská, 
Beáta Badibangová. Hlasovanie: za-9, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-0.     

Uznesením č. 102/B volí návrhovú komi-
siu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo,  Ing. Ró-
bert Benedig. Hlasovanie: 9-0-0-0.     

Uznesením č. 103 OZ schvaľuje návrh na 
doplnenie programu o bod č.4 pred bo-
dom rôzne: Schválenie platu starostu. Hla-
sovanie: 8-0-1-0.

Uznesením č. 104 OZ schvaľuje doplne-
ný program o bod č.4: Schválenie platu 
starostu a následné prečíslovanie bodov Pokračovanie na 2. strane »

programu 20.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 
8-0-1-0.   

2. Kontrola uznesení
Starosta informoval poslancov o stano-

visku SAD, a.s. Žilina ohľadne zastavova-
nia spojov na existujúcej zastávke Streč-
no-Melo. Nakoľko linka 506418 506418 
Žilina–Martin–Banská Bystrica má cha-
rakter medzimestskej linky, neuvažujú za-
pracovať linku na zastávku Strečno-Melo.

Uznesením č.101 OZ berie informáciu na 
vedomie.

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Dňa 5.7.2017 uplynie funkčné obdobie 

hlavnému kontrolórovi obce p. Petrovi 
Lingešovi. Starosta informoval o pod-
mienkach vyhlásenia konkurzu na hlav-
ného kontrolóra obce. Pracovný úväzok 
hlavného kontrolóra je 2 hodiny denne, 
40 hodín mesačne. Poslanci navrhli, aby sa 

V roku 2017 si pripomína naša ZO 
25. výročie založenia. Hlavnou ná-

plňou SZTP (Slovenský zväz telesne po-
stihnutých) je poskytovanie sociálneho 
poradenstva, vyhľadávanie TP občanov, 
ktorí potrebujú odbornú pomoc a orien-
táciu v spleti sociálnych zákonov. Na čin-
nosť ZO nám od jej založenia prispieva 
fi nančnou dotáciou obec. Pomocou týchto 
prostriedkov  usporiadame schôdze, kul-
túrnospoločenské akcie, športové hry v 
Žiline, posedenia pri speve s gulášikom i 
spoločnú návštevu členov na vystúpeniach 
ochotníckeho divadla a týždenných reha-
bilitačných pobytov v T. Tepliciach alebo 
Nimnici. Do našich aktivít sme zaradili aj 
starostlivosť o obecný park, a tak prispeli k 
skrášleniu prostredia obce. V r. 2016 sme 
sa na zasadnutí  okresnej rady predsedov 
ZO SZTP v ŽA rozhodli tri ZO- Strečno, 
Terchová a Varín- spestriť našu činnosť 
usporiadaním spoločnej akcie- poznáva-
cím zájazdom. Tu budú môcť naši členovia 
nadviazať srdečnejší kontakt i podeliť sa o 
skúsenosti zo života vo svojich obciach a 
organizáciách. 

Prvú spoločnú akciu sme uskutočnili v 
septembri 2016- dvojdňový poznávací zá-
jazd- Južné Čechy- Deň s handicapom- s 
ubytovaním a celodenným programom v 
Českom Krumlove. Počas zájazdu sme na-
vštívili zámky Telč a Hluboká.  V  Českom 
Krumlove okrem zámku sme si prehliadli 
mesto, plavili sa na pltiach okolo historic-
kého centra a navštívili sme banským vlá-
čikom grafi tovú baňu.

V apríli 2017 sme uskutočnili poznáva-
cí zájazd ZO Strečno a Terchová- kúpeľ-
né mestá západných Čiech- trojdňový s 
ubytovaním v Karlových Varoch. Bohatý 

25. výročie vzniku 
ZO SZTP v Strečne

Okrem oddychu a možnosti využiť outdoorovú fi tness zónu sa môžu na aktívne voľno 
tešiť aj  mamičky s deťmi.

Firma Franke, ktorá dokončuje už posledné haly a následne bude montovať technoló-
giu na výrobu kuchynských dresov v našom priemyselnom parku, venovala obci Strečno 
značnú časť prostriedkov na realizáciu tohto diela. Účelovo viazanú dotáciu v objeme 10 
755 Eur doplnila samospráva 4 875 Eurami na to, aby splnila očakávania našich najmen-
ších a požiadavky ich rodičov. Franke dobrú spoluprácu s obcou potvrdilo i poukázaním 
4500 Euro pre MŠ Strečno - prevod 1 % z daní právnických osôb.

Takže už od 26. týždňa si môžu vyskúšať svoju šikovnosť na zdolávaní napr. lanovej 
pyramídy, vahadlovej či reťazovej hojdačky dvojvežovej štvorbokej kombinácie Universal 
a i na workoutovej zostave.

V obecnom parku už i detský kútik
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
voľba hlavného kontrolóra konala 22. júna 
2017 o 19,00 hodine. Obálky s prihláška-
mi a požadovanými dokumentami majú 
byť na obecný úrad doručené 14 dní pred 
voľbou hlavného kontrolóra – do 8.6.2017. 

Uznesením č.105 OZ schvaľuje voľbu 
hlavného kontrolóra na 22.06.2017 o 19,00 
hodine. Hlasovanie: 9-0-0-0.  

4. Schválenie platu starostu obce
Mzda starostu je násobok priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca hospodár-
stva SR za predchádzajúci rok, 912 € a 
koeficientu určeného podľa počtu obyva-
teľov, pre obec Strečno - 1,98. Poslanci OZ 
môžu starostovi schváliť zvýšenie platu až 
do výšky 70%.

Poslanec p. Štefan Oberta navrhol zvý-
šenie platu o 50%. Zástupkyňa starostu 
p. Beáta Badibangová navrhla zvýšenie o 
40%. Mgr. Dušan Ďurčo navrhol zvýšenie 
platu o 35%. Následne zástupkyňa starostu 
vyzvala poslancov, aby za jednotlivé návr-
hy hlasovali:

Uznesením č. 106 OZ neschvaľuje zvýše-
nie platu o 50%: Hlasovanie: 1-8-0-0. 

Uznesením č. 107 OZ neschvaľuje zvýše-
nie platu o 40%. Hlasovanie: 4-4-1-0.

Uznesením č. 108 OZ schvaľuje zvýšenie 
platu o 35%. Hlasovanie: 5-3-1-0.

5. Rôzne
a) Starosta informoval o žiadosti MŠ o 

navýšenie rozpočtu o 4.040 € z dôvodu vy-
platenia odchodného pri prvom odchode 
do dôchodku vedúcej školskej jedálne pri 
MŠ k 30.6.2017.

Uznesením č. 110 OZ schvaľuje navýšenie 
rozpočtu Materskej školy v Strečne o 4.040 
€ na vyplatenie odchodného vedúcej ŠJ. 
Hlasovanie: 9-0-0-0. 

b) Starosta obce oboznámil poslancov o 
potrebe uzavrieť Zmluvu o budúcej zmlu-
ve o zriadení vecného bremena s firmou 
Franke Slovakia, s.r.o ohľadne napojenia 
sa na dažďovú kanalizáciu. Budúce vecné 

bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a zria-
di sa bezodplatne.

Uznesením č.109 OZ schvaľuje uzatvore-
nie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na dažďovú kanalizáciu 
na parc. č.1164/196 s oprávneným z vecné-
ho bremena firmou Franke Slovakia, s.r.o. 
Hlasovanie: 9-0-0-0. 

c) Starosta informoval, že v súčasnej 
dobe prebieha výberové konanie na funk-
ciu riaditeľa/ky ZŠ a riaditeľa/ky MŠ. 

Uznesením č. 101/2 OZ berie informáciu 
na vedomie.

6. Diskusia
p. Beáta Badibangová - poprosila prí-

tomných poslancov o pomoc pri prípra-
ve obecných hodov, nakoľko v sobotu 
20.5.2017 bude vo farnosti aj birmovka.

Ing. Sokolovská - informovala poslancov 
o doručení dokladov o majetkových po-
meroch starostu obce predsedovi komisie 
pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov, 

-  podotkla, aby sa vyzvali majitelia ne-
udržiavaných pozemkov, aby si svoje po-
zemky kosili, lebo sú zatrávnené

p. Štefan Oberta - upozornil vyzvať vlast-
níkov nehnuteľností na  Lesnej ulici, aby si 
dažďovú vodu zviedli do svojich trativodov 
a predĺžila sa kanalizácia po p. Cigánikovú.  

Ing. Benedig - poďakoval všetkým zú-
častneným pri organizácii Behu oslobode-
nia obce

p. Klocáň - navrhol výmenu žiaroviek 
v telocvični, opravu dlažby pred bowlin-
gom a doviesť materiál na opravu jám na 
Nábrežnej ulici

- upozornil na chýbajúci billboard pri 
ceste I/18 oproti benzínovej pumpe, na 
ktorom bola umiestnená reklama atrakcií 
v obci

Uznesením č. 101/3 OZ berie pripomien-
ky poslancov na vedomie.

Zapísala: Eva Janeková

Spomienka
Vážení občania, 
2. júna 2017 nás opustil náš občan Pa-

vol Oberta. Manžel, otec, starý otec a 
dobrý priateľ, ktorý bol ochotný pomôcť 
každému, kto o to požiadal. Jeho život 
bol spätý s našou obcou po celý čas jeho 
žitia. 

Po ukončení ZŠ absolvoval štúdium na 
Obchodnej akadémii v Martine. 

Do pracovného pomeru nastúpil v š.p. 
Drevoindustria na ekonomický úsek, 
kde pracoval až do penzie. Aj tu si ho 
veľmi vážili pre jeho pedantnú a poctivú 
prácu, ktorú odovzdával pre firmu.

Už od mladosti reprezentoval našu 
obec ako výborný futbalista. Futbal v 
Strečne mal vysokú úroveň, veď sme 
hrali i s takými družstvami ako je Žilina 
alebo Martin. Po ukončení hráčskej ka-
riéry pracoval ako funkcionár. 20 rokov 
aktívnej činnosti v našom futbale stálo 
nemálo úsilia aj obety jeho, ako aj jeho 
rodinu.

V roku 1990 vstúpil do našej komunál-
nej politiky ako poslanec za KDH. Po-
slanci si ho zvolili za zástupcu starostu 
na obdobie rokov 1990 až 1994. Bolo to 
obdobie veľkých zmien a začínali sme v 
obci bez základnej infraštruktúry, akou 
je napr. vodovod a kanalizácia. Veď  do 
starej časti obce sme dovážali  kvôli vyso-
kému obsahu dusíka  vodu v cisternách. 
Výstavba vodovodu a kanalizácie bola 
preto našou prioritou. Aj vďaka Pavlo-
vi Obertovi sme boli dvakrát úspešní 
so žiadosťou na Ministerstve životného 
prostredia o dotáciu na tieto stavby. 

Po tomto období pracoval ako obecný 
kontrolór do roku 2010. Počas celej doby 
jeho práce v obci neboli zistené žiadne 
pochybenia v hospodárení. 

Postupne sme dobudovali vodovod, 
kanalizáciu, prístavbu kultúrneho domu, 
opravili miestne komunikácie, zaviedli 
káblovú televíziu, prebudovali športový 
areál na Radinovom, postavili nájomnú 
bytovku, ako aj krásnu telocvičňu pri ZŠ. 
Boli to veľké stavby, na ktoré bolo treba 
mať chuť, odhodlanie a odvahu ľudí ako 
bol Pavol Oberta. Nepoznal slovo nedá 
sa, ale poďme spolu hľadať trpezlivo rie-
šenie.

Dňa 12. 11. 2010 mu bola za túto prácu 
udelená Cena starostu obce Strečno za 
zásluhy o rozvoj výstavby v obci.

Osobne by som si prial, aby si naša 
mládež brala príklad z takýchto pat-
riotov našej obce, akým bol pán Pavol 
Oberta.

Česť Tvojej pamiatke a ešte raz úprim-
ná vďaka za všetko, čo si pre našu obec 
vykonal.

Alfonz Klocáň

Dňa 15.6.2017 sa na pôde obecného úradu  
zišla Rada školy pri ZŠ SNP Strečno za úče-
lom výberového konania na post riaditeľa 
školy. Prítomných bolo všetkých 11 členov 
Rady školy a dvaja prizvaní externí členovia 
výberovej komisie, zástupca  Krajskej škol-
skej inšpekcie a  Okresného úradu, odboru 
školstva. Voľby sa zúčastnili aj pozvaní hos-
tia – starosta obce Strečno, Bc. D. Štadáni a 
odborná pracovníčka Školského úradu, Mgr. 
K. Šutáková. Z deviatich prihlásených uchá-
dzačov boli na výberovom konaní prítomní 
siedmi. Účastníci prezentovali svoje návrhy 
koncepcií rozvoja školy a následne odpove-
dali na otázky členov výberovej komisie. V 

Do nového školského roku s novým riaditeľom
tajnej voľbe získal najviac hlasov Mgr. Ma-
túš Čička, výberová komisia (Rada školy) sa 
nadpolovičnou väčšinou hlasov uzniesla na 
návrhu vymenovania Mgr. M. Čičku za ria-
diteľa ZŠ SNP v Strečne starostovi obce. 

Dňa 19.6.2017 bol starostovi obce odo-
vzdaný list s návrhom na vymenovanie, víťa-
za výberového konania do funkcie riaditeľa 
školy. Starosta obce vymenoval Mgr. M. Čič-
ku na post riaditeľa školy od 1.7.2017. 

Od nového riaditeľa školy očakávame zod-
povedné a svedomité vedenie školy. Želáme 
mu veľa pracovných úspechov pri zlepšovaní 
renomé našej školy.

Marián Praták, predseda Rady školy
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program náročný na fyzičku sme zača-
li prehliadkou hradu Český Šternberk, 
prehliadkou Karlových Varov s večernou 
prechádzkou po známych kolonádach a 
ochutnávkou vody z liečivých prameňov. 
Druhý deň sme navštívili hrady Loket , 
Bečov a kúpeľné mestá Mariánske Lázne 
a Františkove Lázne. Programom tretieho 
dňa pobytu bolo múzeum a galéria v sklár-
ni Moser s prehliadkou výrobného cechu a 
prehliadka múzea Jana Bechera s pútavou 
prednáškou o tradícii a výrobe becherovky 
a následnou ochutnávkou produktov.

Počas zájazdu predseda ZO Strečno roz-
dával účastníkom i na recepciách propa-
gačné materiály o histórii a tradíciách obce 
Strečno.

25. výročie vzniku ZO SZTP v Strečne

»  Dokončenie z 1. strany Plní zážitkov sme sa  unavení vrátili na 
Slovensko, ale odhodlaní konať poznávací 
zájazd za krásami Slovenska aj v roku 2018.

Rada ZO na pozvanie nášho člena Pav-
la Remeka a vedúcej denného stacionára 
pani Hauserovej navštívila klientov tohto 
zariadenia. S pani vedúcou sme sa dohod-
li na  konaní  niektorých spoločenských  
akcií a informovali o výhodnosti pobytu 
občanov vo vynovenom a čistučkom obec-
nom zariadení.

Týmto príspevkom sa chceme poďakovať 
obecnému zastupiteľstvu, pánovi staros-
tovi D. Štadánimu za veľmi dobrú spolu-
prácu a poskytovanie priestorov na naše 
aktivity. Ďakujeme tiež redakčnej rade 
obecných novín za uverejnenie článku.

Predseda ZO SZTP v Strečne Jozef Capek 

Divadlo v čase vzniku v našej obci – v 
roku 1927 patrilo k málu možností pre-
zentovať národnú kultúru i diela cudzích 
autorov.

Odvtedy prešlo ohromným vývojom, a i 
nová technika, komunikačné kanály  a mé-
diá jeho význam neznížili. Práve naopak, 
sú podporou prezentácie,  žánrovej pes-
trosti a kvality.

Naši divadelníci v poslednom období 
tiež sú toho dôkazom. Je dobré, že práve 
do času ich, možno povedať znovuzrode-
nia, pripadlo i deväťdesiate výročie spolku. 
Nové nadšenie od roku 2009 a hry, ktorých 
uvedenie svedčí o vysokej ochotníckej kva-
lite nielen v miestnom rozsahu, oprávňujú 
očakávať i adekvátnu  oslavu deväťdesiatin. 

Úspešný projekt a príspevok z Fondu na 
podporu umenia v objeme 2500 Euro a mi-
nimálne 135 Euro ako spolufi nancovanou 
čiastkou z rozpočtu obce na predmetné 
výročie bude určite vhodným fi nančným 
stimulom urobiť oslavu zodpovedajúcu 
významu.

Divadelníci už teraz poznajú termíny, 
kedy sa nielenže predstavia svojim divá-
kom, ale aj vzdajú vďaku všetkým tým, už 
i nežijúcim, ktorí stáli pri zrode a vývoji 
strečnianskeho divadla. Pripravujú rekvi-
zity, kulisy, bulletin k výročiu a samozrej-
me celú réžiu programu.

Deviateho septembra uvedú v amfi te-
átri Stredovekej dediny pod hradom slo-
venskú klasiku – „Ženský zákon“ a o deň 
neskôr – v nedeľu tiež v kultúrnom dome. 
Týždeň predtým bude v kultúrnom dome 
slávnostný galavečer. Tam sa stretnú všetci 
súčasníci, ktorých dielom strečnianske di-
vadlo žije. Najvýznamnejší dostanú za ich 
ochotnícku prácu ocenenia –Ochotnícke 
dosky a pamätné listy.

/pa/

Príprava deväťdesiatin našich 
ochotníkov v plnom prúde 

Podvečer posledného apríla je u nás už pravidlom a vyčleneným časom stavania mája v miestnom 
parku. I tentoraz sa ho zhostili miestni hasiči s folklórnym sprievodom našich hudobníkov a spevákov. 
Počasie vyšlo, a tak bol park miestom, kde sa stretli všetci, ktorí túto tradíciu uchovávajú. Pre tých 
skoršie narodených je tiež nostalgiou za časmi, keď v dedine nestál máj len v centre, ale vo dvore každej 
vydaja schopnej dievky.

Dvadsiateho mája prijalo sviatosť bir-
movania z rúk biskupa žilinskej diecézy 
– Mons. Tomáša Galisa 64 birmovancov. 
Birmovka bola v našej farnosti po troch 
rokoch (10. mája 2014).

Birmovka
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100. výročie zjavení vo Fatime
Fatima je obec  v Portugalsku. Je to 

jedno z najznámejších katolíckych 
pútnických miest na svete. Leží v dištrik-
te Santarém v strednom Portugalsku, 187 
km južne od mesta Porto a 123 km severne 
od Lisabonu. Fatima priťahuje veriacich z 
celého sveta. Stala sa známym pútnickým 
miestom po tom, ako sa tu v roku 1917 zja-
vila trom malým deťom, pastierikom, nad-
prirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predsta-
vila ako „Pani Posvätného ruženca“.  

  K prvému zjaveniu došlo počas prvej 
svetovej vojny, 13. mája 1917, keď súroden-
ci Francisco Marto a Jacinta Marto spolu s 
Luciou dos Santos pásli dobytok v Cova da 
Iria, kde ich rodičia vlastnili pastviny. Cova 
da Iria vytvára prirodzený amfiteáter s 
priemerom približne 500 m. 13. mája 2017 
uplynulo 100 rokov od začatia fatimských 
zjavení Panny Márie. Pripomeňme si, čo sa 
v malebnom vidieckom údolí Cova da Iria 
pred sto rokmi stalo. 

  Trinásteho mája 1917 (nedeľa pred Na-
nebovstúpením Pána) pásli traja pastie-
rikovia z Aljustrelu svoje stáda na malej 
výšine neďaleko obce Fatima. Každý deň 
sem prichádzali 10-ročná Lucia, jej 9-roč-
ný bratranec František a 7-ročná Hyacin-
ta. Deti boli také jednoduché ako jahňatá, 
ktoré strážili. Čítať nevedeli, modlili sa 
však pobožne ruženec a usilovne sa učili 
katechizmus. Lucia bola z nich jediná, kto-
rá už prijala sviatostného Spasiteľa vo svä-
tom prijímaní. Pri hre nezabúdali na svoje 
stádo, stále ho mali na očiach. A hľa, čo 
to bolo? Blesk z jasného slnečného neba? 
Naľakaní sa dívali k nebu, nikde však ne-
bolo vidieť ani najmenší obláčik. „Vari len 
neprihrmí búrka spoza hôr! Bude lepšie, 
ak sa poberieme domov,“ poznamenala 
Lucia. S návrhom všetci súhlasili, pretože 
ostrý blesk im nahnal strach. Rýchlo duri-
li ovečky k obci. Boli ešte len na pol cesty 
smerom ku kopcu, práve pri dube, ktorý 
stoji ešte aj dnes, keď ich oslnil nový blesk, 
ešte ostrejší ako prvý. Plní strachu zrýchlili 
kroky, ale len čo došli na kopec, ostali stáť. 
Od úžasu takmer onemeli. Len niekoľko 
krokov od nich žiarilo nad dubom preni-
kavé, nad slnko jasnejšie svetlo. Vyžarovala 
ho krásna pani. Milým láskyplným posun-
kom upokojila deti. „Nebojte sa, neurobím 
vám nič zlého.“ Deti meravo stáli, s úžasom 
civeli na paniu. Zdalo sa im, že má 15 až 
18 rokov. Mala tmavé oči. Jej snehobiele 
šaty boli pri krku spojené zlatou šnúrou. 
Plášť siahal až k chodidlám, sotva sa dotý-
kal dubových listov. Bol lemovaný zlatom, 
zahaľoval celú postavu a sčasti aj hlavu. Zo 
zopätých rúk visel ruženec z bielych perál 
so strieborným krížom. Jagavé ostré svet-
lo ožarovalo jej tvár, ktorej čisté, nekoneč-
ne nežné črty sa však zdali byť zatienené 

smútkom. Vznešená pani sa dívala na deti. 
Zbožné srdce Lucie tušilo, že to bola Mat-
ka Božia, ale neodvážila sa tomu uveriť. Po 
chvíli si dodala odvahy a napriek svojim 
zvyklostiam sa zjavenia opýtala: „Odkiaľ 
ste?“ „Prichádzam z neba!“, ukázala vzne-
šená pani prstom k oblohe. „A čo si od nás 
želáte?“ „Prišla som vás poprosiť, aby ste 
ešte päťkrát po sebe, v tú istú hodinu, prišli 
na toto miesto trinásteho v každom mesia-
ci. V októbri vám poviem, kto som a čo od 
vás žiadam. Potom prídem aj siedmy raz.“ 
Správa o zjaveniach a najmä to, že sa budú 
pravidelne opakovať, vzbudila veľký záu-
jem všetkých obyvateľov, nielen veriacich. 
Preto 13.  októbra 1917, keď bolo posledné 
zjavenie a mal sa udiať aj avizovaný zázrak, 
prišlo do údolia Cova da Iria asi 70 tisíc 
ľudí.  V ten deň pršalo, bola zima a fúkal 
nepríjemný vietor. Všetci boli presvedčení, 
že ak sa udeje zázrak, bude to potvrdenie 
pravdivosti Máriiných zjavení. Ak nie, deti 
budú vyhlásené za podvodníkov a veria-
ci, zvlášť katolícka cirkev, budú veľmi zo-
smiešnení.  Okolo poludnia dážď ustal. De-
ťom sa zjavila Panna Mária a spoza mrakov 
vykuklo slnko. Krátko nato sa stal zázrak 
nazývaný „tanec slnka“, ktorý videli všetci 
prítomní. Úplne jasné slnko sa začalo točiť 
a meniť rôzne farby. Rýchlo rotujúce slnko 
akoby padalo na zem a ľudia sa báli. Úkaz 
trval asi 10 minút. Zjavenie sa skončilo tak, 
že na pozadí upokojeného slnka sa uká-
zala Panna Mária.  Keď sa deti pozreli do 
slnka, v popredí slnka uvideli Pannu Má-
riu, malého Ježiška a svätého Jozefa. Panna 
Mária sa im zjavila so Svätou rodinou. To 
bolo jedno zjavenie. Potom zmizlo a Panna 
Mária sa im zjavila ako Karmelská Panna 
Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Keď 
toto zmizlo, tak potom sa im Panna Mária 
zjavila ešte ako Sedembolestná Panna Má-
ria. Lucia vravela, že spoznávala v duchu, 
nepovedala jej to Panna Mária, že aj keď 
prichádza v rôznych podobách, vždy si želá 
jedno a to isté ako Matka, aby nám pomoh-
la kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala 
cestu. Prítomnosť Svätej rodiny v zjavení 
chápala ako naliehavú výzvu k svätosti ro-
dín, aby sme upriamili svoj pohľad na na-
zaretskú rodinu a nasledovali ju pri tomto 
putovaní do neba. V zjavení Karmelskej 
Panny Márie v rehoľnom rúchu vidí vý-
zvu k dokonalosti v zasvätenom živote a 
zjavenie Bolestnej Márie vidí ako výzvu k 
dokonalosti kresťanského života. Tým nám 
chce vyjadriť hodnotu utrpenia a obety z 
lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť zjavení 
vo Fatime. Celé posolstvo fatimskej Panny 
Márie musíme chápať vo svetle materinskej 
lásky. Či môže matka mlčať, keď sú podko-
pávané základy našej spásy? Lucia vravela, 
že aj keď sa Mária zjavuje v rôznych podo-

bách, vždy si želá to, čo dobrá Matka – po-
máhať ľuďom kráčať cestou svätosti. Panna 
Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci po-
lepšili, lebo ak neprestanú hriechmi urážať 
Boha a robiť si navzájom zle, príde iná voj-
na, horšia ako táto prebiehajúca. Potvrde-
nie pravosti Máriiných zjavení zázračným 
„tancom slnka“ bolo vo všeobecnosti nevy-
vrátiteľné.  Videli ho desaťtisíce ľudí. Pozo-
rovaná rotácia slnka sa nedala uspokojivo 
vedecky vysvetliť. Trom pastierikom Panna 
Mária zverila tri tajomstvá. Prvé tajomstvo 
pozostávalo z videnia pekla, po ktorom na-
sledovalo varovanie, že vojny sú spôsobené 
hriechmi, že „hriechy telesnosti“ sú najčas-
tejšou príčinou, že ľudia idú do pekla a že 
Boh si želá zaviesť úctu k Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie na záchranu hriešnikov 
pred večným zatratením. Druhým tajom-
stvom bolo varovanie pred príchodom 2. 
svetovej vojny a šírením sovietskeho ko-
munizmu, po ktorom nasledovala žiadosť 
o osobné zasvätenie sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, zmierne sväté prijíma-
nia v päť prvých sobôt v mesiaci a aby pá-
pež a biskupi zasvätili Rusko Nepoškvrne-
nému Srdcu. Panna Mária varovala, že ak 
sa to nestane, výsledkom bude šírenie omy-
lov Ruska po celom svete a prenasledovanie 
kresťanov. Dodala však, že pápež nakoniec 
toto zasvätenie vykoná a Rusko sa obráti. 
V treťom tajomstve, ktoré Vatikán zverej-
nil v roku 2000, Panna Mária nehovorila. 
Tri deti videli panorámu budúcich utrpení 
kresťanov i pápeža a anjela držiaceho nad 
svetom ohnivý meč počuli volať: „Pokánie, 
pokánie, pokánie!”

  13. októbra 2017 sa zjavenia vo Fatime 
končia a 7.novembra 1917 sa začína Veľká 
októbrová socialistická revolúcia, to, o čom 
Panna Mária v júli deťom hovorila. Rusko 
začína rozširovať svoje ateistické bludy do 
celého sveta. Všetko to začína v Rusku v 
strašnej sile a moci. Stalin likvidoval cir-
kev, kňazov, kostoly. Roky po októbrovej 
revolúcii to boli roky mučeníctva v Rusku. 
Preto Panna Mária povedala, že príde a po-
žiada Svätého Otca o zasvätenie Ruska. Po-
vedala: „Ak sa ľudia neobrátia a neprestanú 
urážať Boha, príde iná vojna, horšia ako 
táto prvá.“ Prvá svetová vojna skončila a za 
ňou prišla ešte horšia, druhá svetová vojna

  Cirkev sa vyjadrila k fatimským zjave-
niam Matky Božej 13.10.1930, keď miestny 
biskup vyhlásil za hodné dôvery videnia, 
ktoré mali deti a úradne povolil kult Fatim-
skej Panny Márie. Kongregácia pre náuku 
viery v dokumente o Fatime uvádza, že 
„posolstvo Fatimy je najprorockejšie z mo-
derných zjavení“ a určite ovplyvnilo Cirkev 
i celý svet najviac zo všetkých zjavení 20. 
storočia. Posolstvo Fatimskej Matky Božej 
je plné materinskej lásky. Ukazuje ľudstvu 
cestu, ako kráčať k svätosti. Iba pokánie 
je jedinou cestou k morálnej náprave. Pá-
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pež Pavol VI. v závere tretieho zasadania 
Druhého vatikánskeho koncilu (dňa 21. 
novembra 1964) zveril ľudstvo Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie a zároveň vy-
hlásil   Pannu Máriu za „Matku Cirkvi“. 

  Fatimu navštevuje denne množstvo pút-
nikov. Pútnici sa zhromažďujú v Cova da 
Iria, na veľkom priestranstve, na ktorom 
je vybudovaná malá kaplnka na mieste 
zjavenia. Na vzdialenejšej časti priestran-
stva je vybudovaná gigantická bazilika v 
neoklasicistickom štýle s centrálnou vežou 
vysokou 65 metrov, ktorá sa začala stavať v 
roku 1928. V bazilike sú hrobky Francisca a 
Jacinty, dvoch z troch detí, ktorým sa zjavi-
la Panna Mária. Obaja zomreli čoskoro po 
zjaveniach. Francisco v roku 1919 a Jacinta 
v roku 1920. V roku 2000 boli vyhlásení za 
blahoslavených pápežom Jánom Pavlom II. 
Tretia z nich, Lucia dos Santos, neskoršia 
karmelitánska rehoľníčka zomrela v roku 
2005. V prípade Lucie však nebol ukončený 
ešte ani proces blahorečenia. Pápež Franti-
šek pri príležitosti  100. výročia zjavenia 
Panny Márie v Cova da Iria navštívil ma-
riánsku pútnickú svätyňu vo Fatime. Jeho 
apoštolská cesta do Fatimy sa uskutočnila 
v dňoch 12. a 13. mája 2017. 13. mája 2017 
vyhlásil za svätých Francisca a Jacintu Mar-
tovcov. Hlava cirkvi tak urobila počas omše 
pred mariánskou svätyňou vo Fatime, na 
ktorej sa zúčastnilo podľa odhadov okolo 
400-tisíc pútnikov.  Svätý otec pripomenul, 
že sa vydal do Fatimy preto, „aby zveril Má-
rii včasný i večný osud ľudstva a na život-
ných cestách prosil o nebeské požehnanie.“ 
V homílii, ktorú predniesol počas svätej 
omše pri príležitosti 100. výročia zjavenia 
Panny Márie trom malým pastierikom vo 
Fatime okrem iného povedal: „Milí pút-
nici, máme Matku. Zhromaždení ako deti 
okolo nej žijeme z nádeje, ktorá sa opiera 
o Ježiša, pretože ako sme počuli v druhom 
čítaní, „tí, čo dostávajú hojnosť milosti a 
darovanej spravodlivosti, budú v živote 
kraľovať iba skrze Ježiša Krista“ (Rim 5,17). 
Keď Ježiš vystúpil do neba, priniesol nebes-
kému Otcovi celé naše človečenstvo, ktoré 
vzal na seba v lone Panny Márie a nikdy ho 
neopustí. Ako kotvu upriamme svoju ná-
dej na človečenstvo umiestnené v nebi po 
Otcovej pravici (Ef 2,6). Táto nádej nech 
je podnetom v živote nás všetkých. Nádej, 
ktorá nám vždy pomáha, až do posledného 
výdychu.“                                                  AM   

Dvor základnej školy bol v dňoch 20. 
– 21. mája opäť miestom strečnianskych 
hodov. Sobotný program vyplnila skupina 
Ploštin Punk  a následne bavila Sunny Mu-
sic takmer až do rána.

V nedeľu príjemný čas i možnosť vidieť 
našich hudobníkov a folkloristov prilákala 
do školského areálu stovky občanov, ro-
dákov a ich príbuzných. Pestré spektrum 
vystúpení od najmenších, cez Hajovček, 
Hajov, Zvonicu, Jesienku a ďalších, vyvo-
lalo pozornosť každého. Bolo potvrdením 
systematickej práce na poli kultúry zastre-
šenej nadšencami a už i jednotlivcami, kto-
rí znesú aj profesionálne kritériá.

Strečnianske hody
Stále aktívna dychovka mala i hosťa – 

dychovku z partnerských Kozlovic. Pria-
teľstvo a výmena poznatkov cez projekt, 
ktorým sme si zveľadili kultúrny dom, má 
stálu udržateľnosť. Nie formálnu, ale bez-
prostredný priemet do ďalších období na 
poli spolupráce súborov i samosprávy.

Nielen kultúrny program bol lákadlom. 
Kolotoče, stánky, ponuka remeselných vý-
robkov aj našich remeselníkov boli dopln-
kom „púťovej“ atmosféry.

O fi nále sa postaral Števo Skrúcaný. Ne-
sklamal, pokračoval v trende, keď sa nám 
predstavujú a bavia nás na koniec hodov 
známi umelci.                                           /pa/

Pálenie vatry na kopci Chlumec na Jána organizoval obecný úrad a miestny dobrovoľný 
hasičský zbor. O občerstvenie sa postarali organizátori a o atmosféru jánskej noci príjem-
né počasie a vystúpenie ŽSK Zvonica a folklórnej skupiny Hajov.

Jánske ohne



6. strana 3/2017

   Z našej školy Lucia Jozefová

Žiaci 8. a 9. ročníka sa v piatok, 5. mája 
2017, zúčastnili exkurzie v Osvienčime. 
Zároveň navštívili zámok v Pszczynie.

10.5.2017 sa uskutočnil Volejbalový tur-
naj starší žiaci. Tímy ZŠ Martinská a ZŠ 
Varšavská prijali pozvanie, aby si zmerali 
sily s našimi volejbalistami. 

Dňa 16.5.2017 sa uskutočnil Volejbalo-
vý turnaj pre dievčatá. Pozvanie prijali ZŠ 
Varín a ZŠ Belá. Bojovali so žiačkami 7. - 9. 
ročníka a minuloročnými deviatačkami.

11.5. 2017 sa konali Majstrovstvá okresu 
mladších žiačok v malom futbale s postu-
pom do oblastnej súťaže.

12.5. 2017 Exkurzia pre žiakov 5.,6.,7. 
ročníka. Žiaci preskúmali útroby štôlne 

Bartolomej v Banskej Štiavnici.
12.5.2017 sa žiaci zúčastnili medzinárod-

nej súťaže s názvom Rozvíjej se poupátko, 
súťaž v speve moderných i ľudových pies-
ní v Stříteži. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej 
školy: Šimon Srneček 6., Nela Pratáková 3., 
Tamara Gallová 3., Margaréta Kadašiová 
3., Elena Kazimírová 5.

16.5.2017 sa uskutočnil Stolnotenisový 
turnaj pre žiakov 5.-9. ročníka. 

Aj tento rok sa uskutočnil  Beh ulicami 
Strečna.  Zúčastnili sa ho žiaci 1.- 9. roční-
ka, a aj tí najmenší škôlkari. Beh sa konal 
kvôli nepriaznivému počasiu v náhrad-
nom termíne. Ale v tento deň nám počasie 
vyšlo, tak sa pozrite na pár záberov z  behu.

Sovičky
My sme malé sovičky, 
máme múdre hlavičky.
Vieme počítať, písať, čítať,
pravopisné chyby v slovách chytať.
 Občas sa aj pomýlime,
 to si ihneď napravíme.
 Nosíme vždy plné tašky,
 je to pre nás batoh ťažký.
Nie sme žiadni slimáci,
ale oddychujeme po práci.
Aj keď máme plné hlavy,
chodiť do školy nás baví!

(3. ročník)

Tvorivosť a kreativita žiakov na našej škole je neopísateľná. Veď posúďte  sami.
Ako prišlo Strečno k svojmu menu a erbu?

Povesť o Strečne
Kedysi bola jedna  dedina bez mena, teraz už samozrejme s menom. Zemepán, čo 

tu žil v tú dobu, sa volal František Vešeléni. Vôbec nevedel, ako by túto malú dedinu 
pomenoval. 

Raz si k sebe zavolal svojich poddaných a povedal im: ,,Ak nenájdete dobrý názov pre 
túto dedinu, ani sa nevracajte!“ Všetci poddaní utiekli do iných dedín, iba jeden zostal. 
Volal sa Tomáš, ktorý chcel, aby táto dedina mala meno. Dokonca to chcel vymyslieť ešte 
keď bol maličký. Tomášovi rodičia zomreli pred mnohými rokmi. Býval v malej komôr-
ke na hrade nepomenovanej dediny. Tak vyšiel z hradu a rozhodol sa, že pôjde k Váhu. 
Prišiel k Váhu, sadol si na kameň a začal dumať. Dumal hodinu, dumal dve, dumal tri, 
no nič nevydumal. Tak dumal ďalej .... O chvíľu si hovorí: „Na hrad nemôžem, kamará-
tov nemám, aby ma na noc prichýlili, tak zostanem tu.“ Ako povedal, tak aj urobil. Ani 
sa nenazdal a tuho zaspal. Prisnil sa mu sen o bielej šťuke, ktorá plávala v rieke, na ktorej 
bolo toľko zelených rastlín, až si Tomáš myslel, že pláva v zelenej vode. Zrazu mu šťuka 
povedala: ,,Poradím ti, ako by sa táto dedina mohla volať.“ A začala:,, Začiatočné písme-
no bude S, pretože Šťuka má prvé písmeno Š, tak táto dedina bude mať S. Druhé bude t, 
podľa tvojho začiatočného písmena. Tretie bude r, pretože ja ani ty v mene také písmeno 
nemáme. Budú tam dve samohlásky. Môže to byť e a tú druhú dáme poslednú. Takže 
štvrté bude e, piate bude č, pretože moja najobľúbenejšia farba je červená.“ A pridala 
no. Tak vznikol názov Strečno. Tomáš povedal zemepánovi tento názov. Zemepánovi sa 
tento názov hneď zapáčil, a tak sa táto nepomenovaná, teda prepáčte, už pomenovaná 
dedina volá Strečno. Volá sa tak i dnes a ešte mnoho rokov sa takto bude volať. 

A čo myslíte, uveril zemepán Tomášovi o jeho sne? Predstavte si, uveril tomu! Do-
konca na erbe je biela šťuka, ktorá pláva akoby v zelenej vode. A táto vážená Biela šťuka 
(ako ju volali v tú dobu občania tejto dediny, keď ešte žila) nazvala bezmennú dedinu s 
hradom: Strečno.                                                               Napísala Eliška Kováčová, 5. trieda

Erb Strečna
Skupina ľudí chcela preplávať Váh. Išli na pltnicu Strečna a odtiaľ 

začali. Už išli okolo skaly, na ktorej bol hrad Strečno a zrazu sa vo 
vode začalo niečo dozelena blýskať a priťahovalo to pltníkov ku 
okraju Váhu, čiže ku skale. Jeden zo skupiny ľudí skočil do vody 
pozrieť sa, čo sa to tam tak leskne. Ponoril sa a otvoril oči a čo 
nevidel! Uvidel krásnu rybu, ktorá mu skoro oči oslepila tým jej 
blyskotom. Chcel ju chytiť, ale stále ho oslepovala. Až na tretí po-
kus ju chytil a odniesol na úrad. Starosta obce povedal: „Mali by 
sme ju vypustiť, je to určite jediný druh ryby!“ A tak sa aj stalo. 
Ujo, ktorý túto rybku chytil, poslúchol starostu a vypustil ju na-
späť do vody. Odvtedy sa rybka nenašla, ale objavila sa na erbe 
našej dediny Strečno.

Filip Vereš, 5. ročník

Každoročne sa už stáva tradíciou  v 
obecnej knižnici, že prváci po zvlád-

nutí šlabikára dostanú slávnostne svoj 
preukaz čitateľa. Bolo tomu i teraz tak a 
16 prvákov sa stalo čitateľmi. Vypožičali 
si svoju prvú knižku a je potešujúce , že 
čítanie ich baví a už niektorí si i v sprie-
vode  so svojimi rodičmi ďalšiu knihu vy-
menili. Dňa 26.6. si  prídu spoločne vyme-
niť knižku ešte s pani učiteľkou p.Jankou 
Pratákovou. Ich návšteva bude  spojená i s 
návštevou našich predškolákov, ktorí už v 
septembri zasadnú do školských lavíc. Pre 
predškolákov ich spoločné stretnutie bude 
isto povzbudením.

Obecná knižnica sa zapojila do celoslo-
venskej akcie,, Celé Slovensko číta deťom“ . 
Tohto roku to bol tretí ročník a naša kniž-
nica sa zapojila druhýkrát. 8.júna. Boli 
pozvaní rodičia so svojimi deťmi. Táto 
možnosť sa nevyužila. Rozprávky sa čítali 
žiakom z materskej škôlky a deťom zo zá-
kladnej školy. Pozvanie na čítanie tak ako 
i minulý rok prijala p. Marta Pristachová. 
Čítala i   p.uč. Erika Trnovcová a p.uč. Jan-
ka Pratáková,  za čo im ďakujem. Bola to 
pekná akcia, obecná knižnica sa isto  na 
budúci rok znovu do nej zapojí a veľmi 
rada príjme ponuku od občanov na čítanie.

Prichádza ukončenie školského roku. 
Prajem všetkých školákom a ich učiteľom 
príjemné prežitie voľna a ak máte chuť pre-
žiť leto  s knižkou, dvere knižnice počas 
prázdnin budú i pre vás otvorené.

vaša knihovníčka

Pasovanie prvákov 
do cechu čitateľov
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Pán Milan Kováč prijal pozvanie na bese-
du , ktorá sa uskutočnila  10.5.2017 a bola 
spojená s vyhodnotením literárnej súťaže 
na tému: Tvorba vlastnej knihy –,,Vymysli 
si svoj vlastný príbeh“. Besedy sa zúčastni-
li žiaci základnej školy i dospelí hostia. Po 
vyhodnotení literárnej súťaže sa besedova-
lo , panovala príjemná atmosféra. 

Pán farár, ktorého si naši občania  pamä-
tajú z obdobia, keď pôsobil v našej fare ako 
jeho správca, s humorom jemu vlastným 
porozprával o sebe a o svojom pôsobení na 
novom mieste  a svojej literárnej tvorbe . 

V našej knižnici sa nachádzajú  knihy, 
ktoré mu boli vydané, jeho básnická zbier-
ka Zastavenia, zbierka Hudba slovom ako i 
jeho  básnická zbierku Nežná. 

V súčasnosti je správcom fary v Hornej 
Marikovej a naďalej tvorí. V besede poho-
voril i o tom, akým nežiaducim smerom sa  
uberá tvorba mladých autorov , často  s po-
užitím vulgarizmov. Nedá mi nespomenúť, 
ako hovoril o tom, ako riešia postavenie 
nového dreveného kostola namiesto pô-
vodného, ktorý im zhorel. 

Zaujímavé je, že po postavení ho po 
vysporiadaní pozemkov premiestnia  na 
pôvodné miesto.  Deťom sa takisto ako 
dospelým páčila  beseda, bola pre nich 

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Jo-
zefa Miloslava Hurbana sa dňa 17.5.2017 
konala v obecnej knižnici beseda: ,,Štúrov-
ci v Strečne“ so spisovateľom  a básnikom 
Petrom  Cabadajom  .

Jeho pracovných pôsobiskom v súčas-
nosti  je  Matica slovenská v Martine.

Pôsobil i vo funkcii na Obecnom úrade 
v Terchovej, vtedy sa zaslúžil o vznik pod-
ujatia Cyrilometodské dni, aj o založenie 
novín Terchová. Peter Cabadaj bol ich 
prvým šéfredaktorom. Dal do povedomia 
obraz  obce s jánošíkovskou tradíciou. S 
jeho menom sa spája aj terchovský folklór-
ny festival Jánošíkove dni.

Popri príspevkoch pre časopisy sa lite-
rárne prezentoval  vydaniami množstva 
humoresiek i z tohto prostredia. Podieľa sa 
na tvorbe mnohých  dokumentov  zarade-
ných do Slovenského biografi ckého slov-
níka, Biografi ckého lexikónu Slovenska, 
do Slovníka slovenských spisovateľov 20. 
storočia, do Lexikónu slovenských žien, 
do publikácií Sprievodca slovenským za-
hraničím a Osobnosti Kysúc. Beseda bola 
veľmi poučná. Zúčastnili sa jej žiaci zák-
ladnej školy, ôsmaci a deviataci, ktorým 
téma ,,štúrovci“ nebola neznáma. Naša 
obec Strečno svojim rázovitým postave-
ním bola inšpiráciou i pre generáciu spi-
sovateľov zaradených do tejto kategórie. 

Pán Milan Kováč-bývalý správca našej farnosti  v obecnej knižnici

poučením i povzbudením do ich ďalšieho 
života. Ďakujeme, pán farár.

Vyhodnotenie literárnej súťaže :
1.stupeň ZŠ
1.Alenka Dubovská 

2.Sabinka Čišková
3.Kristínka Zajacová
2.stupeň Z Š
1.Tamarka Prieložná
2.Emka Troščáková
3.Lucia Ovečková

Každému, nielen Strečňanom, je známa 
báseň od Janka Bottu o Margite a Besnej, 
v tvorbe inšpirovala i Janka Kráľa či Karola 
Plicku vo svojej knihe o Slovensku. Známe 
sú  Povesti o hradoch, v ktorých sú spome-
nuté i naše dva hrady. Je dobré  nielen pre 
mladých poznať , odkiaľ pochádzame, že 

Štúrovci v Strečne
naša obec je unikátna svojim postavením 
a krásnym okolím. Nie je preto div, že ako 
jedna z mála  obcí je knižne spracovávaná, 
máme byť na čo hrdí. Pán Cabadaj nám to 
na  besede len potvrdil,  za čo mu i touto 
cestou ďakujem.

vaša knihovníčka
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23. a 24. júna sa rozhodli spoznať Strečno 
a tiež si tu na Športovom dni zasúťažiť čle-
novia  regionálneho klubu Spolku parkin-
sonikov Slovenska v Martine. 

Program a pobyt u nás im zorganizoval 
ich člen a náš občan Pavol Tavač. So svo-
jimi dojmami sa po oslovení redakciou 
Strečnianskeho hlásnika  jeho čitateľom 
ochotne podelila predsedníčka klubu vo 
svojom príspevku.

Aj napriek raňajšej búrke sme v piatok 
zavítali na Športový deň do obce pod hra-
dom Strečno. S obavami, či zmokneme, 
sme sa  rozhodli, že deň si pokaziť kvap-
kami nedáme. Strečňania sú milí a srdeční 
ľudia, aj slniečko začalo hriať, a tak sme 
úspešne otvorili naše športové dni. Veľmi 
milo nás privítala   zástupkyňa starostu 
obce Strečno pani Beáta Badibangová a 
taktiež prezident Rotary klubu Martin Ing. 
Ján Žiak. Športové hry sme začali bowlin-
gom, pokračovali stolným tenisom a na 
dvore hádzaním šípok na terč. Tridsaťse-
dem účastníkov  dostalo výborný guláš s 
voňavými koláčikmi od pani Tavačovej 
(všetci si pýtali recept). Deň sme zakon-

čili v penzióne Irenka, kde niekoľkí z nás  
prenocovali, aby na druhý deň podnikli 
výstupy na hrad Strečno a k pomníku pad-
lých francúzskych vojakov.

Vrelá vďaka patrí všetkým ochotným ľu-

Stretnutie parkinsonikov

Vážení známi - neznámi priatelia,
oslovujem Vás takto, pretože som sa na na-

šom Športovom dni parkinsonikov s mnohý-
mi z vás stretla. Vrelé a úprimné privítanie 
nás, ktorí denne bojujeme s nepochopením 
zdravých občanov, bolo pre nás balzamom 
na duši. Chcela som písať o našom Športo-
vom dni, ktorý sme u vás strávili, ale po pre-
čítaní si vášho Hlásnika,  rozhodla som sa 
prihovoriť sa k vám inak, z nášho pohľadu. 
Váš úvodník „Nech nikto nie je sám“ hovorí 
sám za seba. Môžem Vám iba potvrdiť, čo 
autorka navrhla, neváhajte a navštevujte 
svoj krásne vybavený denný stacionár.

Keď sme spolu s priateľom Vojtechom Nik-
schom pred troma rokmi zakladali náš regi-
onálny klub parkinsonikov, myslela som si, 
že nás bude tak 4-5 členov a dosť. Dnes je 
nás 40! Čo nás dalo dokopy?

Choroba, výmena skúseností, priateľská 
rada, spolupatričnosť..., sme na jednej lodi, 
aj keď ani jeden parkinsonik nemá rovnaké 
príznaky, rovnaké reakcie na lieky. A práve 
to  nás spája – výmena názorov, rady, posťa-
žovanie si, pomoc, pochopenie, ktoré nevie 
dať ani ten najbližší človek, aj keď by ako 
chcel, pretože nie je v koži parkinsonika a 
teda nevie sa vcítiť tak, ako ten druhý- par-
kinsonik.

Máte krásnu možnosť stretávať sa tak, ako 
kedysi naši predkovia na priadkach, berte to 
ako družné posedenie, spoločné záujmy. Keď 
chlapi môžu chodiť na pivo, vy zasa do vá-
šho klubu – stacionára. Spravte z neho klub 
a uvidíte, že vám prirastie k srdcu a deň bez 
neho vám bude prázdny. Všetko chce čas, 

ďom, ktorí prispeli k vydarenému poduja-
tiu nás parkinsonikov z celého Slovenska. 
Dobré meno obce budeme šíriť v L. Miku-
láši,  Košiciach,  Prešove, Zvolene, Bratisla-
ve a taktiež vo Vrútkach a Martine.

my sme tiež začali traja, po mesiaci dvad-
siati a dnes je nás koľko. Štyridsať. Dnes sme 
sa u vás na našich športových hrách stretli z 
rôznych častí Slovenska. 

Všetci títo ľudia budú šíriť dobré meno 
vašej obce, vašu ústretovosť a pohostinnosť.

A teraz pár slov o nás. Naše heslo je: „Po-
hyb je život, život je pohyb!“, pretože parkin-
sonik ak sa nehýbe, stuhne, a to je už veľmi 
zle.

Cvičíme, športujeme, plávame, tancuje-
me... všetko pre pohyb, ktorý nám pomáha 
prežívať.

Dnes  sa u vás zišlo 37 ľudí, ktorí prišli 
športom zabojovať s chorobou. Prišli nás 
povzbudiť aj členovia cvičenia TAI-CHI 

. Toto cvičenie pomáha nielen nám, ale aj 
chorým na sklerózu multiplex a taktiež cho-
roby pohybového ústrojenstva. Náš deň sme 
zakončili plavbou na pltiach. Touto cestou 
by som chcela poďakovať pltníkom za ich 
krásny  ľudský prístup . Bolo nám cťou po-
znať toľko skvelých ľudí.

Ďakujeme taktiež nášmu členovi Paľkovi 
Tavačovi a jeho manželke za pomoc pri or-
ganizovaní nášho podujatia a taktiež jeho 
mamičke za skvelé pohostenie.

Pevne verím, že sa na budúci rok zasa k 
vám vrátime. Dovidenia priatelia!

Za regionálny klub SPS Martin Slávka Bo-
bocká, predsedníčka klubu
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Prvý júnový víkend 3.- 4.6.2017  zamierili na  Liptov stovky 
mladých tanečníkov a muzikantov,

aby na 26. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky detských 
folklórnych súborov a  42. ročníku detského folklórneho festi-
valu POD LIKAVSKÝM HRADOM opäť predviedli výsledky 
svojej činnosti.

26. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklór-
nych súborov vyhlásilo  Národné osvetové centrum a spolu s 
ním podujatie pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v zria-
ďovateľskej pôsobnosti ŽSK, mesto Liptovský Mikuláš a  obec 
Likavka s fi nančným prispením Fondu na podporu umenia a 
ŽSK.

Na tento ročník súťažnej prehliadky postúpilo z prihlásených 
420 kolektívov až na celoštátnu úroveň  14 kolektívov, čo je  
spolu 500 účastníkov.

Tento ročník súťaže priniesol niekoľko organizačných zmien. 
Prvou bolo výberové kolo, ktoré nasle-
dovalo po všetkých krajských kolách a 
porota v ňom z udelených návrhov na 
postup vybrala postupujúcich na ce-
loštátne kolo.

O tom, kto z návrhov zo všetkých 8 
krajských súťaží postúpil,  rozhodla 
porota celoštátnej prehliadky 15.5. 
2017 na spoločnom výberovom zasad-
nutí.

V Liptovskom Mikuláši a v Likav-
ke sa kompletne predstavili tieto ko-
lektívy: DFS Nagy Csali- Šamorín, 
DFS Kornička- Trenčín, DFS Zornič-
ka- Zvolen, DFSk Hajovček- Strečno, 
DFS Sendergö- Šahy, DFS Cifroško- 
Vranou nad Topľou a DFS Jadlovček- 
Margecany, DFS Stavbárik zo Žiliny, 
DFS Malá Rakonca z Fiľakova, DFS 
Hájik z Rimavskej Soboty, DFS Malý 
Vtáčnik z Prievidze, DFS Kopaničiari 
z Myjavy, DFS Želiezko z Košíc a  DFS 
Borosthyán z Rožňavy.

Vzhľadom na veľmi vysokú úroveň 
tohtoročnej prehliadky  rozdelila po-
rota  súťažiacich  len do dvoch pá-
siem- strieborného a zlatého. Okrem toho udelila aj osobitné 
ocenenie.

Titul Laureát súťažnej prehliadky získali dva folklórne súbory 
DFS Nagy Csali zo Šamorína a DFS Jadlovček z Margecian. V 

celkovom hodnotení bola  DFSk Ha-
jovček  ocenená strieborným pásmom.

Cenu Klimenta Ondrejku na počesť 
spoluzakladateľa hnutia Pri prame-
ňoch  získal na základe hlasovania 
zúčastnených vedúcich súborov DFS 
Malý Vtáčnik z Prievidze.

DFsk Hajovček je už druhou gene-
ráciou detí, ktorá pokračuje v ucho-
vávaní folklóru- vedomostí ľudu, aj 
nášho dedičstva v Strečne  a detského 
folklóru. 

Nakoľko na celoštátnej súťaži boli 
naše deti vekovo najmladšie, o to väč-
šie úsilie vynaložili a aj krásne uspeli. 
Oceňujeme a vážime si aj snahu a po-
moc rodičov. Bez nej by sme organi-
začne nezvládli trojstupňovú súťaž.

Deťom a rodičom želáme kráse a za-
slúžené prázdniny. Aby sme sa v sep-
tembri zišli zdraví a veselí. Ďakujem aj 
mládeži z FSk Hajov za síce náročný, 
ale úspešný rok.

Ďakujeme aj ZŠ SNP v Strečne a OU Strečno za podporu na-
šej  činnosti. 

S úctou a láskou uchovávame VEDOMOSTI  ĽUDU.
Ľ.Kučerová

Striebro z Celoštátnej prehliadky v Likavke pre DFSk Hajovček



10. strana 3/2017

PERFEKTNE POKROKOVÉ
Už viac ako 100 rokov naše výrobky a služby neprestajne zlep-

šujeme a inovujeme. Vďaka tejto dlhej ceste a skúsenostiam, ktoré 
sme na nej získali, dokážeme navrhovať a vytvárať riešenia a vý-
robky pre kuchyne, ktoré svojou kvalitou vynikajú každý deň vo 
viac ako 100 miliónoch domácností po celom svete.

NEUVERITEĽNE PÔSOBIVÉ
Pri navrhovaní našich výrobkov a systémov dbáme nielen na 

krásu, ale aj na jednoduchosť používania. Starostlivo vyberané 
materiály a najpokrokovejšie metódy výroby zaručujú, že kuchyňa 
vám bude dlho slúžiť.

NAŠIM POSLANÍM JE VYTVÁRAŤ KRÁSU
Spoločnosť Franke je spoločnosťou pre ľudí. Je naším poslaním 

inšpirovať a nadchýnať vás. Vytvárame preto riešenia, ktoré vám 
vyčaria úsmev na tvári a dodajú pocit, že ste výnimoční. Chceme 
vám ponúkať výrobky, ktoré skutočne skvalitnia váš život. Tento 
cieľ nás motivuje k vytváraniu krásy.

 
PREČO FRANKE?

„Naša cesta začína vo viere v in-
dividuálnu dokonalosť. Byť glo-
bálnym lídrom v našom odvetví a 
atraktívnym zamestnávateľom je 
výsledkom náboru a motivovania 
správnych ľudí, ktorí reprezentujú 
našu značku. Veríme, že nie ste len 
tvár v dave – vy robíte rozdiel!“ 

Beat Sigrist, riaditeľ pre ľudské 
zdroje Franke Group 

Prečo ísť k nám? Pretože si dobrú práce ceníme.

• Naša zamestnávateľská fi lozofi a je postavená na hodnotách 
skupiny FRANKE:

 o Aktivizácia ľudí
 o Posilnenie tímovej práce
 o Konať podnikavo
 o Poskytovanie riešení
 o Byť zodpovedný

• Ponúkame atraktívne mzdové ohodnotenie s prihliadnutím na 
náročnosť pracovného miesta a mieru zodpovednosti

• Výsledky pracovného výkonu odmeňujeme prémiovým alebo 
bonusovým systémom

• Dvakrát ročne vyplácame svojim zamestnancom dovolenkové 
odmeny

• Oceňujeme významné pracovné i životné jubileá
• Príplatky a náhrady mzdy poskytujeme nad rámec zákonných 

noriem – snažíme sa vytvárať prijateľný priestor pre prácu aj osob-
ný život

• Poskytujeme platené voľno pre rodičov s malými deťmi
• Nadštandardne prispievame na stravné lístky a poskytujeme 

ich za čerpané dovolenkové obdobia
• Prispievame na dôchodkové sporenie
• Ponúkame priestor na profesijný aj osobný rozvoj – školenia, 

workshopy, medzinárodné projektové tímy
• Zamestnancom dávame darčekové poukážky a zľavy na naše 

výrobky

Všetky voľné pozície nájdete na:  www.franke.profesia.sk.
Vaše životopisy zasielajte v slovenskom jazyku na po-

zície do výroby a na pozície do kancelárie aj v anglic-
kom jazyku na E-mail adresu:  ks-kariera.sk@franke.com 
alebo na poštovú adresu:

 
 FRANKE SLOVAKIA s.r.o.
 M.R.Štefánika 71
 010 01 Žilina
 041/7336 222

FRANKE SLOVAKIA s.r.o.

KRÁSA TRADÍCIE

Beat Sigrist, riaditeľ pre ľudské 

Spoločnosť Franke bola založená v roku 1911 a jej základným ka-
meňom sa stalo presné technické vyhotovenie a tradičné remeselné 
majstrovstvo. Ani o 100 rokov neskôr sme na tieto princípy a staveb-
né základy nezanevreli. Napriek tomu, že niektoré veci sa nemenia, 
sme hrdí aj na svoju prispôsobivosť: neustále hľadáme nové spôsoby, 
ako vyhovieť meniacim sa potrebám a životnému štýlu našich zá-
kazníkov. Vďaka tejto kombinácii povedomia o tradičných postu-
poch a orientácie na budúcnosť sme sa stali najväčším výrobcom 
kuchynských drezov na svete. 



11. strana3/2017

Mládežnícky hráč mesiaca v MŠK: Ľubomír Belko

Akadémia MŠK a jej mládežnícke tímy si momentálne vychutnávajú zaslúžené voľno po 
dlhej sezóne, no najlepší trénujú, aj keď sa oddychuje. Aj v novej sezóne 2017/2018 budú 
môcť tí najlepší školáci a futbalisti v jednom zažiť atmosféru šatne „A“-tímu a zatrénovať si 
pod odborným vedením. Prvým talentom a vzorným žiakom, ktorý si zatrénoval s hlavným 
tímom v novom ročníku, bol Ľubomír Belko, momentálne brankár U15 MŠK, ale i reprezen-
tant Slovenska v tejto vekovej kategórii, ktorý začínal ako žiak na našom trávniku. 

Zároveň bol premiérovým brankárom v ankete mládežník mesiaca, a tak sa aktuálny maj-
ster Slovenska v starších žiakoch, ktorý na fi nálovom turnaji v Poprade zvíťazil a pritom 
neinkasoval ani gól, zlepšoval pod vedením trénera brankárov Miroslava Semana. 

Predtým ho privítali v kabíne „Á“čka, kde sa stretol s hráčmi a  tiež mu zablahoželali tréner  
Adrián Guľa a prvý brankár Miloš Volešák.                                                                               /r/

Naši turisti nezaháľajú a aj tento rok sa 
vydali spoznávať krásy nášho Slovenska.

V apríli sme sa vydali na neďaleký Veľký 
Manín pri Považskej Bystrici. Tento 891 m.
n.m. vysoký kopec nie je náročný no z jeho 
úbočí sú pekné výhľady na považskobys-
trickú dolinu. Túru sme začali v Považskej 
Teplej. Počas nášho výletu sa konala Jilem-
nického 25. Keďže trasa tohto známeho 
pochodu viedla opačným smerom ako bol 
náš cieľ, nepridali sme sa k ostatným účast-
níkom. Najskôr sme navštívili bývalú školu 
Petra Jilemnického v Kostolci a potom sme 
už stúpali na samotný vrchol.  Chodník 
bol príjemný, až pokým sa nám nestratil a 
my sme trošku poblúdili. Ale aj to patrí k 
turistike :). Nakoniec sa nám všetkým po-
darilo absolvovať výstup na vrchol a cestou 
späť sa potešiť krásnymi výhľadmi na Po-
važskú Bystricu a okolie. Na tejto akcii sa 
nás stretlo 35 turistov.

Po tradičnom májovom výstupe na Po-
lom, kde sme mimochodom napočítali 360 
turistov zo Strečna, sme sa opäť rozhodli 
spojiť turistiku aj so vzdelávaním. Náš tra-
dičný autobus s tigrom nás 3. júna doviezol 
do okolia Uhrovca. Najskôr sme vystúpali 
na Uhrovecký hrad, kde dobrovoľníci stá-
le pracujú na jeho obnove. Odtiaľ sme sa 
vydali k pamätníku na Jankovom vŕšku. 
Tu sme sa konečne dočkali aj vytúženého 
zlatého občerstvenia s penou, pretože bolo 
naozaj horúce počasie. Po obvyklom fotení 
pri pamätníku, sme sa vydali na cestu späť 
do Uhrovca. Tu na nás čakala vzdeláva-
cia časť nášho výletu – návšteva rodného 
domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dub-
čeka. Na tomto výlete nás bolo takisto 35 
turistov.

Dušan Ďurčo

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

26. júna sa v sále KD uskutočnilo pravi-
delné uvítanie detí do života. Spoločne so 
zástupcami obce ich privítali deti z mater-
skej skôlky.
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V dnešnom čísle prinášame rozhovor s uči-
teľom telocviku na ZŠ v Strečne, Mgr. Jaro-
slavom Štefk om.

Za nie veľa rokov, čo u nás pôsobí, využil 
možnosti telocvične na vyvolanie záujmu o 
volejbal u detí a už aj mládeže a jeho výsled-
ky sa premietajú i do úspešného pôsobenia v 
regionálnych i celoštátnych turnajoch. 

S akými predstavami ste prišli do Streč-
na? Poznali ste podmienky a predpoklady 
na naplnenie  práce učiteľa telocviku?

Pravdupovediac, keď som v roku 2011 po-
sielal žiadosti o prijatie do zamestnania ako 
učiteľ TV (zariadení, kam som posielal žia-
dosť, bolo cca 15), tak mojím cieľom bolo 
robiť túto prácu len dovtedy, kým si neroz-
behnem vlastné podnikanie (to mal byť rok, 
max. dva) v odvetví, ktoré je mojou špecia-
lizáciou, a to je kondičný tréner. Potom som 
dostal pozvanie zo ZŠ SNP Strečno. Z tých 
škôl, odkiaľ mi prišla odpoveď, bolo toto 
pozvanie úplne prvé, čo s odstupom času 
vnímam ako celkom „zaujímavý“ moment 
pokiaľ ide o moje pôsobenie v obci. Do 
tohto okamihu som vôbec nepoznal pod-
mienky a predpoklady na naplnenie práce 
učiteľa telocviku v Strečne. Avšak od tohto 
momentu sa stali dve kľúčové veci, ktoré v 
podstatnej miere ovplyvnili moje myslenie 
v tomto smere. Jedna z nich sa stala, keď 
som prvýkrát vstúpil do obecnej telocvič-
ne. Predstava, že toto je priestor, kde by 
som mal tráviť svoj čas, vo mne vyvolala 
veľmi pozitívne pocity, ktoré mám v pod-
state ešte aj dnes, vždy keď tam vstúpim. A 
druhá podstatná vec, ktorá zmenila moje 
myslenie, bola už samotná práca so streč-
nianskymi deťmi a mládežou, ktorá mi tak-
tiež dodávala a dodnes dodáva neskutočné 
množstvo pozitívnej energie. Preto aj na-
priek tomu, že vlastné podnikanie už mám 
dávno v plnej miere rozbehnuté, sa aj dnes 
po 6 rokoch, ktoré tu v Strečne už som, stále 
snažím robiť maximum, aby som tu mohol 
aj naďalej pôsobiť a pracovať s miestnymi 
deťmi a mládežou. Aj keď skĺbiť dve práce, 
rodinu a starať sa o volejbalové združenie 
nie je vždy úplne jednoduché.

Volejbal mal určité zázemie medzi nie-
koľkými nadšencami tejto hry, ktorí však 
patrili do strednej a staršej generácie. 
Ako sa vám podarilo podnietiť žiakov pre 
túto hru?

To, či v dnešnej dobe dokážete deti a naj-
mä mládež podnietiť k tomu, aby robili ne-
jakú činnosť bez toho, aby ste ich do toho 
museli nútiť, ovplyvňuje viacero faktorov. 
Ale jeden z nich je podľa mňa veľmi pod-
statný. Myslím si, že je dôležité, aby ste sami 
boli naozaj „zapálený“ pre tú činnosť, ktorej 
chcete, aby sa venovali. Nezaručí vám to, že 
uspejete, ale je tam veľký predpoklad, že by 
sa vám to mohlo podariť. A v tomto prípade 
mám pocit, že to, že sa podarilo deti a mlá-
dež v Strečne podnietiť k volejbalu, je najmä 

Mesiac máj sa v obci Strečno nesie v 
duchu viacerých športových akcií a 

medzi tie väčšie patria určite aj turnaje na-
šej volejbalovej mládeže. Tie najdôležitejšie  
sa konali na domácej pôde v našej obecnej 
telocvični a svoje športové umenie na nich 
prezentovali naši chlapci a aj naše šikovné 
dievčatá.

Prvým z týchto podujatí bol turnaj s ná-
zvom Strečniansky chlapčenský volejbalo-
vý pohár 2017,  ktorý sa konal 10.5.2017. 
Na tomto podujatí sa predstavili štyri vo-
lejbalové družstvá, konkrétne : Martinská, 
Varšavská a domáci organizátori postavili 
dva tímy s názvom Strečno 1 a Strečno 2. 

Vzhľadom na zloženie jednotlivých tímov 
sa očakávala vysoká úroveň zápasov. Tieto 
predpoklady sa napokon naozaj potvrdili, 
keďže kvalitatívna úroveň bola vo viace-
rých zápasoch naozaj veľká a chlapci pred-
vádzali počas celého turnaja divácky veľmi 
atraktívne volejbalové akcie. O to cennejšie 
je napokon víťazstvo tímu Strečno 2, kto-
rý vyhral všetky tri svoje zápasy, (aj keď s 
družstvom Strečno 1 otočil z nepriaznivé-
ho stavu 0:1 na sety. No chlapci napokon 
zápas zvládli a vyhrali 2:1 /tiebreak 15:9/ na 
sety). Tím Strečno 2 (Robo Taraba, Samo 
Melo, Andrej Zaťura, Andrej Jankulár, Ja-
kub Pavlina, Jakub Peťko, Adrian Bárta) sa 
tak nakoniec stal celkovým víťazom tohto 
podujatia. K tomuto úspechu im srdečne 
gratulujeme. Druhé miesto obsadili chlapci 
z Martinskej a tesne tak predbehli družstvo 
Strečna 1 (Tomáš Oberta, Majo Beháň, Ši-
mon Chovanec, Matúš Taraba, Miro Melo, 
Dominik Haluška), ktoré v konečnom úč-
tovaní získalo „bronzovú“ priečku. Na štvr-
tom mieste sa umiestnili mladí volejbalisti 
z Varšavskej.

Druhým dôležitým podujatím, ktoré sa 
konalo v mesiaci máj (16.5.2017) v našej 
obecnej telocvični, bol Strečniansky diev-
čenský volejbalový pohár 2017. Na tomto 
podujatí sa predstavili štyri volejbalové 
družstvá, konkrétne: Belá, Varín a aj na tejto 

Strečniansky mládežnícky volejbal
akcii domáci organizátori postavili dva do-
máce tímy s názvom Strečno 1 a Strečno 2. 

Jednotlivé zápasy boli veľmi vyrovnané a 
aj divácky atraktívne, keďže nebola núdza 
o dramatické momenty. Jeden z takýchto 
momentov sa odohral v druhom zápase, 
kedy Strečno 1 vyhralo (ako jediné druž-
stvo na turnaji) zápas s družstvom Strečno 
2 po neuveriteľne dramatickej koncovke 
až v tiebreaku pomerom bodov 20:18. V 
ďalšom priebehu však tím Strečno 2 „ne-
zložil zbrane“, zabojoval a ďalšie dva zá-
pasy vyhral  suverénne v pomere 2:0 na 
sety. A keďže tím Strečno 1 nezvládol po-
sledný zápas s Belou a prehral 0:2 na sety, 
tak o víťazovi turnaja musel v konečnom 
účtovaní rozhodnúť pomer získaných a 
stratených setov (3 tímy mali zhodne dve 
výhry a jednu prehru). Vzhľadom na tieto 
okolnosti sa nakoniec víťazom celého pod-
ujatia stalo družstvo Strečno 2 (Klaudia 
Štadániová, Anet Benedigová, Gabika Ku-
ricová, Ema Hanková, Dominika Sokolov-
ská, Miška Zaťurová, Tánička Kadašiová, 
Vanesska Obertová), k čomu im srdečne 
gratulujeme. Na druhej priečke sa napokon 
umiestnila Belá. Bronzovú priečku obsadil 
tím Strečno 1 (Rebeka Dudusová, Marga-
rétka Kadašiová, Monika Zaťurová, Leika 
Ilovská, Paťka Zrelicová, Bronka Tichá, 
Zorka Obertová, Natália Obertová, Lujza 
Klocáňová, Anetka Melová, Nellka Hrbe-
ková, Kika Špirková). Na štvrtom mieste sa 
umiestnilo družstvo z Varína. 

Touto cestou by sme chceli poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii 
týchto podujatí. Osobitne tiež Andrejke 
Funtikovej, ktorá nám pomáhala s foto-
dokumentáciou, Marošovi Zrelicovi, ktorý 
prevzal na seba tú najzodpovednejšiu úlo-
hu a počas celého turnaja rozhodoval jed-
notlivé zápasy. A taktiež Michalovi Klocá-
ňovi, ktorého hudobný sprievod dodal celej 
akcii tú správnu atmosféru. Ďakujeme.

Mgr. Jaroslav Štefk o
Predseda o.z. VOLLEYBALL STREČNO



13. strana3/2017

preto, že sa mi podarilo na nich preniesť ten 
„môj zápal“, ktorý ja pre volejbal, šport a 
pohyb ako taký mám.

Zanedlho po vašom príchode sme mohli 
registrovať chlapcov i dievčatá pod vyso-
kou sieťou nielen na hodinách telesnej vý-
chovy, ale i v rámci krúžkov a následných 
tréningov a ich hráčska prax a talent vám 
dala odvahu zúčastňovať sa i turnajov. 
Ako dlho trvalo, kým ste sa zúčastnili 
prvej konfrontácie a aké boli výsledky?

Prvá myšlienka prihlásiť sa na nejakú sú-
ťaž vznikla po približne 2 a pol roku, kedy 
sme sa s chlapčenským družstvom prihlásili 
na okresné majstrovstvá vo volejbale žiakov 
ZŠ. Výsledok z tohto podujatia nakoniec 
prekonal očakávania nielen samotných 
chlapcov, ale aj moje. Pretože chlapci tento 
turnaj vyhrali a hneď pri svojej prvej súťaž-
nej skúsenosti tak získali titul – Majster ži-
linského okresu vo volejbale žiakov ZŠ.

Nasledovali ďalšie. Ktoré výsledky boli 
najvýraznejšie, resp. ktoré si najviac ce-
níte?

Na základe tohto prvého úspechu sa 
chlapci prebojovali na krajské majstrovstvá, 
kde ich od celkového úspechu delil len je-
den set. Čo bol tiež veľký výsledok. No naj-
výraznejší úspech sa podaril o rok neskôr,  
kedy sa chlapcom po úspechu na okresných 
majstrovstvách podarilo vyhrať aj majstrov-
stvá krajské a postúpiť tak na celoštátne 
majstrovstvá v Liptovskom Mikuláši, kde sa 
predstavilo 8 najlepších družstiev z celého 
Slovenska a chlapci tam obsadili pekné 6. 
miesto. Ale veľmi si cením aj výkony na-
šich mladých volejbalistov z našich domá-
cich turnajov, kde najmä chlapci dokázali 2 
roky po sebe poraziť ZŠ Martinskú, ktorá už 
posledné roky funguje ako volejbalová aka-
démia. A nezanedbateľné je aj tohtoročné 
víťazstvo našich dievčat na turnaji v Belej, 
kde na ceste za celkovým triumfom museli 
poraziť aj hráčky zo ZŠ Gorazda, z ktorých 
viacero tiež pôsobí vo volejbalových akadé-
miách.

Dnes sústreďujete okolo seba viac ako 
šesťdesiat amatérov – dospelých, mládež, 
žiakov, mužov i ženy. Billboard v telo-
cvični ich všetkých predstavuje. O.z. Vol-
leyball Strečno podporuje tiež nadáciu 
Kvapka nádeje. Čo by ste si priali pre pro-
pagáciu a reálne výsledky tejto humánnej 
aktivity?

Nadácia Kvapka nádeje je charitatívna 
organizácia, ktorá pomáha onkologicky 
chorým deťom a spojenie nášho volej-
balového združenia s touto nadáciou je 
zamerané hlavne na dva ciele. V prvom 
rade chceme naše deti a mládež viesť pro-
stredníctvom športu k určitým životným 
hodnotám, o ktorých sme nielen ja, ale aj 
ľudia, ktorí mi pomáhajú, presvedčení, že 
majú v živote naozaj zmysel a ktoré, keď si 
osvoja, by im v budúcnosti mohli pomôcť 

prežiť šťastnejší a spokojnejší život. A me-
dzi tieto hodnoty patri určite aj fakt, že si 
dokážeme uvedomiť a vážiť to, čo máme. 
Najmä, ak sa bavíme o zdraví. Pretože to 
je to najcennejšie, čo máme. A verím, že 
spojenie s nadáciou Kvapka nádeje nám a 
našim deťom bude pomáhať a stále pripo-
mínať, že to nie je samozrejmosť. Vždy, keď 
na to v dnešnom uponáhľanom svete poza-
budneme. Tým druhým a určite minimálne 
rovnako dôležitým cieľom tohto spojenia 
je niekomu, koho postretol takýto ťažký ži-
votný osud, naozaj aj reálne pomôcť. A ja 
som presvedčený, že aj keď je to zatiaľ „len“ 
vo forme propagácie tejto nadácie a osvety 
medzi ľuďmi, tak tým, že to bude propa-
gované prostredníctvom našej organizácie 
ako takej, ktorej členovia sa zúčastňujú na 
rôznych športových, ale aj kultúrnych pod-
ujatiach nielen na regionálnej, ale aj celo-
slovenskej úrovni, tak je vytvorený veľký 
predpoklad, že sa aj vďaka volejbalistom zo 
Strečna o tomto projekte dozvie niekto, kto 
sa neskôr rozhodne, či už finančne alebo 
napríklad ako darca kostnej drene, pomôcť 
týmto onkologicky chorým deťom. Aj keď 
musím priznať, že v hlave nosím viacero 
nápadov, vďaka ktorým by sa v budúcnosti 
„Volleyball Strečno“ vedel v tejto charitatív-
nej oblasti angažovať tiež finančne. No to by 
som v tejto chvíli nerád predbiehal :-) Kaž-
dopádne, ak by takáto naša forma podpory 
mala v budúcnosti pomôcť zachrániť čo i 
len jeden ľudský život, tak si myslím, že to 
celé má zmysel. 

Ako vnímate záujem verejnosti o volej-
bal v obci, keď sa cez vašu prácu a podpo-
ru ďalších nadšencov dostal prakticky do 
každej rodiny?

V prvom rade by som chcel povedať jed-
nu veľmi dôležitú vec. To, že sa volejbal v 
Strečne rozrástol do takých rozmerov, aké v 
súčasnosti má, nie je naozaj len moja záslu-
ha. Je za tým skutočne viacero ľudí, ktorí mi 
s tým pomáhajú. Či už z tej staršej, ale v sú-
časnosti už aj z mladšej generácie. Bez tých-
to ľudí by to určite nebolo možné robiť na 
takej úrovni a v takom rozsahu, aký to mo-
mentálne má. A preto by som sa im chcel aj 
touto cestou veľmi pekne poďakovať za ich 
pomoc a podporu. Naozaj si to nesmierne 
vážim. A pokiaľ ide o záujem verejnosti o 
volejbal v obci, tak ten vnímam veľmi in-
tenzívne. Možno aj preto, že ten záujem je 
omnoho väčší, ako som si pôvodne pred-
stavoval. Čomu sa na jednej strane naozaj 
teším, no na strane druhej, je to zároveň aj 
veľký záväzok do budúcna. A už dnes je viac 
- menej isté, že ak to takto pôjde ďalej, tak je 
len otázkou času, kedy budeme musieť vy-
riešiť 2 problémy. Prvý bude určite kapacita 
už jestvujúcich športovísk v obci, o ktorých 
sa už dnes dá povedať, že sú veľmi blízko 
svojej maximálnej vyťaženosti. A ten druhý 
bude s veľkou pravdepodobnosťou perso-

nálny, keďže s pribúdajúcimi členmi v mlá-
dežníckych kategóriách bude určite nutné, 
aby pribudli aj ďalší ľudia ochotní pomôcť 
pri výchove tejto mládeže.

Posledná otázka je obligátna, ale mys-
lím, že každý, kto je v kontakte s touto pre 
nás relatívne novou masovou možnosťou 
aktívne tráviť voľný čas, by bol zvedavý, 
aké sú vaše ďalšie plány  a či vidíte i iné 
možnosti pre súčasný životný štýl – rastú-
ci záujem o rekreačný šport v našej obci?

Ak dovolíte, najskôr by som odpovedal 
na druhú časť vašej otázky, že či vidím i 
iné možnosti pre súčasný rastúci záujem o 
rekreačný šport v obci Strečno. Osobne si 
myslím, že obec Strečno má v tomto smere 
neuveriteľne veľký potenciál, o ktorom väč-
šina obcí môže len snívať. A môj pohľad na 
túto tému je založený na viacerých reálnych 
faktoch, ktoré som si za dobu, čo v Streč-
ne pôsobím, už nielen všimol, ale sám sa o 
nich aj presvedčil. Pokúsim sa ich v skrat-
ke opísať. Strečno má veľmi dobrú polohu 
a v podstate aj dostupnosť vzhľadom ku 
krajskému mestu Žilina. Dôkazom toho je 
aj stále sa rozrastajúci priemyselný park v 
obci. S tým úzko súvisia aj ďalšie možnosti 
rozvoja a rozrastania sa obce v budúcnos-
ti. To znamená, že ľudí, ktorí budú chcieť 
športovať, tu  bude určite  skôr pribúdať 
ako ubúdať. Taktiež veľký predpoklad pre 
naplnenie tohto potenciálu vidím aj v sú-
vislosti s množstvom plôch, ktoré sa v obci 
nachádzajú a mohli by byť využité na tento 
účel. A celý tento športový potenciál je v 
obci podporený tromi veľmi dôležitými pi-
liermi. Okrem toho, že sa tu už nachádzajú 
športové kluby s dlhoročnou tradíciou (fut-
bal, stolný tenis) , mnohopočetné športové 
združenia (volejbal, turistika), prípadne 
celkom slušne zastúpené partie nadšencov 
s chuťou športovať (basketbal), tak je tu 
obrovský ľudský potenciál. A to jednak v 
deťoch a mládeži, ktorá ak je správne mo-
tivovaná, tak rozhodne má chuť športovať 
a hýbať sa. Ale ten potenciál vidím taktiež 
v dospelých, keďže za posledných 6 rokov, 
ktoré tu pôsobím, sa tu stretávam s veľkým 
množstvom šikovných ľudí, o ktorých som 
presvedčený, že by vedeli priložiť ruku k 
dielu a pomôcť tento potenciál naplniť v 
maximálnej možnej miere. Takže ja to v 
tomto smere vidím veľmi pozitívne a v bu-
dúcnosti bude záležať už len na samotných 
občanoch a kompetentných ľuďoch, ktorí o 
týchto veciach v obci rozhodujú, že či bude 
tento obrovský potenciál, ktorý Strečno má, 
nakoniec aj naplnený. Pretože všetko ostat-
né tu už je :-) A aby som odpovedal aj na 
prvú časť vašej otázky, tak moje budúce plá-
ny v súvislosti so strečnianskym volejbalom 
sa nesú v podobnom duchu. Moja snaha je 
do budúcna rozvíjať miestny volejbalový a 
športový potenciál v maximálnej možnej 
miere, v akej budem vedieť a vládať :-)
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Žilinskí futbalisti a žilinský futbal vše-
obecne robí svojim fanúšikom v posledných 
rokoch skutočné potešenie. Neboli sme zvyk-
nutí na úlohu lídra v slovenskom a už vô-
bec nie federálnom kontexte. No od sezóny 
2001/2002 po práve skončenú sezónu muž-
stvo dospelých oslavovalo titul sedemkrát. 
A nie sú to len výsledky Á-čka. Koncepčná, 
profesionálna a na slovenské pomery nad-
štandardná práca akadémie sa premieta 
i do víťazných umiestnení mládežníckych 
družstiev a odchove talentov, ktorí sa ne-
strácajú ani v kluboch najzvučnejších mien. 
Tohtoročný siedmy titul získal MŠK už päť 
kôl pred koncom súťaže... Strečnianski plt-
níci ich z vďaky za výsledky, výkony a prvé 
miesto pozvali na oslavu i na svoje plte. 

Vedenie klubu túto ponuku privítalo, a 
tak 17. mája sa všetci doobeda stretli na 
Barierovej. Majstri priniesli i pohár Esen-
cia hry – víťaznú trofej Fortuna ligy. Pltní-
ci ich privítali, poďakovali za reprezentáciu 
rodného mesta (takmer všetci sa narodili 
v žilinskej pôrodnici) a s hlavnými prota-
gonistami klubu – majiteľom Jozefom An-
tošíkom, trénerom Adriánom Guľom, ka-
pitánmi Viktorom Pečovským a Michalom 
Škvarkom si na úspech i budúce výsledky v 
pohárovej Európe i následnej sezóne pripi-
li šampanským. A naplnili pohár treskou, 
ktorá sa už stáva symbolom žilinského fut-
balu.

Majiteľ klubu MŠK Žilina v príhovore 
poďakoval za pozvanie i za udržiavanie tra-
dície pltníctva, ktoré bolo zrejme najdôle-
žitejšou formou dodávky dreva – suroviny 
na výrobu papiera do Celulózky. Celulózka 
vo svojich formách sa stala najdôležitejším 
a nakoniec jediným vlastníkom žilinského 
futbalu v tejto najúspešnejšej dobe. Ako 
uviedol Jozef Antošík,  i Villa Nečas bol 
pôvodne sklad soli, čo bol tiež významný 
obchodný artikel dovážaný po Váhu.

Potom už všetci nasadli na päť pltí vede-

ných pltníkmi, ktorí tentoraz mali na kro-
joch i majstrovské šály a zástupca pltníckej 
spoločnosti i dres s podpismi, ktorý tak 
ako dres žilinských hokejových majstrov 
zo sezóny 2005/2006 môže odteraz každý 
návštevník aj  s podpísaným veslom vidieť 
na Gazdovskom dvore.

Cesta potešila každého. Pltníci sa stretli 
so svojimi obľúbencami a hráči i realizačný 
tím videli, že v nich majú úprimne sa radu-
júcich, nie všedných fanúšikov. 

Treska svoju ouvertúru na pltiach zvládla 
tiež a zožala úspech u každého. Tento už 
tradičný bufetový pokrm poznajú a vy-
hľadávajú, a so súčasnou kvalitou rastie i 
jeho trhová hodnota. Nie až tak ako vy-
chádzajúcich hviezd žilinského futbalu, no 
životnosť má zrejme dlhšiu ako vrcholový 
športovec. 

Pltníci sa teda opäť pozitívne predstavili. 
Nielen že si uctili svojich reprezentantov, 
ale tiež zviditeľnili Strečno s jeho krása-
mi celému Slovensku cez vstupy verejno-
právnej STV i komerčných televízií JOJ a 
Markíza a cez video na ofi ciálnom portáli 
MŠK, kde stále môžeme vidieť i počuť ži-
linské majstrovské chorály – MŠK Žilina, 
na Slovensku najlepšia či My sme majstri, 
no a čo. A vôbec vysoko pozitívnu atmo-
sféru tohto stretnutia. I ako chutí treska s 
rožkom.

Žreb našim šampiónom pridelil do 
druhého predkola Ligy majstrov FC Ko-
daň. Súpera, ktorého ak chcú pokračovať 
vo svojej tohtoročníkovej spanilej jazde, 
musia vyradiť. I strečnianski pltníci a ďalší 
Strečňania im budú chcieť svojím povzbu-
dzovaním v tejto ťažkej úlohe pomôcť. 
Svojimi výkonmi si to zaslúžia a početnej-
šia podpora fanúšikov v budúcnosti, ktorá 
im však často chýba, bude vždy ocenením 
ich práce a zjavným prejavom nášho vzťa-
hu ku klubu a futbalu.   

/pa/

Šampióni na pltiach

Fond Mikroprojektov
Prioritná os 1 

„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúr-
neho dedičstva cezhraničného územia“
Modernizácia a nový rozmer 
sprístupnenia krás Strečna a 

okolia
Spolufi nancované z fondov 

Európskej únie
Žiadateľ:  
Obec Strečno (vedúci partner projektu) 
www.strecno.sk
Cezhraničný partner:
Obec Jaworze; www.jaworze.pl
Typ projektu:
Individuálny
Opis a ciele projektu:  
Vybudovanie rozhľadne na kopci Špicák 

– na mieste s najlepšími rozhľadovými po-
mermi na prírodné, kultúrne a historické 
zaujímavosti Strečna a okolia. Rozšírenie, 
doplnenie a obnova Náučného chodníka 
Strečnianskym chotárom  - vytýčenie a 
označenie 3,3 km novej trasy Náučného 
chodníka, inštalácia 3 ks informačných ta-
búľ, 4 ks cyklostojanov a 3 ks oddychových 
lavičiek. 

Realizácia projektu bude mať význam-
ne pozitívny vplyv na predstavenie krás 
Strečna a okolia. Je situovaná na hlavné 
turistické trasy a na cyklomagistrále Mar-
tin – Bielsko–Biala. Doplnenie a rozšírenie 
ponuky aktivitami projektu zvýši záujem 
o región žiadateľa a bude mať významne 
podporný vplyv na aktivity  vedúce k trva-
lo udržateľnému rozvoju prihraničia.

Obdobie realizácie: 
03/2017 – 01/2018
Hodnota projektu:            36 416,88 Euro
Európsky fond regionálneho rozvoja 

(ERDF):                   85 % (30 956,04 Euro)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu:  
                                   10% (3 641,88 Euro)
Vlastný vklad obce Strečno: 
                                     5% (1 820. 96 Euro)

„Poľsko – slovenské partnerstvo k 
spoločnému rozvoju“

Program Interreg V-A Poľsko – Slo-
vensko 2014 – 2020
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Za krásneho horúceho počasia, týždeň po 
sezóne, sa  25.6.2017  na  futbalovom ihrisku 
v Strečne uskutočnil turnaj  žiakov 6.ročník 
Memoriálu Jarka Hanuljaka. Vydarené poduja-
tie, venované zosnulému chlapcovi hrajúcemu 
v žiackej kategórii za tunajší klub, organizoval 
futbalový klub v spolupráci s Obecným úradom 
Strečno, Základnou školou Strečno, Rady rodi-
čov Základnej školy Strečno, Jarkovými rodič-
mi Jaroslavom a Zuzkou a mnohými  dobrovoľ-
níkmi. V tomto roku bol turnaj tiež podporený 
čiastkou 300 Euro z dotačného systému VÚC 
Žilinského samosprávneho kraja. Táto suma, 
spolu so spoluúčasťou obce v sume 280 Eur, 
bola využitá na nákup tričiek pre hráčov, tur-
najových trofejí a futbalových lôpt. 

Tradične veselú atmosféru počas celého dňa 
režíroval hlásateľ Kamil Tichý ,,Don Kamilo“ a 
DJ Bukovinský.

Na tejto akcii sa ukázalo viacero šikovných 
futbalových nádejí. Predviedli veľa pekných  
akcií, gólových príležitostí, emócií, smútku a 
aj plaču. Fanúšikovia a rodičia si prišli na svoje 
a spoločne s chlapcami sa postarali  o krásny 
futbalový zážitok. Naši žiaci pri silnej konku-
rencií družstiev z vyšších súťaží obsadili tento 
rok 4. miesto. Chlapci potrebujú futbalovo ale 
aj fyzicky dozrieť. Povzbuďme ich preto do ďal-
šej činnosti. Hráčom naďalej veríme a sme pre-
svedčení, že  budú v budúcej sezóne futbalovo a 
aj osobnostne napredovať.

Na turnaj prijali pozvanie aj majstrovskí hráči 
MŠK Žilina, konkrétne kapitán Michal Škvar-
ka, Martin Králik  a Filip Hlohovský. Majstri 
Slovenska 2017  potešili deti autogramiádou a 
spoločným fotením, taktiež dekorovali najlep-
ších hráčov turnaja. Takíto hráči sú  pre mladé 
talenty vzorom a povzbudením do ďalšej čin-
nosti. Hráčom MŠK Žilina ďakujeme, že prijali 
naše pozvanie a  prišli nás pozdraviť a potešiť 
napriek ich nabitému časovému programu v 
príprave na ďalšiu sezónu.

Ešte raz ĎAKUJEME ! 
FK Strečno chce poďakovať všetkým  divákov, 

ktorí prišli povzbudiť našich hráčov. Tiež ďaku-
jeme spoluorganizátorom a sponzorom turnaja.  
Ďakujeme!
Zápasy:
Višňové- Stráňavy 0:0 3:2 pen.
Strečno-Rosina 1:1 1:3 pen.
Kristína Hauerová – Roman Konštiak
Terchová-Višňové 1:0, V. Berešíková
Rosina-Stráňavy 0:1, Adrián Rosinec
Strečno-Terchová 0:6, David Kvasnica 2, Ja-
kub Gajdošík, Monika Berešíková, Boris Lopu-
šan, Patrik Hrnko
Rosina-Višňové 0:1, Maroš Kucharčík
Strečno-Stráňavy 0:1, Šimon Samec
Terchová-Rosina 5:0, David Kvasnica 2, Bo-
ris Lopušan 2, Veronika Berešíková
Strečno-Višňové 1:0, Miroslav Janešík
Terchová-Stráňavy  3:0, David Kvasnica, Boris 
Lopušan, Mária Tlacháčová
Celková tabuľka:
1.Terchová  4 0 0 15:0 12
2.Stráňavy  2 1 1 2:3 7
3.Višňové  1 1 2 1:2 5
4.Strečno  1 1 2 2:8 4
5.Rosina  0 1 3 1:8 2
Najlepší hráč: Lukáš Turský (Višňové)
Najlepší brankár: Matúš Daniš (Stráňavy)
Najlepší strelec: David Kvasnica s piatimi gólmi 
(Terchová)
Najlepší talent turnaja: Boris Oberta (Strečno)
Ďakujeme spoluorganizátorom :
ZŠ Strečno, Obec Strečno, Rada rodičov pri ZŠ 
Strečno, Hráčom FK Strečno muži, rodičom 
Jarka Hanuljaka, rodičom futbalistov, mode-
rátorovi – Don Kamilo, DJ Róbert Bukovinský.
Naša vďaka  patrí sponzorom: Žilinský samo-
správny kraj, Janus nápoje, Ján Tichý, Adam 
Klocáň, Miloš Ilovský, Jozef Samec,  pani Po-
šteková 

za FK Ing. Róbert Benedig,  manager

                                      

Naši najmladší futbalisti začali jar-
nú sezónu sériou turnajov, ktoré 

sú usporiadané pod hlavičkou ObFZ Ži-
lina, ale v podstate to organizujú samotné 
kluby na vlastné náklady. Prvý turnaj sme 
usporiadali u nás na futbalovom ihris-
ku 6.5.2017. Poradie:1.Bánová, 2.Strečno, 
3.Rosina, 4.Stráňavy, 5.Nededza. Druhý 
turnaj bol 20.5.2017 v Bánovej, kde bolo po-
radie: 1.Bánová, 2.Rosina, 3.Strečno, 4.Strá-
ňavy, 5.Nededza. Tretí sa konal 3.6.2017 
v Rosine. Poradie: 1.Bánová, 2.Rosina, 
3.Strečno, 4.Stráňavy, 5.Nededza. Štvrtý 
turnaj bol 10.6.2017 v Stráňavách. Poradie: 
1.Bánová, 2.Strečno,3.Nededza, 4.Rosi-
na, 5.Stráňavy a piaty turnaj bol 18.6.2017 
v Nededzi, kde bolo poradie:1.Bánová, 
2.Strečno, 3.Nededza, 4.Rosina, 5.Stráňavy .                                                                                                                        
V nedeľu 11.6.2017 sme boli na turnaji 
Kraľovany Cup 2017. Bol to veľký tur-
naj za účasti 33 družstiev. My sme hrali v 
skupine „E“ s výsledkami: FK STREČNO 
– TJ Havran Ľubochňa 7:0, FK STREČ-
NO – TJ Družstevník Párnica 5:2, FK 
STREČNO – Dynamo Príbovce 1:6, FK 
STREČNO – Fomat Martin 1:7 , obsadili 
sme v skupine 3.miesto a ďalej postupo-
val iba víťaz Príbovce. Chalani mali záži-
tok z veľkého turnaja a aj z cesty vlakom.                                                                               
V sobotu 24.6.2017 sme boli na poslednom 
turnaji pred prázdninami a zároveň to bol 
posledný turnaj pre ročník 2017, ktorí 
končia v prípravke. Jánsky turnaj 2017 v 
Krasňanoch sme vyhrali a odniesli si nád-
herný pohár. Výsledky: STREČNO – Ko-
trčina Lúčka 2:0, STREČNO – Krasňany 
7:1, STREČNO – Teplička 4:0, STREČNO 
– Terchová 4:2 .Bola to víťazná bodka za se-
zónou 2016/2017.

V piatok 23.6.2017 sme mali ukončenie 
sezóny a rozlúčkovú párty na ihrisku. Ot-
covia varili guláš, piekli mäso a klobásky, 
maminy piekli hranolky, starali sa o  nás  
a doniesli veľa sladkých koláčikov. Zahrali 
sme si zápas deti vs. rodičia a od FK Strečno 
z rúk Roba Benediga sme dostali reprezen-
tačné tričká, ktoré sme hneď na druhý deň 
víťazne pokrstili. Bola to však aj rozlúčka s 
chalanmi, ktorí už končia v prípravke: Ma-
túš Belko, Adam Klocáň, Simon Škripek, 
Juraj Ilovský, Marek Praták, Martin Bran-
dyský, Šimon Fraško, Marcus Chovanec a 
Matej Repáň. Bude mi za nimi smutno, lebo 
s niektorými som bol až štyri roky a teraz 
pôjdu k mladším žiakom. Ale život ide ďa-
lej a dúfam, že po prázdninách prídu ďalší, 
ktorí budú chcieť trénovať a hrávať futbal.

Na záver by som chcel poďakovať všet-
kým, ktorí nám akokoľvek pomohli či fi -
nančne, materiálne alebo len tak nám fan-
dili. Verte mi, aj keď to nie je vždy ľahké, má 
to zmysel!!!

Peter  Beháň

Futbalová prípravka 6. ročník  futbalového turnaja žiakov
MEMORIÁL JARKA HANULJAKA
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 30. júna  2017 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, Miroslav 
Sklenka, Pavol Ďurčo

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

Celkovo za všetky družstvá môžeme 
konštatovať,  že bola úspešná, o čom 

svedčia jednotlivé umiestnenia všetkých 
mužstiev. Samozrejme, vždy je čo zlepšo-
vať po hernej, ale aj po organizačnej strán-
ke. Veríme, že nám budú fanúšikovia na-
klonení a naďalej budú podporovať svoje 
mužstvá FK Strečno.  Týmto sa im chceme 
poďakovať za priazeň a početné návštevy 
na našich zápasoch. 

Poďakovanie patrí všetkým trénerom a 
hráčom,  ktorí pôsobili v uplynulom roč-
níku 2016/2017 za ich obetavú prácu a čin-
nosť  v jednotlivých družstvách.

Chceme ďalej poďakovať všetkým spo-
luorganizátorom pri činnosti FK: usporia-
dateľom, pracovníkom okolo ihriska, bu-
fetárom a ich pomocníčkam, dopravcom  
a pod. Naša veľká vďaka patrí aj všetkým, 
ktorí prispeli 2% z daní v prospech FK 
Strečno !
Straší žiaci - sezóna 2016/2017
Sezóna je úspešne za nami, naši žiaci v nej 

skončili na peknom 7. mieste so ziskom 37 
bodov. K tejto priečke nám hlavne pomoh-
la jarná časť sezóny, v ktorej sme získali 24 
bodov. Viac ako umiestnenie ma teší zlep-
šenie v hernej činnosti celého družstva, čo 
môže potvrdiť krásna séria šiestich víťaz-
ných zápasov v rade. Ďalšie pozitívum je 
aj umiestnenie Michala Beháňa v tabuľke 
strelcov, s 26 gólmi obsadil 4. miesto.

Táto sezóna bola posledná pre trojicu 
hráčov a jednu hráčku. Družstvo žiakov 
opúšťajú opory, brankár Jakub Beháň, 
Adam Hubočáni, Matej Poštek a kapitán-
ka Kristína Hauerová. Verím, že sa všetci 
rýchlo adaptujú v doraste a Kika v žilin-
ských juniorkách. Prajem im veľa úspe-
chov v ich futbalových kariérach.

Vojtech Oberta ml., tréner
Mladší žiaci - sezóna 2016/2017

V jarnej časti sezóny mužstvo mladších 
žiakov hrávalo zápasy postupne každú  so-
botu. Bola to zmena oproti jeseni, kde sme 
odohrali 4 turnaje. Tento model bol zmenil 
Oblastný futbalový zväz Žilina. 

Zápasy sa hrávajú na šírku ihriska na 
menšie brány 5x2m, počet hráčov 7+1. Na-
šim hráčom sa darilo veľmi dobre, všetky 

Skončila sa sezóna 2016/2017
zápasy sme vyhrali. Zo zápasov sa nerobí 
zámerne tabuľka. Zámerom je, aby hrali zo 
zábavy a neboli frustrovaní prípadným ne-
úspešným umiestnením. Do ďalšej sezóny 
by sme činnosť ml. žiakov chceli udržať,  
aby hlavne mladí hráči z prípravky  mali 
dostatok možností na hranie s rovnocen-
nými protihráčmi.     Róbert Benedig, tréner

Dorast - sezóna 2016/2017
Jeseň 2016/2017: Dorastenci pod vede-

ním p.Jozefa Samca začali sezónu veľmi 
dobre, keď po prvých piatich kolách oku-
povali prvé miesto, ale potom prišli vý-
padky na ihriskách súperov, keď podľahli 
Nededzi, Rajcu a v neposlednom rade, so 
smolou aj na ihrisku Fatran Varín. Po je-
sennej časti boli dorastenci na peknom 3. 
mieste.

Zimná príprava: Chalani využívali naj-
mä v mrazivých mesiacoch halu v Strečne. 
Neskôr ku koncu januára začali využívať 
najmä na kondičnú prípravu aj pomocné 
ihrisko. Počas zimnej prípravy absolvovali 
4 prípravné zápasy, v ktorých vo všetkých 
zvíťazili. 3 zápasy odohrali proti treťoli-
gistom. Prvý zápas proti FK Predmier v 
Považskej Bystrici, na umelej tráve zvíťazi-
li dorastenci 5:3. Druhý zápas odohrali v 
Martine proti OŠK Rosina s výsledkom 3:1 
pre Strečno. Tretí zápas proti Attack Vrút-
ky skončil taktiež výhrou 6:3.

Jar 2016/2017: Chalani po vydarenej 
zimnej príprave dostali futbalovú ´´fac-
ku´´ hneď v prvom kole, keď podľahli na 
ihrisku predposlednej Radoli 3:2 ,ale v 
nasledujúcom kole si chuť napravili, keď 
zvíťazili 10:0 s Čiernym. Jar sa niesla v po-
dobne dominantnom duchu ako aj jeseň, 
keď prišli zaváhania len doma s Nededzou 
(neskorší majster) a po búrlivom zápase s 
´Kocúrmi´. Sumár: Celkovo naši dorasten-
ci obsadili krásne druhé miesto v skupine : 
IV. liga dorast U19 , skupina A. Najlepšími 
strelcami tímu boli Jozef Melo-24 gólov ( 
druhý najlepší strelec súťaže) a Erik Hauer 
16 gólov. Títo dvaja chalani mali zároveň 
aj najviac odohraných minút, keď za celú 

sezónu vynechali len jediný zápas. 
Na základe svojho rozhodnutia ukončil 

svoju dlhoročnú trénerskú kariéru pri do-
raste tréner  Jozef Samec.

Touto cestou sa mu chcú hráči dorastu 
ako aj vedenie FK  srdečne poďakovať. Ďa-
kujeme!

Mužstvo dorastu opustia kvôli dovŕše-
niu dorasteneckého veku traja hráči: Jozef 
Melo, Richard Samec a Erik Hauer. Chala-
ni, aj vám ďakujeme a veríme, že sa zapo-
jíte do ďalšej činnosti s družstvom mužov 
FK Strečno.   hráči dorastu, Róbert Benedig 

Muži :
Skončila sa zaujímavá a náročná sezóna 

2016/2017. Chcem sa poďakovať hráčom 
za pekné 4. miesto. 

Mali sme ambíciu ašpirovať na boj o prvé 
miesto, ale v závere sezóny sme mali veľmi 
ťažké zápasy doma s Terchovou, kde sme 
žiaľ  herne ale aj strelecky  „vyhoreli„ a 
taktiež doma s Rajcom, kde sme kvôli zra-
neniam nemohli nastúpiť v optimálnej zo-
stave a v závere sme nepremenili pokutový 
kop. Celkovo počas sezóny mala naša  hra 
ako pozitíva, tak  aj negatíva. Netreba nad 
našim mužstvom lámať palicu , 4. miesto je 
po dlhšom čase veľmi pekné umiestnenie, 
hlavne že hráčov futbal baví a sme dobrá 
partia. Vieme, na čom máme popracovať a 
čo zlepšovať. Je dôležité, aby sa hráči dosta-
li zo zranení a znova sa zapojili do zápasov. 

Hráčom treba vysloviť veľkú vďaku za 
to, že sa snažia baviť nás futbalom a gól-
mi, často na úkor svojho zdravia a bez fi -
nančného nároku,  takzvane za „ klobásu 
a pivo“. Našimi najlepšími strelcami boli : 
Tibor Kašjak 27 gólov, (celkovo druhý naj-
lepší strelec našej ligy), ďalej náš kapitán 
Jakub Beháň 13 gólov.

Do budúcej sezóny je potrebné stabilizo-
vať výkony a výkonnosť celého mužstva. 
Rád privítam v mužstve mladých hráčov z 
dorastu. Všetkým prajem hlavne zdravie a 
už teraz sa tešíme na novú výzvu v ďalšej 
sezóne.                         Marek Mazák, tréner  
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 22.6.2017 sa uskutočnilo 21.zasad-

nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ, hlavný kontrolór obce p.Lingeš, 
zapisovateľka: p.Janeková, hostia: p.Jana 
Melová, Ing. Július Ilovský, Samuel Beháň. 
Ospravedlnení z neúčasti: Mgr.Monika 
Obertová, Mgr. Dušan Ďurčo.

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

šaniaschopné. 
Uznesením č. 112/A OZ volí overova-

teľov zápisnice v zložení: p. Peter Oberta, 
Mgr. Erika Kubová. Hlasovanie: za-7, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.

Uznesením č. 112/B  OZ volí členov ná-
vrhovej komisie v zložení: p. Štefan Ober-
ta, Ing. Róbert Benedig. Hlasovanie: za-7, 
proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.

Uznesením č. 112/C OZ volí členov vo-
lebnej komisie v zložení: Ing. Dana Soko-
lovská, p. Alfonz Klocáň, p. Beáta Badi-
bangová. Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-2.  

Uznesením č.113 OZ schvaľuje program Pokračovanie na 2. strane »

21.zasadnutia OZ. Hlasovanie: za-7, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.  

2. Kontrola uznesení
Starosta informoval poslancov, že majite-

lia neudržiavaných pozemkov boli písom-
ne vyzvaní na udržiavanie svojich zatráv-
nených pozemkov.

Starosta oboznámil poslancov o pripra-
venom projekte na výmenu osvetlenia v 
telocvični. Materiál na zasypanie jám na 
Nábrežnej  ulici bol dovezený a jamy urov-
nané. Uznesením č. 111/1 OZ berie uvede-
nú informáciu na vedomie.

3. Záverečný účet obce
Hlavný kontrolór obce predložil stano-

visko k plneniu a hospodáreniu obce za 
rok 2016. Hospodárenie obce sa riadilo 
podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

V priebehu roku 2016 bol rozpočet zme-
nený šesťkrát: (informácie o zmenách sú 
zverejnené na webovej stránke obec ,,Zá-
verečný účet obce Strečno za rok 2016“)

Záverečný účet obce Strečno za rok 2016 

25. august bol dňom, kedy sme si pripo-
menuli na Zvonici výročie Slovenského 
národného povstania.

Účasť je vždy bohatá, dejinnej udalosti 
venujú pozornosť zástupcovia štátu, dip-
lomati vojnovej koalície, odbojové organi-
zácie, miestna a regionálna samospráva a 
obyvatelia nielen zo Strečna, ale aj široké-
ho okolia. 

73 rokov je doba, kedy už takmer nie je 
možné stretnúť priamych svedkov a po-
vojnový vývoj, i napriek niektorým nega-
tívnym zlomom bol, možno povedať, mie-
rový. 

Súčasné generácie preto môžu hodnotiť 
vojnové obdobie iba sprostredkovane. A je 
individuálne, ako si  kto uvedomuje nebez-
pečenstvá, refl ektuje situáciu, hľadá súvis-
losti, či má historickú pamäť. No relatívny 
dostatok a konzum však značne eliminujú 
komplexné vnímanie a záujem oň. 

Zvonica je každoročne miestom, kde sa 
kompetentní vyjadrujú k významu obetí, 
aj ich odkazu pre dnešok.

Nebolo to inak ani tentokrát a mali sme 
možnosť opäť počuť priame či nepriame 
výzvy na bdelosť a poukázanie na konkrét-
ne, takmer každodenné verbálne hrozby i 
konkrétne nebezpečenstvá. Bol to apel na 
zodpovednosť jednotlivca a každého, kto 
rozhoduje o smerovaní štátu a celej Európ-
skej únie. 

Pavol Albrecht

73. výročie SNP

Oslavy 73. výročia SNP začali pietnym aktom kladenia vencov na Pamätníku francúz-
skym partizánom 25. augusta o 16,00 hod.

Organizáciu zabezpečoval VUC ŽSK v spolupráci s Okresným výborom protifašistic-
kých bojovníkov a obcou Strečno. Osláv sa zúčastnili poslanci NR SR – župan ŽSK Juraj 
Blanár a Erika Jurinová, predstavitelia ambasád Francúzska, Ruska a Českej republiky, 
zástupcovia odbojových organizácií, miestnych samospráv, obyvatelia a ďalší hostia.

Úvodný príhovor a privítanie účastníkov predniesol starosta obce Dušan Štadáni. Na-
sledoval príhovor veľvyslanca Francúzskej republiky Christopha Léonziho (obidva prího-
vory uvádzame v plnom znení). Nasledoval príhovor predsedu ŽSK a nakoniec zhodnotil 
význam Povstania a jeho odkaz podpredseda SZPB Juraj Drotár. Úvod s hymnami Fran-
cúzska a Slovenska i záver osláv s hymnickou piesňou naplnila dychová hudba Fatranka. 
Po príhovoroch sa tiež predstavila vstupom spevácka skupina strečnianskych dôchodcov 
– Jesienka.

Po ofi ciálnom programe na Zvonici sa na pozvanie starostu presunuli účastníci osláv na 
stretnutie v kultúrnom dome v Strečne a následne medzi občanov, ktorí boli priamymi 
aktérmi či záujemcami o „Ľekvárové hody“ a sprievodný program vo dvore KD.         /pa/

Oslavy SNP
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
bol spracovaný dňa 31.5.2017 a navrhol 
OZ schváliť záverečný účet obce a celoroč-
né hospodárenie s prebytkom 137 687,46 
Eur bez výhrad. Navrhol použiť zostatok 
finančných operácií na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 137 687,46 EUR.

Uznesením č. 111/2 OZ berie uvedenú 
správu na vedomie.

Uznesením č. 114 OZ schvaľuje závereč-
ný účet. Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-2.  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie 
za použitie zostatku finančných operá-
cií na tvorbu rezervného fondu vo výške 
137.687,46 Eur

Uznesením č. 115 OZ schvaľuje použitie 
prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu. Hlasovanie:  za-
7,  proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.  

4. Bankový úver – zberný dvor
Starosta obce informoval poslancov o po-

trebe prefinancovať projekt Výstavba zber-
ného dvora Strečno poskytnutím úveru. Z  
úveru sa budú financovať stavebné práce 
na Zbernom dvore Strečno, oplotenie, daž-
ďová kanalizácia, NN prípojka elektriny, 
spevnené plochy, montovaná hala.

Uznesením č. 116 OZ schvaľuje muni-
cipálny úver – Eurofondy úver vo forme 
dlhodobého termínovaného úveru vo výš-
ke 220.000 Eur so splatnosťou do 3 rokov 
poskytnutého od Prima banky Slovensko 
a.s. na projekt: Výstavba zberného dvora 
Strečno.  Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-2. 

5. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 
drobnými stavebnými odpadmi

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.3/2015 o 
komunálnych odpadoch a drobných sta-
vebných odpadoch na území obce Strečno 
sa týka spätného zberu opotrebovaných 
pneumatík na základe uzatvorenej zmluvy 
medzi organizáciou zodpovednosti výrob-
cov – ELTMA s.r.o. a pôvodcom odpadu, 
ktorá bezodplatne odvezie pneumatiky. 
VZN bolo doplnené o paragraf o prejed-
návaní priestupkov na úseku odpadového 
hospodárstva. Návrh VZN bol zverejnený 
na úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce.

Uznesením č. 117 OZ schvaľuje Dodatok 
č. 1 k VZN č.3/2015 o komunálnych odpa-
doch a drobných stavebných. Hlasovanie: 
za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2. 

6. Voľba hlavného kontrolóra
Na základe uznesenia OZ obce Strečno 

č. 105/2017 zo dňa 9.5.2017 bolo vyhláse-
né  výberové konanie na funkciu hlavného 
kontrolóra obce Strečno. 

Do uvedeného termínu bola doruče-
ná jedna obálka s uchádzačom - p. Peter 

Lingeš, bytom Hôrky 160. Starosta obce 
dal hlasovať za schválenie priebehu volieb 
hlavného kontrolóra obce tajným hlasova-
ním.  

Uznesením č. 118 OZ schvaľuje voľbu 
hlavného kontrolóra obce. Hlasovanie: za-
7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2. 

Tajným hlasovaním bol za hlavného kon-
trolóra obce Strečno zvolený p. Peter Lin-
geš. 

Funkčné obdobie hlavného kontroló-
ra obce Strečno trvá šesť rokov a začína 
dňom 6.7.2017. Starosta vyzval poslancov, 
aby hlasovali za funkčný plat hlavného 
kontrolóra  navýšený o 30% mesačne.

Uznesením č. 119 OZ schvaľuje funkčný 
plat hlavného kontrolóra navýšený mesač-
ne o 30%. Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-2. 

7. Rôzne
 a) Starosta informoval o doručenej žia-

dosti dňa 13.5.2017 od p. Richarda Dre-
venáka, Sokolská č. 268, v ktorej žiada 
o vyregulovanie potoka. Žiadosť bude 
prednesená na najbližšom zasadnutí OZ 
a finančné prostriedky na vyregulovanie 
potoka budú zahrnuté do rozpočtu na rok 
2018. Uznesením č. 111/4 OZ berie uvede-
nú informáciu na vedomie.

b) Hlavný kontrolór oboznámil poslan-
cov s plánovanou kontrolnou činnosťou 
na obci a  predložil návrh - Plán kontrol-
nej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
2. polrok 2017 poslancom OZ. Uznesením 
č. 111/3 OZ berie uvedenú informáciu na 
vedomie.

c) Ministerstvo životného prostredia vy-
hlásilo výzvu pre Operačný program Kva-
lita životného prostredia na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
so zameraním: Podpora predchádzania 
vzniku biologicky rozložiteľných komunál-
nych odpadov. Max. výška nákladov na je-
den projekt je do výšky 200 000,00 EUR s 
DPH. Výška spolufinancovania zo zdrojov 
prijímateľa  je 5 %  max. 10 000 Eur.

Uznesením č. 120 OZ schvaľuje predlo-
ženie žiadosti o nenávratný finančný prí-
spevok a zabezpečenie finančných pros-
triedkov vo forme spolufinancovania 5%. 
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, ne-
prítomní-2. 

d) Starosta obce informoval o príprave 
projektu Moderné učebne -lepšia budúc-
nosť žiakov  realizovaného v rámci výzvy 
IROP-PO2-SC222-2016-13. Celkové vý-
davky projektu sú 140 000 €, spolufinan-
covanie projektu obcou 5% sú vo výške  
7000€.

Uznesením č.121 OZ schvaľuje pred-
loženie ŽoNFP, zabezpečenie realizácie 
projektu a zabezpečenie finančných pros-
triedkov vo forme spolufinancovania 5%.  

Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, ne-
prítomní-2. 

e) Starosta informoval poslancov o výbe-
rovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ SNP 
Strečno. Vo výberovom konaní uspel Mgr. 
Matúš Čička, ktorého starosta obce meno-
val do funkcie riaditeľa školy od 1.7.2017. 
Vo výberovom konaní sa prezentovalo 7 
uchádzačov.

Uznesením č. 111/6 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

f) Starosta obce predostrel návrh OZ 
na odkúpenie obrazov p. Pavla Ďurču za 
účelom stálej expozície v sále KD. Súhla-
sili s odkúpením len niektorých obrazov 
na reprezentačné účely pre starostu obce. 
Uznesením č. 111/5 OZ berie uvedenú in-
formáciu na vedomie.

8. Diskusia
Starosta navrhol poslancom OZ zakúpe-

nie novej traktorovej kosačky na kosenie 
verejných priestranstiev v obci z dôvodu 
poruchovosti pôvodnej. 

Uznesením č. 122 OZ schvaľuje zakúpe-
nie traktorovej kosačky. Hlasovanie: za-7, 
proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2. 

p. Peter Oberta: 
- opýtal sa na zateplenie MŠ, potrebná je 

tiež oprava kuchyne a strechy.
Starosta odpovedal, že projekt na MŠ je 

len na zateplenie budovy, v rámci ktorej 
bude aj oprava strechy, projekt nie je na 
vnútorné práce, tie sa budú riešiť zo zdro-
jov rezervného fondu. Uznesením č. 111/7 
OZ berie uvedenú informáciu na vedomie.

p. Alfonz Klocáň:
- informoval sa na chýbajúci billboard 

pri ceste I/18 s reklamou atrakcií v obci, 
zdôraznil nutnosť pokračovať v oprave So-
kolskej ulice, opýtal sa na stav v realizácie 
chodníka do PP, pripomenul potrebu riešiť 
parkovanie na ceste, informoval sa na stav 
rozhľadne

Ing. Benedig:
- pozval prítomných na 6. ročník memo-

riálu Jarka Hanuljaka, 
p. Jana Melová:
- informovala sa na stav žiadosti o jed-

norazové dávky v hmotnej/sociálnej nú-
dzi, ktoré boli podané ešte začiatkom roka 
2016. Starosta odpovedal, že stav preverí u 
predsedníčky sociálnej komisie.  

p. Samuel Beháň:
- informoval sa na možnosť stlmiť verej-

né osvetlenie, nakoľko v noci ruší a nepo-
máhajú ani stiahnuté žalúzie, 

- poďakoval sa za realizáciu detského ih-
riska v parku pred OcÚ.

Starosta informoval prítomných o dopl-
nených  nových preliezkach a hojdačkách 
v outdoorovom centre vďaka sponzorské-
mu príspevku firmy Franke, s.r.o Slovakia

Uznesením č. 111/9 OZ berie na vedomie 
pripomienky poslancov a hostí. 

Zapísala: Eva Janeková
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Vážený pán župan,
vážení páni starostovia/vážený pán 

starosta, vážené dámy a páni, milí pria-
telia,

s hlbokým dojatím a po prvýkrát sa 
zúčastňujem tejto spomienkovej sláv-
nosti na počesť Francúzov, ktorí sa zú-
častnili po boku svojich slovenských 
spolubojovníkov na oslobodzovaní 
Slovenska. Pred týmto pamätníkom s 
hrdosťou vzdávam úctu bojovníkom za 
slobodu, ktorí odvážne a skromne, čo 
je príznačné pre hrdinov, prispeli svo-
jím nasadením, tak ako mnoho iných 
vojakov, k pádu nacistického režimu a k 
oslobodeniu európskych národov.

S presvedčením, že svoj život nepolo-
žili zbytočne, s úctou sa skláňam pred 
pamiatkou partizánov Lanuriennovej 
skupiny a vôbec pred všetkými mužmi  
a ženami, ktorí padli v bojoch Sloven-
ského národného povstania v auguste 
1944.

Trochu z histórie : vo Francúzsku si 
pripomíname práve 25. augusta - 1500 
km od vrchu Zvonica – oslobodenie Pa-
ríža. A vo Francúzsku ešte žije posled-
ný z tých Francúzov, ktorí prišli pred 
73 rokmi na brehy Váhu medzi Žilinou 
a Vrútkami, na Strečno. Volá sa Roger 
Nael a prezident Slovenskej republiky, 
pán Andrej Kiska, sa rozhodol udeliť 
mu najvyššie štátne vyznamenanie vašej 
krajiny za zásluhy. Môj krajan, dnes už 
92-ročný, ktorý sa sem nemohol dosta-
viť, čo mu je úprimne ľúto, mi povedal, 
že je nesmierne hrdý a vďačný za tento 
ohromný prejav uznania. Keď som ho 
požiadal, aby sa s vami podelil o sve-
dectvo z bojov, nemal už síl, aby roz-
prával o tomto bolestivom období tak 
traumatizujúcom, so spomienkami na 
ťažké boje, uňho ešte stále živé . Bude 
mu udelené štátne vyznamenanie Radu 
Bieleho dvojkríža, ktoré mu odovzdá 
váš veľvyslanec vo Francúzsku.

Roger Nael je jedným z tých, kvôli 
ktorým sme povinní nezabúdať na de-
mokratické hodnoty, na ktorých sto-
jí európsky projekt. Je jedným z tých, 
ktorí nás zaväzujú, že sme ich hodní a 
že odovzdáme budúcim generáciám 
ideály týchto slávnych bratov v zbrani, 
svedkov nášho trvalého a dlhoročného 
priateľstva, stelesneného dnes vo veľkej 
postave francúzsko-slovenského gene-
rála Milana Rastislava Štefánika, kto-
rého výročie spolu oslávime v r. 2018 a 
2019.

Vážené dámy a páni, pred rokom na 
tomto mieste, pred týmto pamätníkom, 

sme spomínali  na našu jednotu v mie-
ri a na to, že našou úlohou je chrániť 
za každú cenu právny štát a že je dnes 
našou zodpovednosťou znovu bojovať 
proti novej forme barbarstva ako je is-
lamský terorizmus, ktorý tento týždeň 
znovu udrel na náš kontinent s celou 
svojou zbabelosťou a krutosťou.

A keď si máme vziať ponaučenie z an-
gažovania sa týchto mužov a žien, kto-
rí povedali rozhodné nie nacistickému 
votrelcovi, tu na Strečne, je to iste to, že 
treba pokračovať v úsilí vytvoriť skutoč-
nú obranu Európy, ktorá  bude schopná 
čeliť vojnovým hrozbám, zastrašova-
niam a ako som už povedal, postaviť sa 
proti novému a zákernému nebezpe-
čenstvu, akým je terorizmus. A pokiaľ 
existuje nejaká spoločná úloha, ktorú 
my, Európania, musíme splniť, tak je 
to hlavne to, že Európa musí zabezpe-
čiť viac ako kedykoľvek predtým, svoju 
vlastnú obranu.

Tento cieľ, rozvíjať spoločnú európsku 
obranu, ktorá je vlastná Francúzsku už 
mnoho rokov, zdieľa i Slovensko. Ako 
povedal pán premiér Fico : „Je povin-
nosťou Slovenskej republiky pripojiť sa 
k iniciatívam smerujúcim k posilneniu 
európskej obrany“. Napokon, dôvery-
hodná a účinná obrana stojí v strede 
úsilia európskeho projektu, a je to hlav-
ný cieľ, ktorý očakávajú naši občania, 
lebo chcú Európu, ktorá ich chráni.

Vážené dámy a páni, viac ako kedykoľ-
vek predtým, čaká nás spoločná budúc-
nosť.

Nech žije Slovensko, nech žije Fran-
cúzsko, nech žije francúzsko-slovenské 
priateľstvo!

Vážený pán veľvyslanec, zástupcovia veľ-
vyslanectiev, vážený  pán predseda ŽSK, 
poslanci NR SR, zástupcovia združení, vá-
žení občania,

vítam Vás tak ako každý rok na tomto 
mieste, ktoré je pre nás symbolom priateľ-
stva a internacionálnej pomoci.

Pamätník francúzskym partizánom je 
nielen dominantou, ale predovšetkým 
mementom na krutú časť dejín Európy v 
dvadsiatom storočí. Je od nás síce vzdia-
lená viac ako dve generácie, no jej odkaz 
si musíme permanentne uvedomovať. A 
svoje politické i osobné rozhodnutia riadiť 
tak, aby život a radosť z neho boli zacho-
vané.

Dnes už žijú iba dvaja pamätníci z radov 
bojovníkov, ktorým tu vzdávame hold. V 
rodisku jedného – v bretónskom St. Mar-
cel je práve v tomto období inštalovaná 
výstava dokumentujúca ich hrdinstvo na 
Slovensku a pánovi Näelovi tu bude 12. 
septembra od prezidenta SR udelené vy-
znamenanie Rad Bieleho dvojkríža tretej 
triedy. 

Po roku 1989 naša obec nadviazala so 
skupinou kpt. de Lannuriena vzťahy v no-
vovzniknutých podmienkach a transfor-
movali sme ich predovšetkým na zblíženie 
detí a rodín. Bolo to vlastne splnenie idey, 
za ktorú mnohí z nich položili i svoje ži-
voty. Aj pán Näel, ktorý priamo bojoval v 
strečnianskom priesmyku, sa pri viacerých 
návštevách Strečna so svojou rodinou a 
spolubojovníkmi veľmi tešil tomuto vzá-
jomnému mierovému priateľstvu.

To je podľa mňa a mojich spoluobčanov 
jedna z ciest, ktorá v súčasnosti podporí 
snaženie každého, ktorý to s našou bu-
dúcnosťou myslí úprimne a pre všeobecný 
prospech.

Príhovor veľvyslanca Francúzskej republiky 
na Slovensku Christopha Léonziho

Príhovor starostu Strečna  
Dušana Štadániho
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5. júla 2017 sa v Nitre zišlo niekoľko ti-
síc veriacich. Prišli na národnú púť k 

svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Me-
todovi. Slávnostnú svätú omšu na poľnom 
oltári na Svätoplukovom námestí celeb-
roval za prítomnosti viacerých biskupov 
reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej 
Tencer, pôvodom Slovák. Hlavným bodom 
bohoslužby bolo zasvätenie Slovenska Naj-
svätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie, tak ako to 
urobil pred 70 rokmi vtedajší nitriansky 
arcibiskup Karol Kmeťko. Po modlitbe 
po prijímaní nasledovala modlitba za-
svätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
pred Oltárnou sviatosťou. Predsedal jej 
bratislavský arcibiskup, metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie 
biskupov Slovenska. Slávnostné zasväte-
nie sa konalo pri príležitosti 70. výročia 
zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srd-
cu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie, ktoré na Starých Horách na 
celokrajinských misijných slávnostiach na 
sviatok sv. Cyrila a Metoda, 6. júla 1947, 
predniesol vtedajší nitriansky arcibiskup 
Karol Kmeťko. 

V marci 2017 členovia KBS na svojom 
plenárnom zasadnutí schválili návrh nit-
rianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, 
aby sa pri najbližšom slávení sviatku sv. 
Cyrila a Metoda v Nitre toto zasvätenie 
Slovenska obnovilo. Súčasne sa rozhodli 
pripraviť pre veriacich pastiersky list, ktorý 
sa čítal v kostoloch poslednú júnovú nede-
ľu (25. 6.). 

“Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili ná-
dej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie 
prinesie nášmu národu Božie požehnanie,” 
uviedli biskupi v pastierskom liste. “Bolo 
to dva roky po druhej svetovej vojne a 
katolíci boli vyradení z politického živo-
ta. Neprajnosť, ba otvorené nepriateľstvo 
voči Cirkvi už bolo cítiť všade (poštátnenie 
škôl, zatknutie biskupov Jána Vojtaššáka a 
Michala Buzalku, domová prehliadka Ka-
rola Kmeťka, zatýkanie kňazov a laikov, 
udavačstvo, politické väznenia, potláčanie 
ľudskej slobody a dôstojnosti). Vtedaj-
ší režim sa hneď po vojne pripravoval na 
prevzatie celej moci v štáte, čo sa v plnej 
miere uskutočnilo po roku 1948.“, napí-
sali biskupi. V akte zasvätenia Slovenska 
vtedajší biskupi vyjadrili nádej, že Božské 
Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Pan-
ny Márie bude posilou v týchto neľahkých 
časoch. “Dnes síce žijeme v spoločnosti, 
ktorá nám navonok zaručuje vyznávať a 
praktizovať našu vieru, avšak nachádzame 
sa v situácii, keď sme ohrození z viacerých 

strán. Ideologický materializmus padol 
so systémom, ktorý bol diktatúrou a na 
jeho miesto nastúpil materializmus prag-
matický, zameraný na pohodlie, zábavu a 
pôžitok. Nášmu správaniu nič nevnucu-
je, nevedie s nami názorové spory. Avšak 
kvalitu svojho života meriame tovarom. V 
takomto myšlienkovom svete nie je miesto 
pre náboženstvo,” uviedli v liste biskupi. V 
modlitbe zasvätenia, ktorá zaznela na púti 
v Nitre, oslovili biskupi všetkých veriacich, 
predstaviteľov verejnej sféry, príslušníkov 
náboženských a národnostných menšín a 
všetkých spoluobčanov. “V tejto modlitbe 
sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, 
zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V sto-
ročnici fatimského zjavenia, na príhovor 
Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš 
národ, všetkých obyvateľov našej vlasti 
v tejto vážnej chvíli našich národných i 
osobných dejín,” píše sa v modlitbe, kto-
rá obsahuje 12 prosieb. “Prijmi tieto naše 
prosby aj na príhovor našich svätých pat-
rónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím 
verným životom a činnosťou podľa tvojho 
evanjelia,” uvádza modlitba. 

   Túžime po lepšom svete. Isté však je, že 
svet, ktorý sa vzďaľuje od Boha, sa nemôže 
zmeniť v lepší, ale v horší. Len život v Bo-
žej prítomnosti môže garantovať lepší svet. 
Preto sa potrebujeme aj my oprieť o istotu, 
ktorú nám nezaručí ani politika, ani veda, 
sociológia, psychológia, či alternatívne 
duchovné hnutia. Nijaká ľudská snaha ne-
dokáže vyriešiť súčasnú morálnu krízu vo 
svete. Potrebujeme Božiu pomoc, s ktorou 
chceme zodpovedne spolupracovať.

Zasvätiť sa v bežnom zmysle znamená 
osobitne sa oddať niekomu alebo niečo-
mu. Je to proces, kedy je jedinec uvedený 
do skupiny. Znamená to symbolické pri-
jatie nového života, alebo ukončenie toho 
starého. S láskou, nadšením niečo niečo-
mu alebo niekomu venovať, obetovať, po-
svätiť. Zasvätenie nám chce pomôcť, aby 
sme sa oddelili od ducha tohto sveta. Nie 
izolovať sa, ani nepodceňovať, nepohŕdať, 
ale aby sme nezmýšľali, ako zmýšľa tento 
svet. Aby naše áno bolo áno, nie – nie, teda 
aby sme nerobili kompromisy. Zasvätenie 
by nám malo pomôcť k premene srdca a 
k znovuzrodeniu do nášho povolania. 
Teológia pozná dva základné druhy za-
svätenia:  zasvätenie sa Pánu Bohu (zasvä-
tenie v plnom zmysle slova) a  zasvätenie 
sa svätcovi (napr. Panne Márii), čo je len 
analógia zasvätenia sa Bohu. Zasvätením 
sa svätej osobe sa uznávalo svätcovo vý-
znamné miesto v dejinách spásy. Pokrok v 
teológii i presnejšie používanie odborných 
termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, 

Zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre 
obetovanie sa Bohu. Toto zasvätenie, kto-
ré má mať charakter úplnosti a trvácnosti, 
môže urobiť len pokrstená a pobirmovaná 
osoba za asistencie Cirkvi. Pre zasvätenie 
sa svätcom (i Panne Márii) podľa vzoru 
pápeža Jána Pavla II. (por.  encykliku Re-
demptoris Mater 31, 33, 42; aj apoštol. list - 
Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého 
Otca Františka (modlitba zverenia zo dňa 
13.10.2013) sa odporúčajú použiť termíny: 
zveriť sa; oddať sa; postaviť sa pod ochra-
nu. Svätý Otec František dňa 13.10.2013 
na Námestí sv. Petra vo Vatikáne prednie-
sol pred sochou Fatimskej Panny Márie 
modlitbu zverenia sa pod ochranu Nebes-
kej Matky slovami: „Prijmi s materskou 
dobrotivosťou tento zverujúci úkon, ktorý 
dnes konáme s dôverou  pred týmto tvojím 
obrazom, ktorý je nám taký drahý.“

Pre biblického človeka bolo zasvätenie 
bežnou súčasťou života. Obetovanie nie-
čoho (ale aj niekoho) Bohu z najrôznej-
ších dôvodov ako poďakovanie, či prosba 
o odpustenie... je zasvätenie, dar Bohu.  
Je slobodná odpoveď človeka pre život v 
zasvätení práve tak dôležitá, ako povola-
nie zo strany Boha. Zasvätenie je celkom 
osobitným stupňom vzťahu, v ktorom by 
nemali existovať podmienky. Platí to pre 
všetkých kresťanov, nielen pre tých, ktorí 
sa osobitne zasväcujú Bohu. Zasvätenie 
má zmysel, ak sa v ňom realizuje totálne 
darovanie vlastného bytia Bohu. Všetkého, 
čím som a čo mám. Možno postupne, isto 
s ťažkosťami a pádmi, so slabosťami a hrie-
chmi, ale verne a vytrvalo. Denne a stále 
nanovo. Nech to stojí, čo to stojí. A práve 
to, že to stojí tak veľa, že to stojí všetko, bez 
slov hovorí o tom, že láska k Bohu je väčšia 
ako bolesť, ktorú prežívam, keď sa niečoho 
zriekam. Toto už nie je „meranie množ-
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stva darovaného materiálu“. Zasvätený 
život znamená denne skutkami opakovať 
Bohu: „Ty mi za to stojíš. Aj za oveľa viac. 
Dal si mi všetko a všetko ti dávam, aby si 
ty bol mojou odmenou.“ Pri sledovaní de-
jín zbožnosti sa stretávame s rozličnými 
skúsenosťami osobného i kolektívneho za-
svätenia, odovzdania sa, zverenia sa Panne 
Márii.  Odzrkadľujú sa v príručkách mod-
litieb a v stanovách mariánskych združení, 
v ktorých nachádzame formuly zasvätenia 
a modlitby so zreteľom alebo v spomienke 
naň. Pokiaľ ide o vykonávanie zasvätenia 
Panne Márii, nie sú zriedkavé pochvalné 
prejavy rímskych veľkňazov a známe sú 
aj formuly, nimi verejne prednesené. (po-
zri „Úkon zverenia sa Blahoslavenej Pan-
ne Márii“, ktorý predniesol Ján Pavol II. 
v nedeľu 8. októbra 2000 v spoločenstve s 
biskupmi, ktorí sa zišli v Ríme kvôli Veľké-
mu jubileu). Totus tuus, heslo pápeža Jána 
Pavla II., je časť modlitby sv. Bonaventúru, 
ktorá sa nachádza v diele sv. Ľudovíta Má-
ria Grigniona z Montfort „O pravej úcte k 
Panne Márii“. Totus tuus = „Som celý tvoj 
a všetko, čo mám, je tvoje, ó, môj najdrahší 
Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú Matku…“ 
[125.] 3. Z toho vyplýva, že sa zasväcuje-
me súčasne najsvätejšej Panne i Ježišovi 
Kristovi. Jej, ako dokonalému prostriedku, 
ktorý si Ježiš vybral k spojeniu sa s nami 
a k spojeniu nás so sebou. Nášmu Páno-
vi, ako nášmu konečnému cieľu, ktorému 
vďačíme za všetko, čo sme, ako nášmu Vy-
kupiteľovi a nášmu Bohu. „Svätý Ľudovít 
Mária Grignion z Montfortu navrhoval 
kresťanom zasvätiť sa Kristovi rukami 
Panny Márie, ako účinný prostriedok ver-
ne prežívať krstné záväzky.“ (Ján Pavol II., 
encyklika Redemptoris Mater, 48. 

Vo svetle Kristovho testamentu (porov. Jn 
19, 25 – 27) úkon zasvätenia je uvedome-
lé uznanie osobitného miesta, ktoré Mária 
z Nazareta zaujíma v tajomstve Krista a 
Cirkvi, príkladnej a všeobecnej hodnoty jej 
evanjeliového svedectva, dôvery v jej prí-
hovor a v účinnosť jej ochrany, mnohora-
kej materskej funkcie, ktorú vykonáva ako 
opravdivá matka v poriadku milosti (po-
rov. LG 61; Ján Pavol II., encyklika Redem-
ptoris Mater, 40 – 44), na osoh všetkých a 
každého zo svojich detí. Zasvätiť sa Panne 
Márii znamená zasvätiť sa Bohu cez Pan-
nu Máriu. Dávame sa Márii a ona nás dáva 
Bohu, plníme svoje záväzky voči nej a ona 
ich predkladá Bohu. Výsady, ktoré nám 
Boh dáva, dostávame cez Pannu Máriu.

Prečo to robíme takto? Lebo tak je to 
Bohu milé, pretože rešpektujeme jeho plán 
spásy, t.j. Krista sme dostali cez Máriu a 
cez Máriu ideme ku Kristovi a k nebeské-
mu Otcovi. Keď sa zasväcujeme Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie, odvolávame 
sa na jej dve vlastnosti: nepoškvrnenosť  a 
lásku.      AM

30. jún bol ďalším tohtoročným termínom plánovaného odberu krvi, ktorý organizovala 
Miestna organizáciou Slovenského červeného kríža v Strečne.

Krv darovalo 35 darcov. O priebeh sa starali  a pomoc osádke mobilnej jednotky Národ-
ného transfúzneho centra zabezpečovali členovia výboru našej organizácie – Eva Vojvo-
dová, Veronika Samcová a Lenka Vojvodová.

Odber krvi

Darcovia:
Júlia Ďučová
Július Ilovský
Lenka Vojvodová
Michal Ďurčo (prvodarca)
Juraj Židek
Stanislav Puček
Václav Kubička
Nikola Kubičková
Kristína Kubičková
Miroslava Pernišová
Simona Hrušková

Lenka Honková
Michal Klocáň
Pavol Badík
Zuzana Obertová
Peter Oberta
Juraj Buchra
Libor Záhradník
Mariana Šipčiaková
Samuel Beháň
Monika Michalková
Martina Michalková
Dušan Štadáni

Róbert Kán
Jana Škorvánková
Iveta Ondáková
Nora Dikošová
Veronika Dikošová
František Beháň
Darina Bukovinská
Vladimír Bukovinský
Jana Čišková
Peter Prieložný
Milan Cigánik
Ivana Fabuľová

27. augusta sa dožila najstaršia občian-
ka Strečna  pani Jozefína Obertová  95 
rokov. Momentálne je v Domove dô-
chodcov na  Karpatskej ulici v Žiline. 

Okrem rodiny, príbuzných a známych 
ju navštívil a gratuloval aj starosta  obce. 
Pripája sa k nim i redakcia obecných 
novín a praje veľa zdravia a radosti zo 
života.                      /r/

25. augusta prijal starosta obce Dušan 
Štadáni v zasadačke OÚ veľvyslanca Fran-
cúzskej republiky  - pána Christopha Lé-
onziho v sprievode tlačového atašé Didiera 
Rogasika a historika Alaina Soubigou.

Na stretnutí, ktoré inicioval pred oslava-
mi výročia SNP, sa oboznámil sa súčasnos-
ťou Strečna, vývojom vzťahov s Francúz-
skom a partizánskou skupinou Georgesa 
de Lannuriena, ako aj plánmi nášho roz-
voja. Vyjadril sa k viacerým zámerom na 
podporu spolupráce s Francúzskom a 
plánmi príprav osláv 100. výročia úmrtia 

Jubileum

Návšteva veľvyslanca
M. R. Štefánika a 100. výročia založenia 
prvej Československej republiky.

Od starostu obce dostal  knihu Strečno 
a Pavol Albrecht  každému venoval sériu 
propagačných materiálov o Strečne, ktoré 
sú, vzhľadom na naše vzťahy, častokrát i vo 
francúzštine.

Následne veľvyslanec všetkých pozval na 
slávnostný obed na Kolibu Panoráma, kde 
pokračovali v priateľských debatách, ktoré 
ho presviedčali o nie zvyčajných kontak-
toch slovenskej obce s jeho rodnou kraji-
nou.     /pa/
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V roku 1927, v čase významného spo-
ločenského pohybu, následkom 

ukončenia vojny, zániku monarchie a 
vzniku Československej republiky je mož-
né vnímať výrazné aktivity v celom spektre 
rozvoja, keď i kultúra zažíva nebývalý roz-
mach v rôznych formách. K celonárodné-
mu trendu sa pridáva i naše divadlo.

Zakladá sa ochotnícky súbor a vďaka 
nadšencom sa jeho história môže písať 
dodnes. Nebola  kontinuálna, ale jeho 
predvojnová i povojnová činnosť patrí k 
najživším v regióne.

Od roku 2009 po 19 ročnej prestávke za-
vial nový vietor a zdvihol nadšenie nielen 
niekdajších ochotníkov, ale tiež nových 
záujemcov pre tento druh umenia. Umož-
nil nielen naštudovať nové hry, ale tiež si 
slávnostne pripomenúť výročia súboru. Po 
oslave 85 rokov činnosti sa stálym naštu-
dovaním hier pre predvianočný čas dostali 
až k dnešku, do času svojich deväťdesiatin.

Nie sú to len členovia súboru, ktorí nás 
každoročne tešia svojím umením, ale tiež 
množstvo ďalších, ktorí sa starajú o to, 
aby všetko bolo technicky, organizačne a 
spoločensky v poriadku. Spomenutý nový 
vietor možno predovšetkým pripísať pani  
Marte Pristachovej, dlhoročnej herečke už 
od rokov sedemdesiatych a súčasnej reži-
sérke. Nadšencovi, pamätníkovi a človeku, 
ktorý v divadle nachádza svoje osobnost-
né naplnenie. Ktorého rešpektujú herci a 
čo nie je vôbec zanedbateľné, má v rodine 
nielen oporu, ale aj pochopenie a pomoc 
pri prakticky celoročnej práci, ktorá zbe-
rá ovocie tak povediac až pod vianočným 
stromčekom. 

Všetkým sa podarilo za posledné obdo-
bie postaviť túto zložku, v súčasnosti vý-
razne napredujúcej miestnej kultúry, na 
stupienok, ktorý jej otvára scény v širokom 
okolí.

Deväťdesiat rokov, ako ďalší medzník 
historického vývoja, si predsavzali naši 
ochotníci osláviť už pred rokom. Mali svo-
ju víziu a obec sa k ich plánom postavila 
ústretovo. Poslanci schválili pre rok 2017 
účelový príspevok a prostredníctvom Fon-
du na podporu umenia bol podaný projekt 
s rovnakým zámerom.

Takže chuť bola podporená i fi nančne. 
Predstava bola rozdeliť program do dvoch 
celkov – slávnostného galavečera pre uc-
tenie si tých, ktorí účinkovali či priamo 
alebo nepriamo pomáhali a druhou časťou 
bolo predstavenie umenia súčasného sú-
boru pre všetkých, ktorí im fandia a majú 
ich radi.

Galavečer sa konal 2. septembra. Neskla-
mali. Bol to galavečer! Po privítaní reži-
sérky a hlavnej organizátorky  pani Marty  
Pristachovej ocenil vo svojom vstupe jej 

prínos, prínos súboru a každého, kto sa 
na ňom podieľa, starosta Dušan Štadáni. 
Následne si opäť zobrala slovo režisérka a 
po  poďakovaní starostovi a poslancom za 
ústretovosť a dvojtisícový príspevok, pro-
jektovému manažérovi Pavlovi Albrech-
tovi za projekt, ktorý im umožnil vydať 
bulletin a zabezpečiť kroje a nábytok pre 
dobovú hru v sume 2500 Eur, Dušanovi 
Ďurčovi nielen za spracovanie bulletinu, 
ale permanentnú ústretovosť pri ich práci, 
Dominikovi Tavačovi za výrobu almary a 
starodávneho kredenca a Eduardovi Po-
láčkovi za jedinečné a originálne ocenenie 
všetkých zaslúžilých strečnianskych ochot-
níkov. Jej hlavné poďakovanie však patrilo 
všetkým, ktorí sa podieľajú na súčasnosti 
súboru a samozrejme aj vlastnej rodine, v 
ktorej nachádza všestrannú podporu.

Retrospektívne všetkých, takmer sto po-
zvaných previedla históriou strečnianske-
ho divadla. Ocenenie Ochotnícke dosky 
pre nositeľov tradícií – cenu starostu obce 
spolu so starostom odovzdávala nežijú-
cim i pamätníkom z radov ochotníkov a 
tým, čo sú v súčasnosti neopomenuteľnou 
súčasťou súboru. Rozdelila ich do troch 
skupín. Ocenenia in memoriam prevzal 
za historicky najvýznamnejšieho režiséra 
– Jozefa Ilovského jeho synovec Ondrej 
Ilovský, za pokračovateľa režisérskej práce 
Václava Oravca prevzala ocenenie nevesta 
Stazka Oravcová, za ochotnícku prácu a 
pomoc súboru vo funkcii tajomníka MNV 
a OÚ Milana Klocáňa manželka Jožka a 
Dušan Ďurčo prevzal ocenenie za svojho 
otca Pavla, kronikára a podporovateľa sú-
boru.

V druhej skupine boli zaradení tí, ktorí 
boli súčasťou súboru v minulom storočí a 
následne ocenila súčasníkov.

Za každú skupinu sa niekto poďakoval. 
Dušan Ďurčo poďakoval za otca a v mene 

ostatných vyjadril presvedčenie, že sa ur-
čite na nás s radosťou a vďakou pozerajú.

Silo Trnovec st.  spolu s Pavlom Ďurčom 
ml. poďakovali za ocenenia „minulosto-
ročných“ a Dano Taraba za súčasných 
ocenených. Silov prejav bol najsugestív-
nejší, ale Danov najsentimentálnejší, až sa 
mu pritom tlačili slzy do očí (kto by to na 
tohto chlapa povedal!?) pri spomienke na 
predstavenie nášho divadla v čase, keď bol 
ešte žiak základnej školy. Vtedy, sediac v 
siedmom rade si predsavzal, že aj on bude 
raz stáť na týchto doskách. Sen sa mu spl-
nil a keď sa s ním s nami chcel podeliť, aj 
napriek už takmer desaťročnej skúsenosti, 
sa nedokázal ovládať.

Po udelení ocenení program pokračo-
val pripomienkou hier od roku 2009 pod 
taktovkou  Cyrila Obertu a Marty Prista-
chovej. Videošoty ukázali vývoj súboru a  
žánrovú škálu. Sprievodné slovo v podaní 
Janky Trnovcovej a Darinky Melovej nám 
pripomenul tituly, protagonistov, rast poč-
tu predstavení na domácej scéne, či spo-
mienky z množstva vystúpení alebo hosťo-
vaní v susedných obciach.

Vyzdobená sála bola nielen svedkom hol-
du umeniu strečnianskym divadelníkom, 
bola tiež miestom, kde sme sa všetci cítili 
ako súčasť celku, ktorý svojou prácou obo-
hacuje každého.

Galavečer skončil. No nie oslavy deväťde-
siatin. Tie pokračujú už cez víkend dvoma 
predstaveniami slovenskej klasiky – hrou 
Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. 
Prajem režisérke Martuške, nech počasie 
nesklame a nech sa, tak ako si Dano plní 
sen, i ten jej  naplní tým, že si tento skvost 
zahrá pod strečnianskym hradom.

Pavol Albrecht

Deväťdesiat rokov ochotníckeho divadla 
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Éra Jozefa Ilovského 
Po dvadsiatich rokoch, Zlomená pýcha, 

Svedomie, Pytliakova žena, Pytliakova 
chovanica, Buky podpolianske, Kmot-
rovci, Podpaľačova dcéra, Mastný hrniec, 
Ukradnuté šťastie, Škriatok, Hájnikova 
žena, Vojnárka, Magda Burčová, Hrob lás-
ky, Maryša, Hora volá, Amerikán, Za slo-
bodu národa, Juro ide na svadbu, Drotár, 
Bludár, Kamenný chodníček, Strídža spod 
hája, Statočný valach, Starý zaľúbenec, 
Manželstvo, Nový život, Osud siroty, Chla-
pi na skalke, Prvé a posledné sv.  prijíma-
nie, Garamboľ, Za frontom, Ulička, Matej 
Figliar, Ryby pre štyroch, Bláznivá nedeľa, 
Pani richtárka, Máje, Pytačky, Všetko nao-
pak, Statky zmätky

Éra Václava Oravca 
Figliar Matej, Sedliacka láska, Bačova 

žena, Zavrhnutá, O veselom hrobárovi, 
Starý zaľúbenec, Uzol, Hana, Záveje, Divá 
Bára, Ženba Ďura Šúplatu, Matka, Klbko, 
Hľadá sa mladucha a kvočka, Nohavice

Éra Cyrila Obertu
Nohavice, Kuchárky z Ovseného, Vietor 

do tvári, Figliar Matej

Éra Marty Pristachovej
Kamenný chodníček, Ženský zákon, 

Oklamaný manžel, Právo na hriech, Žob-
rácke dobrodružstvo, Pohreb, Brokovni-
cou na manžela, S tvojou dcérou nikdy!, 
Dokonalá svadba

Režiséri Tabuľa ochotníckej cti
Túto tabuľu tvoria ochotníci, ktorí viacročným účinkovaním 

prispeli k udržaniu tradície založenej našimi predkami

Jozef Ilovský • Václav Oravec • Pavol Ďurčo st. • Jozef Cigánik st. • Ernest Taraba st. 
Karol Oberta • Hermína Klocáňová • Mária Pratáková • Juraj Drevenák • 

Albert Cigánik • Mária Rendárová (Obertová) • František Hriňa • bratia Piovarčiovci 
Leopold Lončík • Mikuláš Galo • Eduard Oberta • Pavol Oberta ml. • Anna Verešová 

(Cigániková) • Pavlína Kadášiová (Obertová) • Viktória Mydlová • (Trhančíková)
Anna Sapietová • Jozef Trhančík • Mária Obertová (Turiaková) • Anna Kubičková 
Adam Klocáň • Jozef Mojský • Matúš Kadaši • Milan Klocáň • Margita Pekárová 

(Tarabová) • Margita Vojvodová • Františka Brózová • Emil Oberta • Cyril Oberta
Ladislav Oberta • Oľga Klocáňová • Anton Melo • Karol Tavač • Zita Melová

(Bitušíková) • Mária Obertová (Tarabová) • Jozef Cigánik ml. • Silvester Trnovec st. 
Miroslav Oberta • Mária Trnovcová (Štadániová) • Marta Pristachová (Štadániová) 

Terézia Sokolovská (Štadániová) • Vladimír Štadáni • Beáta Badibangová (Bitušíková) 
Daniel Taraba • Ivana Fabuľová (Rajniaková) • Jana Trnovcová • Silvester Trnovec ml. 

Jozef Bičan • Vlastimil Slováček • Zuzana Samcová • Slavomíra Zemánková (Kivoňová)
Ľubomír Melo • Marcela Ondáková • Zuzana Badíková • Peter Pristach

Pavol Bukovinský ml. • Ľubomír Bukovinský ml.

Cenu starostu obce
Ochotnícke dosky pre nositeľov tradícií

získali:

Jozef Ilovský - in memoriam
Václav Oravec - in memoriam

Pavol Ďurčo st. - in memoriam
Milan Klocáň - in memoriam

Pavlína Kadášiová
Mária Rendárová
Anna Kubičková

Cyril Oberta
Silvester Trnovec st.

Miroslav Oberta
Zita Melová

Mária Obertová
Marta Pristachová

Peter Pristach
Pavol Ďurčo ml.

Jozef Cigánik
Beáta Badibangová

Daniel Taraba
Jozef Bičan

Ivana Fabuľová
Vladimír Štadani

Ľubomír Bukovinský ml.
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Koniec augusta je spojený nielen s blížia-
cim sa koncom prázdnin, ale aj so streč-
nianskou tradíciou pod názvom „Ľekváro-
vé hody“. Tento ročník sa niesol v znamení 
spolupráce obce Strečno, Šikovných ruči-
čiek zo Strečna, Jednotou dôchodcov a FK 
Strečno. Od rána sa dvorom kultúrneho 
domu niesla vôňa varených sliviek. Samot-
né podujatie bolo poňaté vo forme súťaže, 
do ktorej sa zapojili tri družstvá – Silvester 
Trnovec st., Šikovné ručičky zo Strečna a 
Jednota dôchodcov. Hodnotiaca porota 
bola v zložení: predseda VÚC Juraj Blanár, 
poslankyňa NR SR Erika Jurínová a fran-
cúzsky veľvyslanec na Slovensku Christo-
ph Léonzi Každý navarený lekvár chutil 

„Ľekvárové hody“

V novembri si budeme voliť nového župa-
na a poslancov do krajského zastupiteľstva. 
Zdá sa však, že voľby do vyšších územných 
celkov (VÚC) opäť nie sú   pre ľudí nijako 
vzrušujúce. Mnoho občanov totiž ani netu-
ší, čo vyšší územný celok znamená, aké sú 
jeho kompetencie a čo rieši. A to je škoda.

Na Slovensku máme osem samospráv-
nych krajov (Žilinský, Trnavský, Trenčian-
sky, Bratislavský, Prešovský, Nitriansky, 
Košický a Banskobystrický). Na čele každé-
ho kraja je predseda (župan). Toho si volia 
obyvatelia VÚC, rovnako tak aj poslancov 
krajského zastupiteľstva. Tieto kraje samo-
statne hospodária s vlastným majetkom a 
s vlastnými príjmami. Samosprávne kraje 
zriaďujú a prevádzkujú napr. stredné ško-
ly, múzeá, domovy sociálnych služieb, di-
vadlá, knižnice, nemocnice. Určujú tiež 
výšku poplatkov za sociálne služby.  Roz-
hodujú o výstavbe a údržbe miestnych ko-
munikácií, ktoré patria pod VÚC (cesty II. 
a III. triedy mimo obcí) či regulujú ceny 
autobusovej dopravy. Tých právomocí je 
naozaj veľa. „Mocní“ z kraja  totiž rozho-
dujú o veciach, ktoré výrazne zasahujú do 
života každého z nás.

me sa, prosím zmiasť ľúbivými sloganmi a 
prisľúbeniami. Tie nikam nevedú.  Svojou 
účasťou pri urnách máte možnosť vybrať si 
ľudí, ktorí vedia aj konať, nie len sľubovať. 
Voľby do VÚC nie sú len právom, ale záro-
veň veľkou šancou meniť  politiku riadenia 
nášho kraja. 

Od roku 2014 som poslankyňou OZ v 
Strečne a môžem povedať, že aj vďaka tomu 
do komunálnej politiky vidím trochu viac. 
Každá obec má svoje problémy. Strečno nie 
je výnimkou. O jednom z tých pálčivejších 
si môžete prečítať na linku https://dennikn.
sk/blog/833061/.

V komunálnej politike majú vami zvole-
ní zástupcovia kompetencie, vďaka ktorým 
môžu zjednodušiť prácu a život v obci.  
Ďalšie, trochu väčšie  kompetencie má 
VÚC a ďalšie štát.  Aj preto  som sa roz-
hodla, že v nadchádzajúcich voľbách do 
VÚC budem kandidovať za poslankyňu 
Žilinského samosprávneho kraja. O hlasy 
a podporu voličov sa uchádzam, aby som 
nielen poukazovala na problémy v našom 
kraji, ale hlavne, aby som ich mohla v rám-
ci svojich možností a kompetencií  riešiť.

Beáta Badibangová

Blížia sa voľby do VÚC
Tento rok to budú už piate voľby od vzni-

ku samosprávnych krajov. Účasť na tomto 
druhu volieb býva vždy žalostne nízka. Dô-
vodov je zrejme viac.  Ľudia nechodia voliť, 
lebo sú znechutení z politiky ako takej, lebo 
si myslia, že sa aj tak nič nevyrieši... Naozaj 
chcete, aby vaše deti chodili do krajších a 
kvalitnejších škôl? Nepáči sa vám, že vás 
liečia  v polorozpadnutých nemocniciach? 
Nechcete, aby ste si do nemocnice museli 
nosiť aj toaletný papier? Tak máte najväčšiu 
šancu niečo na tom zmeniť práve počas vo-
lieb do VÚC! Môžete sa sťažovať a nadávať. 
Garantujem vám však, že tým sa nič ne-
zmení a už vôbec nezlepší. Zvoľte si radšej 
dôveryhodných a schopných ľudí, ktorí na-
ozaj môžu veci meniť a zlepšovať. Osobne 
som takého názoru, že  župan či poslanci 
by nemali sedieť na dvoch a viacerých sto-
ličkách. “Supermanom“ riadiacim kraj z 
iného teplého miesta niekde v Bratislave 
neverím. Tak isto neverím ľuďom, ktorí sa 
v našom kraji ukážu nanajvýš cez víkendy, 
no chceli by ho, ako pred voľbami sľubujú, 
zveľaďovať. Ako?

Sľuby i volebné kampane naberajú na 
obrátkach. Určite ste si to všimli.  Nedaj-

ťazmi boli všetci.
Keďže „Ľekvárové hody“ sú hlavne o 

slivkách, návštevníci mohli potešiť aj svo-
je chuťové bunky ochutnávkou viacerých 
druhov slivkových koláčov, ktoré napiekli 
naše pani dôchodkyne, či „koštovkou“ 
sliviek v tekutom stave. Diváci sa mohli 
kultúrne vyžiť pri vystúpení  ŽSS Zvonica, 
Krakovského kvarteta, speváckej skupine 
Jesienka, dychovke Strečnianka, folklór-
neho súboru Hajov či novozaloženej FS 
Parta. Ďakujem všetkým, čo prišli a verím, 
že budúci rok našu tradíciu opäť o niečo 
obohatíme. Nuž, nechajte sa prekvapiť. 

Následne mohli všetci, ktorým sa posta-
rali o občerstvenie členovia FK, pokračo-
vať v zábave v sprievode našej hudobnej 
skupiny Sunny Music.

Beáta Badibangová poslankyňa OZ

inak, ale jedno mali spoločné: do varenia 
vložili kus srdca a lásku k tradícii. Preto ví-
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Od konca minulého roku sa pracuje na 
sanácii hradného brala. Pôvodný plán 
predpokladal s prácami do konca mája. V 
tom období, okrem obmedzenia dopravy, 
sa mali realizovať i úplné odstávky počas 
víkendov.

Reálne poveternostné podmienky však 
zmenili harmonogram prác a na hradnom 
brale po začatí v novembri a v decembri sa 
v novom roku pokračovalo až v druhej po-
lovici februára.  Rozsah a nebezpečenstvo 
uvoľnenia skál počas sanácie vyžadoval i 
úplné vylúčenie dopravy počas šiestich  ví-
kendov. 

Podnetom na sanáciu bolo zistenie inšta-
lovaného dilatometra ešte z čias ukončenia 
rekonštrukcie hradu o pohybe skalného 
bloku, ktorý už vtedy považovali za nesta-
bilný. Rozsah prác bol preto smerovaný na 
problémovú časť a boli na to získané tiež 
prostriedky z Ministerstva životného pros-
tredia v objeme 900 tis. Eur. 

Vylúčenie dopravy počas víkendov na 
I/18 sa začalo 12. novembra a pokračo-
valo do prvého predvianočného víkendu. 
Následne sa začalo s uzávierkami až 18. 
februára 2017, ktoré mali byť počas ďalších 
piatich víkendov.  Plán však opäť narušili 
nepriaznivé podmienky a na brale sa pra-
covalo iba dvakrát. Od 3. mája sa pristupu-
je  k zúženiu jazdných pruhov v šírke 2 x 
3,00 m a obmedzeniu rýchlosti na 30 km /
hod -  s termínom do odvolania so zodpo-
vedajúcim dopravným značením priamo 
pod hradom Strečno v dĺžke 40 m. V júni 
sú odstávky počas štyroch víkendov. Ko-
ordinátor prác - krízový štáb Okresného 
výboru v Žiline na zasadnutí  29. 6. kon-
štatuje, že v mesiaci júl nebudú realizované 
uzávierky pod hradom Strečno.

Na základe vyhodnotenia kritickej geo-
technickej situácie  skalného bloku v ne-
asanovanej časti skalného brala (na konci 
júna spadlo z pôvodne neasanovanej čas-
ti brala niekoľko skál) však 14. júla opäť 
zasadá krízový štáb na Obecnom úrade v 
Strečne, ktorý po zvážení nových okolností 
vyhlasuje mimoriadnu situáciu za účelom 
ochrany života, zdravia a majetku a od 
16. júla 2017 od 08:00 hod. je realizovaná 
úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej 
úžine až do odvolania (s predpokladom 
úplnej uzávierky  do 30. júla 2017). 

V tomto čase sa pristupuje k prípravným 
prácam  na uvoľnenie skalného bloku s 
odhadovanou hmotnosťou cca 120 ton . 
Naváža sa vozovka tlmiacim materiálom 
– pieskami a štrkmi v hrúbke cca 1 m na 
mieste predpokladaného pádu. 18. júla vo 
večerných hodinách sa ho podarilo po-
mocou vzduchových vankúšov odtlačiť. 
Pri páde sa rozbil a nespôsobil vážnejšie 

škody. Následne sa okolitý terén dočisťoval 
a odstraňoval sa návoz z cesty. Premávka 
bola spustená 29. júla o 12,00 hod.

V súčasnosti sa pokračuje v projekte plá-
novanými sanačnými prácami. Priebežná 
diagnostika však zisťuje nové okolnosti, a 
tým i požiadavky na ďalšie riešenia. Me-
dzičasom sa napr. oproti plánu pristúpilo 
tiež k niektorým prácam na samotnom 
hradom múre a je predpoklad, že pri šet-
rení ďalších priestorov brala a svahov, po 
ich vyčistení a odstránení vegetácie, bude 
potrebné projekt sanácie rozšíriť o ďalšie 
etapy.

V akom rozsahu, to je dnes nejasné. 
Kompetentní však musia reagovať priebež-
ne a kritickú situáciu nielen monitorovať, 
ale aj fi nančne a organizačne naplniť. 

A to vzhľadom na dopravnú tepnu a jej 
využiteľnosť nebude zrejme vôbec jedno-
duché. Časový horizont sa neodváži nikto 
určiť. 

Dopravný chaos a praktický kolaps po-
znamenal negatívne každého využívate-
ľa I/18. Opakované odstávky či dokonca 
plánovanie galérie pri súčasnej hustote 
dopravy a neexistencii alternatívy by boli 
kritickými.

V Strečne, i keď sme boli a stále zrejme 
sme najviac postihnutí, sme sa postavili k 
problému ústretovo s pochopením a  ohľa-
duplne. Vyhlásenie mimoriadnej situácie 
bolo zodpovedným postojom starostu a 
zástupcov obce k všeobecnému ohrozeniu. 
Mimoriadna situácia a víkendové odstáv-
ky ale boli kvôli nedostatočnému doprav-
nému značeniu a následným zhustením 
premávky zablúdenými osobnými autami 
a kamiónmi negatívnym ovplyvnením ži-
vota občanov predovšetkým v starej časti 

obce a využívateľov Ulice SNP všeobecne. 
Obmedzenia sa výrazne podpísali pod 
efektivitu podnikateľských aktivít v ces-
tovnom ruchu. Hrad bol síce prístupný, ale 
návštevnosť klesla až o 70 %. Pltníci boli 
úplne odrezaní nepriechodnosťou cesty a 
záujem o služby stravovacích zariadení a 
na parkovisku boli redukované na podob-
ných úrovniach. Rovnaké skúsenosti mali 
podnikatelia v cestovnom ruchu i na tur-
čianskej strane. 

Strečno bolo v júli asi najväčšou témou v 
slovenských médiách. Denne monitorovali 
situáciu televízie, rozhlas a tlačové médiá. 
Určite nás to zviditeľnilo, no o profi te z 
uzáver a úplnej odstávky sa pozitívne nedá 
hovoriť.

Problémom ťahu cez náš kataster nie je 
iba skalné bralo. Patria k nemu dlhodobo 
i mosty poza obec. Bol preto vyjadrova-
ný častý nesúhlas občanov na nespojenie 
oboch investičných akcií – hrad a mosty 
do jedného času, s tým, že by boli využité 
dopravné obmedzenia zároveň. Toto bolo 
pripomienkované a navrhované zo strany 
obce už na úvod príprav sanácie brala. V 
tom čase však 

požiadavky neboli zohľadnené. Na po-
slednom zasadnutí krízového štábu, kona-
ného v zasadačke nášho obecného úradu 
28. júla, na ktorom bola odvolaná mimo-
riadna situácia, boli s ohľadom na stále 
otvorený problém a nepredvídateľné po-
treby sanácie brala, opätovne nanesené. 

V tomto roku by už nemalo dôjsť k zá-
sadnejšiemu obmedzeniu dopravy. No 
akonáhle sa pristúpi k ďalším postupným 
krokom, zástupcovia OÚ, Slovenskej sprá-
vy ciest, VÚC a aj MŽP SR prisľúbili racio-
nalizáciu prístupu.                 Pavol Albrecht

Hradné bralo stále nestabilné
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Piaty ročník Malofatranskej stovky so 
svojou o rok mladšou sestrou MF 50 

v roku 2017 už pôvodne nepočítal.
Organizátor mal záujem profesionali-

zovať ultratrailový pretek, a preto pre zá-
ujemcov stanovil kvalifi kačné kritériá i 
povinnosť lekárskej prehliadky a iba jednu 
trať – stokilometrovú .

Kým organizátor vlani mohol uzavrieť 
štartovnú listinu po otvorení registrácie 
vo februári pre enormný záujem za 22 mi-
nút, teraz sa mu to nepodarilo do konca, 
ktorý určil na dva týždne pred pretekom, 
uskutočneným 1. a 2. júla. Aj keď medzi-
časom na základe vývoja prihlášok rozší-
ril alternatívy preteku o ultraštafetu – tj. 
rozdelenie stovkového úseku pre dvoch 
pretekárov, z ktorých jeden by prešiel prvú 
polovicu a druhý pokračoval na druhej.

A nakoniec 2. júna pristúpil i k umožne-
niu štartovať aj päťdesiatkarom.

Z 205 prihlásených sa na spoločný štart 
troch súťaží v Terchovej – stovky, štafety a 
päťdesiatky postavilo 170 pretekárov a ďal-
ších 20 čakalo v kategórii štafeta v Lipovci 
na pokračovanie do Fačkovského sedla (v 
roku 2016 bol prihlásený i tohtoročný limit 
- 350 pretekárov!)

Parametre trate boli totožné s predchá-
dzajúcim rokom – päťdesiatka 55 km s 
prevýšením 4340 m a stovka 105 km a 
7730 m. Limity pre trať 16, resp. 32 hod.

Predpoveď počasia nesklamala a so štar-
tom o šiestej ráno začalo priam liať. Dážď 
sprevádzal štartujúcich až takmer do obe-
da. Prejavilo sa to na trati, ktorá bola v nie-
ktorých úsekoch – Kraviarske, Poludňové 
skaly, Stoh rozbahnená a mimoriadne klz-
ká. Hrozba búrky a blesky nad Rozsutcom 
boli dôvodom úpravy trate až v priebehu 
súťaže a Horská služba následne všetkých 
odkláňala na Medziholie  traverzom po-

pod Rozsutec.
V tomto roku sme sa zo Strečna posta-

vili na štart iba dvaja – ja so synom Mar-
tinom. Ďalších záujemcov či účastníkov z 
minulých rokov možno odradili prvotne 
nastavené podmienky. Ani my sme nemali 
záujem o stovku, no keď  sa vyskytla mož-
nosť absolvovať trať štafetou pre každého 
so zhruba päťdesiatimi kilometrami, tak 
sme sa prihlásili. Bola to hlavne moja chuť, 
po predchádzajúcich troch účastiach po-
kračovať v tomto, asi najkrajšom ultratra-
ilovom preteku na Slovensku. Napokon, 
keď sa objavila možnosť ísť i päťdesiatku, 
tak sme sa prehlásili na ňu.

MF 100 I keď počasie bolo upršané a pre nie-
ktorých i odradzujúce (niektorí pretekári 
ostali na štarte s lejakom čakať, či nepre-
stane...) podmienky boli určite lepšie ako v 
horúčavách pred dvoma rokmi.

Príprava i šťastie v nepredvídateľne 
šmykľavom teréne a samozrejme tiež  vylú-
čenie výstupu  a zbehu z Rozsutca boli zá-
kladom pre zlepšenie  našich „osobákov“ o 

cca hodinu. A celkom slušné umiestnenia.
Martin skončil z 28 štartujúcich päťde-

siatkarov na štvrtom mieste s časom 9:35 
a ja som to zvládol ako jedenásty za 12:38 
hod.

Na budúci ročník MF 100 už teraz pozý-
va ofi ciálna stránka preteku. Zrejme pou-
čení z tohtoročného vývoja propozície ne-
uvádzajú kvalifi kačné podmienky a tiež je 
možnosť opäť hneď od začiatku uvažovať o 
prihláške nielen na stovku, ale i päťdesiat-
ku a aj tohtoročnú novinku – štafetu. Preto 
je možné očakávať, že tak ako po minulé 
roky, bude účasť Strečňanov opäť relatívne 
bohatá.                                  Pavol Albrecht

Na tradičnej súťaži mužskej šikovnosti a sily v rámci 
Dožiniek v Jaworze sa 2. septembra zúčastnili  dve druž-
stvá nášho DHZ, ktoré sa umiestnili na 5. resp. 14. mieste  
z 15 družstiev z Poľska, Čiech a Slovenska.                      /r/

StrongDrval
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Veľké prekvapenie Dedinskej ligy
Začiatkom letných prázdnin sa usporia-

dal 25.ročník tradičnej Dedinskej ligy v 
malom futbale na pomocnom ihrisku na 
Radinovom. 

Organizátorom tohto roku boli Medvedi 
juniori. Prihlásilo sa 7 družstiev. Hralo sa 
systémom každý s každým v podobe 4-och 
hracích júlových dní. Videli sme množstvo 
oku lahodiacich akcií hráčov a brankárov, 
ale aj tvrdé bolestivé zákroky sprevádzané 
opäť klasickými nervóznymi  emóciami, 
čo však ku futbalu patrí. 

Tento rok bol extra napínavý a priam až 
prekvapujúci! Na špici tabuľky sa vytvo-
rila trojica družstiev (VE-3, Galis team, 
Ghost). O konečnom umiestnení sa roz-
hodovalo až v poslednom hracom dni v 
samom závere. 

Z celkového víťazstva sa nakoniec ra-
doval FC GHOST. Táto partia nadšencov 
si splnila počas ich celej svojej 25-ročnej 
histórie klubu jeden veľký sen (podľa slov 
samotných hráčov), a to prvý premiérový 
zisk titulu v Dedinskej lige! Predvádzali 
kolektívne bojovné výkony so skalopev-
nou obranou na čele s najlepším branká-
rom Júliusom Trnkom a najlepším hráčom 
turnaja Petrom Samcom. Hlavní šéfovia 
(Miroslav Bukovinský, Peter Šupej, Štefan 
Honko) káder postupne dlhodobo omla-
dzovali a s trpezlivosťou prišlo sladké ovo-
cie a veľké oslavy. 

Vzhľadom na nízky počet mužstiev  v 
mene všetkých klubov veľmi radi priví-
tame nové kluby na rozšírenie ligy. Takže 
chalani, (aktívni/neaktívni amatéri) , ste 
vítaní, neváhajte a prihláste sa! Na záver 
patrí poďakovanie samotným organizá-
torom Medveďom, po ktorých na budúci 
rok štafetu usporiadania preberajú partia 
bojovníkov z Bad boysu. 

Pre štatistov tejto akcie prikladáme zo-

znam celkových víťazov: FC Youmpe 7-k
rát(1996,1997,1998,2003,2004,2005,201
5) FC Tajfún 6x(1995,2001,2002,2009,20
10,2011), Medvedi 3x(1994,1999,2000), 
VE-3 3x(2006,2007,2013), Galis team 3x 
(2008,2012,2016), AC Sokol 1x(2014),Dre-
am Team 1x(1193), FC Ghost 1x(2017).

PD ml.
1.hrací deň 

GHOST – BAD BOYS.............................3:1
VE-3 – MEDVEDI ..................................6:2
SOKOL – GHOST ...................................2:5
GALIS TEAM  - BAD BOYS .................4:1
VE-3 – FC YOUMPE ..............................4:2
SOKOL – MEDVEDI ..............................2:2
FC YOUMPE – GALIS TEAM ..............1:3

2.hrací deň 
MEDVEDI – GALIS TEAM ..................2:6
VE-3– BAD BOYS ...................................4:1
FC YOUMPE – GHOST .........................0:2
VE-3 – GALIS TEAM .............................2:3
BAD BOYS – MEDVEDI .......................9:3
SOKOL mal voľno

3.hrací deň 
SOKOL-VE-3 ...........................................1:2
FC YOUMPE – MEDVEDI ...................2:1
BAD BOYS – SOKOL .............................2:4
GALIS TEAM – GHOST ........................0:1

4.hrací deň 
BAD BOYS – FC YOUMPE ...................2:1
GHOST – MEDVEDI .............................4:2
SOKOL – FC YOUMPE..........................1:2
GHOST – VE-3 ........................................0:0
SOKOL – GALIS TEAM ........................2:2

Tabuľka:
1.FC GHOST 6 5 1 0 15:5 16
2.GALIS TEAM 6 4 1 1 18:9 13
3.VE-3 6 4 1 1 18:9 13
4.BAD BOYS 6 2 0 4 16:19 6
5.FC YOUMPE 6 2 0 4 8:13 6
6.AC SOKOL 6 1 2 3 12:15 5
7.MEDVEDI 6 0 1 5 12:29 1

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Strečnianski turisti Vás v sobotu
30. septembra 2017 pozývajú na  

6. ročník turistického výletu

Po strečnianskom 
náučnom chodníku

Trasa povedie od supermarketu Jed-
nota (Ul. SNP) (štart od 8:30 do 9:00) 
po Kováčskej ulici smerom pod Špicák, 
kde sa napojí na žltú turistickú znač-
ku. V sedle pod Kojšovou budeme po-
kračovať modrou turistickou značkou, 
ktorá nás privedie do sedla Javorina. 
Po návšteve pamätníka na Javorine sa 
pokračuje po červenej turistickej znač-
ke smerom do Strečna. V sedle Rakytie 
opustíme červenú značku a pokračuje-
me rovno po lesnej ceste. Pri prudkej 
zákrute vľavo (pri vysielači mobilného 
operátora) odbočíme vpravo do lesa a 
pokračujeme po hrebeni Domašína po 
vlastnom bielo-zelenom značení až do-
razíme do cieľa - na chatu Domašín. Tu 
bude pripravený guľáš a občerstvenie.
Z chaty sa potom dostaneme späť do 
Strečna po obnovenom chodníku (bie-
lo-zelené značenie), ktorý vás privedie k 
hradu Strečno alebo sa môžete odviesť 
plťou z pltiska Bariérová, kam bude za-
bezpečný odvoz z chaty.

ALL-STARS:
Peter Dugovič ml.(brankár – Galis team)
Lukáš Kučera (obranca – Medvedi)
Martin Syrovatka(obranca – Ve-3)
Michal Jadroň (útočník – Sokol)
Andrej Zaťura (útočník – Bad boys)

Najlepší jednotlivci:
Július Trnka (brankár – Ghost)
Frederik Beháň (obranca – Youmpe)
Marek Beháň (strelec 11 gólov – Galis 
team)
Andrej Barošinec (útočník – Ve-3)
Peter Samec (hráč – Ghost)
Vladimír Ilovský (najstarší hráč 59 r. – Bad 
boys)
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 6. septembra 2017 v náklade 

350 kusov. Za obsahovú časť materiálov 
zodpovedá redakčná rada v zložení: P. 
Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. Foto: OU 
Strečno,  Pavol Ďurčo

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

V auguste sa opäť roztočil kolotoč zápasov 
nového súťažného ročníka 20017/18 aj pre na 
náš klub FK Strečno.

Žiaci:
V novej sezóne sú do  činnosti a súťaží za-

pojené 4 mládežnícke družstvá (3 žiacke a 1 
dorast). U žiackych družstiev sú to : príprav-
ka, mladší žiaci a starší žiaci.

Prípravka funguje pod vedením trénera 
Petra Beháňa. Info pre nových záujemcov o 
futbal: kto má záujem o futbalovú príprav-
ku, mladí hráči  ročník narodenia 2008 až 
2011,nech sa  prídu prihlásiť na futbalové ih-
risko od 4.9 do 8.9.2017,každý deň bude tré-
ning od 16.00 do 17.30 hod. Potom tréning 
upravíme na 2-krát v týždni. Mladší žiaci a 
straší žiaci naďalej  pracujú  pod vedením 
trénera Vojtecha Obertu ml. 

V prípade, že by mal niekto z rodičov zá-
ujem pomôcť pri činnosti ml. žiakov a spo-
lupracovať s trénerom, prosíme kontaktujte 

trénovať pod vedením trénera Mareka Ma-
záka.

Po doliečení zranení sa do prípravy zapojili  
Andrej Barošinec, Peter Ilovský, Patrik Be-
háň. Z dorastu sa do prípravy zapojil mladý 
Jozef Melo a Andrej Zaťura.

Dlhodobo máme zraneného Tomáša Trpiša 
– ktorého týmto  veľmi pozdravujeme. Jeho 
zranenie je natoľko vážne, že túto sezónu sa 
zrejme nebude môcť zapojiť do zápasov. Jano 
Štadáni – má aktuálne tiež dlhodobejšie zra-
nenie, prajeme mu čo najskoršie uzdravenie.

Odchody: Vereš- brankár do Ďurčinej, 
Cvacho – D. Kubín, Kašjak – Turzovka, Ďu-
riš – Nezbud. Lúčka.

Veríme, že v novej sezóne zabojujeme s 
našimi stálymi oporami ,  odchovancami a 
hlavne s mladými hráčmi,  ktorí majú záu-
jem hrať a bije im srdiečko pre FK Strečno !!!

Do novej sezóny prajeme všetkým hráčom, 
trénerom, funkcionárom a činovníkom v FK 
Strečno, ako aj fanúšikom,  veľa energie, elá-
nu a chuti do ďalšej činnosti a prajeme im čo 
možno najviac potešenia z futbalu a celkovo 
zo športu. 

Športu zdar a futbalu zvlášť !
Pre našich priaznivcov a fanúšikov máme 

pozitívnu správu.  Na vonkajšie zápasy mu-
žov ku súperom bude v prevažnej miere za-
bezpečovaný autobus, ktorý bude môcť zo-
brať aj skalných fanúšikov.  

Róbert Benedig , FK Strečno

Starší žiaci 2.tried a skupina A Dorast 4.liga skupina A Dospelí 5. liga skupina A

1.kolo Dohrávka 1.sept. 2017 o 10:00h
FK STREČNO - TJ ROZVOJ MOJŠ

Dohrávka 29.augusta 2017 o 14:00h
FK STREČNO - TJ FATRAN VARÍN

6. augusta 2017 o 16:30h
FK STREČNO - TJ FATRAN VARÍN

2.kolo Dohrávka 15.sept. 2017 o 10:00h
Cementáreň L.LÚČKA - FK STREČNO

Dohrávka 6.sept. 2017 o 16:00h
TJ OŠČADNICA - FK STREČNO

13. augusta 2017 o 16:30h
SK BELA - FK STREČNO

3.kolo 20. augusta 2017 o 10:00h
FK STREČNO-TJ KUNERÁD

20.augusta 2017 o 13:30h
FK STREČNO - MŠK KNM B

20.augusta 2017 o 16:00h
FK STREČNO - TJ VTJ RAJ. TEPLICE

4.kolo 27. augusta 2017 o 10:00h
FK ĎURČINÁ - FK STREČNO

26.augusta(sobota) 2017 o 14:00h
FK RAJEC - FK STREČNO

27.augusta 2017 o 16:00h
FK RAJEC - FK STREČNO

5.kolo 3.septembra 2017 o 10:00h
FK STREČNO - FK DOLNÁ TIŽINA

3. septembra 2017 o 13:00h
FK STREČNO - Snaha ZBOROV n/Bys.

3.septembra 2017 o 15:30h
FK STREČNO - Snaha ZBOROV n/Bys.

6. kolo 10.septembra 2017 o 10:00h
OŠK KAM. PORUBA - FK STREČNO

9.sept.(sobota) 2017 o 15:30h
OŠK KAM. PORUBA - FK STREČNO

10.septembra 2017 o 15:30h
TJ VYSOKÁ n/Kys. - FK STREČNO

7.kolo 17.septembra 2017 o 10:00h
FK STREČNO -FK TŔŇOVÉ

17.septembra 2017 o 12:30h
FK STREČNO - BANÍK STRÁŇAVY

17.septembra 2017 o 15:00h
FK STREČNO - TJ SLOVAN SKALITÉ

8.kolo 24.septembra 2017 o 10:00h
FK STREČNO - TJ VIŠŇOVÉ

24.septembra 2017 o 12:30h
FK STREČNO - TJ VIŠŇOVÉ

24.septembra 2017 o 15:00h
FK STREČNO - TJ VIŠŇOVÉ

9.kolo 1.októbra 2017 o 10:00h
SK LIETAVA - FK STREČNO

1.októbra 2017 o 12:00h
SK RADOĽA - FK STREČNO

1.októbra 2017 o 14:30h
SK ŠTIAVNIK - FK STREČNO

10.kolo 8.októbra 2017 o 10:00h
FK STREČNO -TJŠKPODHORIE

8.októbra 2017 o 12:00h
FK STREČNO - TJ SLOVAN SKALITÉ

8.októbra 2017 o 14:30h
FK STREČNO -SK ČIERNE

11.kolo 15.októbra 2017 o 10:00h
TJ STRÁŽA - FK STREČNO

14.októbra(sobota) 2017 o 14:00h
TJ ST. BYSTRICA - FK STREČNO

15.októbra 2017 o 14:30h
TJ SLOVAN RUDINSKÁ - FK STREČNO

12.kolo 22.októbra 2017 o 10:00h
FK STREČNO - TJ BABKOV

22.októbra 2017 o 11:30h
FK STREČNO - TJ PODVYSOKÁ

22.októbra 2017 o 14:00h
FK STREČNO -FKPREDMIER

13.kolo 29.októbra 2017 o 10:00h
TJ TURIE - FK STREČNO

28.októbra(sobota) 2017 o 14:00h
TJ VYSOKÁ n/Kys. - FK STREČNO

29.októbra 2017 o 14:00h
FK TURZOVKA - FK STREČNO

Rozpis zápasov jesennej časti súťažného ročníka 2017/18

nás, dvere sú otvorené... zápasy hrávame v 
sobotu aj nedeľu a je toho  veľmi veľa pre jed-
ného trénera.

Taktiež aj touto cestou chceme osloviť deti 
a ich rodičov: deti, športujte, rodičia, dajte 
deti športovať ! Príďte medzi nás a zapojte 
sa do trénovania futbalu. Budete zmysluplne 
využívať svoj voľný čas a zároveň prospejete 
svojmu telu. Pripravujeme pre vás veľa aktivít 
: sústredenia, turnaje, zápasy, výlety, spoloč-
né posedenia - opekačky ..., návštevy ligo-
vých zápasov, prípadne zápas reprezentácie,  
vyprevádzanie hráčov mužov  FK Strečno, 
MŠK Žilina ...a iné

Dorast:
V novej sezóne bude dorast pod vedením 

trénera Róberta Benediga. Veríme, že dáme 
dohromady dobrý mladý kolektív, ktorý sa 
bude motivovaný pracovať na sebe a na cel-
kovom hernom prejave mužstva. 

Do družstva prišli : Frederik Beháň, Samuel 
Šmuda, Matej Poštek, Karol Rolko – brankár 

Prioritou bude súčinnosť dorastu s muž-
stvom mužov a vzájomná spolupráca kádrov 
a jednotlivcov. V tom vidíme náš potenciál a 
smerovanie v FK Strečno.

Veríme, že naši mladí hráči budú motivo-
vaní a pripravení zapojiť sa aj do činnosti 
mužov v prospech FK , jednotlivých muž-
stiev ako aj v prospech ich samých. 

Muži :
Káder mužov bude v novej sezóne naďalej 
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Dňa 4.9.2017 sa uskutočnilo 22.zasad-
nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ, hlavný kontrolór obce p.Lin-
geš, zapisovateľka: p.Janeková. 

Hostia: Ing. Ilovský Július, p.Samuel 
Beháň. Ospravedlnení poslanci: Mgr.
Kubová, p.Badibangová – neskorší prí-
chod.

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je 

uznášaniaschopné. 
Uznesením č.124/A OZ volí overova-

teľov  zápisnice v zložení: Mgr. Monika 
Obertová, Ing. Róbert Benedig. Hlaso-
vanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprí-
tomní-2.

Uznesením č.124/B OZ volí návrho-
vú komisiu v zložení: p.Alfonz Klocáň, 
Mgr.Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.125 OZ schvaľuje program 
22. zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.  

2. Kontrola uznesení
Starosta informoval poslancov o plnení 

opatrení z predchádzajúceho zasadnu-
tia OZ. Ďalej informoval o stretnutí s 
predsedníčkou komisie pre sociálne veci 
ohľadom riešenia stavu jednorazových 
dávok v hmotnej núdzi. 

Uznesením č. 123/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3. Rozhľadňa – stav a riešenie
Starosta obce informoval poslancov, 

že z dôvodu nového statického posudku 
založenia stavby a náročnosti terénu je 
rozpočet z roku 2010 na  vybudovanie 
rozhľadne na Špicáku a doplnenie ná-
učného chodníka o drobnú architektúru 
v rámci Individuálneho mikroprojektu 
Modernizácia a nový rozmer sprístup-
nenia krás Strečna nepostačujúci. Podľa 
nového rozpočtu a posudku sa musí roz-

Udelenie čestného občianstva obce Strečno
Dnes už žije len veľmi málo ľudí, kto-

rí by si z vlastnej skúsenosti pamätali 
strašné udalosti druhej svetovej vojny v 
rokoch 1939-1945. Ešte menej žije tých,  
ktorí sa na vojne a boji proti fašizmu 
priamo zúčastnili ako vojaci či partizáni. 

Obyvateľom obce Strečno je vo vše-
obecnosti dobre známe, že na Slovensku 
bojovala počas Slovenského národného 
povstania takmer 200 členná skupina 
dobrovoľníkov z Francúzka. Každý deň 
pri ceste do práce, do obchodu, či na 

návštevu k priateľom majú na očiach 
biely Pamätník francúzskych partizá-
nov, obyvateľmi nazývaný jednoducho 
„pomník“. Hoci sa nad obcou vypína 
ako vztýčený výstražný prst,  v dnešnej 
uponáhľanej dobe sa nám môže zdať, že  
udalosti, ktoré pripomína,  sú od nášho 
života už veľmi vzdialené. Nie je to však 
úplne pravda.

V malom  mestečku Malestroit na zá-
pade Francúzska, asi 1800 km od Streč-

Pokračovanie na 4. strane »

V Strečne sa vyprávali

V sobotu 14. októbra v kultúrnom 
dome v Strečne známa reme-

selníčka zo Strečna Otília Kadašiová 
uviedla do života svoju prvú knižku  „ 
Pojme sa povyprávať“. Uvedenie knižky 
do života  bolo vlastne stretnutím pria-
teľov, známych a viacerých predstavi-
teľov organizácií a inštitúcií, s ktorými 
pani Otka dlhodobo spolupracuje.

Sobotňajší program bol tak bohatý na 
kroje, hovorené slovo, dobrú hudbu, ale 
aj miestne špeciality. Programom spre-
vádzala pani xx, ktorá na pódiu postup-
ne privítala viacerých hostí a vystupu-
júcich na pódiu, či na lavičke.  Medzi 
prvými privítala na pódiu zástupcov 
miestnej akčnej skupiny OZ „Partner-
stvo pre MAS Terchovská dolina“  ma-
nažéra Petra Madigára, podpredsedu za 
občiansky sektor Jozefa Juríka a admi-
nistratívnu pracovníčku Annu Gábo-
rovú. Práve poslední dvaja menovaní 
sa najväčšou mierou pričinili o to, že 
knižka uzrela svetlo sveta, pretože spra-
covali materiál, ktorý pani Otka dlhšie 
zbierala a zapisovala do naozaj uteše-
nej knižôčky, z ktorej sa poteší nejeden 
milovník tradícií. S miestnou akčnou 
skupinou v terchovskej doline(MAS 
TD) pani Otka intenzívne spolupra-
cuje pri organizácii viacerých aktivít, 
predvádzaní remesiel a zachovávaní 
miestnych tradícií ako aktívna člen-
ka a remeselníčka. Zástupcovia MAS 
spoločne symbolicky pokrstili knižku 
semiačkami ľanu, ktorý bol v minulosti 
bytostne spojený s odievaním a ženský-
mi prácami.

Svoju mladšiu sestru „knižku“ prišla 
na pódium uvítať aj Otkina druhá dcé-
ra Ľubka, ktorá vedie v obci folklórny 
súbor a ženskú spevácku skupinu.  Me-

Pokračovanie na 6. strane »
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
počet na stavbu rozhľadne navýšiť cca do 
výšky 20 000 Eur. Rozhľadňa by mala byť 
dokončená do konca októbra 2017. 

Uznesením č. 126 OZ schvaľuje navýše-
nie finančných prostriedkov na výstavbu 
rozhľadne z rezervného fondu max. do 
výšky 20 000 Eur. Hlasovanie: 8-0-0-1.  

4. Zberný dvor – zabezpečenie pohľa-
dávky a poistenie majetku

Starosta obce oboznámil poslancov 
o podpísanej Zmluve o poskytnutí ne-
návratného finančného príspevku č. 
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/06 zo 
dňa 12.1.2017 projekt Zberný dvor.  V 
súlade zo zmluvou s článkom 13 ods. 1 
„ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A 
POISTENIE MAJETKU“ musí obec vy-
staviť vlastnú blankozmenku na zabez-
pečenie  prípadnej budúcej pohľadávky 
voči poskytovateľovi Ministerstvu život-
ného prostredia SR.  Ukončenie stavby: 
6-7/2018.

Uznesením č. 127 OZ schvaľuje vysta-
venie vlastnej blankozmenky pre posky-
tovateľa MŽP SR a zároveň OZ poveruje 
starostu podpísať Zmluvu o vyplňova-
com práve k blankozmenke. Hlasovanie: 
8-0-0-1. 

5. Návrh na udelenie čestného ob-
čianstva p. Rogerovi Naelovi

Starosta obce oboznámil poslancov 
o stretnutí s profesorom a historikom  
Sorbonskej univerzity v Paríži Alainom 
Soubigouom a jeho  návrhu, aby obecné 
zastupiteľstvo v Strečne udelilo p. Roge-
rovi Naelovi čestné občianstvo na zákla-
de jeho zásluh o oslobodenie Strečna. 

Uznesením č.128 OZ schvaľuje udelenie 
čestného občianstva p. Rogerovi Naelo-
vi za zásluhy v protifašistickom odboji a 
rozvíjanie kontaktov medzi združením 
Amical a obcou Strečno. Hlasovanie: 
7-0-0-2. 

Uznesením č.129 OZ schvaľuje osobné 
odovzdanie plakety čestného občianstva 
p. Rogerovi Naelovi v Múzeu St. Marcel 
a služobnú cestu starostovi a Mgr. Sil-
vestrovi Trnovcovi. Hlasovanie: 7-0-0-2. 

6. Rôzne
a) Navýšenie rozpočtu pre MŠ.
Starosta oboznámil poslancov so žia-

dosťou riaditeľky MŠ v Strečne o navýše-
nie rozpočtu, nakoľko v zmysle nariade-
nia vlády SR č. 202/2017 Z.z. z 24.7.2017 
sa od 1.9.2017 sa zvyšuje  platová tarifa 
pedagogických a odborných zamestnan-
cov o 6%.

Uznesením č. 130 OZ schvaľuje navýše-
nie rozpočtu pre MŠ vo výške 5 226 Eur. 
Hlasovanie: 7-0-0-2.

b) Zámena pozemku
Starosta obce informoval poslancov, že 

v minulosti došlo  chybným meraním k 
zabratiu časti parcely vo vlastníctve obce 
v prospech firmy CSSI, s.r.o. Praha 10. 
Právny zástupca obce ako aj firmy na-
vrhli vytvoriť nový GP a uvedenú situ-
áciu riešiť  vzájomnou zámenou parciel. 

Uznesením č. 131 OZ schvaľuje záme-
nu pozemku medzi CSSI, s.r.o., Praha 10 
a  obcou Strečno podľa priloženého GP. 
Hlasovanie: 7-0-0-2.

c) Spolufinancovanie projektu hasič-
ská zbrojnica

Starosta obce oboznámil poslancov o 
predloženom projekte s názvom Prístav-
ba požiarnej zbrojnice v rámci Výzvy 
číslo VII. Prezídia hasičského a záchran-
ného zboru 2017. Ide o prístavbu hasič-
skej zbrojnice – garáže. Celkové náklady 
na projekt sú: 42 706,92 Eur. 

Uznesením č. 132 OZ schvaľuje pred-
loženie projektovej žiadosti, zabezpe-
čenie realizácie projektu a financovanie 
projektu min. vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Hla-
sovanie: 7-0-0-2.

d) SFZ – schválenie čiastky 19.000 
Eur na multifunkčné ihrisko

Starosta informoval o podanej žiados-
ti na poskytnutie finančného príspevku 
na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej in-
fraštruktúry“ v regióne Stred. Projekt 
obce Strečno bol vybraný medzi finanč-
ne podporené projekty. Finančné pros-
triedky sa použijú na vybudovanie mul-
tifunkčného ihriska pri ZŠ Strečno. 

Uznesením č. 123/2  OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

7. Diskusia
A. Klocáň: informoval sa o príprave 

a podmienkach výstavby chodníka do 
priemyselnej zóny. Ďalej navrhol, aby sa 
na cestách pred zimou vyčistili odvod-
ňovacie priepusty.

R. Benedig: navrhol vyzvať vlastníkov 
poškodených  informačných tabúľ fi 
OKY Hydraulika a Salaš Strečno na vstu-
pe do obce, aby si ich obnovili, prípadne 
zrušili.

D. Sokolovská: navrhla vyzvať vlastní-
kov pozemkov na Kamennom, aby ich 
kosili, lebo sú zatrávnené.

D. Ďurčo: navrhol, aby sa budúcoroč-
ný rozpočet dôkladne pripravil, nakoľko 
dochádza k rozdielom v plánovanom 
rozpočte a počas realizácie projektov, 
ďalej sa informoval na opravy Lesnej 
ulice. Starosta odpovedal, že momentál-
ne sa rieši stavebné povolenie, v rámci 
ktorého sa vyskytli určité problémy s 
odvodnením cesty a dobudovaním prí-
pojok na kanalizáciu. Po vydaní staveb-
ného povolenia a vysúťažení  dodávateľa 

Strečno, patriace do Žilinského samo-
správneho kraja, je volebným obvodom 
č. 11. V našom obvode sú vytvorené dva 
volebné okrsky. 

Volebné miestnosti sú v kultúrnom 
dome.  Volebný okrsok č. 1 – sála KD. 
Volebný okrsok č. 2 – školská jedáleň.

Termín a čas volieb: 
4. 11. 2017 7,00 – 22,00 hod.

13 poslancov ŽSK bude volič vyberať z 
89 kandidátov. Predseda samosprávneho 
kraja bude volený z 9 kandidátov. Voľba 
sa vykonáva krúžkovaním.

Voliči dostali pokyny  - oznámenie o 
čase a mieste konania volieb,

Volebný okrsok č. 1: HRADNÁ, LES-
NÁ, SNP, KOVÁČSKA, M. ILOVSKÉ-
HO, CINTORÍNSKA, KAMENNÁ, 28. 
OKTÓBRA, PARTIZÁNSKA, FR. PAR-
TIZÁNOV, 26. APRÍLA, LIPOVÁ, ZA 
ZÁHRADAMI, 1.MÁJA, ZLATNÉ

Volebný okrsok č. 2: ČSL.BRIGÁDY, 
MLÁDEŽE, NÁBREŽNÁ, SOKOLSKÁ, 
ŠKOLSKÁ, ŠPORTOVÁ, ZÁHRADNÁ

sa s realizáciou začne na jar 2018.  
M. Obertová: informovala sa na pre-

vádzku zberného dvora. Starosta odpo-
vedal, že projekt zatiaľ nie je ukončený, 
nie sú ešte dodané technológie a zariade-
nia. Naši občania môžu zatiaľ na zberný 
dvor umiestňovať do kontajnerov nad-
rozmerný odpad, sklo a voľne na plochu 
drevnú hmotu, opotrebované pneuma-
tiky a drobný stavebný odpad – ale nie 
hlinu.   

Uznesením č.123/3 OZ berie na vedo-
mie pripomienky poslancov.

Zapísala: Eva Janeková

Spoločnosť T+T, a.s upozorňuje na 
potrebu triedenia komunálneho od-
padu z domácností v smetných nádo-
bách. 

Systém triedenia na sklo a plasty je 
zavedený od začiatku roku 2017. Pre 
separáciu plastov distribuuje spoloč-
nosť pri každom vývoze do domác-
ností igelitové vrecia na umiestnenie 
plastov. 

Na sklenený odpad sú naďalej určené 
plastové (zelené) nádoby. V prípade, 
že občan nenájde po vývoze náhradné 
igelitové vrece, môže si ho prísť zobrať 
na obecný úrad.

Ďakujeme za pochopenie a veríme 
že zodpovedný prístup k nášmu systé-
mu separácie bude i vašim vkladom k 
ochrane životného prostredia.

Triedenie komunálneho 
odpadu

Voľby do samosprávnych 
krajov
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„Všetci, čo uverili, boli pospolu a všet-
ko mali spoločné.“ (Sk 2, 44)

Naši bratia a sestry, ktorí s nami žili na 
zemi v tej istej Cirkvi, zostávajú s nami 
spojení aj po svojom odchode z tohto 
sveta. Medzi všetkými Božími deťmi je 
stále spolužitie a trvalé spolo¬čenstvo. 
V Cirkvi túto vieru vyznávame aj na-
plno prežívame. Naše spoločenstvo so 
svätými v nebi spočíva v tom, že si ich 
uctievame, utiekame sa k ním a napo-
dobňujeme ich príklad. Svätí z neba 
nám pomáhajú svojím orodovaním. Na 
Slovensku si osobitne uctievame okrem 
Panny Márie sv. Cyrila a Metoda, hlav-
ných patrónov národa, svätého Gorazda, 
svätých košických mučeníkov, svätých 
Andreja, Svorada a Benedikta a našich 
osobných patrónov, ktorých sme do-
stali pri krste a birmovaní.Aj so zosnu-
lými, ktorí nás predišli do večnosti so 
znakom viery, udržujeme spoločenstvo 
lásky. Pomáhame dušiam v očistci a 
modlitbami skracujeme ich tresty, ktoré 
si odpykávajú za hriechy z pozemského 
života.Spolužitie medzi sebou na zemi 
uskutočňujeme podľa prikáza¬nia lásky: 
navzájom sa milujeme, vzájomne si po-
máhame, znášame ťarchy jeden druhého 
a ochotne si slúžime.Cirkev je „spolo-
čenstvo svätých“. Tento výraz označuje 
pre¬dovšetkým „sväté veci“ (sancta) a 
najmä Eucharistiu, ktorou sa predstavuje 
a utvára jednota veriacich, ktorí tvoria v 
Kristovi jedno telo. Tento výraz označu-
je aj spoločenstvo svätých osôb (sancti) v 
Kristovi, ktorý zomrel za všetkých, takže 
to, čo každý robí alebo trpí v Kristovi a 
pre neho, prináša úžitok všetkým. (KKC, 
960-961)Veľkú Božiu rodinu tvoria tri 
skupiny svätých: svätí v nebi – oslávená 
Cirkev, duše v očistci – trpiaca Cirkev, 
kresťania na zemi – putujúca Cirkev.Vo 
Vyznaníviery hovoríme: „verím v spolo-
čenstvo svätých“, čiže v jestvovanie spo-
ločenstva svätých, ktorí spolu žijú ako 
jedna Božia rodina. Toto spoločenstvo 
prekračuje hranice času. Na zemi sa spo-
ločenstvo svätých uskutočňuje v niekoľ-
kých rovinách. Katechizmus Katolíckej 
cirkvi poukazuje na spoločenstvo viery, 
sviatostí, chariziem, dočasných dobier a 
lásky.Takto chápané spoločenstvo svä-
tých treba neustále budovať a zdokona-
ľovať. Boh nie je voči nám ľahostajný. 
Každý z nás mu leží na srdci, pozná nás 
po mene, stará sa o nás a hľadá nás, keď 
ho opustíme. Každý z nás ho zaujíma. 
Jeho láska mu bráni, aby bol ľahostajný 
voči tomu, čo sa deje. Avšak stáva sa, že 
keď nám je dobre a cítime sa pohodlne, 
zabúdame niekedy na druhých, nezau-
jímajú nás ich problémy, trápenia a ne-

spravodlivosti, ktoré podstupujú... Naše 
srdce vtedy upadá do ľahostajnosti.Kým 
ja sa mám relatívne dobre a spokojne, 
zabúdam na tých, ktorí sa nemajú dobre. 
Tento egoistický, ľahostajný postoj dnes 
nadobudol svetový rozmer, a to až do 
takej miery, že môžeme hovoriť o globa-
lizácii ľahostajnosti. Ide o nešvár, ktoré-
mu ako kresťania musíme čeliť.Cirkev je 
spoločenstvo svätých,communiosancto-
rum, pretože sa na nej podieľajú svätí, 
ale aj preto, že je spoločenstvom svätých 
vecí. Božej lásky, ktorá sa nám zjavila v 
Kristovi, i všetkých jeho darov. Medzi ne 
patrí aj odpoveď tých, ktorí sa dajú touto 
láskou zasiahnuť. V tomto spoločenstve 
svätých a v účasti na svätých veciach 
nikto nevlastní nič iba pre seba, ale má 
to pre všetkých.Keď sa pozemská Cirkev 
modlí, vytvára sa spoločenstvo vzájom-
nej služby a dobra, ktoré vystupuje až 
pred Božiu tvár. 

So svätými, ktorí našli svoje naplnenie 
v Bohu, tvoríme súčasť spoločenstva, 
v ktorom láska porazila ľahostajnosť. 
Nebeská Cirkev nie je víťazná preto, že 
sa otočila chrbtom utrpeniu vo svete a 
sama si užíva radosti. Skôr ide o to, že 
svätí už môžu vidieť a tešiť sa, že Ježiš 
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním de-
fi nitívne porazil ľahostajnosť, tvrdosť 
srdca a nenávisť. Pokým toto víťazstvo 
lásky neprenikne celý svet, kráčajú svä-
tí s nami, ktorí sme ešte stále pútnikmi. 
Každé kresťanské spoločenstvo je povo-
lané prekročiť svoj prah smerom k spo-
ločnosti, ktorá ho obklopuje, k chudob-
ným a vzdialeným. Cirkev je zo svojej 
prirodzenosti misionárska, nie je uzav-

retá do seba, ale je poslaná k všetkým 
ľuďom.Tak môžeme v našom blížnom 
vidieť brata a sestru, pre ktorých Kristus 
zomrel a vstal z mŕtvych. To, čo sme do-
stali, dostali sme aj pre nich.

  Sviatok všetkých svätých sa dotýka 
každého z nás. Nás všetkých chce Boh 
osloviť, povzbudiť, dotknúť sa nás prí-
kladom svätých. K ich ideálu a spôsobu 
lásky k Bohu sa máme približovať. Aj 
svätí boli ľudia, ako sme my. Žili, praco-
vali, vychovávali deti, žili v manželstve, v 
kláštoroch, v rehoľných spoločenstvách, 
pôsobili v mnohých oblastiach duchov-
ného, politického, či sociálneho života. 
A tak svätosť pre nikoho z nás nie je ne-
dosiahnuteľná. Mohli by sme povedať, že 
svätci boli nenápadní ľudia, ktorí svojou 
nevšednosťou a predsa veľkou prácou 
budovali kráľovstvo lásky už tu na zemi. 
Ich život je výzvou aj pre nás, aby sme 
nastúpili na cestu, „ktorá vedie do mesta 
Jeruzalema, do ktorého smerujeme ako 
pútnici, kde sedí Kristus po pravici Boha 
ako služobník svätyne pravého stánku; s 
celým zástupom nebeského vojska spie-
vame na slávu Pánovi; s úctou si spomí-
name na svätých a dúfame, že dosiah-
neme nejakú účasť na ich spoločenstve, 
očakávame Spasiteľa, nášho Pána Ježiša 
Krista, kým sa nezjaví on, náš život a ne-
zjavíme sa aj my s ním v sláve.“ 

( KKC 1090)Je viac ako jasné, že svä-
tých k ich konaniu viedla bezhraničná 
láska ku Kristovi. Láska, ktorá prijala 
Evanjelium a maximálne sa usilovala 
podľa neho i žiť. Láska, ktorá nehľadala 
seba, ale ponorila sa do služby iným. 

AM

Šiesteho októbra bol 
Národnou transfúznou 
jednotkou vykonaný 
tretí tohtoročný odber 
krvi v Strečne. Prípravu 
a priebeh odberu v kul-
túrnom dome zabezpe-
čovali členovia miestnej 
organizácie Slovenského 
Červeného kríža – Eva 
Vojvodová, Veronika 
Samcová a Zdenka On-
drušová. Darcovia:
Július Ilovský
Stanislav Puček
Eva Balcárová
Dana Špalková
Marianna Šipčiaková
Juraj Židek
Peter Oberta
Zuzana Obertová

Michal Ďurčo
Juraj Buchta
Roman Samec
Samuel Beháň
Juraj Oberta
Libor Záhradník
Dušan Hlávka
Jana Škorvánková

Barbora Hrdá
Monika Michálková
Marián Beháň
Iveta Macáková
Michal Škorík – prvodarca
Vladimír Bukovinský
Darina Bukovinská
Daniel Samec

Spoločenstvo svätých

Darcovia krvi
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na,  žije jeden starý pán, ktorý si ešte 
veľmi živo pamätá udalosti, ktoré tento 
pamätník pripomína a dokonca osobne 
poznal tých, ktorí sú tam pochovaní. 
Volá sa Roger Naël, dnes má už 92 ro-
kov a Strečno, ako tvrdí, je navždy za-
písané do jeho srdca. Je jeden z posled-
ných žijúcich účastníkov Slovenského 
národného povstania a patril práve do 
spomínanej skupiny francúzskych dob-
rovoľníkov, ktorí na Slovensku bojovali 
proti fašizmu. Po vojne sa napriek veľkej 
vzdialenosti často vracal do Strečna aj 
so svojou rodinou a výrazne sa zaslúžil 
o rozvoj slovensko-francúzskych priateľ-
ských vzťahov.

Na Slovensku je 29. august už tradične 

dňom, kedy si štátnym sviatkom pripo-
míname začiatok Slovenského národ-
ného povstania a prejavujeme rešpekt 
a úctu ľuďom, ktorí sa doň zapojili.  Na 
tohtoročných ofi ciálnych oslavách Po-
vstania v Banskej Bystrici udelil prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej Kis-
ka francúzskemu občanovi Rogerovi 
Naëlovi vysoké štátne vyznamenanie - 
Rad bieleho dvojkríža III. triedy za boj 
proti fašizmu a mimoriadne zásluhy za 
Slovenskú republiku. Vzhľadom na veľ-
kú vzdialenosť, zdravie a pokročilý vek 
si však pán Roger Naël nemohol prísť 
vyznamenanie prevziať osobne. Odo-
vzdal mu ho preto 20. septembra 2017 
Ivan Slobodník, veľvyslanec Slovenskej 
republiky vo Francúzsku, a to priamo v 
mestečku Malestroit, ktoré je miestom 
bydliska pána Naëla. Tohto slávnostné-
ho odovzdávania sa zúčastnila aj obec 
Strečno v zastúpení starostu Dušana Šta-
dániho a Silvestra Trnovca ml. 

Z  iniciatívy profesora histórie na Uni-
verzite Sorbonne v Paríži, pána Alaina 
Soubigou a starostu obce Dušana Šta-
dániho,  rozhodlo obecné zastupiteľ-
stvo obce Strečno na svojom zasadnutí 
4.9.2017 o udelení čestného občianstva 
obce Strečno pánovi Rogerovi Naëlovi,  
a to za jeho zásluhy v protifašistickom 
odboji a za rozvíjanie kontaktov medzi 
francúzskym združením protifašistic-
kých bojovníkov Amical a obcou Streč-
no. 

Starosta obce Dušan Štadáni a Silves-
ter Trnovec ml. po komunikácii s veľ-

Udelenie čestného občianstva obce Strečno Rogerovi Naëlovi
odkaz francúzskeho bojovníka proti fašizmu pre dnešok

»  Dokončenie z 1. strany

Osud Rogera Naëla 
počas II. sv. vojny

Narodil sa 26. decembra 1924 v Parí-
ži. Pôvodným povolaním bol technic-
ký kreslič. Od júna 1941 pracoval ako 
frézar – nástrojár v továrni Chenard a 
Walke. 6. októbra 1942 ho deportovali 
na nútené práce do Rakúska. Prideli-
li ho do závodu na výrobu leteckých 
motorov Flugmotor Werke vo Wie-
ner Neudorfe. Koncom júna 1944 ho 
premiestnili do dubnickej zbrojovky. 
Odtiaľ 20. augusta s dvoma kamarátmi 
ušiel. Za pomoci dvoch slovenských 
žandárov sa pripojil k jednotke kpt. 
de Lannuriena po jej bojoch v Streč-
nianskej úžine. V jej radoch sa Naël 
zúčastnil na hliadkovej službe pri mar-
tinskom pivovare a na bojoch v Prie-
kope. Pridelili ho do 2. čaty poručíka 
Lehmanna. S čatou bojoval v priestore 
Svätého Kríža nad Hronom a Janovej 
Lehoty. Počas oddychu v Detve (začiat-
kom októbra 1944) prešiel do čaty po-
ručíka Gyesselyho, ktorú 20. októbra 
1944 vyslali do nepriateľského tylu, 
aby v priestore Banská Štiavnica usku-
točňovala sabotáže. V regióne Modrý 
Kameň spolupracovala so skupinou 
ruských výsadkárov z jednotky Miro-
nova až do spojenia s oslobodzovací-
mi vojskami 2. ukrajinského frontu 24. 
decembra 1944v Šahách. Roger Naël 
sa vrátil do vlasti cez Maďarsko a Bu-
kurešť, odtiaľ lietadlom do talianskeho 
Bari, pokračoval vlakom do Neapola a 
napokon loďou do Marseille, kam do-
plával 25. mája 1945. Demobilizovali 
ho 22. septembra 1945.

/pa/
(spracované podľa publikácie Francúzi 

v Slovenskom národnom povstaní; 2003)

vyslanectvom Slovenskej republiky vo 
Francúzsku vycestovali do Paríža, kde sa 
20. septembra 2017 v skorých ranných 
hodinách stretli priamo s pánom veľvy-
slancom Ivanom Slobodníkom a spolu s 
ním odišli ako súčasť slovenskej diplo-
matickej delegácie autom do mestečka 
Malestroit v kraji Bretónsko na západe 
Francúzska. Delegáciu na mieste pri-
vítal osobne starosta mesta pán Bruno 
Gicquello, ktorý všetkých zúčastnených 
po krátkej prehliadke mesta odprevadil 
do mestskej sály. Tam už  čakal pán Ro-
ger Naël so svojou rodinou a netajil sa 
slzami dojatia. Atmosféru v sále výborne 
dotvárala nainštalovaná časť putovnej 
výstavy o francúzskych bojovníkoch v 
Slovenskom národnom povstaní, ktorej 
dominovali všadeprítomné vyobrazenia 
Strečna a jeho okolia.

Slávnostná ceremónia pred početným 
zhromaždením obyvateľov mestečka a 
lokálnych médií začala po ofi ciálnych 
príhovoroch zástupcov miestnych sa-
mospráv. Najskôr pánovi Rogerovi 
Naëlovi odovzdal štátne vyznamenanie 
prezidenta Slovenskej republiky pán veľ-
vyslanec Ivan Slobodník a následne mu 
starosta Dušan Štadáni odovzdal čest-
né občianstvo obce Strečno. Pán Roger 
Naël sa za vyznamenania poďakoval a so 
slzami v očiach od dojatia povedal pred 
zhromaždením tieto slová: „Tieto vyzna-
menania si nenechávam pre seba. Ve-
nujem ich všetkým mojim kamarátom, 
ktorí na Slovensku, ďaleko od svojich 
rodín a vlasti, padli vo vojne proti zlu a 
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Vážený pán Näel,
je mi cťou odovzdať Vám naše najvyš-

šie vyznamenanie  – Čestný občan obce 
Strečno. 

Aj Vašou zásluhou  došlo po roku 1990 
k oživeniu kontaktov Strečna s Fran-
cúzskom. Našou dominantou bol síce 
pamätník Vášho  hrdinstva a obety, ale 
pred rokom 1990 priamy kontakt nee-
xistoval.

Až vďaka môjmu predchodcovi a ďal-
ším nadšencov sa vytvorilo priateľstvo 
v nových podmienkach otvárajúcej sa 
Európy a my sme vytvorili medzi sebou 
kontakty, ktoré sú nadštandardné a nie 
sú všedné. Máme bezprostredných pria-
teľov predovšetkým v Bretónsku a naše 
deti a rodiny sa už viac ako dvadsať ro-
kov tešia z tohto vzájomného vzťahu.

Naše priateľstvo vzniklo vďaka opäto-
vanému záujmu skupiny Amicale kapi-
tána de Lannuriena, ktorú ste aj Vy za-
kladali.

Som veľmi rád, že obecné zastupiteľ-
stvo jednohlasne rozhodlo o pridelení 
čestného občianstva aj Vám. Stávate sa 
tak našim ďalším čestným občanom z 

radov skupiny de Lannurien po Mme 
de Lannurien, Vašich predsedoch - pá-
nov Gyesselyho, Dalloisa, Camberlyna 
a bojovníkov, ku ktorým ste tiež patrili 
– pánoch Didier, Donnadie a Vie. Našu 
úctu a vďaku sme vyjadrili odovzdaním 
tohto titulu i manželom Mélenecovým. 
Yan Mélenec bol osobným lekárom Vá-
šho veliteľa a jeho manželky, a my im 
vďačíme  za  nezvyčajný rozsah kontak-
tov Strečna s Francúzskom.

Pán Näel, Vy s Vašou rodinou ste boli 
tiež veľmi aktívnym vo vzťahu k našej 
obci. Nielenže ste ho podporovali, ale 
niekoľkokrát ste nás s manželkou navští-
vili. Vaša vnučka bola tiež jednou z detí, 
ktoré sa bezprostredne vďaka Vášmu 
vojnovému hrdinstvu v priaznivej a mie-
rovej dobe spoznali.

Titul Čestný občan obce Strečno prij-
mite, prosím, ako úprimné  poďakovanie 
za všetko, čo ste urobili pre našu vlasť, 
pre slobodu v Európe, a tým aj pre rozvoj 
našich súčasných vzťahov. 

Verím, že Vám zdravie ešte dlho bude 
slúžiť a budete sa spolu s nami tešiť 
nášmu vzájomnému priateľstvu.

politickému fanatizmu. Obetovali svoje 
mladé životy v boji za slobodu všetkých 
národov, aby sme dnes mohli žiť mieri 
a nikdy na nich nezabudnime. Nedo-
voľme, aby sa niečo tak hrozné muselo 
opakovať.“

Po slávnostnej ceremónii nasledovala 
recepcia, počas ktorej pán Roger Naël 
spomínal na nadväzovanie kontaktov s 
obcou Strečno a na výnimočné priateľ-
stvá, ktoré z tejto spolupráce vzišli. Počas 
rozhovorov sa nám pán Naël zdôveril, že 
v jeho živote neprešiel jediný deň, kedy 
by nepomyslel na vojnové útrapy, ktoré 
zažil v slovenských horách počas Slo-
venského národného povstania  a často 
ho tieto spomienky prebúdzajú v noci zo 
sna. Vraj ten krátky čas, ktorý na Sloven-
sku počas vojny strávil, sa mu zdá dlhší 
ako jeho celý život. Tak silno a intenzív-
ne aj po toľkých rokoch všetko neustále 
prežíva. Pri pohľade na neho sa zdá až 
neuveriteľné, že tento drobný starý pán 
kedysi naozaj bojoval v Slovenskom ná-
rodnom povstaní, no jeho živé rozpráva-
nie zanechá v človeku veľmi silné pocity. 

Okolo 14.00 hodiny sa celá slávnosť 
skončila a naša delegácia sa vrátila vo ve-
černých hodinách späť do Paríža. Počas 
dlhej cesty autom sa mi v hlave vírili rôz-
ne myšlienky a dojmy z celého dňa. Ne-
ustále mi v hlave rezonovali slová pána 
Naëla: „Nedovoľme, aby sa niečo tak 
hrozné muselo opakovať. Nedovoľme...“ 

Uvedomil som si totiž viac ako ino-
kedy, že vojnu, v ktorej sa pán Naël ako 
mladý chlapec nedobrovoľne ocitol a 
ktorá bola najhoršou v ľudských deji-
nách, rozpútali rovnaké politické sily, 
ktoré sú dnes opäť na vzostupe naprieč 
celou Európou. Aj na Slovensku žijeme 
v dobe, kedy narastá popularita osôb, 
hnutí a politických strán, ktoré hľadajú 
inšpiráciu priamo v ideológii fašizmu a 

Príhovor starostu obce Strečno pri odovzdaní čestného občianstva 

nacistického Nemecka. Koncentračné 
tábory v Európe, v ktorých boli väzne-
ní či zahynuli aj viacerí občania Strečna, 
považujú za vymyslené dejiny. Dátum 
29. august, kedy si pripomíname začia-
tok Slovenského národného povstania, 
ťažkými bojmi spätého s dejinami našej 
obce Strečno, označujú za čierny deň v 
dejinách Slovenska. Usmievajú sa na nás 
z bilbordov a prostredníctvom sociál-
nych sietí demagogicky manipulujú naj-
mä mladých ľudí, že všetko, čo ich učili o 
druhej svetovej vojne, je klamstvo. 

Práve miesta ako Pamätník francúz-

skych partizánov v Strečne musia byť pre 
nás výstrahou, aby sme týmto ľuďom a 
ich ideológii nedali v našom verejnom 
živote priestor. Inak totiž tí, ktorých 
mená sú na pamätníku v Strečne vyry-
té ako mená padlých, bojovali a zomreli 
zbytočne. A nielen oni, spolu s nimi mi-
lióny ďalších. Je preto veľmi dôležité, aby 
sme si dnes ľudí ako je pán Roger Naël 
vysoko vážili a neustále si pripomínali 
ich odkaz. Ak sa totiž z minulosti  nepo-
učíme, hrozí nám, že si ju budeme mu-
sieť zopakovať znovu. A to by určite nik-
to z nás nechcel.       Silvester Trnovec ml.

Projekt Spoločne pre deti už po trinásty raz zorganizovala na-
dácia Spoločne pre región. Chce tak pomôcť najmä školským a 
záujmovým organizáciám. 109 škôl, 22 organizácií a 13 fyzických 
osôb si v pondelok 16. októbra v priestoroch úradu Žilinského sa-
mosprávneho kraja prevzalo symbolické šeky – rozdelené fi nancie 
z výberu 2% daní.

Strečno bolo mimoriadne úspešné. Z daní si prilepšia až štyri 
organizácie. Miestny futbalový klub, občianske združenie Hajov, 
základná škola a materská škola dostali spolu 25 627,33 EUR. V 
našom prípade zohráva rolu silná priemyselná základňa. „Pros-
triedky pôjdu na obnovu nábytku, na nákup pomôcok a hračiek a 
zvyšok na dvor. „Chceme pri materskej škole vybudovať dopravné 
ihrisko,“ povedala o plánoch po prevzatí šeku riaditeľka materskej 
školy Žofi a Rajniaková. MŠ získala k priamo určeným 12979,70 
EUR ešte ďalších 673,40 Eur, ktoré im venoval predseda správ-
nej rady nadácie George Trabelssie.  Základná škola si prilepšila 
z dvoch percent sumou 9658,17 Eurami, Futbalový klub sumou 
1549,45 a Občianske združenie Hajov 767,41 EUR.                     /r/

Spoločne pre región
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dzi ďalšími hosťami , ktorí sa prišli na 
lavičku povyprávať, bol aj starosta obce 
Strečno Dušan Štadáni, ktorý poprial 
knižke aj remeselníčke veľa zdaru do 
ďalšej činnosti. S príhovorom vystúpila 
aj riaditeľka krajského kultúrneho stre-
diska pani Soňa Řeháková, na pódiu sa 
vystriedali aj zástupkyne spolku žien 
ŽIVENA, s ktorými Otka dlhodobo 
spolupracuje. Príjemnú atmosféru pod-
ujatia utužovali krásne piesne v podaní  
ženskej speváckej skupiny Zvonica a 
folklórneho súboru Hájov. Práve mla-
dým a deťom je Otka so svojou kúdeľ-
nicou starou mamou, kde sa dlhodobo 
stretávajú, rozprávajú, odovzdávajú si 
vedomosti a poznatky. Špeciálnym hu-
dobným hosťom sobotňajšej akcie bola 
cimbalová muzika z Moravy Šmykňa. 
Na akcii sa zúčastnilo množstvo kro-
jovaných návštevníkov, oba víkendové 
dni bola súčasťou priestorov sály kul-
túrneho domu aj výstava čepcov z rôz-
nych kútov Slovenska, ktorú pre túto 
príležitosť pani Otke zapožičal  mladý 
zberateľ a etnológ Tomáš Mrázek, ktorý 
sa venuje skúmaniu, reparácii a výrobe 
tradičného ľudového odevu.

Keď boli už všetci „povyprávaní“, 
akcia sa nezaobišla bez spevu, tanca a 
dobrého jedla.  Pre návštevníkov boli 
prichystané tri druhy fazuľových polie-
vok a rôzny pochutiny. Akcia sa niesla v 

tradične uvoľnenej a príjemne humor-
nej atmosfére,  ako sme u Otílie Kada-
šiovej zvyknutí.

Otília Kadašiová je výnimočná a ne-
prehliadnuteľná žena, ktorá aj vo svo-
jich 70 rokoch nestráca elán. Vo svojej 
prvej knižke sa nám predstavuje streč-
niansky kroj príjemným spôsobom, 
takže človek sa podozvedá rôzna zau-
jímavosti zo života dávnych časov. Od 
mladosti po starobu, od dievčaťa po 
ženu, od chlapca po chlapa, od krstín, 
cez svadby aj pohreby na pár stranách 
s cennými historickými fotografi ami 
Otka zrozumiteľne približuje život dáv-
nych časov, obliekanie, jedlá, či „gdo 
je kemu gdo“. Vysoko cennou časťou 
knižky je strečniansky slovník starých 
(skoro zabudnutých) slov. Otka zozbie-
rala a spísala slová, z ktorých mnohé 
dnes pomaličky odchádzajú do histórie 
spoločne s našimi starými a prastarými 
mamami, otcami. Tento počin, hod-
ný rešpektu má v sebe silný odkaz na 
dedičstvo predkov, zároveň hrdo uka-
zuje, že nemusíme trpieť komplexmi, 
ukazovať na iných , sťažovať sa, ako sa 
nič nedá, ale mali by sme sa venovať 
podstate a usilovnejšie pracovať na za-
chovávaní skutočného kultúrneho de-
dičstva. Otília Kadašiová nám ukazuje 
úprimnú snahu a lásku k minulosti, 
tradíciám, z ktorej by sme si mali brať 
príklad.                               Peter Madigár

V Strečne sa vyprávali
Jubilujúca remeselníčka zo Strečna Otília Kadašiová uviedla do 
života knižku o starých  slovách, obliekaní, starosvetských receptoch 
a zvyklostiach v Strečne

Krst knižky „Pojme sa povyprávať“ bol 
darom nám i autorke. My máme v ta-
kejto forme zachované zvyky, recepty a 
slová a pani Otka Kadašiová si ju veno-
vala k svojim narodeninám.

Všetko bolo trošku iné. Kto mohol ,bol 
v kroji, cítili sme sa ako v starej dedine, 
vyprávali sme sa, jedli sme takmer za-
budnuté polievky, sušené slivky, ľudová 
hudba z Čiech hrala slovenské pesničky, 
krstilo sa ľanom. Bolo nám fajn. Ak nie-
kto povedal susedovi „učej“, to bolo iba 
vtipné použitie už zriedka počutého slo-
va, jedného z desiatok z knižky.

Pani Kadašiovej k  jubileu i k ďalšie-
mu „dieťaťu“ gratulovali všetci a priali 
obom iba to najlepšie.

My by sme sa chceli pripojiť a poďako-
vať autorke nielen za knižku, ale i za jej 
prácu a  deti. Práca sprítomňuje a za-
chováva našu minulosť a deti sú jej kul-
túrnymi poslami v šírke a kvalite ďaleko 
prekračujúcimi strečniansky chotár.

Nech sa ešte dlho takto máte a máme v 
zdraví chuť povyprávať!

-redakcia SH-

Z celého srdca ďakujem všetkým, 
ktorí mi prišli poblahoželať k mojím 
okrúhlinám  a aj k vydaniu knižky  
„Pojme sa povyprávať.....“.  Prajem 
vám, aby ste sa nielen pobavili, ale aj 
poučili o tom, ako žili naši predkovia.  
Je to o Strečne a  pre Strečňanov.  Ak 
prídete ešte na nejaké slová, ktoré by 
tam mali byť, dopíšte ich  a doručte 
mi ich.  Doplníme to... Nech sa ich čo 
najviac zachová.  Vďaka za pomoc pri 
redigovaní textu a fotografi e Jožkovi 
Juríkovi a Anje Gáborovej  z MAS 
Terchovská dolina, vďaka za fi nančnú 
podporu a vďaka za to, že si ju kúpi-
te....  

Kto má záujem, príďte si ju kúpiť  do 
Kúdeľnej izby ....a príďte sa povyprávať.

Vaša Otka čo tká spod Strečna

»  Dokončenie z 1. strany
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Keď zakladali naši predkovia ochot-
nícke divadlo, určite nerátali s tým, 

že  v roku 2017 si budeme pripomínať 
jeho 90. výročie. Zásluhou našej obce a 
projektu z Fondu kultúry a umenia sme 
toto výročie dôstojne oslávili. Bolo roz-
delené do dvoch častí. Galavečer , ktorý 
sme usporiadali pre všetkých ochotní-
kov našej obce a pozvaných hostí ,veľmi 
fundovane opísal Ing. Pavol Albrecht v 
minulom Hlásniku. Mne prichodí poďa-
kovať všetkým , ktorí so mnou ochotne 
spolupracovali na jeho príprave. Našej 
obci za fi nančnú dotáciu 2000,- € , Ing. 
Albrechtovi za úspešný projekt, kde sme 
získali 2500,- €, ktoré boli použité na pro-
pagáciu, upomienkové darčeky, rekvizity 
do hry Ženský zákon , kroje a pohoste-
nie. Ďakujem Mgr. Dušanovi  Ďurčovi 
za spoluprácu pri vydaní bulletinu a za 
pomoc pri organizácii. Poďakovanie si 
zaslúži Marián Praták, ktorý nám spra-
coval novodobú históriu  a v krátkych 
videoukážkach zmapoval doposiaľ všetky 
odohrané divadelné predstavenia. Ďaku-
jem Dominikovi Tavačovi za výrobu rek-
vizít , retro kredenc a skriňu , ktoré majú 
umeleckú hodnotu.

Ďalej sa chcem poďakovať miestnemu 
rezbárovi Eduardovi Poláčkovi  za výro-
bu originálnych ocenení „ Ochotnícke 
dosky „. Posledné poďakovanie je všet-
kým usporiadateľom, ochotníkom a celé-
mu ochotníckemu súboru.

Druhá časť bolo poďakovanie pre našich 
divákov vo forme divadelného predstave-
nia Ženský zákon v amfi teátri pod hra-
dom Strečno. Po prvýkrát sme sa odvážili 
hrať pod holým nebom, aj keď sme tŕpli 
do poslednej chvíle , či nám počasie bude 
priať. Akcia splnila naše očakávania.

Ďakujeme divákom , že nás nesklamali 
a prišli s nami osláviť 90.výročie. Úžasnú 
atmosféru vytvorila folklórna skupina 
Parta , ktorá celé divadelné predstavenie 
sprevádzala hudbou a spevom. Ďakujem 
dievčatám za úvodnú pieseň, ktorá je 
naša divadelná hymna a ktorá ma dojala 
k slzám. Ďakujem všetkým ochotníkom, 
ktorí boli nápomocní pri tomto nároč-
nom projekte.

Čas beží a nás čaká príprava divadelné-
ho predstavenia ,aby sme našim divákom 
spríjemnili vianočné sviatky. Tento rok , z 
úcty k zakladateľom ochotníckeho divad-
la ,sme vybrali hru z 30-tych rokov mi-
nulého storočia, od Štefana Králika, Mo-
zoľovci. Hľadala som hru, ktorá poukáže 
na vzťahy medzi deťmi a svojimi starými 
rodičmi. Verím, že v komediálnej forme 
sa nám to podarí. Milí diváci , tešíme sa 
vašu účasť.                      Pristachová Marta

70 rokov súboru je doba, ktorá nás radí 
k priekopníkom zakladania dychových 
súborov v našom kraji. Bol to významný 
počin riaditeľa školy pána Mátraya a sa-
mozrejme všetkých, ktorých svojim nad-
šením oslovil a priviedol, dovtedy laikov, 
k tomuto krásnemu umeniu. 

Dychovka bola a stále je súčasťou kul-
túrneho života v obci. Vytrvala a  i na-
priek generačným obmenám nás stále 
teší svojou hudbou aj spevom a je dôle-
žitým vyslancom jeho úrovne .

V nedeľu, 22. októbra, sme si výročie 
pripomenuli galakoncertom v kultúr-
nom dome. Akciu zorganizoval obecný 
úrad v spolupráci a na podnet kapelní-
ka Petra Ďanovského ml. Záujem o toto 
podujatie bol súčasťou dlhodobejšieho 
plánu kultúrnych akcií a preto obecný 
úrad naň podal tiež projektovú žiadosť o 
poskytnutie dotácie na podporu kultúry 
z fondov ŽSK. Poskytnutá čiastka – 300 
Eur spolu s rovnakým príspevkom z 
obecného úradu boli možnosťou  na širší 
a reprezentatívnejší rámec .

Galakoncert bol v réžii súboru, ktorý sa 
predstavil pestrým repertoárom a takis-
to svojim spevom a hudbou potešili po-
zvaných ich hostia – Krakovské kvarteto 
a Jesienka. 

Strečnianke poďakoval za ich činnosť 
tiež starosta Dušan Štadáni, ktorý okrem 
iného povedal:  

„Dnes sa tu stretávame, aby sme si 
pripomenuli Vašu cestu a poďakovali 
sa všetkým žijúcim i tým, čo už nie sú 

medzi nami, za prácu v súbore. Mož-
no povedať, že každá činnosť na poli 
kultúry v rámci obce ako je naša, je 
ochotníčením a dobrovoľným príspev-
kom každého aktéra k potešeniu svo-
jich spoluobčanov. Nie každý má na to 
predpoklady a tiež záujem.

Preto si veľmi vážim všetkých, ktorí 
venujú svoj čas nielen na vlastný osob-
nostný rast, ale predovšetkým na to, 
aby komunitný život posunuli na vyš-
šiu úroveň.

Dnešná Strečnianka je vo fáze, kedy 
výrazne pociťuje absenciu vlastných 
odchovancov. No naďalej, vďaka kapel-
níkovi i  ochotou priateľov a známych 
z iných telies, spríjemňuje naše obecné 
podujatia. 

Preto je tiež úlohou vedenia obce, 
aby hľadalo cesty na podnietenie detí 
a mládeže nielen pre rozšírenie Vašich 
radov, ale celého spektra kultúrneho 
života v Strečne, na ktorého stav a šírku 
záberu som veľmi hrdý.

Dúfam, že sa nám to bude spoloč-
ne dariť a aj dnešný galakoncert bude 
motivujúcim pre zabezpečenie ďalších 
okrúhlych výročí.“

Na návrh vedúceho súboru boli tak-
tiež odovzdané terajším i bývalým čle-
nom dychovky ocenenia – Cena sta-
rostu obce a Poďakovanie obce.

Cena starostu obce: 
Pavol Magoč • Ondrej Ilovský
Kamil Oberta • Cyril Oberta

Peter Ďanovský st. • Dušan Rosina
Jozef Ondák • Gustáv Dojčiak

Peter Ďanovský ml.
Poďakovanie obce

Daniel Taraba • Dagmar Joklová
Michal Klocáň • Katarína Pratáková
Roman Štaff en • Anna Brezániová

Juraj Oberta • Ondrej Kormančík ml. 
Štefan Zelina • Richard Pittner

Rudolf Porubčanský • Ján Sliviak 
Rudolf Grečnár • Miroslav Horňák

/pa/

90. výročie divadla
Oslavy a plány našich ochotníkov

70 rokov dychovej hudby 
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V tomto čase realizujeme tri rôzne druhy projektov s podporou fondov EÚ. Jeden  
dopytovo orientovaný v gescii MŽP SR a dva projekty z fondu mikroprojektov v 
rámci programu Interreg pre cezhraničnú spoluprácu poľsko – slovenského prihra-
ničia v gescii ŽSK.

Europrojekty

Projekt s názvom Zberný dvor Strečno 
z operačného programu Kvalita život-
ného prostredia v zmluvnej výške 378 
751,44 EUR sleduje dve hlavné aktivity, 
a to:
1. Triedený zber komunálnych odpadov
• Výstavba a prevádzka zberného 
dvora
Účelom stavby je vybudovanie cen-
trálnej skladovacej plochy obce, kde sa 
bude odpad triediť, skladovať a násled-
ne bude odvážaný oprávnenou osobou 
(organizáciou) na likvidáciu,prípadne 
ďalšiu recykláciu.
Územie staveniska je vyčlenené v časti 
centra obce pri obecnom úrade. 
V areáli zberného dvora je jedna mon-
tovaná hala 10,0 x 15,0 m. Hala bude 
slúžiť ako garáž pre navrhované strojné 
vybavenie.
• Nákup manipulačnej techniky
Ako strojné vybavenie zberného dvora 
je navrhnuté:

• Traktor 1KS
• Traktorový čelný nakladač; Paletizač-
né vidly; Multi-lopata po 1KS
• Hákový kontajnerový nosič 1KS
• Naťahovací kontajner na drobný sta-
vebný odpad 6 m3 2KS
• Naťahovací kontajner na objemný a 
biologicky rozložiteľný odpad 12,5 m3 
3KS
• Drvič biologicky rozložiteľného od-
padu 1KS
• Cestná váha do 30 t, 8 metrov (na vá-
ženie KO) 1KS
• Naťahovací uzavretý kontajner na 
textílie a šatstvo 1KS

2. Zvyšovanie informovanosti v oblasti 
odpadového hospodárstva

• Semináre žiakov základnej školy
• Infodni zamerané na zvýšenie pove-
domia obyvateľov obce
• webstánka
• brožúra

Zberný dvor

Realizácia projektu na rozšírenie, dopl-
nenie a obnovu náučného chodníka na-
šim katastrom je v plnom prúde, v súlade 
s plánovaným harmonogramom.

Mäkká aktivita – partnerský pobyt zá-
stupcov obce Jaworze prebehol za účin-
nej spolupráce s turistickým oddielom 
Uhlík 30. 9 – 1. 10. Pri príležitosti ich 
už tradičnej akcie – Prechod strečnian-
skym náučným chodníkom, ktorý v tom-
to roku organizovali už šiestykrát, sme 
vzhľadom na náplň projektu naplánovali 
i príchod 35 člennej poľskej skupiny. Ich 
dvojdňový pobyt predstavil každému 
nielen prírodu, ale tiež pamiatky a mali 
možnosť ochutnať naše jedlá. Počasie je 
významným prvkom na vnem a pretože 
nám prialo, spolu s organizačným zvlád-
nutím sa podpísalo pod úplnú spokoj-
nosť.

Zároveň sa vykonávajú i investičné ak-
tivity projektu. Rozhľadňa na Špicáku v 

Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Žiadateľ: Obec Strečno
Cezhraničný partner: Obec Jaworze
Typ projektu: Individuálny
Opis a ciele projektu: Revitalizácia ve-

rejného priestoru pri KD Strečno - vy-
budovanie exteriérového stacionárneho 
javiska a piatich prezentačných stánkov 
pre potreby kultúrno spoločenských 
podujatí. 

Výmenné pobyty remeselníkov, ku-
linárov a kultúrnych súborov na pred-
stavenie špecifi ckých techník, receptov, 
zvykov a tradícií na dvoch podujatiach v 

Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia
krás Strečna a okolia

FOLKLÓR, REMESLÁ A 
KULINÁRSTVO - ŠPECIFICKÉ 

PRVKY NA PODPORU 
CESTOVNÉHO RUCHU

Spracoval: Ing. Pavol Albrecht

čase uzávierky tohto čísla bude už v stave 
dokončievacích prác. Mimoriadne ná-
ročný terén bol limitujúcim. No pribu-
dol ďalší prvok turistickej infraštruktúry, 
ktorý sám osebe nemá ambíciu byť atrak-
ciou, ale jeho existencia je prostriedkom 
na vnímanie krás Strečna a v širšom 
rámci i žilinskej  kotliny a kysuckej vr-
choviny. Rozšírenie náučného chodníka 
vytvára tzv. malý okruh cez Špicák s ná-
stupom z centra obce na parkovisko pod 
hradom alebo opačným smerom. Na 
okruhu budú umiestnené tiež oddychové 
lavičky a vytvorené doplnkové značenie 
náučného chodníka smerovníkmi a tro-
ma tabuľami.

Okrem lavičiek bude náučný chodník 
doplnený cyklostojanmi pri oddycho-
vých prístreškoch (Javorina, Rakytie, 
Panoráma, dolina). Všetky prvky existu-
júceho náučného chodníka z roku 2010  
– tabule a prístrešky sa priebežne, tiež v 
rámci projektu, obnovujú – čistia a natie-
rajú.

Strečne (Tradície v srdci, Majáles) a jed-
nom v Jaworze (Dožinky). 

Realizácia projektu bude podporou 
cestovného ruchu a trvaloudržateľného 
rozvoja prihraničia.

Obdobie realizácie: 08/2017 – 10/2018
Hodnota projektu:  62 512,39 Euro
Európsky fond regionálneho rozvoja 

(ERDF): 79,98 % (49 997,40Euro)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 
 10% (6251,23 Euro)
Vlastný vklad obce Strečno: 
 10,02% (6 263,76 Euro)
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O pár dní tu máme voľby do VÚC. 
Posledné dni nás o tom presviedčajú na 
každom kroku. 

Votreli sa do novinových článkov i 
časopisov. Zaplavili reklamné plochy a 
zamorili sociálne siete. Niektorých kan-
didátov poznám osobne. S inými som 
sa nikdy nevidela, napriek tomu  máme 
veľa spoločného. Vždy si máme čo na-
písať, okomentovať. Sú tiež kandidáti, z 
ktorých mám zmiešané pocity. V duchu 
sa usmievam nad ich profesionálnymi, 
strojenými fotografi ami, ľúbivými prí-
spevkami a sladkými sľubmi.

Často dostávam otázku, prečo som sa 
rozhodla vstúpiť do politiky, tej „špina-
vej“ hry, ako sa o nej hovorí. Úprimne? 
Podľa mňa, ak človek chce niečo zmeniť, 
veľmi na výber nemá. Chcem sa aspoň 
pokúsiť urobiť v rámci svojich možnos-
tí a na základe svojich skúseností niečo 
viac. Tí, čo ma poznajú, vedia, že nie 
som typ, čo nasľubuje nemožné. V živote 
vždy hľadám pozitívne riešenia. Verím v 
životné krédo, že nedá sa byť vždy hrdi-
nom, no vždy môžem zostať človekom. 

Ľudia mi  tiež hovoria, že NEMAJÚ 
koho voliť. Osobne si myslím, že skôr 
NEVEDIA, koho majú voliť. Milí voliči, 

dajte si prosím tú námahu a skúste si o 
kandidátoch, ak ich nepoznáte, zistiť 
viac. Správne rozhodnutie, koho si zvoliť  
4.11.2017, za to úsilie určite stojí. 

Grécky fi lozof Platón povedal: „Nako-
niec vám budú vládnuť tí najneschop-
nejší z vás. To je trestom za neochotu 
podieľať sa na politike“. Nikdy som ne-
vynechala žiadne voľby.  A tieto tiež ne-
vynechám.  Budem voliť ľudí, do ktorých 
vkladám nádej a dôveru. Budem voliť  
preto, lebo chcem, aby dostali šancu aj 
tí, ktorí ešte nemali možnosť ukázať sve-
tu, čo všetko dokážu. Zmena je potreb-
ná. Zmena totiž začína od nás. Ak voliť 
nepôjdete, necháte za seba rozhodnúť 
iných o tom, kto bude nasledujúcich 5 
rokov riadiť náš kraj. 

Slovenský humorista, pán Milan La-
sica,  zhodnotil voľby  presne: „Pôjdem 
voliť a dôvod je ten, že mám tú možnosť. 
Nie som natoľko naivný, že budem voliť 
niečo, čo by bolo ideálne, takže budem 
voliť menšie zlo. A tí, čo nechcú voliť 
menšie zlo, budú voliť to väčšie.“

Rozhodujte sa preto, prosím, rozvážne 
a rozumne. Verím, že spolu si vyberieme 
najlepšie ako sa dá.

Beáta Badibangová – poslankyňa OZ

                     Milí priatelia,
chcem sa Vám aj touto formou priho-

voriť a požiadať Vás o podporu v na-
sledujúcich voľbách do Žilinského sa-
mosprávneho kraja. Už druhé volebné 
obdobie som poslankyňa obecného za-
stupiteľstva a moje doterajšie pôsobenie 
bolo predovšetkým v sociálnej oblasti, 
čo znamená pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli 
v sociálnej núdzi. Venujem sa tiež pod-
pornej a poradenskej činnosti v domove 
dôchodcov. Chcem sa tomu venovať aj 
naďalej a rozšíriť svoje pôsobenie i ďalej 
do kraja a pomôcť tak ešte viac.

Ďakujem všetkým za doterajšiu 
dôveru.

MONIKA OBERTOVÁ

Naozaj to nemá zmysel?

Dňa 13. októbra sa naši žiaci (5. a 
6. ročníka) zúčastnili  vzdelávacieho  
programu s názvom Praveké tvorivé 
dielne.  Ide o originálny koncept v rám-
ci interaktívneho vzdelávania a rozvoja 
žiakov. Bojnice patria medzi najvýznam-
nejšie lokality s paleolitickým osídlením 
na Slovensku. Vzácna Prepoštská jas-
kyňa je dnes unikátnou ukážkou živo-
ta praľudí – bojnických neandertálcov. 
Žiaci si takouto pútavou formou výučby 
doplnili vedomosti z dejepisu a získali 
predstavu o živote v pravekej dobe. 

Podnety žiakov
Na exkurzii som sa naučil, že mamutie 

kly mali 7 až 8 metrov.            M. Cabada
Veľmi sa mi páčilo, ako sme sa mali 

prezliecť za neandertálca. Mohli sme 

Záber rozostavanej rozhľadne na Špi-
cáku, ktorá je už tesne pred dokončením 
a čoskoro poskytne nádherný výhľad na 
okolie Strečna

Hodina dejepisu v Prepoštskej jaskyni  
si vyrobiť nástroje, šperky, čelenky ako 
mali neandertálci.                   B. Šmidová

Zaujal ma príbeh mamutieho mláďaťa. 
Bolo to celkom smutné, keď si pomys-
lím, že to mláďa mohlo ešte stále žiť, ne-
byť tej nehody, keď sa utopilo v blate.

K. Fuňaková
Naučil som sa, že pravekí ľudia sa do-

žívali len 20 – 30 rokov. Mamut sa dožil 
80 rokov.                                     M. Sklenka

Pre mňa bola novinka to, že mamut 
mal zuby veľké ako krabica.  

T. Prieložná
Zaujalo ma to, ako sa neandertálci do-

rozumievali rôznymi zvukmi, ako si vy-
rábali rôzne nástroje a šperky.  M. Košiar

Ja som sa dozvedel, že mamutí kel vážil 
až 80 kg.                                          F. Vereš 
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Po dlhšom čase 
vás chce Teni-
sový oddiel 
S t r e č n o 
p o i n f o r -
movať o svojej 
činnosti a oboznámiť aj s 
novými aktualitami a zmena-
mi, ktorými prešiel po uplynulej sezóne. 
Prestávka po jej skončení bola nakoniec 
turbulentnejšia ako sezóna samotná. Do 
nového ročníka sa prihlásili dve muž-
stvá. Strečno A hrá 5. ligu a Strečno B 
6. ligu. 

Pretože nám odišli hráči, ktorí minulý 
rok robili množstvo bodov, cieľom tejto 
sezóny bude udržať sa v obidvoch súťa-
žiach. Na to, aby sme ich mohli vôbec 
hrať, sme museli doplniť káder dvoma 
hráčmi zo Žiliny. Hráči Martin Kysucký 
a Miloš Elichovský hrávali minulý rok 7. 
ligu. Tým pádom káder Strečna tvoria 
hráči Roman Jurík, Štefan Oberta, Pavol 
Zrelica a Martin Kysucký. Káder pre 6. 
ligu tvoria hráči Kveto Pokorný, Alfonz 
Klocáň, Karol Tavač, Miloš Elichovský, 
Ladislav Oberta, František Stráňavčin st. 
a Peter Melo. 

Po úvodných štyroch kolách má A 
mužstvo 1 výhru a B mužstvo 1 výhru 
a 1 remízu. Všetci veríme, že sa to v na-
sledujúcich kolách zlepší, najmä potom, 
ako sme začali pravidelne trénovať. Vý-
sledky by sa mali zlepšiť aj množstvom 
odohratých zápasov. Najlepšie výkony 
podávame vždy po Novom roku, keď 
sme už rozohratí, takže dúfame, že to tak 
bude i teraz. O tom, ako sa situácia bude 
vyvíjať budeme informovať.

Ladislav Oberta

V sezóne 2017 mal minikárový klub 
Strečno úspešnú bilanciu pretekov z via-
cerých kútov Slovenska, Čiech a Moravy. 

Po postupe do staršej a silnejšej kategó-
rie M2 - od 8 do 12 rokov, Michal Ober-
ta, žiak III. ročníka ZŠ SNP v Strečne, 
vybojoval krásne 2 miesto. Juraj Oberta, 
v jeho kategórii M4 - od 16 do 21 rokov 
obsadil 4 priečku. Obidvom pretekárom 
sa chcem poďakovať za skvelú repre-
zentáciu nášho klubu Minikárový klub 
Strečno a do ďalšej novej sezóny 2018 
prajem veľa úspechov už i s ďalším no-
vým pretekárom, ktorým bude 5 ročný 
škôlkar zo Strečna, Matejko Oberta.

Dúfam, že náš šport priláka aj ďalších 
záujemcov. Pretekať môžu chlapci a 
dievčatá vo veku už od 4 rokov. Pri tré-
ningu nás môžete vidieť a podporiť nás 
až v novom roku 2018, cca od apríla až 

Minikárový klub Strečno - Žilina 
bilancuje úspešnú sezónu 2017

do konca septembra 2018 na komuni-
kácii vedúcej k Pomníku francúzskych 
partizánov. 

Našich pretekov sa každý rok pravidel-
ne zúčastňuje aj skvelý pretekár formule 
F3 Richard Gonda, ktorý je odchovanec 
minikár. Snáď to už v novej sezóne do-
tiahne do pretekov F1.

Ak vás minikárový šport oslovil a 
chcete, aby vaše dieťa (alebo aj vy sami) 
jazdilo, oslovte niektorý z existujúcich 
klubov.

Minikáry nájdete aj na web stránke 
www.minikary.com, mail: minikary@
gmail.com, prípadne info aj u rodičov 
pretekárov – Monika Obertová, moni-
kaobertova@gmail.com, Michal Oberta, 
oberta.m@azet.sk, Alena Obertová ale-
na.obertova@gmail.com. 

Monika Obertová, predseda klubu

Po dlhšom čase 
vás chce Teni-

movať o svojej 
činnosti a oboznámiť aj s 
novými aktualitami a zmena-

Stolný tenis

Krásna, slnečná sobota 30. septembra 
privítala všetkých turistov, ktorí sa roz-
hodli absolvovať už 6. Ročník výletu 
Po strečnianskom náučnom chodníku. 
Tradičnú trasu, ktorá viedla zo Strečna 
cez Špicák na Kojšovú, Polom, Rakytie 
a Domašín, absolvovalo skoro 100 výlet-
níkov. Tento rok sme mali dokonca me-
dzinárodnú účasť, keď v rámci projektu 
„Modernizácia a nový rozmer sprístup-
nenia krás Strečna a okolia“ našu trasu 
absolvovalo aj 35 účastníkov z poľského 
Jaworze. Pri chate na Domašíne bol pre 
všetkých pripravený vynikajúci guľáš 
aobčerstvenie. Na záver sa niektorí záu-
jemci odviezli na plti a ostatní išli pešo 
smerom k hradu Strečno a domov.

-dd-

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
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so Stráňavami – výhra 3:1.
Okrem výsledkov nás teší aj pomerne 

pekná technická hra nášho mužstva do-
rastu, snažíme sa hrať ofenzívne  a  tech-
nicky . Naopak viaceré celky , hlavne na 
Kysuciach, predvádzajú klasickú kysuc-
kú nakopávanú a pretláčanú. 

Naše mužstvo dokáže hrať minimálne 
vyrovnanú partiu s každým súperom v 
tejto súťaži za predpokladu, že sa na zá-
pas dostaví aspoň 11-12 hráčov. 

Chcel by som pochváliť  najmä starších 
hráčov dorastu, ktorí fungovanie v do-
raste berú zodpovedne a poctivo. Kiež 
by sme mali takých hráčov aspoň 12.

Za všetkých vyzdvihnem  hráča Ti-
moteja Čičmanca, ktorý má od leta jed-
noznačne najlepšiu dochádzku.  Hrať  
futbal je náročná celoročná činnosť, kde 
v mužstve potrebujeme min. 15 hráčov. 

Chcel by som týmto apelovať na ostat-
ných hráčov, aby prehodnotili svoje fun-
govanie a začali nielenže pravidelne cho-
diť na majstrovské zápasy, ale aj trénovať 
a hlavne informovať o svojej účasti, resp. 
neúčasti.  Všetci máme aj iné povinnosti 
a záujmy, ale potrebujeme sa na seba na-
vzájom spoľahnúť . Jedine tak sa budeme 
zlepšovať ,  ako jednotlivci tak aj kolek-
tív, po stránke futbalovej ako  aj ľudsky. 
Podobné,  resp. rovnaké problémy majú 
aj ostatné družstvá v súťaži ako aj v okolí 
ZA,  hrať veľký futbal je totiž aj o zod-
povednosti a dokázanie samému  sebe 
aj okoliu, že sa na mňa môžu spoľahnúť. 
To žiaľ nie všetci.  Tínedžeri v tejto dobe 
dokážu a zvládnu zobrať zodpovednosť  
za seba a kolektív.

Verím, že sa nám bude naďalej  výsled-
kovo, ale hlavne herne  dariť a napomô-
že to k zlepšeniu celkového fungovania 
mužstva dorastu. 

Ing. Róbert Benedig, tréner dorastu
Muži

Do jesennej časti sme nastúpili plní od-
hodlania ,aj keď sme sa nečakane osla-
bili o najlepšieho strelca mužstva. Čas 
ukázal, že práve tieto góly nám chýbajú, 
a preto sme niektoré zápasy nebodovali 
naplno. Naša hra nemá stabilnú formu, 
aj keď snahu hráčom nemožno uprieť 
,ale každý hráč sa musí zlepšiť a na sebe 
tvrdo pracovať, lebo V. liga je veľmi vy-
rovnaná. Cieľom je aj postupné zapája-
nie a omladzovanie mužstva hráčmi do-
rastu, kde  by mala byť snaha a ochota 
hrať za A mužstvo väčšia. Je to zdĺhavý 
proces a treba byť trpezlivý. Šancu určite 
dostanú a je iba na  nich, ako sa k tomu 
postavia. Každý domáci fanúšik čaká iba 
víťazstvá a hlavne v domácich zápasoch 
,čo je samozrejmé. Je ale nutné povedať 

mužstvo nie je. 
Preto cieľom celého vedenia by malo 

byť prinavrátiť mužstvu miesto, kde 
patrí, aby sa každý súper obával mužstva 
zo Strečna. Všetkým hráčom prajem 
hlavne zdravie a nech im bije strečnian-
ske srdiečko. 

Marek Mazák, tréner

»  Dokončenie z 12. strany

TABUĽKY
V.liga muži skupina A

1 ŠK Čierne 12 6 5 1 29:19 23
2 FK Rajec 12 7 2 3 29:20 23
3 TJ Slovan Skalité 12 6 4 2 26:16 22
4 TJ Zborov n.Bys. 12 5 4 3 19:17 19
5 FK Tatran Turzovka 12 5 3 4 35:24 18
6 FK Strečno 12 5 3 4 22:25 18
7 ŠK Belá 12 6 0 6 23:33 18
8 TJ Višňové 12 4 3 5 18:16 15
9 ŠK Štiavnik 12 4 3 5 24:30 15
10 TJ Vysoká n.Kys. 12 4 2 6 28:24 14
11 Raj.Teplice-Konská 12 4 2 6 27:32 14
12 FK Predmier 12 3 3 6 17:21 12
13 TJ Fatran Varín 12 3 3 6 21:28 12
14 TJ Rudinská 12 2 3 7 21:34 9

IV.liga dorast U19 skupina A
1 MŠK KNM B 12 11 0 1 45:9 33
2 FK Rajec 12 10 0 2 47:13 30
3 TJStará Bystrica 13 9 2 2 43:18 29
4 FK Strečno 12 9 0 3 33:21 27
5 TJ Vys.n.Kysucou 12 7 2 3 58:22 23
6 TJ Slovan Skalité 13 7 1 5 35:28 22
7 TJ Zborov n. Bys. 12 6 2 4 32:32 20
8 OŠK Baník Stráňavy 13 4 5 4 25:21 17
9 OŠK Kam.Poruba 13 4 1 8 16:27 13
10 TJ Fatran Varín 13 4 1 8 13:31 13
11 TJ Oščadnica 12 4 0 8 13:24 12

12 TJ Višňové 13 2 1 10 15:43 7
13 ŠK Radoľa 13 2 1 10 13:51 7
14 TJ Podvysoká 13 1 0 12 6:54 3

I. trieda mladší žiaci
1 FK Strečno 8 7 0 1 55:8 21
2 FK Hliník 8 7 0 1 39:9 21
3 Raj.Teplice-Konská 8 5 1 2 48:18 16
4 FK Predmier 8 4 3 1 38:15 15
5 ŠK Gbeľany 8 3 1 4 39:37 10
6 TJ ŠK Podhorie 8 3 0 5 19:34 9
7 OŠK Rosina 8 2 1 5 31:37 7
8 1. KŠK Žilina 8 2 0 6 25:38 6
9 ŠK Cem.L.Lúčka 8 0 0 8 4:102 0

II. MIRAGE trieda žiaci skupina „A“
1 FK Trnové 12 9 2 1 57:19 29
2 TJ Kunerad 12 9 2 1 38:12 29
3 ŠK Cem. L.Lúčka 12 9 0 3 73:31 27
4 TJ Stráža 12 8 1 3 76:22 25
5 TJ Višňové 12 7 0 5 30:31 21
6 FK Strečno 12 6 2 4 36:24 20
7 FK Turie 12 6 0 6 39:39 18
8 TJ Babkov 12 5 2 5 45:31 17
9 FK Dolná Tižina 12 4 3 5 26:35 15
10 TJ ŠK Podhorie 12 5 0 7 34:48 15
11 FK Ďurčiná 12 4 0 8 25:45 12
12 TJ Rozvoj Mojš 12 3 1 8 25:61 10
13 OŠK Kam.Poruba 12 1 1 10 15:55 4
14 ŠK Lietava 12 1 0 11 10:76 3

,že niektoré zápasy sme mali problém so 
zostavou ,čo bolo zapríčinené zranenia-
mi a museli sme osloviť aj hráčov, kto-
rí sú už nie aktívni. Preto si vážim ich 
ochotu a touto cesto im ďakujem. Bolo 
by vhodné doplniť káder skúseným hrá-
čom a postupne zapájať mladých hráčov, 
pretože každý zápas je ťažký a v lige slabé 

Na 21. októbra pripravil Klub sloven-
ských turistov Uhlík a Volejbalový klub 
Strečno rockovú párty k výročiu otvore-
nia telocvične. 

Takmer presne zvolený termín (telo-
cvičňa bola slávnostne otvorená 12. 10. 
2007) umožnil nielen sa zabaviť, ale tiež 
osláviť okrúhle jubileum. Počinu, kto-
rý splnil sen každému, kto má k športu 
blízko a všetkým, ktorým dovtedy na 
povinný telocvik boli k dispozícii iba be-
tónové chodby základnej školy. 

Dielo vyrástlo iba z chute, záujmu i 
nadšenia. Začalo sa stavať takpovediac 
z ničoho. Počiatočným vkladom bolo  
3000 Sk vyzberané Klubom priateľov 
Francúzska na tento účel na Silvestrov-
skej zábave na prelome tisícročí. Zlomok 
v konečnom dôsledku až 27 miliónové-
ho diela, na dokončenie ktorého sa až 
postupne hľadali možnosti. 

Všetci, čo sa o to pričinili, predovšet-
kým vtedajšie vedenie obce a starosta 
Alfonz Klocáň, svoju snahu naplnili za 

Tepláková rocková párty
pripomienka 10. výročia postavenia telocvične

štyri roky. A to o potrebe či nutnosti te-
locvične  sa predtým hovorilo viac ako 
štyridsať rokov ...

Tepláková párty bola teda nielen roc-
kovou zábavou organizovanou Uhlíkom 
a volejbalovým klubom s hudbou Crow 
Band, ale tiež mementom, že  čo je mož-
né dokázať, keď sa chce.

Je však zrejme iná doba a aj keď je te-
locvičňa, ktorej súčasťou od začiatku 
je tiež bowling, permanentne plná, iba 
málo z tých, čo ju využívajú, si prišlo 
nielen pripomenúť alebo uvedomiť vý-
ročie a aj využiť možnosť zabaviť sa v 
tomto priestore.

A tiež byť účastný ďalšieho podnetné-
ho kroku organizátorov tejto zábavy, 
ktorí celý výťažok z tomboly a zisk zo 
zábavy venujú ako prvotný príspevok na 
ďalšie rozširovanie športových možností 
v obci. Organizátori sa začali zaoberať 
prípravou na realizáciu multifunkčného 
areálu na školskom dvore.

/pa/
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 31. októbra 2017 v náklade 350 

kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpo-
vedá redakčná rada v zložení: P. Albrecht, 
D. Ďurčo, A. Melišová. Foto: OU Strečno,  
Pavol Ďurčo

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

Futbalový krúžok – prípravka
Naša prípravka funguje ako krúžok  

CVČ pri ZŠ SNP Strečno, keď hráme 
na školských súťažiach  a tiež hráme 
pod hlavičkou FK Strečno, lebo sa zú-
častňujeme súťaží a podujatí ,ktoré 
organizuje ObFZ Žilina a tam už mu-
síme registrovať aj tých najmenších. 
Reprezentujeme Strečno ako obec!!                                                                                                           
Som rád, že v tomto školskom roku 
sa prihlásil väčší počet prvákov ,lebo 
po skončení v prípravke 9 hráčov 
(roč.2007), som mal obavy, či budeme 
mať dosť detí v prípravke. Trénujeme v 
telocvični: mladší(prváci a predškolá-
ci) v pondelok 14,00-16,00 hod. a starší 
(druháci, tretiaci, štvrtáci) v pondelok 
16,00-17,30 hod., v stredu 16,00-18,00 
hod.(párny týždeň) a 16,00 – 17,00 hod. 
(nepárny týždeň). Od novembra by sme 
mali aj soboty od 9,00 hod do 11,00 hod. 
(ak bude niekto ochotný pomôcť mi v 
sobotu s tréningom).Ozvite sa!!

Od septembra hráme súťaž prípraviek, 
ktorú organizuje ObFZ Žilina. Hráme 
v Rajeckej skupine s družstvami: Raj. 
Teplíc – Konskej, Zbyňova, Podhoria a 
Stráňav. Hráme turnaje, ktoré poriada 
vždy iná obec. Prvý turnaj   9.9.2017 
v Stráňavách (3.miesto),druhý turnaj 
30.9.2017 v Zbyňove (5.miesto), tretí 
turnaj 7.10.2017 v Raj.Tepliciach-Kon-
skej (4.miesto),štvrtý turnaj 21.10.2017 
v Podhorí a piaty turnaj 28.10.2017 v 
Strečne. Zatiaľ nemáme také dobré vý-
sledky ako minulý rok (ale snažíme sa, a 
to je dôležité). 

Dňa 30.9.2017 boli naše deti na futba-
lovom zápase MŠK Žilina – MFK Mi-
chalovce vyprevádzať futbalistov. Deti sa 
stretli s futbalistami a užili si aj futbalový 
zápas. Dňa 5.10.2017 sa pár jednotlivcov 
(mal som obmedzené množstvo)  zú-
častnilo ukážkového tréningu prípraviek 
na MŠK pri príležitosti DOD v MŠK Ži-
lina. Trénovali pod vedením mládežníc-
kych trénerov MŠK Žilina.

Snažím sa pre deti vytvárať podmienky 
nielen tréningové...! Určite by som chcel, 
aby deti hrali viac turnajov, ale každý, 
kto poriada turnaj, chce štartovné a to 

nebýva malé. Hlavne, že deti športujú a 
nesedia len doma pri počítači!  Určite sa 
chcem poďakovať rodičom, ktorí mi po-
máhajú s dopravou.

Peter Beháň
Žiaci

Prvá polovica sezóny 2017/2018 je 
skoro na konci. Máme pred sebou po-
sledné dva zápasy jesennej časti. Za 11 
zápasov sa nám podarilo nazbierať 17 
bodov, ktoré nás držia v strede tabuľky, 
konkrétne na 7. mieste. Túto sezónu ma 
teší fakt, že sa strelecky presadzuje ove-
ľa väčší počet hráčov, ako tomu bolo po 
minulé sezóny. To je z tímového hľadis-
ka lepšie, lebo nie sme odkázaní na jed-
ného-dvoch hráčov. 

Pred začiatkom sezóny sme s hráčmi 
absolvovali trojdňové sústredenie plné 
pohybu a zábavy dôležitej na utuženie 
kolektívu. Tento rok sme sa opäť vrátili 
do kempingu Belá, ktorý na tento typ 
pobytu poskytuje dobré podmienky. 
Dúfam, že aj toto krátke spestrenie im 
pomôže si udržať chuť a motiváciu do 
druhej polovice sezóny. 

Vojtech Oberta ml., tréner

Dorast
Jesenná časť sezóny 2017/2018 sa blí-

ži ku koncu. Máme pred sebou ešte dva 
zápasy doma 22.10. Slovan Podvysoká  a 
vonku u súpera TJ Vysoká nad Kysucou.

Aktuálne je družstvo dorastu v tabuľke 
na peknom 3. mieste v súťaži V.liga se-
ver. Víťazne  sme zvládli 8 zápasov a 3x 
sme prehrali. Mrzia nás prvé dva zápasy, 
a to tesná prehra s lídrom tabuľky KNM, 
kde sme doma prehrali 1:2 hneď na úvod 
súťaže, ale hlavne vysoká prehra v Rajci, 
kde sme prehrali 7:0. Na tento zápas sme 
sa však nedokázali nazbierať a vycesto-
vali sme s 9 hráčmi a jeden sa nám ešte 
zranil. Zúčastnení  hráči  odohrali tento 
zápas a vypili kalich horkosti až do dna,  
aj za tých, ktorí neprišli, resp. nemohli 
prísť.

Naopak treba chalanov pochváliť za 
vzornú reprezentáciu obce a dobré vý-
kony v ostatných zápasoch, napr. pekný 
výsledok doma zo Zborovom –výhra 
7:2, bojovný výkon v Radoli –výhra 2:3,  
tešia aj ostatné výhry, napr. s Varínom 
doma 3:2 a taktiež doma v derby zápase 
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Dňa 30.10.2017 sa uskutočnilo 23.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce 
p.Lingeš, zapisovateľka: Bc.Škripková.

Hostia: Ing. Július Ilovský, Mgr. Ja-
roslav Štefk o, p. Martin Majdák, Mgr. 
Matúš Čička. Ospravedlnení poslanci: 
Alfonz Klocáň.   

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je 

uznášaniaschopné. 
Uznesením č.134/A volí overovateľov 

zápisnice v zložení: p.Štefan Oberta, Ing.
Dana Sokolovská. Hlasovanie: za-7, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.

Uznesením č.134/B volí členov návrho-
vej komisie v zložení: Ing. Róbert Bene-
dig, p.Peter Oberta. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.135 schvaľuje program 
23.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.  

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o 

plnení opatrení z predchádzajúceho za-
sadnutia OZ. Vlastníci poškodených in-

formačných tabúľ boli informovaní o ich 
stave a ich odstránení. Podklady z roko-
vania sociálnej komisie boli odovzdané a 
jednorazové dávky HN boli poskytnuté 
oprávneným osobám. Ďalšie podklady k 
dávkam HN za r. 2017 boli spracované.

Uznesením č. 133/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie. 

3. Zrušenie miestneho národného vý-
boru bez právneho nástupcu

Starosta obce informoval poslancov o 
upozornení Okresného súdu Žilina zo 
dňa 19.10.2017, že v  Obchodnom re-
gistri Okresného súdu Žilina je zapísaný 
subjekt Miestny národný výbor Streč-
no. Je potrebné, aby Obec Strečno ako 
zriaďovateľ(právny nástupca) podala na 
Okresnom súde Žilina návrh na výmaz-
tohto subjektu z obchodného registra 
bez právneho nástupcu. 

Uznesením č.141 OZ schvaľuje  zru-
šenie Miestneho  národného  výboru 
Strečno bez právneho nástupcu. Hlaso-
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Vážení spoluobčania, milí priatelia, 
opäť tu máme predvianočný čas, 

ktorý si začíname uvedomovať zhonom 
za zháňaním darčekov pre blízkych, aby 
sme ich potešili  v najkrajšom období 
roku.  Na sklonku roka sa zamýšľame 
nad naším spôsobom života, bilancuje-
me, čo bolo dobré, čo zlé, a snažíme sa 
poučiť z chýb. Obdobne je to aj s činnos-
ťou zveľaďovania  našej obce. Tie veci 
(projekty), ktoré sa podaria, vnímame 
ako darčeky, máme z nich radosť. Nieke-
dy sa ale stane, že niektoré naplánované 
projekty sa z rôznych príčin neuskutoč-
nia, sú cieľom kritiky a  zatienia dobré 
veci, ktoré boli zrealizované.  

Naša obec je  miestom, ktoré navštevu-
jú turisti nielen zo širokého okolia, ale aj 
z celého sveta. Radi sa sem vracajú a pri 
každej návšteve obce vysoko hodnotia 
jej rozvoj. Tu by sme mohli spomenúť 
doplnenie parku pred OÚ o prvky det-
ského ihriska, na ktoré nám fi nančne 
nemalou mierou prispela novovybudo-
vaná fi rma FRANKE Slovakia v priemy-
selnom parku. 

Pre našich obyvateľov sú však dôleži-
té aj ďalšie kvalitné služby, ktoré obec 
poskytuje: údržba ciest, výstavba chod-
níkov, rekonštrukcie verejných budov, 
bezpečnosť obyvateľov, čistota a poria-
dok. A práve čistá a zdravá obec bola 
predmetom projektu, v rámci ktorého sa 
nám podarilo vybudovať zberný dvor za 
budovou kultúrneho domu. Momentál-
ne prebieha ešte verejné obstarávanie na 
vybavenie technológie. V nasledujúcom 
roku by malo prebehnúť jeho sprevádz-
kovanie. Verím, že výrazne prispeje ku 
skvalitneniu života v obci.

S fi nančným  prispením Lesov SR sme 
čiastočne zaasfaltovali parkovisko pod 
hradom, ktoré chceme v budúcom roku 
dokončiť. 

Vianoce, to je doba,
keď sa človek môže v kľude pozrieť, 
či niekde na nebi neletí hviezda
a rozdávať radosť a lásku.
Nech myšlienka Vianoc 
pretrvá dlho do nového roku
praje redakcia 
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4. Schválenie spolufinancovania pro-
jektu „Folklór, remeslá a kulinárstvo“

Starosta obce oboznámil poslancov s 
mikroprojektom cezhraničnej spoluprá-
ce PL-SR „Folklór, remeslá a kulinárstvo 
– špecifické prvky na podporu cestov-
ného ruchu“. Investičnou aktivitou je 
vybudovanie exteriérového  javiska a 
piatich prezentačných stánkov. Mäk-
kými aktivitami sú: výmenné pobyty 
remeselníkov, kulinárov a kultúrnych 
súborov na podujatiach v Strečne (Tra-
dície v srdci, Majáles) a v Jaworze (Do-
žinky).Celkový rozpočet projektu je 62 
512,39 Eur.

Uznesením č.136 OZ schvaľuje za-
bezpečenie projektu cezhraničnej spo-
lupráce PL-SR“ a spolufinancovanie 
mikroprojektu vo výške 6263,76 Eur. 
Hlasovanie: 7-0-0-2. 

5. Schválenie podania a spolufinan-
covania projektu lávky ponad Váh

Starosta obce informoval poslancov 
o opätovnom pripravovanom projekte 
„Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a 
Jaworze – cezhraničné miesta s jedineč-
nými hodnotami“.

Cieľom programu je výstavba alebo 
modernizácia infraštruktúry cestov-
ného ruchu v blízkosti kultúrnych in-
štitúcií, pamätihodností, chránených 
krajinných oblastí a národných parkov.
Projektovým zámerom na doplnenie 
úsekov cyklotrás bude rekonštrukcia 
lávky, vytvorenie parkovacích miest, 
info tabúľ, propagácie spoločných akti-
vít a účasti na veľtrhoch  CR . 

Predpokladaná výška rozpočtu projek-
tu:  577 000,00   Eur 

Uznesením č.137 OZ schvaľuje opätov-
né predloženie žiadosti, zabezpečenie 
realizácie projektu a spolufinancovanie 
na projekte vo výške 28850 Eur. Hlaso-
vanie: 7-0-0-2. 

6. Schválenie 7. zmeny rozpočtu na 
rok 2017

Starosta obce informoval poslancov o 
7. zmene rozpočtu na rok 2017. Rozpo-
čet bol prehodnotený a následne upra-
vený s predsedom finančnej komisie. 
K predloženej zmene rozpočtu vyjadril 
kontrolór obce súhlasné stanovisko. 

Uznesením č.138 OZ schvaľuje 7. zme-
nu rozpočtu na rok 2017. Hlasovanie: 
8-0-0-1. 

7. Rôzne
a) Starosta obce informoval poslancov 

OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu  nezaraďuje Elokované 
pracovisko, Sokolská 487/34, Strečno a 
tiež nezaraďuje Elokovné pracovisko, 

Mládeže 289, Strečno, ako súčasť Súk-
romnej základnej umeleckej školy, Ulica 
Maše Haľamovej 21, Martin do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej repub-
liky s účinnosťou od 1. 9. 2018. 

Uznesením č.133/2 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

b) Starosta obce oboznámil poslancov 
o služobnej ceste p. Alfonza Klocáňa 
do Francúzska, ktorého pri príležitosti 
ukončenia výstavy o SNP a o Pamätníku 
francúzskych partizánov v Múzeu bre-
tónskeho odboja v St. Marcel pozval p. 
Yan Mélenec.

Uznesením č.139 OZ schvaľuje služob-
nú cestu a preplatenie nákladov p.Klo-
cáňovi do Francúzska. Hlasovanie: 8-0-
0-1.

c) Starosta oboznámil poslancov o 
potrebe podať návrhy na pripravovaný 
rozpočet na r. 2018,  s vyhliadkou na 
r. 2019, 2020 najneskôr do 15.11.2017. 
Občianske združenia obce Strečno 
predložia žiadostí o poskytnutie dotácií 
od obce najneskôr do 15.11.2017. Fi-
nančné prostriedky z rezervného fondu 
obce možno použiť v roku 2018 na kapi-
tálové výdavky. 

Uznesením č.133/3 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

d) Starosta obce pozval Mgr. Jaroslava 
Štefka, učiteľa telocviku na ZŠ Strečno a 
p. Martina Majdáka – TU reality s.r.o., 
Žilina, za účelom odprezentovania ná-
vrhu na výstavbu športového parku v 
areáli Základnej školy SNP Strečno. 

Starosta obce informoval poslancov o 
výške finančných prostriedkov rezerv-
ného fondu, ktoré by mohli byť použité 
na tento účel, ako aj prostriedky schvá-
lené SFZ.

Uznesením č.133/4 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

e) Na návrh predsedu finančnej komi-
sie bola finančná komisia doplnená o 
nového člena Ing. Róberta Benediga.  

Uznesením č.140 OZ schvaľuje dopl-
nenie finančnej komisie o Ing. Róberta 
Benediga. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Zapísala: Bc. Oľga Škripková
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 13.12.2017 sa uskutočnilo 24. za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce 
p.Lingeš, zapisovateľka: Beáta Badiban-
gová.

Hostia: Ing.Július Ilovský, Roman 
Konštek, ospravedlnení poslanci: Mgr. 
Erika Kubová, Peter Oberta.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.143/A volí overovate-

Z ďalších stavebných aktivít, ktoré obec 
zastrešovala, bola výstavba chodníka a 
jeho osvetlenie popri ceste III. triedy do 
priemyselnej zóny. Jeho výstavba bola 
jednou z priorít bezpečnosti obyvateľov 
pri dochádzaní do práce do priemyselnej 
zóny. Aj s finančným prispením spoloč-
nosti P3 sa nám to podarilo. Tu by som 
chcel vyzdvihnúť nielen prácu zamest-
nancov OPS, ich riaditeľa, ale aj tech-
nických zamestnancov obce a zamest-
nancov pracujúcich v rámci podporných 
programov ÚPSVaR, ktorí v značnej 
miere boli nápomocní pri dodržaní ter-
mínu výstavby. Tiež boli nápomocní pri 
ďalších dvoch schválených  projektoch 
cezhraničnej spolupráce s poľskou obcou 
Jaworze, v rámci ktorej nám v obci pri-
budli plnohodnotné stavby – rozhľadňa 
Strečno a kultúrne pódium s predajnými 
stánkami vo dvore KD. Som veľmi rád, 
že tieto stavby tak zatraktívnili obec, že 
už niekoľko dní po ich dokončení sme  
dostávali pozitívne ohlasy  od ľudí, ktorí 
ich hneď v prvých dňoch navštívili. Po-
ďakovanie patrí aj zamestnancom OÚ, 
ktorí od prípravy projektov, stavebných 
povolení, účtovania, administratívnej 
činnosti, technických záležitostí až po 
upratovačky zabezpečovali napĺňanie 
aktivít projektov.

V našej obci žijeme bohatým spoločen-
ským, kultúrnym a športovým životom. 
Tento si do značnej miery organizujeme 
sami. Môžem s hrdosťou povedať, že 
naše kultúrne skupiny, športové a spolo-
čenské združenia, sú na vysokej úrovni 
a robia dobré meno našej obci. Mnohé z 
nich majú dlhoročnú tradíciu a stále sa 
rozvíjajú. V tomto roku sme si pripome-
nuli 90. výročie ochotníckeho divadla a 
70. výročie dychovej hudby Strečnian-
ka. Nielen im, ale aj všetkým,  ktorí sú 
akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri 
príprave a organizovaní jednotlivých 
podujatí,  patrí za reprezentáciu obce 
vďaka a uznanie. 

Všetkým nám záleží na tom, aby sa 
nám v Strečne dobre žilo a aby sme 
mohli spoločne zveľaďovať aj duchovné 
hodnoty, ktoré nám zanechali naši pred-
kovia.

Aj tento rok sme pre Vás pripravili 
obecný kalendár, ktorý sa už stal užitoč-
ným pomocníkom v každej domácnosti, 
v ktorom okrem praktických informácií 
nájdete fotografie spoločenského života 
v obci.

Záverom Vám chcem všetkým popriať 
pokojné prežitie vianočných sviatkov v 
kruhu svojich blízkych a do nového roku 
2018  veľa zdravia, šťastia a úspechov v 
osobnom aj pracovnom živote.

S úctou  Dušan Štadáni, starosta obce

»  Dokončenie z 1. strany
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ľov zápisnice: Mgr. Monika Obertová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 7-0-0-
2.            .                

Uznesením č.143/B volí návrhovú ko-
misiu v zložení: Ing. Róbert Benedig, p. 
Alfonz Klocáň. Hlasovanie: 7-0-0-2.                 

Uznesením č.144 schvaľuje program 
24. zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.

2. Kontrola uznesení
Organizačné zložky obce predložili 

svoje návrhy do zostavenia rozpočtu na 
r. 2018 v stanovenom termíne. Z poslan-
cov predložil písomne návrh na zvýše-
nie niektorých položiek do zostavenia 
rozpočtu Ing. Robert Benedig. 

Uznesením č.142/1 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

3. Schválenie programového rozpoč-
tu na r. 2018, návrh na r. 2019, 2020

Návrh programového rozpočtu ako 
aj zapojenie rezervného fondu obce vo 
výške 135 tis. Eur bolo prerokované 
členmi finančnej komisie. Následne bol 
zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke obce na pripomienkovanie. Časť 
prostriedkov bola navrhnutá na výstav-
bu multifunkčného ihriska v priesto-
roch školského dvora s príspevkom SFZ 
vo výške 19 tis. Eur. Ostatné navrhnuté 
investičné aktivity obce boli:   pokračo-
vať vo vybudovaní chodníka popri Ul. 
SNP smerom k COOP Jednota, rekon-
štrukcii Lesnej ulice a revitalizácia ve-
rejného priestoru pri KD a dokončenie 
rozostavanej MŠ. Poslanec Ing. Benedig 
navrhol, aby sa z položky MŠ odobrali 
prostriedky na začatie výstavby multi-
funkčného ihriska. Následne prebehla 
rozprava, kde poslanci dospeli k doho-
de, aby sa časť peňazí plánovaných na 
výstavbu chodníka vyčlenila na začatie 
výstavby multifunkčného ihriska. 

Uznesením č. 145 OZ schvaľuje zapojiť 
rezervný fond obce vo výške 135 tis. Eur 
do rozpočtu obce na rok 2018. Hlasova-
nie:  7-0-0-2. 

Hlavný kontrolór obce odporučil po-
slancom OZ schváliť predložený progra-
mový rozpočet na r. 2018 a zobrať na ve-
domie rozpočty s výhľadom na r. 2019 
a 2020.

Uznesením č.146 schvaľuje rozpočet 
obce. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.142/2 OZ berie progra-
mové rozpočty na r. 2019 a r. 2020 na 
vedomie.

4. Príkaz na inventarizáciu obce k 
31.12.2017

Starosta obce informoval prítomných 
poslancov o vykonaní riadnej inventari-
zácie majetku, záväzkov a rozdielu ma-
jetku a záväzkov k 31.12.2017. Uskutoč-
ní sa na úsekoch Obecný úrad Strečno, 

Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o., 
Základná škola SNP, Materská škola. 
Následne menoval Ústrednú inventari-
začnú komisiu (ÚIK) a Čiastkové inven-
tarizačné komisie (ČIK).

Uznesením č.142/3 OZ berie informá-
ciu na vedomie.   

5. Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov s 

udelením štatútu MAS pre MAS Ter-
chovská dolina. Kancelária bude fun-
govať od decembra 2017/ januára 2018. 
Dňa 20.12.2017 sa uskutoční valná 
hromada, kde sa okrem iného bude od-
súhlasovať výška členského príspevku 
jednotlivých obcí.  Poslanci uvedenú in-
formáciu berú na vedomie.

6. Diskusia
- p. Klocáň navrhol obci zakúpiť dlažbu 

na dorobenie chodníka na Sokolskej uli-
ci k SIP ŽSR a poďakoval pracovníkom 
OPS za budovanie chodníka k priemy-
selnému parku a za výstavbu nového 
javiska a stánkov pri kultúrnom dome.

- Mgr. Obertová sa informovala ohľad-
ne nákladov a ich hradenia na prevádz-
ku areálu FK, ,,Koniarne“. Starosta uvie-
dol, že náklady na energie a prevádzku 
hradí obec. 

- Ing. Sokolovská navrhla, aby sa dali 
skontrolovať stĺpy el. vedenia kvôli k 
častým výpadkom elektrickej energie. 

- p. Štefan Oberta upozornil na chý-
bajúce zrkadlo na križovatke pri Mário 
bare.

- p.Roman Kontšek poďakoval poslan-
com za podporu pri dostavbe MŠ a upo-
zornil na dezolátne oplotenie areálu MŠ.

Uznesením č.142/4 OZ berie informá-
cie na vedomie.

Zapísala:  Badibangová Beáta

Milí spoluobčania, aj Vám rok 
opäť ubehol neuveriteľne rých-

lo? A čo sa čudujeme? Žijeme rýchlo! 
Večne sa ponáhľame v kolobehu povin-
ností a starostí. Práve v čase Vianoc by 
sme mali trochu spomaliť. 

O Vianociach sa hovorí, že sú najkraj-
šími sviatkami roka. Pre deti majú kúz-
lo zázračného plnenia túžob.  Tí starší 
oceňujú najmä rodinnú pohodu a čas 
na príjemné stretnutia. Viac ako inoke-
dy si spomíname na blízkych, ktorí Via-
noce nemôžu osláviť s nami. 

Jedni žijú príliš ďaleko, iní zasa žijú už 
len v našich srdciach a spomienkach. 
Všetkých si však v tento sviatočný čas 
v myšlienkach prinášame k prestreté-
mu štedrovečernému stolu, k žiarivému 
stromčeku a sú tak súčasťou slávnostnej 
atmosféry.

Nie je to však len voňavá kapustnica, 
či darčeky pod stromčekom, ktoré robia 
Vianoce Vianocami. Tie sú tiež sviatka-
mi vzájomného stretávania sa. Aj preto 
by sme si mali odpustiť všetko zlé, čo 
nás v starom roku postretlo. Usmiať sa 
jeden na druhého a želať si dobro. Nech 
sa dobrým so starým rokom rozlúčime 
a tiež nech dobrým nový rok vítame.

Osobne som veľmi vďačná za starý 
rok. Chcem sa poďakovať všetkým, kto-
rí ste sa akokoľvek zapojili do kultúrne-
ho, spoločenského či športového diania 
v obci. Možno si to ani neuvedomujete, 
no prispeli  ste k úspešnému a príjemne 
prežitému roku 2017. A to je to najviac!  

Všetkým Vám prajem šťastné a po-
žehnané sviatky! Nech oplývate ohrom-
nou vnútornou silou a nech nestrácate 
radosť zo života. A k tomu všetkému 
Vám ešte vinšujem veľa zdravia, dobra  
a lásky. 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Obecné zastupiteľstvo

Nové stránkové hodiny
Zmena stránkových hodín na OÚ 

Strečno od 1. 1. 2018
Pondelok: 7,30 – 15,30 hod.
Utorok:  7,30 – 15,30 hod.
Streda:  7,30 – 17,00 hod.
Štvrtok:   nestránkový deň
Piatok:   7,30 – 14,00 hod.
Obedňajšia prestávka: 12,00 – 12,30 hod.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Územný plán obce Strečno

V týchto dňoch sú distribuované do 
domácností kalendáre spolu s informá-
ciou o pripravovanom ÚPN – O Strečno 
spojenou s dotazníkom, kde môžu obča-
nia, fyzické a právnické osoby vyjadriť 
svoje pripomienky a námety k tomuto 
dokumentu. 

Vyplnený dotazník možno zaslať poš-

tou alebo emailom na adresu obstará-
vateľa – Obecný úrad Strečno, alebo ho 
vložiť do schránky vo vestibule OÚ do 
31. 1. 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Oznámenie o prerušení 

distribúcie elektriny
Stredoslovenská energetika- Dis-

tribúcia, a.s oznamuje, že v dňoch  
8. - 12.01.2018 v čase od 06:30 do 16:30 
bude vo našej obci prerušená distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných prác na 
zariadeniach distribučnej sústavy pre-
vádzkovateľa.

Odberné miesta a lokality v Strečne  
s obmedzenou distribúciou elektriny 
budú uvedené na  stránke obce.

Informácie vybavuje linka 
0800 159 000

Oznamy
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Začiatok roku 2017 bol pre Obecný 
podnik služieb Strečno, s.r.o. (ďa-

lej len OPS)  predovšetkým v znamení 
zimnej údržby miestnych komunikácii v 
obci Strečno ako aj niektorých areálov v 
priemyselnom parku. 

Po skončení zimnej údržby sme v me-
siaci február pokračovali na oprave vnú-
torných priestorov miestnej knižnice, 
práčovne v budove prístavby kultúrneho 
domu a oprave priestorov schodiska k 
sociálnym bytom.

V mesiaci marec sme pokračovali v 
prácach na prístavbe kultúrneho domu a 
vykonali sme opravu miestnych komu-
nikácií Nábrežná a Športová. 

Počas mesiaca apríl sme uskutočnili 
opravu bleskozvodu na budove kultúr-
neho domu a pokračovali sme v prácach 
na budove miestnej knižnice výmenou 
okien a realizovali sme tiež prípravné 
práce pre umiestnenie svetelnej tabule 
v budove telocvične. Začali sme tiež prí-
pravné práce na projekte rozhľadne na 
vrchu Špicák. 

V mesiaci máj sme uskutočnili 
prieskum podložia pre rozhľadňu na 
vrchu Špicák odstránením zeminy v 
priestore základov stavby. Zrealizova-
li sme tiež prípravné práce pre projekt 
zberného dvora vyčistením priestorov 
od dočasných stavieb  (plechových búd, 
panelov, ...) a prípravou povrchu.

V mesiaci jún sme sa venovali prevaž-
ne letnej údržbe niektorých areálov v 
priemyselnom parku a opravovali sme 
praskliny a výtlky na miestnych komu-
nikáciách Sokolská a Kamenná.

V mesiaci júl sme popri letnej údržbe 
pokračovali tiež v zemných prácach 
na projekte zberného dvora, vykona-
li sme opravu výtlkov v areáli fi rmy 
SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. v 
Žiline a začali sme prípravné práce na 

projekte chodníka do priemyselnej zóny. 
Tento projekt predstavuje vybudovanie 
chodníka pri ceste v celkovej rozlohe asi 
900 m2, parkoviska o rozlohe asi 90 m2,  
dvoch prechodov pre chodcov a osade-
nie 19 svetiel verejného osvetlenia. 

 Práce na chodníku boli našou hlavnou 
činnosťou aj v nasledujúcich mesiacoch 
roku 2017.  Nakoľko v súvislosti s vybu-
dovaním chodníka bola naplánovaná aj 
oprava miestnej komunikácie v danom 
úseku položením asfaltového koberca, 
bolo nutné dokončiť minimálne prá-
ce na položení obrubníkov do polovice 
mesiaca október. Tento termín sa nám 
aj napriek veľmi obmedzenému počtu 
pracovníkov podarilo splniť najmä vďa-
ka pomoci pracovníkov obecného úradu 
ako i obetavosti pracovníkov OPS, ktorí 
neváhali pokračovať v prácach aj za ne-
priaznivého počasia cez prácu nadčas 
a cez víkendy alebo sviatky. V prípa-
de nutnosti boli práce realizované aj v 
nočných hodinách tak, aby sme pri pre-
kopoch komunikácie čo najmenej ob-
medzili miestnu dopravu. V súčasnosti 
práce pokračujú už len na dokončení 
osvetlenia chodníka, ktoré by mali byť 
skončené do konca tohto roku,  a tak ve-
rím, že rok 2018 privítame už aj s osvet-
leným a plne funkčným chodníkom do 
priemyselnej zóny.          

Súbežne s prácami na chodníku sme 
realizovali aj projekt Modernizácia a 
nový rozmer sprístupnenia krás Strečna 
a okolia. Tento projekt pozostáva najmä 

zo značenia novej časti a obnova exis-
tujúcich prvkov náučného chodníka, 
vybudovania a osadenia jednej malej 
a dvoch veľkých informačných tabúľ, 
jednej lavičky bez operadla a dvoch la-
vičiek s operadlom,  štyroch stojanov na 
bicykle a predovšetkým z vybudovania 
rozhľadne.    

Pri realizácii projektu rozhľadne sa 
vyskytlo viacero problémov súvisiacich 
predovšetkým s nedostupnosťou terénu.  
Je nutne si uvedomiť, že nosné prvky 
rozhľadne pozostávajú z drevených trá-
mov s rozmermi 25x25 cm a stojky sú 
dlhé 6,8 m. Naviac stavba je vysoká cca 9 
m, široká 3,4 m a z väčšej časti uzavretá 
latovaním. Z toho dôvodu je nutné pred-
pokladať veľké zaťaženie v prípade veter-
ného počasia, a tak aj jej ukotvenie musí 
byť naozaj dôkladné, čo predpokladá 
relatívne veľké množstvo materiálu (be-
tón, železné rošty) pre základovú dosku. 

Najväčším problémom bola doprava 
materiálu na miesto stavby. Uvažovali 
sme s rôznymi variantami. Od  vyná-
šania za pomoci ľudskej sily a nadšenia 
miestnych športovcov a priaznivcov 
turistiky až po využitie vrtuľníka. Žiaľ,  
všetky riešenia sme museli zamietnuť 
buď kvôli nerealizovateľnosti  alebo fi -
nančnej náročnosti. 

Nakoniec ako pre najschodnejšie rie-
šenie sme sa rozhodli pre dopravu ma-
teriálu na miesto stavby za pomoci špe-
ciálnej techniky do horského terénu.  
Avšak aj v tomto prípade bolo nutné 
vybudovať aspoň dočasnú komunikáciu. 
Tu nám vyšlo v ústrety vedenie Pozem-
kového spoločenstva (urbár) Strečno,  
ktoré urýchlilo vybudovanie plánovanej  
dočasnej komunikácie na približovanie 
dreva a vybudovalo ju tak, aby sa dala vy-
užiť aj na dopravu materiálu pre stavbu 
rozhľadne, za čo sa im chcem touto ces-
tou veľmi poďakovať, pretože aj bez ich 
ochoty a ústretovosti by rozhľadňa prav-
depodobne nestála. Nevyhnutnú špeci-
álnu techniku ako i odbornú pomoc sme 
zasa našli vo fi rme Marunas,.r.o.,  ktorá 
má bohaté skúsenosti so stavbami  tohto 
typu.  Stavba bola dokončená a odovzda-
ná v plánovanom termíne 6. 11. 2017. 

V mesiaci november sme popri prá-
cach na chodníku začali aj práce na pro-
jekte revitalizácie verejného priestoru na 
dvore Obecného úradu Strečno. Projekt 
v tejto fáze pozostáva predovšetkým vo 
vybudovaní pódia a piatich prezentač-
ných zastrešených stánkov. Tento pro-
jekt bol síce do rozsahu pomerne malý, 
avšak napriek tomu mimoriadne nároč-
ný vzhľadom na čas realizácie. 

Základové konštrukcie sme si pri-
pravili v predstihu, avšak od dodávky 
materiálu (rezivo, strecha) sme mali v 
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podstate len jeden týždeň na realizáciu. 
A to sme v tom týždni ešte vykonávali 
zimnú údržbu a vybavili  jeden pohreb.  
Vďaka skutočne enormnému nasadeniu 
pracovníkov OPS (13-14 hodín denne)  
sa nám tento projekt podarilo dokončiť 
tak, aby pódium i stánky mohli byť vy-
užité pri akcii Tradície v srdci. V tejto 
súvislosti chcem poďakovať aj Ľubomí-
rovi Melovi a Václavovi Kubičkovi, ako i 
fi rme Maruna, s.r.o. za odbornú pomoc 
pri realizácii tohto diela. 

Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým 
sme sa v uplynulom roku venovali, bolo 
zabezpečenie údržby verejného osvetle-
nia a verejného rozhlasu, dodávka pit-
nej vody, dodávka tepla, zimná a letná 
údržba, dopravné služby, pohrebné služ-
by, drobné služby pre občanov, uprato-
vacie služby, realizácia vodovodných a 
kanalizačných prípojok a  prenájom ná-
strojov a malej mechanizácie. 

Tak ako po minulé roky, aj teraz mô-
žem opäť s potešením zhodnotiť, že všet-
ci pracovníci OPS (Katarína Králiková, 
Juraj Buchta, Miloš Melo, Ivan Melo, 
Peter Oberta, Juraj Žídek) si uvedomujú 
dôležitosť našej hlavnej úlohy, ktorou je 
zabezpečovanie služieb pre potreby obce 
a jej občanov k ich plnej spokojnosti.

Musím tiež s pýchou a obdivom kon-
štatovať,  že každý jeden pracovník OPS 
prispieva svojimi schopnosťami, vôľou a 
usilovnosťou k spoločnému dielu. Vážim 
si prácu každého jedného pracovníka v 
našej spoločnosti a v tejto súvislosti im 
chcem všetkým poďakovať za ich prácu 
v roku 2017. Chcem tiež poďakovať  ich 
manželkám, manželovi, deťom, priateľ-
kám, či iným rodinným príslušníkom za 
ich trpezlivosť, toleranciu a pochopenie 
pre predovšetkým časovú náročnosť pl-
nenia úloh OPS najmä v závere roka, a 
to mnohokrát aj nad rámec pracovných 
povinnosti. 

Tak isto sa chcem poďakovať naozaj 
všetkým pracovníčkam a pracovníkom 
Obecného úradu Strečno za výbornú 
spoluprácu, neraz prevyšujúcu svojim 
rozsahom povinnosti, ktoré im ukladá 
pracovná náplň. 

Moje poďakovanie patrí tiež starosto-
vi obce Bc. Dušanovi Štadánimu, ktorý 
nám tak ako aj po minulé roky  bol v 
rámci svojich možností a kompetencií 
všemožne nápomocný.

V neposlednom rade chcem poďakovať  
tiež všetkým našim obchodným partne-
rom a najmä občanom Strečna za dôveru 
a spoluprácu v uplynulom roku 2017. 

Na záver mi dovoľte popriať Vám všet-
kým pekné a požehnané Vianoce a veľa 
pracovných i osobných úspechov v no-
vom roku 2018. 
Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti.

Rodina pána Vantúcha sa zúčastnila 18. novembra Festivalu klobás v Mošovciach. Vo svojom 
stánku vítala návštevníkov mottom: „Užívaj si krásne chvíle v kraji srdečnom, daj si našu klobás-
ku v kolóne pod Strečnom“.

Voľby sa konali 4. 11. 2017. V obci Strečno boli zriadené dva volebné okrsky.
Výsledky sumarizuje tabuľka

Okrsok 1 Okrsok 2 Spolu
Počet zapísaných voličov v zozname voličov 1111 1048 2159
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasova-
ní

403 425 828

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 403 425 828
Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby do zastupiteľstva

400 421 821

Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby predsedu samosprávneho 
kraja

398 421 819

  Volebná účasť:  38,35%
Za predsedu ŽSK bola zvolená Erika Jurínová s celkovým ziskom 43,68% . 
V našom volebnom obvode dostala 190 + 196 = 388 platných hlasov
Doterajší predseda Juraj Blanár získal v Strečne 140 +149 = 289 platných hlasov.

Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja
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Pre väčšinu ľudí v minulosti Vianoce 
neboli o darčekoch a jedle, pretože 

nedostatok nebol od nich nikdy ďale-
ko. Avšak ľudia napriek tomu dokázali 
Vianoce prežívať s radosťou, lebo aj keď 
toho nevlastnili veľa, mali jeden druhé-
ho.Rodinaa láskavý zmysel pre humor 
dokázali ľudí dostať aj cez ťaživú kaž-
dodennosť. Vianočné zvyky a rodinné 
rituály pomáhali udržiavať generačnú 
kontinuitu medzi zosnulými, žijúcimi a 
ešte nenarodenými. No a potom tu bol 
duchovný rozmer Vianoc, ten hlavný 
rozmer.Je to čas oslavy narodenia Ježi-
ša Krista a spásonosnej nádeje, ktorá s 
ním prišla na svet. Je to tiež čas zázrakov. 
Akurát ich nevymknúť kdesi pred domo-
vými dverami!Vďaka Betlehemu máme 
v nebi Spasiteľa. Vianocami sa začína to, 
čo oslavujeme počas Veľkej noci. Dieťa 
v kolíske sa stalo Kráľom na kríži.  Ježiš 
sa pre nás a pre našu spásu zriekol svo-
jej rovnosti s Bohom a stal sa človekom, 
stal sa nám podobným. Narodil sa ako 
dieťa Márii a tesárovi Jozefovi, v chudob-
ných podmienkach svojej doby. Vianoce 
sú ešte vždy zázrak, počas ktorého Boh 
dovolil, aby sa jeho syn narodil a žil život 
ako obyčajní ľudia.Ježišovo narodenie a 
detstvo má pre nás väčší význam, ako si 
uvedomujeme. Jekľúčom k pochopeniu 
mystérií celého Kristovho života. Je  zá-
kladom pre pochopenie a prijatie života 
človeka,Božieho dieťaťa, a jeho dokonalý 
vzťah k Bohu. Novonarodené dieťa Ježiš 
prináša niečo nové, Boha ako nový život.
Boh prichádza na svet a zjavuje nám svo-
ju tvár. Zjavuje sa ľuďom v podobe no-
vorodenca. Bezbranný, malý a závislý na 
ľuďoch. Prichádza práve ku koncu roka, 
keď možno slabne nádej, zhasína viera, 
chabne láska a my nedokážeme plne ve-
riť, že Boh robí nové, a že to môže stále 
znova urobiť.Boh robí koniec začiatkom. 
Očakávaním a narodením Pána začína 
nový liturgický rok. Nie je to náhoda. Je 
to obnova a novosť života človeka.Boh 
nám dáva v období Vianoc nové.Novú 
radosť, nádej, lásku, svetlo do dní, po-
koj a jasanie v radosti. Malé dieťa, Slovo 
Božie, sa zjavuje a dáva sa svetu. Človek 
vždy túžil uvidieť Božiu tvár.Ježišovo det-
stvo je jedným z tajomstiev jeho života. 
Je kľúčom k pochopeniu života Božích 
detí, k pochopeniu tých nasledovných 
mystérií Ježišovho života. Je kľúčom k 
pochopeniu toho, čo Ježiš hovoril v Evan-
jeliových podobenstvách, ktoré nechápali 
ani apoštoli a bez pomoci Ducha svätého 
ich nepochopíme ani my.Mnohí svätí po-
chopili dôležitosť meditácie a vytvorili si 
v živote hlboký vzťah k dieťaťu Ježišovi. 
Svätý František z Asissi, svätá Terezka, 

Zázrak Vianoc
svätý Anton z Padovy, páter Pio, a mnohí 
iní mali v živote vrúcny vzťah k Božiemu 
dieťatku, ktoré ich neustále obdarúvalo 
láskou a naučilo ich žiť ako deti v doko-
nalej dôvere a odovzdanosti Bohu. Ďalší-
mitajomstvami Kristovho života sú skry-
tý život v Nazarete, verejný život, Ježišove 
podobenstvá v Evanjeliách, podobenstvo 
o deťoch, utrpenie Pána, umývanie nôh 
učeníkom, realita Kalvárie, smrť Krista, 
zmŕtvychvstanie a zjavenie sa v sláve.
Dieťa človeka dnes je takým istým zázra-
kom a darom, ako bolodieťa Ježiš narode-
né pred vyše dvetisíc rokmi.  Dieťa je dar 
darov. Je najväčším darom Boha človeku.
Dieťa je  zázrak Boží tu na zemi, v živote 
človeka. Náš vlastný život je dar od Boha 
a život detí sú úžasné dary Boha.Myslime 
často na túto skutočnosť, lebo je zázra-
kom, ktorý sa znova a znova deje na sve-
te a v životoch ľudí!Od Nebeského Otca 
sme dostali tak veľa lásky jedným neoby-
čajným skutkom, zázrakom Vianoc, keď 
dal všemohúci Boh svojho jediného Syna, 
aby bola nádej skutočná aj v nás. Verím, 
že každý zažil zázrak Vianoc, a vôbec to 
nemuselo byť počas Vianoc a že sme za-
žili chvíle, keď sa naozaj zrodila nádej. 
Dovoľme, aby sa aj tieto Vianoce zrodil 
zázrak v srdci človeka! Lebo zázraky sa 
naozaj môžu diať každým úderom srdca.  

A keď odbočím od témy pravého zmys-
lu Vianoc, položím si otázku: „Čo by sme 
stratili, keby Vianoc nebolo?“ Vianoce sú 
sviatkami narodenia Ježiša Krista a našou 
kultúrnou a duchovnou tradíciou. Vďaka 
nim máme zmysel pre štedrosť. Máme 
radosť z dávania a obdarúvania. Nemu-
síme dať len materiálny darček, aby sme 
pocítili to radostné chvenie srdca, keď 
sme niekomu inému nezištne urobili ra-
dosť. Máme zmyselpre nádej. Narodenie, 
nový život, nový deň, sviatočná nálada, 
to všetko dáva nádej, že to s nami nie je 
až také zlé a máme ďalšiu šancu. Ježišo-
vo narodenie prišlo v bolesti, v tme noci, 
v odcudzení od ostatných ľudí, napriek 
tomu definitívne zmenilo letopočet, roz-
delilo čas na pred Kristom a po Kristovi. 
Dieťa otočilo planétou. To je naša nádej. 
Mámezmysel pre lásku. Opäť po roku si 
uvedomujeme, že sme si navzájom akosi 
bližší, čo nie je náhoda. To len Vianoce v 
nás prebúdzajú to, na čo sme v priebehu 
uplynulého roka mohli zabudnúť. Cítime 
sa povzbudení milovať. Máme zmysel pre 
deti. Oslava Vianoc je oslavou príbehu 
narodenia, napriek bolesti, v ktorej pri-
chádza nový život na tento svet. Narode-
nie je jedinečný okamih. Deti sú nevinné 
a čisté, to na nich obdivujemea aj vďaka 
nim sa vraciame do svojich detských čias, 
keď sme aj my boli nevinní a čistí. Má-

mezmysel pre tradíciu. Štedrá večera, via-
nočný stromček, oblátky, koledy nemusia 
byť len prázdnou formou, ale vyjadrením, 
že túžime po zachovaní dobrých zvykov a 
užitočných zvyklostí. Tradícia nemá kon-
zervovať, ale udržiavať. Nie nadarmo je 
tradícia nato, aby nám pripomenula, kým 
sme a kde máme v dejinách naše miesto.
Mámezmysel pre neobyčajnosť. Je zrej-
me len veľmi málo racionality v spievaní 
kolied, pečení koláčov či zdobení strom-
čeka. Takéto aktivity sa nedajú vysvetliť 
rozumom, skôr srdcom. A srdce nás ve-
die k neobyčajnosti, nezvyklosti a kreati-
vite. Túžime ozdobovať a spestrovať našu 
všednosť a vytvárať čosi nové, nezvyklé a 
neobyčajné. Po vzore Tvorcu a Stvorite-
ľa aj my chceme pridať svojou tvorivou 
troškou do mlyna. Chceme, aby Vianoce 
boli nádherné. Je dôležité rok čo rok si zá-
zrak Vianoc spojený s našimi tradíciami 
pripomínať.                                            AM

Disco párty
Miestny spolok Červeného kríža v 

Strečne  zorganizoval 25. novembra Ka-
tarínsku disco párty, kde mali pozvaní 
darcovia krvi bezplatný vstup. Pestrú a 
bohatú tombolu venovali sponzori:

Ivan Beháň ml. - Emília Horáková
Juraj Vojvoda - Michal Taraba
Marián Špičiak - Veronika Samcová
Dozorný výbor COOP Jednota
Eva Vojvodová - Iveta Pratáková
Adam Klocáň - Stanislav Šupej
Adriana Chovancová - Dušan Škripek
Zdenka Ondrušová - Pavol Bukovinský
Otília Kadašiová - DHZ Strečno
Ochotnícke divadlo Strečno
Prvá pltnícka a raftingováspol.
Penzión Irenka, Svetlana Svobodová
Pizzeria Alžbetka - Ladislav Ondruš
Štefan a Mária Bukovinskí
Anton Vojvoda
Patrí im vďaka organizátorov.

Vianočný koláčik
22. decembra zorganizoval Červený 

kríž III. ročník Vianočného koláčika. Od 
10,00 do 15,00 hod. preberali členovia 
výboru v sále kultúrneho,domu koláči-
ky, ktoré potom v podvečer rozniesli na-
šim starším a osamelým spoluobčanom. 
Darcovia mohli sami rozhodnúť, komu 
ich chcú podarovať.

Za ochotu a podporu veľmi pekne ďa-
kujeme

Výbor MS SČK - Eva Vojvodová, Vero-
nika Samcová

MS SČK v Strečne praje svojim členom 
a spoluobčanom hodne vianočnej poho-
dy a lásky a šťastný nový rok 2018

Akcie MS SČK
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Žilinská župa zorganizovala 26. ok-
tóbra konferenciu „Žofi a, krehká 

žena s veľkým srdcom“ na priblíženie ži-
votnej púti Žofi e Bosniakovej, neobyčaj-
nej ženy, ktorá sa do našich dejín zapísala 
nielen cnostným a pokorným životom, 
ale i dobrými skutkami a láskou k chu-
dobným a slabším.

Na konferencii vystúpila spisovateľka 
Alena StašíkováGalvánková , ktorá pred-
stavila svoje najnovšie dielo o životnom 
príbehu Žofi e Bosniakovej.

Ďalšími významnými prednášajúcimi 
boli  prof. MUDr. František Novomeský, 
PhD.z Ústavu súdneho lekárstva a medi-
cínskych expertíz JLF UK a UN Martin 
a MUDr. František Štuller, PhD. zo Súd-
nolekárskeho a patologickoanatomického 
pracoviska ÚDZS Martin, forenzní ex-
perti, ktorí spoločne v prezentácii popísa-
li prácu na ťažko termicky poškodených 
ostatkoch Žofi e Bosniakovej.

ICLic. Mgr. Michal Laššo zo Žilinskej 
diecézy predniesol príspevok s názvom 
„Požiadavky noriem kanonizačného pro-
cesu a úvahy o beatifi kácii Žofi e Bosnia-
kovej“. V ňom okrem iného uviedol: „ Už 
23. 11. 1997, alebo lepšie povedané až, 
vzhľadom na čas jej života (1609 – 1644), 

ŽOFIA, KREHKÁ ŽENA S VEĽKÝM SRDCOM

Ján Chryzostom kardinál Korec dekrétom 
zriadil komisiu pre prípravu podkladov 
pre proces blahorečenia. Vznik tejto prí-
pravnej komisie bol často mylne vníma-
ný ako začiatok kánonizačného procesu. 
Dokonca vo farskej budove v Tepličke nad 
Váhom bola umiestnená kamenná tabuľa 
na pamiatku začatia procesu. Vznik ta-
kéhoto procesu však prípravná komisia 
neiniciovala a neviemeani o jej žiadnom 
formálnom stanovisku zo skúmania. Z 

neformálnych vyjadrení môžeme dôjsť k 
záveru, že zhromaždené materiály nepo-
važovali za dostatočné. Nenašiel sa aktor, 
ktorý by kauzu inicioval.“

Na záver uviedol: „K zvažovaniu, či pro-
ces iniciovať, musíme pristúpiť racionál-
ne, vzhľadom na normy vedenia procesu. 
Je potrebné vziať do úvahy aj argumenty, 
ktoré vznikajú z nedostatočnosti dôka-
zového materiálu. Môžeme však konšta-
tovať, že Žofi a Bosniaková je príkladom 
cnostnej manželky, matky, veriacej kres-
ťanky, hovorí o tom aj to málo, čo o jej ži-
vote vieme, aj jej inšpiratívne životné kré-
do: Po človeku zostanú len dobré skutky, 
všetko ostatné je nestále a pominuteľné.“ 

V prednáškovom bloku pokračoval aka-
demický maliar Stanislav Lajda, ktorý ho-
vorilo maľbách portrétov Žofi e Bosniako-
vej a jej manžela Františka Vešeléniho pre 
kaplnku hradu Strečno, ako aj realizácii 
fi guríny mŕtvej Žofi e, ktorá je inštalova-
ná v pôvodnej hrobke v kaplnke hradu 
Strečno.

Tému uzavrela Michaela Koláriková z 
Považského múzea Žilina s príspevkom, 
v ktorom predstavila podujatia a aktivity  
múzea, ktoré sú zamerané na osobnosť 
Žofi e Bosniakovej.                                 /pa/

V obecnej knižnici majú  dospelí i detskí 
čitatelia možnosť si vyberať  zas z väčšieho 
a kvalitnejšieho  výberu kníh. Nákup kníh 
a publikácií z verejných zdrojov podporil  
Fond  na podporu umenia. Tento rok  bude 
na nákup kníh  o 1000 eur viac vďaka po-
skytnutej dotácii z fondu na podporu ume-
nia . So  spoluúčasťou obce vo výške 100 
€ to bude 1100 €. Nie je zanedbateľná ani 
suma, ktorá už v tomto roku bola  poskyt-
nutá  na nákup kníh od zriaďovateľa kniž-
nice, ktorou je obec. Využite  túto možnosť. 
Pozývam i touto cestou  rodičov detí na 
návštevu do obecnej knižnice so svojimi 
ratolesťami.Doprajte im neopakovateľný 
zážitok z čítania rozprávok a iných krásne 
ilustrovaných  kníh. Pozvanie do knižni-
ce prijala p. Otília Kadašiová. Jej meno je 
známe určite pre všetkých občanov našej 
obce, ako i deťom základnej školy, ktoré 
ju poznajú i z aktivít, ktoré organizuje vo 
svojej Kúdeľnej izbe. Oživené remeslá spod 
Strečna je občianske  združenie,ktorého 
zakladateľka je práve p. Otília Kadašiová 
.Toto združenie chce svojim pôsobením 
ukázať ako sa žilo v minulosti i so svoj-
imi tradíciami. Zápisky a poznatky sú už 
v knižnej podobe, ako ste sami mali mož-
nosť sa dozvedieť z krstu jej knižky v obci 
Strečno s názvom :,,Pojme sa povyprávať“.  
V knihe  je  všetko, čo je už možno zabud-

nuté, ale je potreba si to pripomínať. Deti 
sa v besede, ktorá bola spojená i s vyhod-
notením literárnej súťaže,  dozvedeli veľa z 
toho, čo v tejto malej sympatickej knižke 
je, ale i slová s  jej  typickým strečnianskym 
dialektom, na ktoré už naša mladá generá-
cia zabudla. Buďme hrdí na svoju históriu, 
však smeStrečňania .Veľká vďaka, p. Otília, 
za vaše posolstvo, ktoré nám svojimi činmi 
poskytujete.

Mesiac december je mesiacom predvia-
nočným. Starší hovoria, že „Vianoce sú 
stále častejšie“. Tak i preto toto obdobie 
očakávania, nazývané tiež adventom, nech 
je prežité v duchu radosti a lásky.Deti zá-
kladnej školy, prváci prichádzajú v tom-
to období do knižnice, aby sa podelili o 
svoje pocity, čo- to sa dozvedeli,ozdobili 
stromček a hlavne pomaly sa zoznamovali 

so svetom rozprávok,ktorý už čaká na ich 
zvedavé očká. Zoznámili sa i s najlepším 
čitateľom knižnice Marekom  Mojským, 
ktorý bol za mesiac november vyhodno-
tený ako najlepší čitateľ. V tomto mesiaci 
prečítal najviac kníh požičaných z obecnej 
knižnice. Za mesiac október bola vyhod-
notená Timea Ovečková. Každý mesiac sa 
vyhodnocuje najlepší čitateľ mesiaca. Je 
vecne  ohodnotený a zverejnený v obecnej 
knižnici i v základnej škole na nástenke.

Obecná knižnica praje príjemné prežitie 
vianočných sviatkov všetkýmsvojimčitate-
ľompokiaľmožnoi s peknouknižkou. 

Ing. Eva Balcárová

Z obecnej knižnice
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Čo alebo kto bol impulzom na vytvo-
renie betlehemu?

V prvom rade záujem osloviť deti a 
vôbec každého, aby chodil s radosťou 
do kostola. V čase našej mladosti neboli 
také možnosti a pohyblivý betlehem bol 
čosi, o čom sme často iba počuli a bol 
som  presvedčený, že i toto je cesta.

Keď som sa o ňom zmienil pánovi fará-
rovi Gunišovi, bol ním nadšený a hneď 
začal zabezpečovať fi nancie a potrebné 
veci.

Odkiaľ si bral inšpiráciu, nápady a 
riešenia?

K takémuto dielu sa zvyčajne nik-
to okrem autora nedostane. Je to jeho 
know-how a každý betlehem je jedineč-
ný.  Ja som vychádzal z Biblie, vlastnej 
fantázie a niekoľkých televíznych repor-
táží. K nim sa potom pridalo trvalé pre-
padnutie téme. Žil som iba pre ňu, nad 
ničím iným som nerozmýšľal.  Často 
som sa i v noci budil, kreslil, zdokonaľo-
val a zaznamenával nápady.

Niektoré funkcie som ladil i tri týždne.
Určite dôležitým faktom bola voľba 

materiálov, kompozícia priestoru a sa-
mozrejme výber postáv, zvierat, scené-
rie budov, príbytkov a krajiny. 

Nie som rezbár, a preto som sa nevy-
bral cestou vyrábania fi gúriek z dreva. 
V tom čase sa rozširovalo používanie 
moduritu na podobné účely, tak som 
skúsil postavy modelovať. Bolo to dobré 
rozhodnutie. Postavičky som následne 
maľoval, čo mi prišlo ako vhodnejšie pre 
oslovenie detí. Vsadil som na farebnosť a 
prirodzenosť.

Vyhádzal som zo základného zámeru -  
vytvoriť biblický betlehem. Krajinu, kde 
sa dej skutočne odohrával. Nie ako nie-
ktorí, ktorí ho štylizujú do svojho kraja.

Človek vidí a obdivuje pohyblivý bet-
lehem. Je tam však aj zložitý mechaniz-
mus, ktorý je pred jeho zrakom ukrytý. 
Čo všetko obsahuje a zahŕňa?

Pôvodný betlehem bol poháňaný piati-
mi motorčekmi a bolo v ňom činné jed-
no vodné čerpadlo. Celý systém je zalo-
žený na tiahlach, ktorými sú postavičky 
ovládané, ozubených kolieskach, ktoré 

som vyrábal z plexisla a prevodoch.
Rekonštruovaný a rozšírený betlehem 

má 16 motorčekov a dve vodné čerpadlá.
Aké sú teda parametre strečnianskeho 

betlehemu?
Rozmer skeletu má výšku 2,2 m, šírku 

4,3 m a hĺbku 1,6 m.
Rešpektuje architektúru a výzdobu 

kostola.
Celý betlehem obsahuje zhruba 80 vy-

modelovaných fi gúrok. Je v ňom umiest-
nených 22 pohyblivých sekcií. Použité 
sú temperové a syntetické farby a laky 
rešpektujúce povrchy a prostredie (napr. 
tečúcu vodu).

Pôvodný zámer pri tvorbe druhého 
betlehemubol vytvoriť fi xný model, kto-
rý by tvoril stálu súčasť kostola. Tento 
návrh však nebol odobrený biskupským 
úradom. 

Nový betlehem predstavuje celý po-
zemský život Ježiša Krista. Stvárňuje 
zvestovanie – narodenie (jasličky) – obe-
tovanie – krst – príchod do Jeruzalema 
– krížovú cestu  a ukrižovanie.

Vytvoriť takéto dielo, ktoré každý vní-
ma iba pozitívne, vyžaduje remeselnú 
zručnosť, umelecké cítenie a talent i 
vzťah k téme. Je iba tvojim dielom alebo 
si mal pri tvorbe aj pomoc?

Betlehem som vymyslel ja a takisto ho 

v prevažnej miere vytvoril. Sústružené 
časti vyrobil sused Pavol Tojčík. Veľ-
kú podporu som mal v manželke, v jej 
pochopení a tiež pomoci vlastne celej 
mojej rodiny, pretože som ich svojou 
myšlienkou a prácou, ktorá ma pohltila, 
ale ktorú mi nikto neprikázal a robil ju 
predovšetkým doma, značne obmedzil i 
zamestnal. Napríklad, keď som mal bet-
lehem rozložený vo dvore a prišiel náhly 
nečas, všetci sme ho zachraňovali.

Dnes máme v kostole druhú, rozšírenú 
verziu betlehemu.

Betlehem z roku 1990 časom značne 
chátral a v poslednom období bol vysta-
vovaný iba v stacionárnej forme. Figúr-
ky sa rozpadávali. Jeho stav sa natoľko 
zhoršil, že bol odkázaný na likvidáciu. 

V roku 2013 sa naskytla príležitosť 
na obnovu a kompletnú rekonštrukciu 
betlehemu na základe dobrej fi nančnej 
situácie strečnianskej farnosti. S pánom 
kostolníkom Ferkom Melom sme išli 
za pánom dekanom Gurom, či by bolo 
možné použiť fi nancie z farského účtu 
na rekonštrukciu betlehemu. Po jeho 
súhlase som vypracoval projekt nové-
ho a väčšieho betlehemu. Nečakal som 
na prídel fi nancií z farnosti a kým sa to 
vysporiada a s Ferkom. sme z vlastných 
fi nančných zdrojov nakúpili materiál a 

Betlehem v našom kostole 
Od roku 1990 je súčasťou vianočnej výzdoby a atmosféry v našom kostole tiež pohyb-

livý betlehem. Na začiatku bol nápad Janka Sokolovského, ktorý zaujal správcu farnosti 
– pána farára Guniša, ktorý ho potom i fi nancoval. A následne už iba práca a plnenie 
vízie Janka Sokolovského, ktorý ho aj realizoval. Odvtedy teší deti i dospelých a pribli-
žuje čas zrodu kresťanstva. Veľa sa zmenilo, ale jeho tvorca stále zabezpečuje nielen jeho 
vzhľad, ale tiež funkčnosť založenú na komplikovanom pohybovom aparáte.

Jankovi Sokolovskému je cudzia publicita či dokonca popularita osoby a ním vytvore-
ného diela, ktoré si to zaslúži. Viackrát sme sa snažili, aby bližšie oboznámil verejnosť 
s viditeľnými aj neviditeľnými časťami zložitého aparátu. Veríme, že tento rozhovor s 
autorom mnohé priblíži, objasní a prehĺbi záujem o výnimočný kus interiéru kostola 
svätej Žofi e.



9. strana6/2017

pustil som sa do výroby nového diela. 
Stalo sa to, čo nikto nečakal, biskupský 
úrad úplne pozastavil  fi nancovanie z 
účtu farnosti, čo spomínal aj pán dekan 
Gura na svätej omši. Hrozilo ukončenie 
rozpracovaného projektu, do ktorého 
sme vložili nemalé fi nančné prostriedky. 
No Ferko Melo to nevzdal a zohnal ďal-
šie príspevky od pána dekana a z obce 
od pána starostu Dušana Štadániho. Tak 
som mohol pokračovať v započatej prá-
ci, lebo čas Vianoc sa rýchlo blížil. 

Bola to hektická práca, ktorej som ve-
noval i 16 hodín denne. Zobral som si 
tiež mesiac pracovného voľna a keď som 
chodil do práce, tak denne od štvrtej 
do noci som sa iba venoval betlehemu. 
Pracoval som „v piatok – v sviatok“. Celá 
výroba si vyžiadala cca 1500 odpracova-
ných hodín. 

Nakoniec sa dielo podarilo dokončiť, 
aj keď niektoré časti boli iba provizórne 
a  tie teraz dávam do plánovaného sta-
vu. Preto sú časté poruchy a horšie sa to 
opravuje. 

27 rokov je dlhá doba. Určite sa vy-
skytli i problémy a medzičasom sa roz-
šírilo i tvoje poznanie alebo sa objavili 
nové techniky.

Ako si ich riešil alebo zakomponoval?
Samozrejme, že doba pokročila a uká-

zali sa i nové možnosti či materiály.
Pri prvom modeli som pracoval s prí-

rodnými materiálmi – napr. machom, 
ktorý má obmedzenú životnosť. Motor-
čeky s potrebnými parametrami som 
predtým zháňal s oveľa väčšími problé-
mami. Hodili sa napríklad z vyradených 
počítačov. Osvetlenie som v novom mo-
deli riešil použitím LED svietidiel a kra-
jinu na zadnom paneli zobrazuje foto-
tapeta. Na zamedzenie pretečenia vody 
je inštalovaný hladinový spínač. Atmo-
sféru Vianoc zvýrazňuje teraz i hudba a 
koledy z inštalovaného ozvučenia, ktoré 
aj eliminuje vnímanie hlučnosti mecha-
nizmov.

Máš ďalšie plány s betlehemom? Sú 
napríklad známe stále expozície tohto 
druhu i v blízkom okolí (Rajecká Lesná, 
Terchová) a je o ne záujem. 

Chuť pracovať na jeho zdokonaľovaní 
či rozšírení mám stále. Stála expozíciaby 
bola ideálna. Odpadla by nutnosť stálej 
montáže a demontáže. I mechanický 
systém by mohol byť zjednodušený re-
dukciou počtu motorčekov. Určite by to 
malo vplyv tiež na jeho životnosť. Mo-
mentálne je uskladnený vo farskej gará-
ži, ktorú vypĺňa takmer úplne s tým, že 
tam mám relatívne dostatočný priestor 
na priebežnú údržbu.

Pán farár Kováč dokonca uvažoval o 
vytvorení prístavby pre betlehem ku 
kostolu v jeho strednej časti smerom do 

záhrady, kde by bol celoročne prístupný.
Podľa plánu mal byť betlehem ešte o 2,4 

m dlhší, no v roku 2013 nebol už na to 
čas ani fi nancie. Zobrazoval by ešte sťatie 
Jána Krstiteľa a nanebovstúpenie Pána.

Som ale stále zanietený, dúfam, že mi 
bude zdravie slúžiť a budem mať mož-
nosť sa tomuto dielu venovať.

Momentálne sa angažuješ i medzi 
našimi dôchodcami, kde sme si mohli 
všimnúť i maliarsku tvorbu či hru na 
harmonike. Je to ďalší posun, či jeden z  
krokov sebarealizácie?

Keď mi manželka zomrela, snažil som 
sa riešiť pocit samoty a pobyt medzi 
nimi ma napĺňa.

Obraz so strečnianskym motívom bol 
taký tvorčí úlet. Začal som hrať na har-
monike, som v tom samouk, vzdelávam 
sa zo zakúpenej literatúry. Doma som si 
zostavil i biciu súpravu a snažím sa hrať 
aj na troch nástrojoch naraz – bicích, 
akordeóne a ústnej harmonike. Baví ma 
to a snažím sa stále zdokonaľovať.  

S blížiacimi sa Vianocami by som chcel 
zaželať všetkým návštevníkom nášho 
kostola, aby počas vianočných sviatkov 
prežívali príjemnú sviatočnú atmosféru 
pri pohľade na nový betlehem. 

Nie každý má talent. Niekto s ním ha-
zarduje či ho premrhá, iní ho využíva 
pre vlastný alebo všeobecný prospech. No 
málokto ním vzdáva aj vďaku Bohu. Jan-
ko Sokolovský nám vytvoril niečo, čo je 
vyjadrením jeho viery, umu a zručnosti, 
ktorá je viac ako remeselná. 

Chce svojím dielom primäť k návšte-
ve kostola, zamysleniu sa nad sebou a 
našou cestou práve v období, ktoré je na 
to najvhodnejšie. Venoval tomu nielen 
prirodzený dar, ale tiež množstvo času a 
prostriedkov. 

Ďakujeme 
Pripravil: Ing. Pavol Albrecht

Vianoce spájajú rodinu a priateľov 
dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lás-
ku v našich životoch tak často, ako 
je to len možné. Nech pravý zmysel 
Vianoc naplní Vaše srdcia a vaše do-
movy mnohými požehnaniami.

Nech sú pre Vás tieto sviatky žiari-
vé a radostné. Nech všetky Vaše že-
lania a sny stanú sa skutočnosťou a 
nech Vás pocit radosti naplní počas 
celého roka.

Aj v tomto roku sa chceme poďa-
kovať všetkým tým, ktorým na nás 
záleží. Prajeme Vám krásne Viano-
ce a šťastný nový rok.

Výbor ZO Jednoty dôchodcov

Želáme  Vám  veľa  krásnych 
chvíľ prežitých

v  príjemnej  atmosfére Vianoc,
v  novom  roku veľa radostných 

dní a pevné zdravie.
Zároveň ďakujeme 

za Vašu priazeň a tešíme sa na 
Vás i v budúcom roku.

Krásne  Vianoce  všetkým  
občanom  nášho  

Strečna  želá  Vaša  hudobná  
skupina

SUNNY  MUSIC

Pf: 2018
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Revitalizácia verejného priestoru 
pri KD Strečno

Identický názov projektu, ktorý je inves-
tičnou aktivitou projektu Folklór, remeslá 
a tradície – špecifi cké prvky na podpo-
ru cestovného ruchu, riešil skultúrnenie 
dvora KD.

Dlhodobo bol tento priestor uvažovaný 
na skultúrnenie a perspektívne vytvore-
nie podmienok na organizáciu kultúrno 
spoločenských akcií zodpovedajúcich 
súčasnému stavu, potrebám a významu 
Strečna.

Projekčná kancelária Proarch zo Žiliny 
po zadaní objednávky na riešenie pred-
stavila svoju víziu, ktorá bola všeobecne 
prijatá.  Bola vlastne kvalifi kovaným spra-
covaním potrieb požadovaných zástupca-
mi obce.

Investičná časť projektu, vzhľadom na fi -
nančné limity výzvyFondu mikroprojek-
tovInterreg V-A, mohla obsahovať iba časť 
pozostávajúcu zo stacionárneho javiska a 
päť predajných, nie fi xne osadených stán-
kov. Terénne úpravy, dlažba, osvetlenie 
a prvky parkovej architektúry (lavičky a 
koše) sa už do rozpočtu nevmestili.

Projekt prešiel a po podpise zmluvy v 
septembri sa okamžite pristúpilo k prí-
pravným prácam.

Bol zadaný rozpis drevených prvkov na 
výrobu a následne sa robili terénne práce 
– hĺbenie a betonáž pätiek javiska. 

Drevo zodpovedajúcich rozmerov bolo 
dodané v druhej polovici novembra. Ih-
neď sa pristúpilo k jeho náterom. Samot-
ná montáž sa vykonávala v 41. – 42. týžd-
ni. Práce zabezpečoval OPS, s.r.o. Strečno. 
Kto nemal cestu okolo obecného úradu v 
posledný novembrový  týždeň,sa mohol 
na Tradíciách v srdci cítiť ako v inom sve-
te...

Dvor sa deň po dni úplne menil. Rástlo 
javisko, stánky sa montovali pri hale zber-
ného dvora. 

Chlapci z OPS a pracovníci OÚ, ktorí 
im pomáhali, si zaslúžia absolutórium! 
Pracovali, možno povedať, do poslednej 
minúty, cez víkend, i po pracovnej dobe a 
každý, kto sa prehliadky folklóru, remesiel 
a tradícii zúčastnil, mohol už obdivovať 
dokončené dielo.

Jeho predstaveniu pomohlo i počasie. 
I keď sa preventívne upravovali priľahlé 
rozbahnené plochy navážkami makada-

Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Folklór, remeslá a tradície – špecifi cké prvky 
na podporu cestovného ruchu

Ďalší projekt cezhraničnej spolupráce s poľským Jaworze má už za sebou prvé aktivity.
Plánované mäkké aktivity pozostávajúce zo stretnutí remeselníkov, kulinárov a folklo-

ristov u nás počítali so zásadnou zmenou priestoru pri obecnom úrade či kultúrnom 
dome. Vďaka mimoriadnemu úsiliu boli všetci, čo sem prišli 10. decembra 2017 , účast-
ní nielen prehliadky vianočných zvykov a atmosféry, ale i dokončenej investície.

mu a šutoliny, nedeľný mrázik bol výdat-
nou podporou.

Určite sú na svoju prácu hrdí a podľa 
reakcií účastníkov a hostí kultúrnej akcie, 
majú byť na čo. Bol to nie iba pracovný 
výkon, pod výsledok, úsilie a nasadenie 
sa isto podpísalo i ich strečnianske srdce, 
ktoré sa s dielom a jeho potrebou stotož-
nilo. Môžeme teda spolu obdivovať a tešiť 
sa z dizajnovo zaujímavého riešenia, kto-
ré dalo priestoru nový ráz a určite bude 
miestom množstva akcií, ktoré potvrdia 
jeho význam pre obec.

Tradície v srdci
Akciu, ktorá už patrí k našim Viano-

ciam, sme zakomponovali i do projektu. 
Jej vlaňajšie rozšírenie a premiestnenie 
aj na dvor kultúrneho domu spojené so 
sprievodnými trhmi, úplne vyhovovalo 
projektovej myšlienke.

Všetko, čo sme ňou chceli obsiahnuť , 
ladilo s novým formátom Tradícií.

Folklór, remeslá i kulinárstvo.  Bolo iba 
na koordinácii a organizátoroch, ako sa 
podarí zvládnuť akciu významne väčšieho 
rozsahu, pretože jej rozmer plánovanou 
prítomnosťou totožných združení a spol-
kov z Jaworze, kládol oveľa väčšie nároky. 
No už prvé stretnutie zástupcov obce – 
žiadateľa projektu s predstaviteľmi našich 
spolkov dalo pocit viery v zdarný priebeh.

Jednotliví garanti z našich radov boli 
ústretoví nielen za úradným stolom, ale 

čo bolo najdôležitejšie, i počas príprav a 
samotnej akcie.

Pani Marta Štadániová zorganizova-
la svojich členov z Tvorivej dielne spod 
Strečna a ochotne tiež zabezpečila mate-
riál pre poľských remeselníkov. Takisto 
predsedníčka Jednoty dôchodcov Hela-
Kuzmányováokrem surovín pre našich 
kuchárov  ich zabezpečila i pre stowarzys-
zenieNaszeJaworze.

Ľubka Kučerová pripravila program, 
ktorého vysokú kvalitu berieme už takmer 
samozrejme.

Program začal v nedeľu, no priamym 
prípravám bola venovaná aj celá sobota.

V nedeľu od rána prebiehali posledné 
úpravy a už nastal čas  samotného progra-
mu.

Tradície v srdci začali o desiatej v sále 
kultúrneho domu. Naši remeselníci – 
Otília Kadašiová, Štefan Kán, Róbert Po-
láček, Adriana Obertová predvádzali ale-
bo prezentovali svoje tkáčske, rezbárske, 

Ing. Pavol Albrecht, projektový manažér
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košíkarske a pletiarske umenie.
Poľskí  remeselníci si sadli za pripravené 

pracovné stoly a začali s tvorivou dielňou 
pre množstvo čakajúcich či medzičasom 
prichádzajúcich záujemcov z radov našich 
detí i dospelých. Zo surovín, ktoré sme 
zabezpečili, robili vianočné vence. Až 100 
vencových polotovarov sa počas viac ako 
štyroch hodín zmenilo na estetické dielka, 
ktoré určite dopĺňajú sviatočnú výzdobu 
našich domácností. Pretože každý si svoj 
originál mohol zobrať so sebou.

Vonku v priestore novorevitalizované-
hodvora  sa už realizovali kulinári. Dô-
chodcovia varili kapustnicu a ponúkali 
makové guľky.

Poľskí kulinári varili výbornú grochów-
kiwojskowu- hrachovú armádnu poliev-
ku. Zodpovedala svojmu názvu. Zasýtila 
i pomohla bojovať s punčom, grogom či 

Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia
krás Strečna a okolia

Rozhľadňa už stojí
Finančne aj objemom prác najvýznam-

nejšia položka projektu Modernizácia a 
nový rozmer sprístupnenia krás Strečna a 
okolia je úspešne ukončená.

Rozhľadňa na vrchuŠpicák bola technic-
ky a materiálne skutočne „tvrdý oriešok“. 
Neprístupný terén bol zrejme najväčšou 
prekážkou. Ústretovým prístupom Po-
zemkového spoločenstva Strečno, ktoré 
vybudovalo prístupovú cestu do bez-
prostrednej vzdialenosti od miesta výstav-
by, ju však značne zjednodušil. Pozemkové 
spoločenstvo si ňou zabezpečilo prístup-
nosť pre ťažbu či dojazd pri nepredvída-
ných okolnostiach (požiar, kalamita) a žia-
dateľ a realizátor projektu – obec Strečno 
zas zreálnenie zhotovenia diela.

I tak bez ťažkých mechanizmov a kvalifi -
kovaného personálu by to nebolo možné. 
Práve tie boli dôvodom úspešnej výstav-
by a ukončenia. Rozhľadňa je síce vysoká 
„iba“ 8,2 metra,no jej bezpečné ukotvenie 
do kamenného podložia a výstavba skele-
tu pozostávajúceho z 25 cm hranolov vy-
žadovali mimoriadne úsilie a skúsenosti.

V súčasnom boome výstavby takýchto 
prvkov turistickej infraštruktúry svojou 
výškou či rozmermi (pôdorys 3,4 x 3,4 
m; šindľová strecha ho presahuje o 0,5 m 
z každej strany) sa isto neradí k väčším, 
no plne vyhovuje svojmu účelu. Nenarú-
ša prostredie, „nevytŕča“ z krajiny, ale ju 
predstavuje.

A je čo ukazovať. Strečniansky prielom, 
meandre Váhu, žilinská kotlina, prstenec 
okolitých hôr.Všetko, čo toto územie po-
núka, návštevník uvidí. Uvedomí si, že 
napríklad v dohľade sú i tri hrady. Okrem 
tých, na ktoré je našinec zvyknutý, či turis-
ta u nás vyhľadáva, zazrie i Lietavský hrad.

Dielo bolo ukončené v novembri, v ter-
míne, prakticky po ukončení hlavnej tu-
ristickej sezóny. No jeho existencia už te-
raz významne zvýšila počet návštevníkov 
Špicáku. I v tomto čase, ktorý bol pozna-
menaný nebývalou snehovou nádielkou.

Preto je reálne naplnenieočakáva-
nia, ktoré predpokladalo vybudovaním 
rozhľadne vytvorenie ďalšieho cieľa pre 
spoznávanie našich krás a zaujímavostí. 
K popularizácii rozhľadne určite prispeje 
tiež brožúra oboznamujúca s ňou predsta-
venou panorámou.

Cieľom projektu bolo aj predĺženie dote-
rajšieho náučného chodníka. Tento zámer 
bol predovšetkým podriadený zlepšeniu 
dostupnosti rozhľadne. Vybudoval , resp. 
označil sa preto tzv. „malý okruh“. Je to cca 
3,5 km úsek od  supermarketu Jednota na 
Ul. SNP cez Jamy, Pažite, Lackovu dolinu 
na Špicák s pokračovaním na parkovisko 
pod hradom, resp. v opačnom smere. Na 
pohodové zvládnutie relatívne „ sýtej“ tu-
ristickej prechádzky (prevýšenie cca 250 
m) sú na úseku osadené tri oddychové la-
vičky. Výstavba rozhľadne nebola jediným 
investorským počinom projektu.

Bola v ňom zakomponovaná tiež celková 
obnova existujúceho náučného chodníka 
a jeho doplnenie, a to oo tri informač-
né tabule, tri lavičky a štyri cyklostojany, 
ktoré realizoval, tak ako rozhľadňu, OPS 
Strečno.

Obnovu a náter tabulí a prístreškov spo-
lu so značením novej trasy a smerovníkmi 
si zobral za svoje turistický oddiel Uhlík.

Máme teda v katastri ďalší „kus nábytku“. 
Dúfame, že pozitívny tak, ako je zámer 
projektu. Že rozhľadňa a náučný chodník 
budú prostriedkom na prezentáciu toho, 
čo robí Strečno stále viac vyhľadávaným 
a tiež dôvodom na predĺženie pobytu či 
spestrenie programu návštevníkovi obce. 
Sú, tak ako pripomína tabuľka na rozhľad-
ni, majetkom nás všetkých a malo by byť 
prirodzenou povinnosťou ich zachovávať. 

hriatym.
Obidve kuchárske skupiny – naši i Polia-

ci ponúkali tieto produkty zdarma každé-
mu, kto mal záujem.

Občianske združenie Hajov malo v svo-
jom stánku okrem punču tiež „podlesní-
ky“ a ďalšie chuťovky.

Naši remeselníci využili nové stánky i 
priestor stanu na ponuku a predaj svojich 
výrobkov, ktoré možno potešia i pod via-
nočným stromčekom.

Takže takýto podrámec „Strečanských 
fajnových trhov“  s ochutnávkou typic-
kých jedál.

Kultúrny program začal o druhej na 
novovybudovanom javisku. Ľubka Ku-
čerová bola režisérom i moderátorkou. 
Privítala prítomných a odovzdala slovo 
starostovi Strečna Dušanovi Štadánimu 
a vicestarostke Jaworze Anne Skotnickej-
-Nędzkej. Starosta oboznámil prítomných 
s projektom Folklór, remeslá a tradície ..., 
vďaka ktorému má podujatie takýto ráz a 
priestor nadobudol novú tvár. Takisto ako 
vicestarostka, ktorá sa tiež poďakovala za 
prijatie, poprial všetkým príjemné a spo-

kojné vianočné sviatky.
Dvojhodinový program pozostával z vy-

stúpení DFS Hajovček, FS Hajov, Spevác-
kej skupiny Jesienka, Krakovského kvar-
teta a ľudovej hudby pod záštitou ZUŠ 
Martin a CVČ v Strečne. 

Zodpovedal vianočnej atmosfére, kto-
rou dýchala i výzdoba javiska. Bola to 
zmes piesní, tancov, hudby a vinšov, pri-
pomienok zvykov, ktoré sa viažu k tomu-
to času. Počasie tiež prialo. Mierne pod 
nulou vyhovovalo.  Predpoveď vyšla. I v 
tom, že popoludní možno očakávať zvý-
šený nárazový vietor.

Ten zabezpečil fi nále. Aj keď už bez pria-
mej účasti účinkujúcich. Okolo desiatej 
večer začal trhať stan. Narýchlo staros-
tom zvolaní pracovníci OPS, OÚ i ďalší 
dobrovoľníci si však našťastie s vejúcou 
plachtou a uvoľnenou konštrukciou pora-
dili bez väčších problémov.

Organizátori mohli teda i po tejto ne-
predvídanej udalosti povedať, že všetko 
sa podarilo - Tradície mali svoj očakávaný 
kolorit a atmosféru a projekt úspešne na-
plnil mäkkú aktivitu.
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6.11. sa žiaci 8. ročníka spolu s p. uč. G. Smetánkovou zúčast-
nili zaujímavej akcie pod názvom Hrnčiarske dielne.

7.11.  žiaci 9. ročníka spolu s.p. uč. K. Srnečkovou a J. Pra-
tákovou navštívili Krajskú burzu informácií a burzu práce v 
hoteli Slovakia. Žiaci mali možnosť sa oboznámiť s ponukami 
stredných škôl.

9.11.  sa druháci s p. uč. L. Časnochovou vybrali do našej 
obecnej knižnice, kde si vypočuli príspevky z literárnej súťaže, 
čítali z kníh.

14.11. Žiaci 8.-9. ročníka sa spolu s p.uč. E. Trnovcovou, M. 
Moravčíkovou, L.Jozefovou zúčastnili divadelného predstave-
nia Anna Franková. 

16.11. si naši deviataci vyskúšali cvičné testovanie zo sloven-
ského jazyka a matematiky. Tento čas využili ôsmaci na bese-
du v obecnej knižnici.

22.11. 2017 boli naši piataci testovaní v celoslovenskom Tes-
tovaní 5, konkrétne zo slovenského jazyka a matematiky.

Tiež sa niektorí naši žiaci zúčastnili zaujímavej exkurzie v 
TV RAJ.

24.11. 2017 boli naši prváci slávnostne prijatí medzi školákov 
– absolvovali imatrikulácie.

26.11.2017 sa naši žiaci zúčastnili futbalového turnaja pod 
vedením Peťa Beháňa.

29.11. sa žiaci prvého stupňa vybrali do Bábkového divadla 
v Žiline, pozreli si zaujímavú rozprávku na tému Podmorský 
svet.

30.11.2017 sa žiaci 2.-4. ročníka zúčastnili súťaže Všetkoved-
ko pod vedením p. uč. Janky Pratákovej.

Školský parlament pod vedením Mirky Moravčíkovej hodno-
til triedy za najkrajšiu jesennú výzdobu.

Naši siedmaci pod vedením p. uč. E. Trnovcovej sa zapojili do 
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy, našou 
družobnou školou sa stalo osemročné gymnázium v Skalici.

Piataci pod vedením p. uč. E. Trnovcovej sa zapojili do me-
dzinárodného projektu Česko-Slovenská korešpondencia. Pí-
šeme si s piatakmi z českej základnej školy z Poříčan.

6.12. k nám zavítal Mikuláš, veľká vďaka všetkým, ktorí zor-
ganizovali takú peknú akciu. V ten istý deň sa rozsvietil náš 
stromček v Strečne, program si pripravili tretiaci pod vedením 
p. uč. M. Hliníkovej.

8.12. 2017 sme sa všetci zabavili na predvianočnom koncer-
te, hrala nám hudobná skupina LET ART.

15.12. 2017 bol veľký deň pre celú našu základnú školu. Mali 
sme Školskú akadémiu. Spievalo sa, tancovalo, recitovalo, hra-
lo sa divadielko.

   Z našej školy

V adventom čase, 15.12.2017, nám spríjemnili čakanie na príchod Je-
žiška žiaci ZŠ SNP Strečno, ktorí si spolu s pani učiteľkami a učiteľmi 
pripravili krásny program. Vianočná školská akadémia bola plná vin-
šov, piesní, tančekov, ktoré s láskou prezentovali deti z každého ročníka. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť.

Počas mesiacov november a december sme popri vzdelávaní 
stihli mnoho akcií, zapojili sme do zaujímavých súťaží, zažili 
mnoho nového a zaujímavého.
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Schválený rozpočet obce Strečno na rok 2018
PRÍJMY

Položka
100 > Daňové príjmy 1 119 050
111 > Daň z príjmov FO  825 000
121 > Daň z nehnuteľností  213 600
133 > Dane za špecifické služby  80 450
200 > Nedaňové príjmy  98 859
212 > Príjmy z vlastníctva  72 990
221 > Administratívne poplatky  6 000
222 > Pokuty, penále a iné sankcie   0
223 > Poplatky  z nepriemyselného a náhodného  6 769
243 > Uroky z uctov financneho hospodarenia   100
292 > Ostatné príjmy  13 000
300 > Granty a transfery  795 512
311 > Granty  3 000
312 > Tuzemské transfery v rámci verej.správy 
- bežné  544 512

315 > Tuzemské transfery od subj. mimo VS - 
bežné   0

321 > Tuzemské transfery od subj. mimo VS - 
kapitál.   0

322 > Tuzemské transfery v rámci verej.správy 
- kapitál.  248 000

400 > Finančné operácie  135 000
450 > Z ostatných fin.operácií  135 000
500 > Prijaté úvery   0
513 > Bankové úvery   0
999 > Vlastny prijem  82 566
 > ZŠ+MŠ  82 566

Spolu 2 230 987

VÝDAJE
Položka
01 > Kontrola,finančné riadenie a patnerstvá 
obce  329 390

01.01 > Finančné riadenie  310 370
01.02 > Kontrola  9 020
01.03 > Členstvá a partnerstvá obce  10 000
02 > Propagácia a marketing  6 500
02.01 > Prezentácia obce  5 000
02.02 > Pamäťové dedičstvo obce  1 500
03 > Interné služby  32 500
03.01 > Činnosť orgánov samosprávy  9 200
03.02 > Chod obce  7 200
03.03 > Autodoprava  3 700
03.04 > Informačné prostredie - softvér, výp.
technika  2 500

03.05 > Vzdelávanie zamestnancov  3 900
03.06 > Kotolňa  6 000
04 > Služby občanom  7 600

04.01 > Matričné služby  6 000
04.02 > Obecné evidencie   900
04.03 > Informačné média   700
05 > Verejný poriadok  8 000
05.01 > Požiarna ochrana  8 000
06 > Odpadové hospodárstvo  84 500
06.01 > Zber a likvidácia odpadu  84 500
06.02 > Separovaný zber   0
07 > Miestne komunikácie  201 871
07.01 > Kapitálové výdavky  166 871
07.02 > Údržba komunikácií  35 000
08 > Vzdelávanie  157 000
08.01 > Dotácie  31 000
08.02 > Kapitálové výdavky  126 000
09 > Šport  137 200
09.01 > Športová činnosť  106 800
09.02 > Športová hala, telocvičňa  30 400
10 > Kultúra  97 600
10.01 > Kultúrny dom  55 000
10.02 > Obecná knižnica  5 100
10.03 > Kultúrna činnosť, osveta  37 500
11 > Prostredie pre život  81 600
11.01 > Verejná zeleň a spoločné priestranstvá  65 300
11.02 > Verejné osvetlenie  13 000
11.03 > Pietne miesta obce  3 000
11.04 > Rozšírenie vodovodu, kanalizácie   0
11.05 > Ochrana životného prostredia   300
12 > Bývanie  5 000
12.01 > Bývanie, občianska vybavenosť  5 000
13 > Sociálne služby  37 050
13.01 > Obecné dotácie, podpora, výpomoci  7 050
13.02 > Podpora zamestnanosti  30 000
14 > Administratíva  211 550
14.01 > Obec - Mzdové a zákonné výdavky  171 000
14.02 > Obec - Tovary a služby  40 000
14.03 > Podpora cestovného ruchu - TIK   550
15 > Spoločný obecný úrad stavebný  59 660
15.01 > SOÚ stavebný - Mzdové a zákonné vý-
davky  45 660

15.02 > SOÚ stavebný - Tovary a služby  14 000
20 > ZŠ-MŠ-Jedáleň  773 966
20.01 > MŠ  315 189
20.02 > ZŠ  458 777

Spolu 2 230 987

Rozpočet na rok 2018 schválený 
Obecným zastupiteľstvom uznesením 
č. 146/2017 zo dňa 13.12.2017.

Bc Dušan Štadáni, starosta obce
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3.októbra 2017 zomrel vo veku 97 
rokov pán Louis Fauré. Bol jedným z 
dvoch posledných žijúcich francúz-
skych partizánov na Slovensku. Druhý, 
pán RogerNaël, sa v tomto roku stal 
čestným občanom Strečna a žije s man-
želkou Simone v Bretónsku.

V rodine Fauréovcov nebola dlhove-
kosť ničím nezvyčajným. Mama pána 
Fauré sa v dobrom zdraví dožila 105 
rokov a on tiež veril, že tu bude aspoň 
do stovky.

Prvýkrát som ho strela v roku 1998, 
keď prišiel s asi 20-člennou skupinou 
francúzskych partizánov a ich manže-
liek do Strečna. Pre väčšinu z nich to 
bola prvá cesta na Slovensko od vojny. 
Pán Fauré patril v skupine medzi naj-
mladších a bolo to vidno. Vo svojom 
svetloružovom polo tričku značky La-
coste a s minikamerou v ruke sa od zvy-
šku mierne líšil. 

Miloval hory a v Pyrenejách, neďale-
ko ktorých prežil celýživot, trávil všetok 
voľnýčas. V lete ako turista, v zime na 
lyžiach. 

Spomínam si, ako mi v 98-om s nad-
šením opisoval, akéúžasné súkarvingo-
vé lyže v porovnaní s obyčajnými a ako 
sa na nich elegantne lyžuje. Ja som vte-
dy o karvingových lyžiach sotva poču-
la, jemu už tri páry viseli v garáži a do 
osemdesiatky mu chýbali dva roky.

Na Slovensko sa s manželkou vrátil už 
len raz, no ostali sme stále v kontakte. 
Niekoľkokrát som ich bola v ich meste 
Saint-Gaudens navštíviť. Pán Fauré bol 
veľký gurmán a zo života sa veľmi tešil. 
S priateľmi chodievali na nedeľný obed 
do niekoľko kilometrov vzdialeného 
Španielska, ku svojmu espressu si vždy 
vypýtal kúsok čiernej čokolády. Takmer 
do svojej smrti chodili s manželkou kaž-
dý deň na vyše hodinovú prechádzku.

Jeho manželku Denise som bola s mo-
jou rodinkou pozrieť mesiac po smrti 
manžela. Deň po tom, ako ho stratila, 
sa dožila 88 rokov. Vyzerala výborne. V 
lodičkách na vysokom opätku naďalej 
šoféruje svoj malý Peugeot. Akurát sa 
mi posťažovala, že si ho nedávno po-
škriabala, keď zle nacúvala do garáže. 

So svojím manželom prežila 66 rokov, 
alebo ako vraví ona, so svojím manže-
lom si „užila“ 66 rokov. Mali spolu dve 
deti, štyri vnúčatá a niekoľko pravnu-
kov. Deťom však otec o svojom pôso-
bení počas vojny takmer nerozprával. O 
lásku k Slovensku sa najradšej delil so 
svojou Denise a s kamarátmi spolubo-
jovníkmi.

Som vďačná, že som mohla v živote 
stretnúť takých ľudí, ako bol pán Fauré 
a jeho spolubojovníci.

Česť  jeho pamiatke!
Katarína Grzeszczyk Albrechtová

Spomienka na Louisa Fauré

Foto z návštevy francúzkych partizánov pred prehliadkou hradu Strečno
Horný rad zľava doprava: Pani Odette Camberlyn, Pani Denise Fauré, Katarína Grzeszczyk 
Albrechtová- autorka článku, pán Louis Fauré, pani Jeannette Dallois, pán Georges Dallois, pán 
Raymond Vié, pán Claude Didier, pán Roger Camberlyn
Dolný rad: André Lépine, Roger Naël, René Baudru
Foto: Simone Näel

Vojnový osud Lousa Fauré
Narodil sa 12. júna 1920 v Montau-

ban (dépatementTarn et Garonne). 
Na základe vichystickéhozákana STO 
nastúpil 15. marca 1943 povinnú pra-
covnú službu. Do Škodových závodov 
v Dubnici nad Váhom prišiel 20. júla 
1944. Začiatkom septembra 1944 od-
tiaľ ušiel a pridal sa k jednotke kpt. 
de Lannuriena počas jej oddychu po 
boji na Sliači (po 13. septembri 1944). 
Do družstva veliteľa Ginzbourgaho-
ho preradilizo 4. čaty Lafourcada. 
Absolvoval nováčikovský výcvik. Od 
24. septembra sa zúčastnil na bojoch 
v priestore Svätý Kríž nad Hronom 
(utrpel zranenie hlavy) až po Seno-
hrad 20. októbra 1944. Zo strelného 
poranenia hlavy sa liečil vo zvolenskej 
nemocnici 25. až 27. septembra 1944.

Spolu s Catteauom a Picavezom 
zostal po rozpustení jednotky kpt. 
de Lannuriena 18. novembra 1944 v 
horách Nízkych Tatier. Niekoľko dní 
sa skrývali, až sa napokon Fauré s Pi-
cavezom pridali ku skupine 7 Slová-
kov a 2 ruských dôstojníkov z 1. čs. 
partizánskej brigády J. V. Stalina kpt. 
A.S. Jegorova.  S príslušníkmi jednot-
ky sa zúčastňovali na vyhadzovaní 
železničných transportov. V jednotke 
zostal až do marca 1945, t.j. do spo-
jenia s oslobodzovacími jednotkami 
v priestore Brezno nad Hronom. Peši 
prešli do poľského Zakopaného, kde 
Picaveza hospitalizovali. Faurého púť 
pokračovala do tábora v Starom Kon-
stantinove. V júli 1945 sa vlakom do-
stal cez Berlín, Holandsko a Belgicko 
do Paríža. Po demobilizácii sa vrátil k 
pôvodnému povolaniu typografa, ne-
skôr pracoval ako obchodník.

Spracované z knihy Francúzi v Slo-
venskom národnom povstaní

Šťastné Vianoce 
v kruhu  najbližších 

a v novom roku 
všetko najlepšie prajú 

občanom 
našej obce 

strečnianski
  pltníci
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Na fotke hore je mladšia prípravka: Dávid 
Králik, RadoBeleš, Lukáš Tavač, Ľudovít Bu-
kovinský, Samuel Kadáši, Dávid Štadáni, Mi-
chal Kučerík a Matej Ondríšek

Na vedľajšej fotke Michal OBERTA (vľavo)
II. miesto Majstrovstvá Slovenska
Minikárový klub Strečno
žiak IV. triedy ZŠ SNP v Strečne

V lete 2017 sa vo Francúzsku konala 
jedinečná výstava krojov, na ktorej boli 
vystavované i kroje zo Slovenska. Výsta-
va sa stretla s pozitívnou odozvou a naše 
kroje k tomu prispeli nemalou mierou.

Výstavu tohto druhu sa rozhodli uspo-
riadať nadšenci folklóru v mestečku St 
Pol de Léon, ktoré sa nachádza v západ-
nom Francúzsku, v osobitom regióne 
Bretónsko (fr. Bretagne).

Iniciatíva vyšla zo strany folklórneho 
súboru Bleuniadur, ktorý v tomto mes-
tečku pôsobí. V spolupráci s mestskou 
radnicou St Pol de Léon uskutočnili vý-
stavu priamo v priestoroch historickej 
budovy radnice. Keďže svojej výstave 
chceli dať medzinárodný charakter, priš-
la z ich strany prosba o poskytnutie kro-
jov z našej krajiny. 

A tak tri ženské a tri mužské kroje zo 
Slovenska cestovali cez celú Európu, aby 
reprezentovali našu krajinu. A nemerali 
tak dlhú cestu nadarmo. 

Organizačný tím výstavy bol našimi 
krojmi nadšený a vyjadril veľkú spokoj-
nosť nad ich účasťou na výstave. Niet sa 
čomu diviť, slovenské kroje pôsobili v 
tomto európskom regióne priam exo-
ticky. Okrem celkovej ´inakosti´ našich 
krojov, veľký obdiv zožala jedinečná a 
rozmanitá ľudová výšivka, typická pre 
naše slovenské kroje.

Návštevníci výstavy si teda mali mož-
nosť pozrieť kroje a kostýmy z Bretónska, 
ktoré sa nosili podľa potreby a spoločen-
ských udalostí v určitých historických 
obdobiach. Zo slovenských krojov mohli 
vidieť osobitý detviansky kroj, kroj z Po-
lomky s jeho unikátnou výšivkou a kroj 
zo Šariša.

To, že výstava mala úspech, potvrdili 
návštevníci výstavy svojím záujmom. 
Okrem miestnych obyvateľov to boli 
turisti nielen z iných regiónov Francúz-
ska, ale aj z iných krajín, ako napr. Veľká 
Británia, Írsko, Španielsko, Taliansko a 
Slovensko. Svojrázne Bretónsko sa v lete 
teší vysokej návštevnosti cudzokrajných 
turistov, ktorí sa zaujímajú o miestnu 
kultúru, a ktorí výrazne prispievajú k 
živej atmosfére tohto regiónu počas let-
ných mesiacov. 

Po skončení výstavy sa nám kroje šťast-
livo vrátili naspäť a môžeme konštatovať, 
že ich cesta do sveta stála za to. V ďale-
kom svete nás milo a na úrovni reprezen-
tovali a čo to o našej krajine napovedali. 

Veľká vďaka patrí Požičovni krojov a 

kostýmov v Martine, fungujúcou pod 
záštitou Matice slovenskej, ktorá požiča-
la na výstavu kvalitné kroje. Jej ochotné 
a skúsené pracovníčky nám pomohli vy-
brať a zladiť kroje z viacerých regiónov 
Slovenska tak, aby svojou rozmanitosťou 
naplnili úlohu reprezentačnej vzorky 
slovenských krojov v zahraničí. 

Vďaka patrí aj usporiadateľom výstavy, 
ktorí sa podujali zrealizovať originálny 
nápad a vďaka ktorým sme mohli ukázať 
kúsok Slovenska v zahraničí. 

Výstava prezentovala kroje a s nimi 
spojenú kultúru. Niesla v sebe však aj 
ďalší odkaz. Nabádala k hľadaniu spo-
ločného a k rešpektovaniu odlišného. 
Prispela tak svojou troškou k hodnotám, 
ku ktorým sa  hlási dnešná moderná Eu-
rópa, k hodnotám, ktoré sú azda cestou 
k spoločnosti žijúcej v mieri.

Jana Trnovcová
Foto: bretónske a slovenské kroje

Slovenské kroje vo Francúzsku

Nech sa všetka
  starosť zruší, 

nech zavládne pokoj
  v duši.

Čo bolelo, 
 nech sa zhojí, 
  čo tešilo, 
 nech sa zdvojí.
  Lásku, šťastie,
  žiadne hádky, 
 pohodu a 
  krásne sviatky
  a všetko dobré 
  v novom roku  

  praje
  
   FC YOUMPE
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 22. december 2017 v náklade 

350 kusov. Za obsahovú časť materiálov 
zodpovedá redakčná rada v zložení: P. 
Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. Foto: OU 
Strečno,  Pavol Ďurčo

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

V nedeľu 26.11.2017 sa v našej  telocvič-
ni uskutočnil turnaj prípraviek  rajeckej 
skupiny v rámci  súťaže Obfz Žilina. Bol 
to odložený turnaj z októbra,ktorý sa   
mal hrať vonku,ale sa neuskutočnil kvôli 
nepriaznivým podmienkam. Naše nádeje 
bojovali veľmi statočne a diváci ich v zá-
pasoch odmeňovali potleskom. Výsledky 
turnaja: Stráňavy – Rajecké Teplice 0:0, 
Strečno – Podhorie 5:0, Zbyňov – Strá-
ňavy 2:0, Rajecké Teplice – Strečno 1:0, 
Podhorie – Zbyňov 1:0, Stráňavy – Streč-
no 3:2, Rajecké Teplice – Podhorie 2:0, 
Strečno – Zbyňov 4:1, Stráňavy – Podho-
rie 4:0, Zbyňov – Rajecké Teplice 0:0.

Poradie: 1.Rajecké Teplice, 2.Stráňavy, 
3.Strečno, 4.Zbyňov, 5.Podhorie      Druž-
stvá si odniesli poháre,ktoré venovalo 
CVČ pri ZŠ v Strečne a medailu dostal 

Dňa 28.10.2017 organizovali streč-
nianski volejbalisti kvalitne obsade-
ný domáci turnaj s názvom Strečno 
OPEN 2017. 

Na túto akciu každoročne pozývajú 
svojich volejbalových priateľov z obcí 
Gbeľany a Lisková (pri Ružomberku). 
Vzhľadom na to, že domáci volejbalisti 
(v zložení: Jaro Štefk o, Maroš Zrelica, 
Majo Čerňanský, Fero Zajac, Majka 
Tojčíková, Klaudia Štadániová, Peťo 
Taraba, Peťo Rolko, Paľo Machyna) boli 
tento rok v pozícií obhajcov víťazstva 

Prípravka

Turnaj mladších žiakov v Strečne

V sobotu 16.12.2017 sa uskutočnil halový predvianočný turnaj mladších žiakov U-13 
v Strečne. Diváci videli množstvo pekných gólov, súbojov a akcii od každého družstva. 
Poradie: 1. STREČNO žltí, 2. KŠK ŽILINA, 3. RAJECKÉ TEPLICE, 4. ROSINA, 5. 
STREČNO zelení. Ocenení boli najlepší hráči s každého družstva: Strečno žltí-Filip Ve-
reš, KŠK Žilina-Marek Štefanov, Raj. Teplice-Filip Vereš, Rosina-TimonMatuščin, Streč-
no zelení-Martin Brandýsky. Najlepším brankárom turnaja sa stal Jakub Beháň -Streč-
no žltí, najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Dávid Balek s KŠK Žilina a najlepším 
strelcom turnaja sa stal Matúš Belko –Strečno žltí s 10 gólmi.                       Peter Beháň

Volejbalový turnaj
4:0 na sety (25:21, 25:19, 25:21, 26:24) 
nad Liskovou s prehľadom zvíťazili a 
obhájili tak víťazstvo z minulého roka. 

Touto cestou by sme chceli poďako-
vať nielen hráčom za reprezentáciu 
obce, ale taktiež všetkým, ktorí pomá-
hali s organizáciou tohto podujatia. 
Ďakujeme.

Jaroslav Štefk o

z predošlého ročníka, tak prirodzene 
boli pod miernym tlakom, vzniknutým 
aj na základe očakávaní fanúšikov, kto-
rí nás prišli podporiť naozaj v hojnom 
počte. Za to im patrí veľká vďaka. 

A aj na základe tejto podpory poda-
li domáci volejbalisti veľmi kvalitný 
výkon a po výhre 3:1 na sety (24:26, 
25:17, 27:25, 25:12) nad Gbeľanmi a 

najlepší hráč z každého družstva, za 
Strečno to bol  Alex Dugovič. Ďakujem 
všetkým,ktorí pomohli s organizovaním 
turnaja a aj divákom za neustále povzbu-
dzovanie. 

V sobotu 9.12.2017 bola mladšia prí-
pravka(roč.2010 a mladší) na Zimnom 
turnaji v Žiline,ale usporiadali to Hôrky.
Boli 3 mužstvá,leboJuventusŽilina nepri-
šiel.Hrali sme po dva zápasy každý s kaž-
dým. Strečno – Hôrky 2:0 (Lukáš Tavač 
2) a 1:1 (Michal Kučerík);Strečno – Ra-

jecké Teplice 0:0 a 1:1 (Matej Ondríšek).
Deti dostali sladkosť a diplom,ale hlavne 
to bola pre týchto najmenších prvá kon-
frontácia s inými mužstvami. Ďakujem 
rodičom za odvoz na turnaj a ak by sa 
našli sponzori,tak aj ja veľmi rád uspo-
riadam turnaje pre tieto deti.

Na záver by som chcel všetkým popriať 
šťastné a veselé prežitie vianočných sviat-
kov,bohatého Ježiška a do nového roka 
2018 hlavne veľa zdravia,šťastia, lásky a 
porozumenia.                            Peter Beháň


