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Aj keď bola rozhľadňa v súlade s 
harmonogramom cezhraničné-

ho projektu Modernizácia a nový roz-
mer sprístupnenia krás Strečna a okolia 
ukončená už v novembri 2017, zámerom 
turistického oddielu Uhlík a žiadateľa  - 
obce Strečno, bolo jej urobiť i nejaké 
promo v čase, keď začína u nás turistická 
sezóna.

Na výročnej schôdzi v decembri Uhlík 
navrhol termín na 10. marca.

K tomuto termínu boli oslovení všetci, 
ktorí sa nielen podieľali na úspešnej rea-
lizácii, ale aj tí, ktorí dielo môžu spropa-
govať alebo zahŕňať do svojich progra-

Rozhľadňa o� ciálne otvorená
mov.

V danom termíne - sobotu sme sa 
teda podľa rozposlaného a zverejneného 
programu zišli o trištvrte na desať pred 
TIKom.  Turisti, novinári a každý, kto 
mal záujem, bol pozvaný, či sa dozvedel 
o akcii upútavkou v relácii Rádiovíken-
du.

Členovia Uhlíka ponúkali novú bro-
žúrku o rozhľadni a  účastnícke listy. 
Starosta Dušan Štadáni všetkých, medzi 
ktorými nechýbal i podpredseda ŽSK 
pán Laurenčík,  privítal a informoval 
nielen o rozhľadni, ale o celom projek-

Pokračovanie na 2. strane »

Dňa 3.3.2018 sa uskutočnila výroč-
ná členská schôdza spojená s pri-

pomenutím 70. výročia založenia ČK V 
Strečne.

Schôdze sa zúčastnilo 67 členov, kto-
rým výbor spolu s členmi pripravili prí-
jemné posedenie spolu s občerstvením. 

Medzi hosťami bol predseda Územné-
ho spolku ČK v Žiline p. Peter Martinek 
a tiež aj jeho členka p. Lucia Korbelová. 
Taktiež sa zúčastnil aj starosta obce p. 
Dušan Štadáni  a jeho zástupkyňa p. Be-
áta Badibangová.

Vecným darom p. starosta odmenil 
darcov krvi, ktorí získali Jánskeho plake-
ty. Bronzovú plaketu – Róbert Kán, Má-
rio Jankech a striebornú plaketu Lenka 
Vojvodová.

P. Martinek odovzdal ďakovné listy za 
dobrovoľnú záslužnú činnosť v Sloven-
skom Červenom kríži nasledovným: Ve-

ronike Samcovej, Márii Tavačovej, Otílii 
Kadašiovej, Antonovi Tavačovi.

Pán starosta pri príležitosti 70.výročia  
odovzdal upomienkový darček dlhoroč-
nej predsedníčke p. Veronike Samco-
vej, ktorá prítomným priblížila históriu 
vzniku ČK v Strečne v tomto znení :

Vážení páni a milé dámy a vážení bez-
platní darcovia krvi, vážení hostia,

srdečne Vás vítam na dnešnej výročnej 
schôdzi. Tento rok si pripomíname 70. vý-
ročie založenia MS ŠČK .

V roku 1941 prišiel vykonávať lekár-
sku prax do Varína MUDr. Ján Kostolný, 
ktorý sám zakladal zdravotné družiny. 
Škoda, že neboli nikde kvôli vojne regis-
trované. V Strečne toho času pracovala 
zdravotná sestra, pôrodná asistentka p. 
Mária Štadániová, ktorá spolu s p. Jozef 
Cigánikom ošetrovala ranených. 

70. výročie Červeného kríža v Strečne

Pokračovanie na 4. strane »

Portál Žilina24 vyhlásil súťaž o naj-
sympatickejšiu dedinu v Žilinskom 

okrese, v ktorej respondenti svojim hla-
som  - kliknutím v rámci zverejnené-
ho linku portálu na obec, ktorej takéto 
označenie podľa nich patrí, rozhodoval 
o poradí 50 obcí. Ani jedna neskončila 
bez hlasu, no favoriti sa ale črtali už od 
začiatku súťaže. 

Najväčšími rivalmi boli Strečno s Viš-
ňovým. Absolútnym víťazom hlasovania 
ukončeného v desiatom týždni sa nako-
niec stalo Strečno počtom hlasov 871, čo 
bolo 12,3 percent zo všetkých odovzda-
ných hlasov. Višňové skončilo druhé s 
výrazným rozdielom, získalo 661 hlasov, 
teda 9,4 percent. Treťou najsympatic-
kejšou dedinkou podľa čitateľov je Ka-
menná Poruba (584 hlasov, 8,3%), štvrtú 
priečku obsadili Čičmany (489 hlasov, 
7%).Päticu uzatvára Terchová (479 hla-
sov, 6,8%).

Na víťazné dediny sa redakcia pozrie 
zblízka a sľubuje, že v najbližšej dobe o 
nich na Žilina24 nájdeme niekoľko zau-
jímavých tém.

Strečno je teda najsympatickejšie. Roz-
hodli o tom určite hlasy miestnych, ale i 
tých, ktorí nás poznajú a myslia, že si to 
zaslúžime. Ďakujeme všetkým.

Naj dedina 
v Žilinskom okrese
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»  Dokončenie z 1. strany

Počet obyvateľov nad 80 rokov: .......... 34
Počet obyvateľov nad 85 rokov : .......... 28
Najstarší občania (starší ako 90 rokov):
Jozefína Obertová ............................. 1922
Etela Jakubcová ................................. 1924
Irena Kajsíková .................................. 1927
Narodení:
Adrián Štadáni................................. 10.03.
Matias Dovičák ................................ 13.03.
Ivan Melo  ........................................ 21.04.
Ema Sandánusová ........................... 25.04.
Nina Sandánusová .......................... 25.04.
Nikolaj Bitušík ................................. 02.05.
Júlia Beháňová ................................. 09.05.
Natan Janus ...................................... 12.05.
Maximilián Zumdick ...................... 13.05.
Natália Pirošíková ........................... 19.05.
František Melo ................................. 29.05.
Damián Kovářík .............................. 07.06.
Jakub Hanuljak ................................ 07.06.
Nina Matejovie ................................ 15.06.
Sebastián Novák .............................. 22.06.
Michal Gallo .................................... 22.07.
Karolína Bolibruchová ................... 30.08.
Tomáš Jakubík ................................. 09.09.
Peter Prieložný ................................ 05.10.
Šimon Pršek ..................................... 23.11.

Štatistika obce za rok 2017

Vanesa Kubová ................................ 24.11.
Zomrelí:
Ladislav Žigmund (1952) ............... 04.01.
Sidónia Straňavčinová (1929) ........ 10.01.
Milan Oberta (1944) ....................... 02.02.
Pavel Ďurčo (1927) ......................... 05.03.
Marián Taraba (1951) ..................... 13.03.
Ľudmila Janeková (1931) ............... 19.03.
Otília Pristachová (1921) ............... 28.04.
Valéria Melová (1944) .................... 01.06.
Pavel Oberta (1934) ........................ 02.06.
Mária Balátová Obrková (1972) .... 02.06.
Terézia Zajacová (1931) ................. 12.06.
Emília Daubnerová (1938) ............ 01.07.
Kamila Klimová (1943) .................. 16.08.
Ondrej Klocáň (1943) .................... 25.11.
Jaroslav Trhančík (1953) ................ 02.12.
Miroslav Tichý (1954) .................... 11.12.
Agnesa Melová (1932) .................... 31.12.

Sobáše:
Pavol Funtík & Júlia Sokolovská

Ondrej Káčerík & Nora Dikošová
Ján Ševčík & Ing. Eulália Ďurišková
Marek Hanuljak & Alžbeta Nižná
Anton Melo & Miriam Tavačová

Jozef Konštiak  & Marta Jurašková

V roku 2017 sa narodilo 21 detí, zomrelo 17 občanov. Počet uzavretých sobášov - 6. Do 
obce sa prisťahovalo 26 ľudí. Odsťahovalo sa 26 osôb. K 31.12. 2017 malo Strečno 2 621 
obyvateľov. 

te, ktorý pozostával tiež z rozšírenia in-
formačného systému v obci a obnovy a 
doplnenia Náučného chodníka. Pavol 
Albrecht vyjadril nádej, že dnešná akcia 
priblíži v novom pohľade Strečno a jeho 
krásy a takáto prezentácia prispeje k 
presvedčeniu, že aj napriek súčasnej po-
nurej situácii sa na Slovensku oplatí žiť. 
Dušan Ďurčo oboznámil s programom a 
trasou pochodu a už sa mohli všetci vy-
dať v smere na Špicák. Výstup je stredne 
náročný, ale všetci sme ho zvládli do ho-
diny. Na Špicáku nás čakalo občerstve-
nie zabezpečené Uhlíkom. 

Celá akcia bola i vďaka počasiu veľ-
mi vydarená. K úspechu určite prispel i 
nie zvyčajný záujem médií. TASR, STV, 
Markíza, TA3, TV Raj  informovali vo 
svojich šotoch a príspevkoch o novej 
turistickej zaujímavosti a cieli každého, 
kto sa chce z vtáčej perspektívy zoznámiť 
so Strečnom a širokým okolím už v poo-
bedňajších a večerných spravodajstvách. 
Respondenti po prestrihnutí symbo-
lickej pásky   prestavili dielo zaujímavé 

okrem pohľadu na to, čo Strečno ponú-
ka, mimoriadne i tým, že z neho vidieť 
štyri hrady.

Určite to oslovilo. Potvrdil to záujem 
už o deň nato. V nedeľu sa prvýkrát uká-
zali náznaky prichádzajúcej jari a veľké 
množstvo tých, ktorí sa chceli konečne 
vydať do prírody, využilo práve ponuku 
návštevy rozhľadne Strečno. 

Na jej otvorení bolo cca 120 ľudí. Podľa 
niektorých to bol len „odvar“ nedeľné-
ho záujmu. Na chodníku na Špicák bola 
„plnka“. A pretože prichádzajúci boli i zo 
širšieho okolia, „ plnka“ bola i na parko-
viskách ako v čase najvyššej sezóny. 

Máme teda novú zaujímavosť a z na-
šej ponuky sa môže tešiť ešte viac ľudí. 
Malý okruh od parkoviska pod hradom 
cez Špicák k Jednote má takmer štyri ki-
lometre. Ideálna vzdialenosť na hodnot-
nú prechádzku nielen pre ľudí z vonku. 
Prejdite ju i vy nielen kvôli zdraviu, ale i 
pre priame zoznámenie a možnosť infor-
movať každého, kto má o vaše rodisko či 
bydlisko záujem.

/pa/

Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Rozhľadňa o� ciálne otvorená

Projekt Modernizácia a nový rozmer 
predstavenia krás Strečna a okolia počí-
tal aj s doplnením systému informova-
nia návštevníka. Inštalácia troch tabúľ 
na najfrekventovanejších miestach (pri 
COOP Jednota, lávke a pod hradom)a 
ich vyplnenie informáciami a možnos-
tiach strávenia voľného času v Strečne je 
ďalším vydareným krokom predstavenia 
územia s výrazným turistickým potenci-
álom. Spracovateľ si dal záležať a okrem 
textovej výpovednej hodnoty je možnosť 
zoznámiť sa tiež s nie každodennými le-
teckými a panoramatickými zábermi na 
obec a jej okolie.

Bulletin Rozhľadňa Strečno na vrchu 
Špicák je orientovaný na prezentáciu no-
vovzniknutého turistického cieľa, odkiaľ 
je možné vidieť široké okolie uzavreté 
prstencom hôr a čo je nie zvyčajné, až 
štyri hrady.                                            /pa/

Rozšírenie informačného 
systému a nový bulletin

Pozvánky
Majáles

Pokračovaním aktivít euro mikropro-
jektu Folklór, remeslá a kulinárstvo – 
špeci� cké prvky na podporu cestovného 
ruchu bude majáles 30. apríla. Akcia s 
účasťou našich a poľských remeselníkov, 
folkloristov a kuchárov bude tiež súčas-
ťou stavania mája a aj večerného progra-
mu a zábavy zabezpečovanej DHZ. Pod-
ujatia budú prebiehať v revitalizovanej 
zóne pri kultúrnom dome a v miestnom 
parku.
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Obdobie štyridsiatich dní od Po-
polcovej stredy po Bielu sobotu 

(nepočítajúc nedele) nazývame Veľký 
pôst. Je to kvôli dôležitosti a významu 
tohto obdobia, pretože je prípravou 
na najväčší kresťanský sviatok, Veľ-
kú noc zmŕtvychvstania Ježiša Kris-
ta. Cirkev nás pozýva prežiť ho vo 
väčšom sústredení sa na duchovné 
hodnoty, aby sme tak nanovo otvo-
rili Bohu svoje srdce a mohli prijať 
nové milosti, ktorými nás chce obda-
rovať na našej ceste k nemu. Skúsme 
tak trochu zhodnotiť svoj postoj k 
pôstu a porozmýšľať, ako by sme ten 
tohtoročný mohli prežívať čo najviac 
podľa Božieho zjavenia zachyteného 
v Svätom písme.Podľa katolíckeho 
učenia pôst je činom cnosti stried-
mosti. V širšom zmysle znamená  se-
bazaprenie vyplývajúce z morálnych 
úvah, zdržiavanie sa pôžitkov.V už-
šom zmysle znamená skrotenie pudu 
sebestačnosti v jedení a pití. Ježiš 
Kristus začal svoje verejné učenie 40 
dňovým pôstom a od začiatku varo-
val pred vonkajším pôstom, ktorý sa 
sústreďuje len na zrieknutie sa jedla.
„A keď sa postíte, nebuďte zamrače-
ní ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, 
aby ľudia videli, že sa postia. Veru, 
hovorím vám, už dostali svoju odme-
nu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu 
a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, 
že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v 
skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo 
on vidí aj v skrytosti. “ (Mt 6, 16-18)
V horskom kázaní spomína medzi je-
dinečnými úlohami aj modlitbu, od-
púšťanie a pôst. Ak tieto činnosti vy-
konáva človek správne, Boh nemešká 
s odmeňovaním.

  Už v starokresťanskom spise Dida-
ché (Učenie Dvanástich apoštolov) 
z roku 90, to značí z doby, kedy ešte 
žil apoštol Ján a prvá poapoštolská 
generácia, sa píše o praxi pôstu toto: 
„Nech vaše pôsty nie sú s pokrytcami. 
Oni sa postia druhý a piaty deň po so-
bote (pondelok a štvrtok). Vy sa však 
postite vo štvrtý a v prípravný deň 
(streda a piatok).“ Teda už v prvom 
storočí zachovávali kresťania pôstne 
dni.Rovnako nás o tom učí svätý Epi-
fanos a iný starokresťanský discipli-
nárny spis Apoštolské konštitúcie 
vysvetľuje: „Pán nám prikázal postiť 
sa v stredy a piatky. V stredu preto, že 
vtedy sa zhromaždila veľrada, aby od-
súdila nášho Pána, a v piatok, lebo v 
tento deň pretrpel smrť pre našu spá-
su.“ Dodnes sú centrálnymi dňami 
pôstu práve Popolcová streda a Veľký 
piatok.

Prvotným cieľom pôstu je stať sa ve-

domým svojej závislosti na Bohu. Ak 
máme vždy jedenia a pitia nadostač, 
ľahko sa staneme príliš sebaistými, 
vidiac len svoje vlastné schopnosti, 
a podliehame falošnému pocitu úpl-
nej nezávislosti a sebestačnosti, všet-
ko nám je samozrejmé. Pôst nás cez 
hlad a únavu teda robí „chudobnými 

alebo sa pred ním ospravedlniť, môže 
z toho byť viac škody ako úžitku. 
Najmä ak by si človek pôstom niečo 
dokazoval a vďaka pôstu by bol ne-
láskavý a podráždený na druhých. Na 
druhej strane treba povedať, že ten, 
kto sa bráni zlej nálade len tým, že 
sa dobre naje a napije, nikdy nenáj-
de pravú príčinu svojej náladovosti a 
len ťažko sa bude meniť. Je to práve 
pôst, ktorý nám pomáha odkrývať 
to, čo nás ohrozuje modlitbou, veľ-
kou zbraňou v duchovnom boji so 
zlom. Všetko naše prežívanie súvisí 
v kresťanstve s Pánom Ježišom. Pôst 
na Popolcovú stredu súvisí s jeho 
pôstom na púšti. Na Veľký piatok sa 
postíme opäť v súvislosti s jeho utr-
pením. Sám Ježiš povedal, že jeho 
učeníci sa budú postiť, kým bude že-
ních vzatý. Ide teda predovšetkým o 
prejav lásky a solidarity k tomu, ktorý 
pre nás robil všetko z lásky ku nám a  
bol a je s nami vo všetkom solidárny. 
Pôst požadoval Pán Ježiš v duchov-
nom zápase popri modlitbe. Teda v 
konkrétnej situácii za konkrétnym 
účelom. Naša modlitba teda nie je 
väčšinou viazaná na pôst. V obráte-
nom poradí je to ale inak. Pôst nut-
ne potrebuje modlitbu. Bez modlitby 
je diétou a asketickým cvičením bez 
väčšieho významu. Zatiaľ čo pôst je 
konkrétny občasný prostriedok du-
chovného života, modlitba je jeho 
dušou. Bez modlitby žiadny duchov-
ný život neexistuje, pretože modlit-
ba je vyjadreným nášho osobného 
vzťahu s Bohom. Je veľkým umením 
kresťanského života naučiť  sa mod-
liť. Kresťanský pôst nie je prejavom 
svojvôle, ale poslušnosti. Nie je to ani 
trucovitá hladovka, nespočíva vo vy-
mýšľaní nejakých vlastných pôstnych 
extravagancií a náboženských fantá-
zií, ale sa prijíma ako vyjadrenie ka-
júceho vedomia spoločenstva Cirkvi 
ako Božieho ľudu v jej predpisoch. 
Kresťanský pôst neupriamuje pozor-
nosť iných na seba, ale upriamuje 
našu pozornosť na Krista. Pôst, mod-
litba a almužna neznamenajú, že naše 
osobné úsilie a duchovný rast sú prí-
činou našej spásy. Naopak, čokoľvek 
dosahujeme v pôste, je slobodným 
darom Božej milosti. Teda nielen 
Božie odpustenie, ale aj naše vlastné 
pokánie. Vo veľkom kánone svätého 
Andreja Krétskeho je to pekne vy-
stihnuté: „Sám nemám ani sĺz, ani 
pokánia, ani ľutosti. Ale ako Boh, ó 
Spasiteľu, ty sám ma nimi obdaruj.“ 
Veď Pán Ježiš hovorí: „Bezo mňa ne-
môžete nič urobiť“ (Jn 15, 5).

AM

Význam pôstu
v duchu“, vedomými si svojej slabos-
ti, bezmocnosti a závislosti na Bohu. 
Pôst však neznamená zavrhnutie 
Božieho stvorenstva. „Veď nič nie je 
nečisté“ (Rim 14, 14) a „Boh všetko 
stvoril dobré“ (Gen 1, 31). Zlo nepre-
býva v stvorených veciach ako takých, 
ale v našom zlom vzťahu k nim, teda 
v našej vôli. Preto pôst nie je odvrho-
vaním Božieho stvorenstva, ale je na 
očisťovanie našej vôle. Počas pôstu 
zapierame naše telesné impulzy, napr. 
chuť k jedlu a pitiu. Nie preto, že by 
tieto impulzy boli sami osebe zlé, ale 
preto, že aj oni boli zasiahnuté hrie-
chom a uvedené do neporiadku a 
potrebujú byť očistené sebazaprením. 
Vnútorný význam pôstu spočíva v 
jeho spojení s modlitbou a almužnou, 
skutkami milosrdenstva. Bez mod-
litby a prijímania svätých sviatostí 
sa pôst stáva farizejským a zlým. Ne-
vedie totiž k pokániu a radosti, ale k 
pýche, vnútornému napätiu, podráž-
denosti a nevrlosti.

Pôst bol vždy dôležitý. Preto, lebo 
nám pomáha vnútorne sa vrátiť do 
postoja Božích detí. Tento postoj 
strácame vždy, keď berieme život do 
svojich rúk a chceme ho žiť nezávisle 
voči Bohu. Pôst nás vracia do bytost-
ného prežívania závislosti na Bohu a 
jeho daroch. Ak je naše pôstne sna-
ženie prejavom našej náboženskej 
pýchy alebo túžby zapáčiť sa Bohu 
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Po vojne MUDr. Kostolný založil  SČK 
vo Varíne a v roku 1948 v Strečne spolu s 
p. Máriou Štadániovou a s p. Jozefom Ci-
gánikom, ktorý zastával funkciu predsedu 
do konca života .

Po malej stagnácii,  na podnet MUDr. 
Daniely Vršanskej vznikol nový výbor 
pod vedením Antona Tavača, Veroniky 
Samcovej a Vincenta Dikoša. Ďalej pra-
covali Anna Obertová, Anna Kubičková, 
Otília Kadašiová, Terézia Obešlová a Ka-
mila Klímová. Taktiež pracovala aj Mária 
Tavčová ,profesionálna zdravotná sestra.

Z našej činnosti spomeniem aspoň tieto 
akcie:

- Starali sme sa o hroby na starom cin-
toríne.

- Poriadali sme posedenia pre starších 
spoluobčanov a tiež posedenie pre inva-
lidov.

- Poriadali sme výlety, a to 3x do Bra-
tislavy (Flora), 1x Klobouky na Morave 
(lovecký zámoček), 1x Krásna Hôrka, 
múzeum ČK Martin.

- Niekoľkokrát sme varili guláše na Do-
mašíne, v Javore, v doline a na Radino-
vom

- Robili sme tradičné Štefanské zábavy.       
- 3- krát sme boli darovať krv autobusmi 

v Banskej Bystrici.
- Taktiež sme chodili darovať krv niekoľ-

kokrát do Žiliny a o občerstvenie sme sa 
postarali na campingu V Strečne.

V tomto čase sme mali 170 členov.
Po rozdelení Československa  v 1994 

bola v Nezbudskej  Lúčke ustanovujúca 
členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 
62 členov a dostali sme nový názov MS 
SČK Strečno, taktiež nové preukazy, nové 
známky a pečiatku. 

Robili sme bene� čný koncert pre telesne  
postihnutého chlapca.

V r. 1997 nás navštívili  členky Klubu 
časopisu Slovenka.

V tomto roku som odovzdala funkciu p. 
Ľubomíre Tavačovej, ktorá sa dobrovoľne 
prihlásila. Ja som začala pracovať v rade 
územného spolku ČK Žilina.

Pod  jej vedením sa zakúpili  obrusy, 
varná kanvica, navštívili sme osobitnú 
školu a poriadali Štefanské zábavy.

V roku 2003 sa nekonala výročná člen-
ská schôdza.

V roku 2004 bolo prítomných na výroč-
nej členskej schôdzi  iba 21 členov.

V roku 2005 sa výročná schôdza neko-
nala, a preto p. riaditeľ ČK Žilina Jozef 
Záhorský, ktorý sa obával, že sa SČK  v 
Strečne rozpadne, ma požiadal, aby som 
túto funkciu znova prebrala. 

Od roku 2006 začal MS SČK pracovať 
a aktívne sa zapája do odberu krvi v spo-

70. výročie Červeného kríža v Strečne
»  Dokončenie z 1. strany

lupráci s mobilnou  transfúznou stanicou 
Žilina, ktorá pravidelne prichádza do na-
šej obce.

Pani primárka transfúznej stanice  
MUDr. Mária Laurenčíková je s našou 
prácou spokojná.

Za prácu v ČK som bola niekoľkokrát 
odmenená medailami –bronzovou , strie-
bornou a zlatou za obetavosť, humanitu a 
dobrovoľnú službu.

Samozrejme vám všetkým ďakujem za 
podporu a spoluprácu. Za vaše členské , 
ktoré odovzdávate, vám patrí veľká vďa-
ka, nakoľko tieto peniaze slúžia na dob-
ročinné účely.  Zároveň ďakujeme hlavne 
bezplatným darcom krvi , ktorí majú veľ-
ké srdce a svojou krvou zachraňujú ľudské 
životy.

Čestná členka MS SČK Strečno Veroni-
ka Samcová a výbor MS SČK V Strečne

Darcovstvo krvi
Dňa 16.2.2018 zorganizoval Miestny 

spolok Červeného kríža v Strečne dob-
rovoľný odber krvi pod heslom „Pre 
teba len kvapka, pre druhého život. „  
Aj napriek chrípkovému obdobiu sa 
odberu zúčastnilo 26 darcov.

Darcovia:
Lenka Vojvodová
Juraj Buchta
Rastislav Kostka
Mariana Šipčiaková
Juraj Židek
Anton Oberta
Róbert Kán
Július Ilovský
Stanislav Puček
Beáta Badibangová
Dominika Hrtánková
Marián Beháň
Samuel Beháň
Iveta Krupárová
Jana Čišková
Jana Škorvánková
Ľubomír Bukovinský
Michaela Kagerová
Štefan Tavač
Ivan Tavač
Jozef Hreus
Radoslav Bugár
Libor Záhradník
Daniel Samec
Roman Samec
Katarína Králiková - prvodarca
Organizáciu a spoluprácu s transfúz-

nou jednotkou zabezpečovali: pred-
sedkyňa MS SČK Eva Vojvodová a 
členky výboru organizácie Veronika 
Samcová, Zdenka Ondrušová a Lenka 
Vojvodová

Odberu sa zúčastnili i bratia Ivan a Štefan Tavačovci
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Tak ako každý rok, aj tento začínala 
ZO Jednoty dôchodcov členskou 

schôdzou, ktorá sa konala 8. februára. 
Nakoľko to bol dátum tesne pred fa-
šiangami, spojili sme ju s fašiangovým 
posedením. Vítala nás krásne vyzdobe-
ná sála, ktorú nám zanechala  ZŠ  po ich 
školskom plese, za čo im touto cestou 
ďakujem. 

Tohtoročná členská schôdza nebola 
bežná výročná, ale hodnotiaca, kto-
rá nasleduje po volebnom období. Jej 
hlavnou náplňou je hodnotenie celého 
volebného obdobia a voľby. Hodnotiacu 
správu predkladá členom predsedníčka. 
Môžem neskromne povedať, že bola bo-
hatá. Za trojročné obdobie sme zorgani-
zovali sedem výletov. Mimo Slovenska 
sme navštívili Moravu, Prahu, Budapešť 
a pamiatky v Poľsku. Boli sme sa kúpať 
v Rajeckých a Turčianskych Tepliciach,  
absolvovali sme týždenný liečebný pobyt 
vo Vyšných Ružbachoch a každoročne 
chodíme na týždeň do kúpeľov v Nim-
nici.

Boli sme v divadle v Žiline, zorgani-
zovali sme kurz studených mís, kurz 
štrikovania a háčkovania, výstavku naše 
šikovné ručičky a mnoho iných akcií.  
Okrem našich aktivít sme sa podieľali  
na mnohých akciách, ktoré  organizova-
la obec.

Hodnotiaca správa obsahovala  poďa-
kovanie zamestnancom obecného úradu 
za ich ústretovosť a pomoc, všetkým čle-
nom Jednoty dôchodcov za pomoc pri 
organizovaní akcií, ale najväčšie poďa-
kovanie išlo p. starostovi. V správe som 
uviedla, že je radosťou a veľkým šťastím 
pracovať s človekom, ktorý vám nikdy 
nepovie nie, ale vždy hľadá cestu, ako 

Hodnotiaca schôdza  ZO  Jednoty dôchodcov 2018

povedať áno. Vážiť si šediny, to sa dnes 
veľmi nenosí, a hoci je p. starosta mla-
dý človek, môžem s plnou vážnosťou 
povedať, že nás starších si vždy vážil. 
Svedčí o tom fakt, že nikdy neignoroval 
ani jedno naše pozvanie. Preto aj touto 
cestou vyslovujem p. starostovi za mňa i 
za všetkých členov veľké seniorské ,,ĎA-
KUJEM“.

Ďalším dôležitým bodom boli voľby. 
Nakoľko som už v októbri svojim čle-
nom avizovala, že nebudem kandidovať 
na funkciu predsedu, bolo otázne, ako 
ďalej. A skončilo sa to dobre. Organizá-
cia pokračuje.

Novou predsedníčkou sa stala KAMI-
LA GÁBOROVÁ. Novej predsedníčke 
želám najmä zdravie, veľa elánu, chuti a 
veľa dobrých nápadov. Verím, že s kaž-

dým vetrom príde niečo iné, nové. A 
myslím si, že to už naša organizácia po-
trebovala.

Moju hodnotiacu správu som začínala 
touto krásnou myšlienkou, teraz si dovo-
lím ňou skončiť: Nečinnosť oslabuje telo 
a urýchľuje starobu, práca telo posilňuje 
a predlžuje mladosť. Želám si, nech naša 
organizácia ostane i naďalej činná, a hoci  
nám už nič mladosť nepredĺži, činnosťou 
a účasťou na akciách si aspoň spomaľme 
starnutie. Robme všetko s radosťou a... 

neberme zrelý vek tak vážne,
veď šach ešte neznamená mat,

nech ešte veľa dní zažne sa
každému, kto má život rád!

Helena Kuzmányová
bývalá predsedníčka ZO JDS Strečno

V decembri sa konala výročná členská 
schôdza, na ktorej sme zhodnotili našu 
činnosť za uplynulý rok a vytýčili ďalšie 
úlohy do nového roka.

Po schôdzi sme si spolu s rodinnými 
príslušníkmi posedeli pri dobrom jedle 
a príjemnej hudbe. 

V decembri sme sa zúčastnili na po-
slednej rozlúčke s našim aktívnym čle-
nom Jaroslavom Trhančíkom.

Tak ako každý rok, tak aj tento sme za 
pomoci  obecného úradu poriadali fa-
šiangy. Snažíme sa dodržiavať tradície 
našich predkov, aby sme na ne nezabud-
li. Ráno sme začali zabíjačkou a sprie-
vodom masiek po dedine. Kým masky 
zabávali dedinčanov, pri obecnom úrade 
sa vyrábali zabíjačkové výrobky. Na obed 
sa podávala kapustnica, varené víno a čaj 

Z činnosti DHZ Strečno
s rumom. Večer sa na tanečnej zábave 
zabávala celá dedina, ochutnali sme za-
bíjačkové výrobky a praženicu. Zatanco-
vali sme si lopatkovec , o polnoci sa po-
chovala basa a vylosovala tombola. Na 

svitaní sme sa rozišli domov. Týmto by 
sme chceli poďakovať našim občanom 
a sponzorom, ktorí podporili sprievod 
masiek a podieľali sa na dobrej nálade 
fašiangov.                    Výbor DHZ Strečno
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   Z našej školy

Každoročne sa uskutočňuje súťaž 
v prednese poézie a prózy s názvom 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V tom-
to školskom roku bola pre chorobnosť 
účasť nižšia, preto sa v poslednej kategó-
rii udelilo len jedno miesto. V porote 
boli pani učiteľky S. Brünnová, L. Jozefo-
vá, J. Pratáková. Reprezentovať našu ško-
lu v okresnom kole bude Jakub Kubička 
(2. tr.) a Dominik Hurka (9.B). 

Súťažilo sa v troch kategóriách.
I. KATEGÓRIA  (2. – 4. ročník)

POÉZIA
1. miesto – Jakub Kubička (2. tr.)
2. miesto – Nela Pratáková (4. tr.)
3. miesto –Alena Dubovská (3. tr.)

PRÓZA
1. miesto – neudelené
2. miesto – Viktória Benedigová (4. tr.)
3. miesto – Kristína Trnovcová (4. tr.)

II.KATEGÓRIA ( 5. – 7. ročník)
POÉZIA

1. miesto –  neudelené
2. miesto – Marek Praták (5. tr.)
3. miesto – Kristína Zajacová (5. tr.) a
                    Filip Vereš (6. tr.)
Čestné uznanie: Timea Ovečková (6. tr.)

PRÓZA
1. miesto – neudelené
2. miesto – Emma Troščáková (7. tr.)
3. miesto – Tamara Prieložná (6. tr.)
Čestné uznanie: Elena Kazimírová (6. tr.)

III. KATEGÓRIA ( 8. – 9- ročník)
PRÓZA

1. miesto – Dominik Hurka ( 9. B)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Školský parlament si pre nás pripravil 

vo fašiangovom období zaujímavú  sú-
ťaž. Každá trieda si mala pripraviť neja-
kú masku/ škrabošku. Najkrajšie masky 
boli v týchto triedach:

1. stupeň
1. miesto – 2. trieda a 1.B
2. miesto – 4. trieda a 1.A
3. miesto – 3. trieda

2. stupeň
1. miesto –  6. trieda
2. miesto – 5. trieda
3. miesto – 7. trieda

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Naša škola sa zapojila do súťaže Či-

Nový rok sme odštartovali naplno. Od januára sme stihli zažiť zaujímavé veci. Pozrite 
sa, ako sme pracovali v mesiacoch január a február.

tateľský oriešok. Výsledky  tejto súťaže 
budú zverejňované na internete. Pričiniť 
sa o ich výhru môžete aj vy tým, že ich 
podporíte svojím hlasom na facebooku.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Exkurzia - UNIZA 
Masters
Dňa 16.2.2018 sa naši piataci a šiestaci 

na pol dňa stali vysokoškolákmi. Vďaka 
pani Kazimírovej a pod vedením  učite-
ľov p. uč. Leščinskej a p. učiteľa Klocáňa  
spoznávali svet multimediálnej  techni-
ky, vyskúšali  si prácu v televíznom aj 
nahrávacom štúdiu, otestovali najnovšie 
PC, PS hry, pohybovali sa vo virtuálnej 
realite a na vlastnej koži odskúšali bio-
metrické merania životných funkcií. 
Taktiež sa na umelom „človeku“ pokúsili 
o oživenie pri zástave srdca a veru, nebo-
lo to jednoduché. 

Ďakujeme Žilinskej univerzite za mno-
ho nových zážitkov.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Lyžiarsky výchovno 
– vzdelávací výcvik
V dňoch 12. – 16.2.2018 absolvovali 

žiaci 6. – 8. ročníka lyžiarsky výcvik v 
Snowlande vo Valčianskej doline. Denne 
sme dochádzali autobusom do lyžiarske-
ho strediska a spoločne s inštruktormi 
– K. Srnečkovou, S. Pollákovou, P. Ober-
tom a P. Zrelicom – sme brázdili svah. 
Zo šiestich nelyžiarov sa  stali šikovní 
lyžiari. Počasie nám prialo, snehu bolo 
dosť a dobrá nálada neutíchala. V piatok 
sme si zmerali silu a rýchlosť v pretekoch 
a okrem diplomov sme všetci získali 
snežné uznania. Spokojní, plní zážitkov 
sme sa bez zranení vrátili domov užiť si 
jarné prázdniny.

Pripravili L.Jozefová a J.Prataková
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V mene našej školy i v mene obce Strečno 
Vás chceme poprosiť o hlas v súťaži týžden-
níka My Žilinské noviny - Najlepší projekt 
roka 2017, kde sme nominovaní. Hlasovací 
kupón, ktorý nájdete v týždenníku, môžete 
priniesť i k nám do školy. Ten spolu s os-
tatnými hlasmi naraz odošleme. Pomôžete 
tak zviditeľniť náš výnimočný projekt a zá-
roveň máme šancu získať výhru. Čím viac 
kupónov pošleme, tým je šanca na úspech 
väčšia. Najlepším dielam MY Žilinské no-
viny zabezpečia medializáciu, aby sa dobrý 
chýr o nás dostal čo najďalej. Veríme, že 
práve na nás sa usmeje šťastie.

Číslo 4. Rozprávková dedina v Strečne
Nástenná maľba na murovanom plote sa 

nachádza priamo pri vstupe do Strečna. 
Majiteľ plotu oslovil k spolupráci Základ-
nú školu SNP Strečno, ktorá túto výzvu s 
radosťou prijala. Realizačný tím vybraných 
dievčat z 8. a 9. ročníka pod vedením uči-
teľky M. Moravčíkovej sa posledný septem-
brový týždeň venovali tvorbe „Rozpráv-
kovej dediny“. Zobrazili na nej dominanty 
obce, ako napríklad hrad Strečno, či Pa-
mätník francúzskych partizánov. A tak sa 
z fádnej steny stal pútavý, žiarivý a domi-
nantný prvok dediny.

Milí rodičia a priatelia Základnej ško-
ly SNP v Strečne, 

aj tento rok sa obraciame na vás s 
prosbou o poukázanie 2% vami zapla-
tenej dane. Táto čiastka, v prípade, že 
ju nikomu nepoukážete, ide do štátne-
ho rozpočtu. Týmto spôsobom môžete 
podporiť našu školu a napomôcť zlep-
šeniu hmotných podmienok pre vyu-
čovanie Vašich detí.  

2% zo zaplatenej dane získavame pro-
stredníctvom Nadácie Spoločne pre 
región, čo nám šetrí veľké množstvo 
administratívnej práce. Nadácia Spo-
ločne pre región nám poukázané � -
nancie vždy posiela na náš sponzorský 
účet. Nadácia pri odovzdávaní „pou-
kazov“ losuje spomedzi zúčastnených 
organizácií. Vylosovaný subjekt spon-
zorsky podporí ďalšími � nanciami. 
Bližšie informácie o postupe darovania 
2% z dane nájdete na našej internetovej 
stránke. 

Prehľad získaných prostriedkov z 2% 
z dane za uplynulé dva roky a ich vy-
užitie:

V októbri 2016 nám boli poukázané 
� nancie z 2% v hodnote: 1.349,32 € .

Peniaze sme využili na:
- nákup nových lavíc (október 2016),
- oprava 1. tried: oprava stien, vyma-

ľovanie, plávajúca podlaha (júl – au-
gust 2017)

- učebné pomôcky a potreby (október 
2017),

- hračky do ŠKD (december 2017).
V októbri 2017 nám boli poukázané 

� nancie z 2% v hodnote: 9.658,17 €.
Peniaze plánujeme použiť najmä na:
- nákup a modernizáciu IKT urče-

ných na vyučovací proces, napr. inte-
raktívne tabule (termín: jar 2018),

- nákup nevyhnutných učebných po-
môcok (termín: priebežne)

- oprava tried, revitalizácia triedneho 
nábytku (termín: leto 2018),

- � nančná spoluúčasť školy v projek-
toch vypisovaných MŠ SR, poprípade 
inými inštitúciami. 

Vopred vám ďakujeme za vašu pod-
poru našej školy a vašich detí.

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ ZŠ SNP Strečno

Milí rodičia, priatelia a podporovatelia 
našej školy,

aj touto cestou by sme sa Vám chceli 
poďakovať za podporu našej školy pros-
tredníctvom 9. ročníka reprezentačného 
plesu Základnej školy SNP Strečno. 

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí 
obetovali čas, námahu alebo � nancie na 
organizáciu plesu. Ďakujeme pracovní-
kom školy, ktorí sa zapojili do organizá-
cie akcie. Ďakujeme aj našim súčasným 
i bývalým žiakom a rodičom, ktorí nám 
pomáhali a bez nich by realizácia plesu 
nebola možná. Veľká vďaka patrí členom 
ĽH Parta, žilinským mažoretkám Dia-
na a všetkým vystupujúcim, ktorí nám 
spestrili zábavu. Ďakujeme jednotliv-
com, ale aj podnikateľským subjektom, 
ktorí darovali ceny do tomboly. V nepo-
slednom rade ďakujeme všetkým tým, 

9. školský ples
ktorí sa prišli zabaviť a  podporili účel 
plesu. Viacerí rodičia aj napriek tomu, že 
sa nezúčastnili plesu, poslali dobrovoľný 
príspevok. Ďakujeme aj požiarnikom, 
ktorí nám � nančne prispeli na výzdobu 
sály.

Výťažok plesu po odpočítaní všetkých 
nákladov je 987,77 €. Všetky tieto pro-
striedky použijeme pri nákupe sľúbenej 
interaktívnej tabule.  

Ešte raz ďakujeme.
kolektív ZŠ SNP Strečno

Nový  rok 2018 sme  začali noblesne  
Dlhé  týždne príprav  sa v januári zú-

ročili krásnou oslavou vyslobodenia 
Snehulienky statočným princom. Výjav 
z tohto príbehu vítal všetkých plesujú-
cich a jeho originalita ich vrátila do det-
ských čias plných rozprávok a veselých 
príbehov. O vytvorenie príjemného, no 
hlavne krásneho prostredia sa za po-
moci rodičov a priateľov školy pričinili 
pani učiteľky Aďka Kopasková  a  Kat-
ka Pratáková. Menovite treba spomenúť 
p.Petra Obertu , p.Romana Kontšeka, 
p.Karolínu Horváthovú, p.Vlada Ober-
tu , p.Zuzku a Tibora Hanuliakových, 
p.Dášku a Romana Balogových, p.Mo-
niku Obertovú , p.Danku Špalkovú , 
Martinku Hanuliakovú, no hlavne pani 
kuchárky z našej MŠ, ktoré nám ako 
vždy  pripravili veľmi chutné pohoste-
nie. O zábavu sa postarala naša dvorná 
kapela  SUNNY MUSIC, ktorá sa stala 
hlavným sponzorom našej rozprávkovej 
noci. A tu nesmieme zabudnúť a srdeč-
ne poďakovať všetkým ostatným spon-

zorom, ktorí venovali ceny do tomboly. 
Zisk z nej, ako aj výťažok z celého plesu, 
sme využili na  zakúpenie interaktívnej 
tabule do 1.triedy, triedy Žabiek. Vyba-
vili sme tak poslednú triedu v oblasti di-
gitálnych technológií. Naše poďakovanie 
patrí aj všetkým účinkujúcim v progra-
me, ktorým sa pričinili o spríjemnenie 
večera : členom tanečného klubu Aknela 
z Martina, ľudovej hudbe Parta zo Streč-
na a členom nášho ochotníckeho divad-
la, ktorí pod vedením režiséra Silvestra 
Trnovca dokázali rozosmiať ozaj každé-
ho. Ešte raz všetkým ďakujem za umož-
nenie zorganizovať tak skvelú akciu, kto-
rá už 4.rok započala celoročné kultúrne 
vyžitie našich občanov, a  tak sa stala 
milou tradíciou v našej obci. Držíme si 
palce a dúfame, že sa v budúcnosti KD 
dispozične zväčší, a tak umožní našim 
rodičom stretávať sa, zabaviť a zabudnúť 
na všedné starosti spoločne vo väčšom 
množstve. Stretneme sa v januári 2019 v 
ďalšom rozprávkovom príbehu. Tešíme 
sa na vás.           Za  MŠ  v Strečne – K&P

4.škôlkarsky ples
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Milí naši diváci, rok 2017 bol pre 
nás, ochotníkov, veľmi nároč-

ný. Začiatok roka sme hosťovali po 
okolitých obciach s hrou Dokonalá 
svadba, v apríli sme si boli pozrieť na 
Novej scéne muzikál Pokrvní bratia a 
od mája sme pripravovali 90.výročie 
založenia ochotníckeho divadla.

Úspešne sme zvládli aj túto akciu. 
Od septembra sme začali nacvičovať 
hru Mozoľovci od slovenského drama-
tika Štefana Králika. Premiéra, ktorá 
bola 25.12.2017 a ďalšie predstavenia 
cez vianočné obdobie, mali pozitívny 
ohlas.

Aj keď to bola hra z 30-tych rokov 
minulého storočia, mala svoju výpo-
vednú hodnotu. Sme milo prekvapení, 
že do našej obce prichádzajú diváci zo 
širokého okolia. Určite to súvisí  s vý-
berom hry a samozrejme aj skvelými 
výkonmi našich hercov. Osvedčili sa aj 
mladí herci, ktorí dokázali, že sú rov-
nocenní s ostatnými.

V predstaveniach pokračujeme aj v 
tomto roku. V našej obci sme odohrali 
posledné predstavenie 24.2.2018, ktoré 
si prišla pozrieť aj županka Žilinského 
samosprávneho kraja pani Jurinová s 
manželom, poslanec Národnej rady SR 
pán Laurenčík a pre nás ochotníkov 
vzácny hosť, vnučka a dedička autora 
tejto divadelnej hry pani Králiková. 
Prišla k nám z Bratislavy a bola milo 

Prihláškou na 51. ročník Palárikovej 
Rakovej, národnej súťažnej prehliadky 
ochotníckych divadelných súborov s 
inscenáciami pôvodnej slovenskej dra-
matickej tvorby, chceli naši divadelníci 
využiť možnosť predstaviť svoje umenie 
i na takomto fóre.

Hra Mozoľovci slovenského autora Šte-
fana Králika a jej umelecké zvládnutie 
našim súborom boli zásadným atribú-
tom nominácie.

Súťažná prehliadka pred hodnotiacou 
porotou je isto niečo iné ako hra pred 
publikom. Tréma je však, ako uvádzajú i 
profesionáli, súčasťou každého vystúpe-
nia. Naši ochotníci majú za sebou desať 
predstavení a tie im určite dodali dosť 
správneho sebavedomia, potvrdeného 
uznaním divákmi v plných sálach. 

Obec má snahu vytvárať podmienky 
pre všeobecný rozvoj, ku ktorým patrí 
predovšetkým kultúra a vzdelanie. Je 
však na ľuďoch, ako ich využijú. Naša 
kultúra má svoje meno nielen v miest-
nom rámci. Veríme, že  termín Paláriko-
vej Rakovej (23. – 27. apríl 2018) bude 
časom celoslovenského zviditeľnia, na-
dobudnutia skúseností a motivujúcim 
podnetom našich ochotníkov do ďalšej 
práce, na ktorú sa všetci tešíme. 

/pa/

Úspešné predstavenia Divadelníkov 
vybrali na národnú 
súťažnú prehliadku

prekvapená výberom hry od jej staré-
ho otca a taktiež bola dojatá, ako sme 
ju prijali. Čakajú nás ešte predstavenia 
v Nededzi, kde hráme pre päť obcí a 
predstavenie v Stráňavach. 

Ochotnícke divadlo je veľmi náročné 
na čas, preto sa chcem úprimne po-
ďakovať všetkým, ktorí obetujú svoje 
súkromie, aby potešili vás, milí naši 
diváci. Poďakovanie patrí aj našej obci 
za pomoc a podporu. Končí naša je-
denásta premiéra a za úspech našich 
predstavení patrí poďakovanie hlavne 
vám, divákom, bez vás by nebolo naše 
ochotnícke divadlo.

Marta Pristachová
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Srdečne Vás pozývajme na program folklórnych skupín Hajovček ,  Hajov a ich 
hostí pod názvom:

„Do tej Ameriky, na tí podľesňíki...“
v sobotu 24.3.2018 o 17:00  a aj v nedeľu 25.3.2018 o 17:00  v sále KD v Strečne.
V poradí už 10.tematický program prinesie opäť nové poznanie o našej tradičnej 

ľudovej kultúre. Tentoraz o živote ľudí v obci v časoch vysťahovalectva do Ameri-
ky,  keď bolo naozaj ťažko. Aj za morom, 
ale aj doma. 

Hostia programu: Detský folklórny sú-
bor Turiec z Martina

                                 Spevácka skupina 
Jesienka zo Strečna 

Program sa realizuje s � nančnou pod-
porou OU Strečno a OZ Hajov. Poduja-
tie podporili: CVČ pri ZŠ SNP v Streč-
ne, Kúdeľná izba v Strečne, Ochotnícky 
divadelnícky súbor v Strečne, miestne 
rodiny a pamätníci, ktorí sa podelili o to 
najcennejšie. Spomienky.

Cena vstupenky 3€ 
Kontakt: Ľ. Kučerová 0903 893 008

Veľkonočné trhy
Tvorivá dielňa spod Strečna  pozýva 

na Veľkonočné trhy – podujatie spo-
jené s predajom, ktoré sa bude konať 
24. marca v priestore školského dvora 
ZŠ. 

Tematika jari a Veľkej noci bude 
stvárnená a predstavená jarnými de-
koráciami, pletením korbáčov, veľ-
konočných vajíčok a ďalšou tvorbou 
viažucou sa k tomuto ročnému obdo-
biu.

TRADÍCIE V SRDCI 2018 Pomoc 
onkologickým 
pacientom
Liga proti rakovine aj tentokrát or-

ganizuje jedinú verejnoprospešnú 
zbierku. Deň narcisov sa bude konať 
13. apríla. Každý môže pomôcť a ve-
novať príspevok na liečbu výbercom 
z radov dobrovoľníkom.

Beh 
oslobodenia

29. apríla sa 
uskutoční 34. ročník 
Behu oslobodenia 
Strečna. Bližšie 
informácie formou 
propozícií budú zverejnené na obecnej 
stránke www.strecno.sk.

Do nášho kolektívu prijmeme

 kuchárku /kuchára/
pomocné sily do kuchyne

Tešíme sa na Vás.....

www.kolibapanorama.sk  
tel.: 0903 805 838

Dňa 17.2.2018 sa v telocvični obce 
Strečno konal už 5.ročník volejbalového 
turnaja s názvom Valentínsky pohár. Je to 
akcia, ktorej sa zúčastňujú len miestni vo-
lejbalisti, ktorí si spoločne zmerali sily v 
zmiešaných družstvách (muži aj ženy). V 
posledných rokoch sú  družstvá zmieša-
né aj pokiaľ ide o vekové kategórie, keďže 
sa na tomto turnaji predstavuje z roka na 
rok okrem starších a skúsenejších volej-
balistov  aj čoraz viac mladých odcho-
vancov strečnianskeho volejbalu. V prie-

Valentínsky pohár
behu samotného turnaja nebola núdza o 
dramatické momenty, čomu nasvedčuje 
aj fakt, že takmer polovica odohraných 
setov sa nakoniec skončila najtesnejším 
možným rozdielom 2 bodov. Na turnaji 
sa predstavili 4 tímy (spolu 24 hráčov). 
Víťazmi sa napokon stali hráči (Jaro Štef-
ko, Šimon Chovanec, Dominik Haluška, 
Zorka Obertová, Peťo Funtík, Bronka 
Tichá), ktorí mali rovnaký pomer vyhra-
tých a prehratých setov (4:2) ako druž-
stvo, ktoré skončilo na 2. mieste (Maroš 
Zrelica, Tomáš Oberta, Ľubo Dikoš, Do-
minika Sokolovská, Klaudia Štadániová, 
Paťka Zrelicová), ale pomer získaných a 
stratených lôpt vyšiel lepšie v prospech 
tímu, ktorý sa tešil zo zisku víťazného 
pohára. Na 3. mieste sa umiestnili hráči 
(Peťo Večeřa, Majo Beháň, Andrej Janku-
lár, Nellka Hrbeková, Lujza Klocáňová, 
Peťo Taraba), ktorí mali rovnaký pomer 
setov (2:4) ako tím na 4. mieste (Samo 
Melo, Richard Samec, Štefan Oberta, 
Natálka Obertová, Leika Ilovská, Gabika 
Kuricová), ale taktiež mali lepší pomer 
získaných a stratených lôpt. Tento tur-
naj mal ešte jednu zaujímavosť: súčasťou 
víťazného tímu bola aj Zorka Obertová, 
ktorá sa vo veku (13 rokov a 333 dní) stala 
historicky najmladšou víťazkou niektoré-
ho zo strečnianskych volejbalových tur-
najov. Víťazom a samozrejme aj všetkým 
zúčastneným srdečne gratulujeme a pra-
jeme veľa ďalších úspechov do budúcna.

Mgr. Jaroslav Šte� o
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Ako dlho existuje AK Strečno a čo 
vás viedlo k jeho založeniu?

Náš klub pod názvom AK Strečno 
vznikol 22.12.2017 pod názvom AK 
Strečno, beháme už dlhšie, ale chce-
li sme najprv dosiahnuť nejaké dobré 
výsledky, ktoré by nás k založeniu mo-
tivovali, a to sa nám aj podarilo.

Zúčastňujete sa množstva pretekov. 
Určite najznámejším je MMM v Ko-
šiciach. Maratón je atletický vrchol, 
končia nimi každé OH, ale zvládnuť 
ho vyžaduje u každého systematickú 
prípravu. Koľko to trvalo vám?

Michal+Milan:  To je u každého in-
dividuálne, pretože musíte rozlíšiť, či 
to chcete iba odbehnúť alebo chcete  
dosiahnuť aj nejaký dobrý čas. Pokiaľ 
to chcete iba odbehnúť, stačí sa pripra-
vovať tak dva až tri mesiace pred pre-
tekmi. My keď sme chceli dosiahnuť aj 
dobrý čas, tak sme sa na takéto preteky 
pripravovali aj celý rok.

Atletický klub Strečno
Rekreačný šport v rôznych formách je súčasným životným štýlom. Nie je to, resp. 

nemalo by byť iba “trendy“, ale má to byť forma aktívneho trávenia voľného času. 
Každý má možnosť nájsť si to svoje. Môžeme sledovať nepreberné množstvo aj no-
vých športov, ktoré sa svojou popularitou stávajú aj novými súčasťami už registrova-
ných, čoho dôkazom boli i napr. aj  práve skončené zimné OH.

Pohyb je prirodzenou potrebou a doba ho mnohokrát eliminuje. Čoraz viac povola-
ní má sedavý charakter, premiestňujeme sa autami, moderné domácnosti sú značne 
automatizované, ale telo či snaha byť v dobrej kondícii si pohyb vyžadujú. 

Chôdza a beh sú jeho najprirodzenejším spôsobom. Môžeme ich praktizovať sami, 
ale aj v rámci rôznych spolkov, klubov , združení a pod. Náš turistický oddiel Uhlík 
za svoj nie dlhý čas má už sto členov. Okrem nich a ďalších o� ciálnych - futbalu, stol-
ného tenisu, volejbalu a lyžiarov registrujeme tiež viac individuálnych, rôznorodých 
športových aktivít, ktorým by sme chceli tiež v budúcnosti venovať pozornosť. 

V súčasnosti vznikol Atletický klub Strečno, ktorý je príležitosťou pre tých, ktorí si 
chcú dať „do tela“, zostaviť si vlastný či skupinový tréningový program a tiež sa zú-
častňovať pretekov. Jeho zakladateľmi sú Michal Belko, Milan Bača, Jozef Sokolovský, 
Alena Sokolovská, Štefan Solár a Jakub Slávik.  Iniciátormi boli Michal s Milanom, 
ktorí mám činnosť a zámery priblížili.

Reprezentujete Strečno aj na  ďalších 
pretekoch, ktoré sú tiež významnými v 
rámci slovenského atletického kalendá-
ra.

Michal+Milan:   V priebehu roka sa 
zúčastníme  36 rôznych  pretekov, ale 
samozrejme medzi tie najvýznamnej-
šie patria ČSOB maratón v Bratislave, 
Rajecký maratón a spomínaný MMM 
v Košiciach, ktorý je v rebríčku sveto-
vej atletickej federácie  na jedenástom 
mieste. Pred ním sú už len maratóny ako 
Berlín, Dubaj, Soul, Rím, Sevilla, Ham-
burg, Rotterdam, Tokio, Londýn a Paríž 
. Takže netreba chodiť po celej Európe, 
aby ste sa zúčastnili kvalitných pretekov.  

Aké sú najvýznamnejšie úspechy vás 
a vašich členov, alebo ktoré si najviac 
ceníte? 

Michal+Milan:  Určite to je tretie miesto 
v r.2017 v štafetovom behu na MMM v 
Košiciach zo 128 štartujúcich družstiev 
(Milan Bača, Michal Belko, Tomaš Lu-

tišan, Tomáš Vavrík),  ďalej prvé miesto  
Žilinskej bežeckej lige (ŽBL) v kategórii 
do 29rokov v  2016 (Michal Belko), prvé 
miesto  Žilinskej bežeckej lige v kategórii 
do 29rokov v  roku 2017 (Michal Belko), 
tretie miesto v Žilinskej bežeckej lige v 
kategórii do 39 rokov (Milan Bača).

Pripravujete sa systematicky, alebo 
váš tréningový plán sa prispôsobuje 
možnostiam?

Snažíme sa pripravovať systematicky, 
ale keďže chodíme aj do roboty, tak to 
máme časovo dosť  náročné, takže sa z 
časti musíme prispôsobiť aj možnos-
tiam, ktoré mame k dispozícií.

Strečno a jeho okolie má pestré a vý-
borné podmienky pre každú výkonnost-
nú úroveň. Čo z tejto ponuky využívate? 

Michal+Milan: Snažíme sa využívať 
všetky možnosti, ktoré nám ponúka 
Strečno a okolie od posilňovne, bazéna a 
sauny, ktoré sú na učilišti, až po výborné 
bežecké trasy, napr. vodné dielo, chata 
pod Suchým, Špicák alebo Polom. 

Ste organizáciou, ktorá je už o� ciál-
ne zaregistrovaná. Koľko máte členov? 
Zrejme ste otvorení každému, bez roz-
dielu veku, úrovne či pohlavia, každé-
mu, kto má rovnaké záujmy. Ako sa 
môžu pridať?

Michal+Milan: Určite nie sme  uzavre-
té združenie,  takže dvere majú otvorené 
všetky vekové kategórie, úrovne a pohla-
via. Budeme veľmi radi, keď nás bude 
čím viac. Momentálne je nás šesť aktív-
nych členov. Pokiaľ bude mať niekto záu-
jem, tak na Facebooku máme vytvorenú 
skupinu pod názvom AK Strečno, ktorej 
členom môže napísať a my sa mu určite 
ozveme 

Jediným organizovaným atletickým 
podujatím u nás je Beh oslobodenia. 
Váš príklad a činnosť môže byť motivu-
júcim pre vyššiu účasť na preteku, ktorý 
bol niekedy iba behom Strečňanov. Zú-
častníte sa? A čo by ste váhajúcim, ktorí 
sa možno stanú neskôr i vašimi členmi, 
odkázali? 

Michal+Milan: Keďže je to nám naj-
bližší pretek, dovolíme si povedať, že z 
nášho tímu sa určite všetci zúčastníme. 
A čo odkázať ostatným? Nie je nad ten 
pocit v cieli po dobehnutí jedného z naj-
krajších behov v Žilinskej bežeckej lige.

pripravil P.Albrecht
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Už každoročne ObFZ Žilina  organizuje vyhlásenie najlepšej jedenástky roka , ako i 
zaslúžilých funkcionárov, trénerov  i rozhodcov.  V minulosti sa z takéhoto ocenenia 
tešili i naši zanietenci, a to p. Ján Zaťura a p. Daniel Taraba st.  I tento rok sa 12.1.2018  
v hoteli Slovakia konal Ples futbalistov, v rámci ktorého vyhlásili  najlepších   za rok 
2017. Za najlepšieho trénera mládeže bol  na návrh TMK schválený VV OBFZ Žilina  
a ocenený na spomínanom plese náš tréner prípravky a mladších žiakov  p. Peter 
BEHÁŇ, ktorý aj napriek  svojmu zdravotnému hendikepu   sa bezmála už 5 rokov 
venuje výchove našich malých futbalistov. Spolu s rodičmi týchto malých detí a v 
spolupráci s FK Strečno  organizuje turnaje , tréningový proces i sústredenia pre ma-
lých talentov. V závere roka 2017  sa zúčastnili  akcie - 3.ročník turnaja prípraviek  „O 
pohár predsedu ObFZ Žilina „  v kategórii U-10 . Za účasti 15 mužstiev obsadilo naše 
mužstvo 11. miesto. Hlavný cieľ – dostať deti od počítačov k pohybu- bol splnený , 
veď turnaja sa zúčastnilo až 182 detí.

Touto cestou treba poďakovať Petrovi Beháňovi za  zaslúžilú a obetavú prácu. Mys-
lím, že odmena je v správnych rukách.                                                           Štefan Tavač

Tréner mládeže

Peter Beháň so svojou manželkou a predsedom SsFZ p. Jozefom Paršom a prezidentom SFZ p. 
Jánom Kováčikom

V pondelok 12.2.2018 sme sa rozlúčili s naším dlhoročným futbalistom Jánom 
Samcom, ktorého sme všetci poznali pod pseudonymom „Kejo“. Pamätáme si ho ako 
pána futbalistu s brilantnou technikou a dobrými streleckými schopnosťami, bol dl-
horočnou oporou FK Strečno , zahral si i krajské majstrovstvo v susedných Stráňa-
vách.  Po ukončení aktívnej futbalovej kariéry hrával ešte za miestnych Medveďov a 
ako divák nevymeškal ani jeden domáci zápas nášho Áčka. Známe boli jeho komen-
táre na adresu terajších hráčov.  Ďakujeme Ti, Kejo, za tvoj prínos v histórii nášho 
futbalu. Odpočívaj v pokoji.                                                                             Štefan Tavač

Jano vo futbalovom nebi

V podrepe piaty zprava, na stretnutí starých pánov pri oslavách 80-teho výročia futbalu v našej obci

Dospelí – V.liga skupina A - M
Dorast – IV.liga skupina A - D

Žiaci – II.A trieda - Ž
14.kolo 

25.3. o 15:00 M VARÍN - STREČNO
24.3. o 14:00 D VARÍN - STREČNO
 1.5 o 10:00 Ž MOJŠ-STREČNO

15.kolo
1.4. o 15:30 M STREČNO – BELÁ
31.3. o 15:30 D STREČNO–OŠČADNICA
8.5. o 10:00 Ž STREČNO-L.LÚČKA

16.kolo 
8.4. o 15:30 M R.TEPLICE - STREČNO
8.4. o 10:00 D KNM B – STREČNO
8.4. o 13:30 Ž KUNERAD-STREČNO

17.Kolo
15.4. o 15:30 M STREČNO - RAJEC
14.4. o 15:30 D STREČNO – RAJEC
15.4. o 13:30 Ž STREČNO – ĎURČINÁ

18.kolo 
22.4. o 16:00 M ZBOROV- STREČNO
21.4. o 16:00 D ZBOROV – STREČNO
22.4. o 10:00 Ž D.TIŽINA- STREČNO

19.kolo
29.4. o 16:00 M STREČNO – VYS. n/Kys.
28.4. o 16:00 D STREČNO – K.PORUBA
29.4.o 14:00 Ž STREČNO – K.PORUBA

20.kolo
6.5. o 16:30 M SKALITÉ – STREČNO
5.5. o 14:00 D STRÁŇAVY – STREČNO
6.5. o 10:00 Ž TRNOVÉ - STREČNO

21.kolo
13.5. o 16:30 M VIŠŇOVÉ – STREČNO
12.5. o 14:00 D VIŠNOVÉ – STREČNO
13.5. o 10:00 Ž VIŠŇOVÉ – STREČNO

22.kolo - Hody (hrá sa v sobotu)
19.5. o 15:30 M STREČNO – ŠTIAVNIK
19.5. o 13:00 D STREČNO  - RADOĽA
19.5. o 10:00 Ž STREČNO – LIETAVA

23.kolo 
27.5. o 17:00 M ČIERNE – STREČNO 
26.5. o 17:00 D SKALITÉ – STREČNO
27.5. o 10:00 Ž PODHORIE-STREČNO

24.kolo 
3.6. o 17:00 M STREČNO - RUDINSKÁ
3.6. o 14:30 D STREČNO -ST.BYSTRI-
CA
3.6. o 10:00 Ž STREČNO – STRÁŽA

25.kolo 
10.6. o 17:00 M PREDMIER – STREČNO
9.6. o 14:00 D PODVYSOKÁ-STREČNO
10.6. o 10:00 Ž BABKOV - STREČNO

26.kolo
17.6. o 17:30 M STREČNO–TURZOVKA
 16.6. o 17:30 D STREČNO – VYS. n/Kys.
16.6. o 10:00 Ž STREČNO – TURIE

Rozpis zápasov 
FK STREČNO

jar 2018
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 15. marca 2018 v náklade 

300 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

Žiaci
V mužstve starších žiakov došlo v 

priebehu januára k zmene trénerov, na-
miesto trénera Vojtecha Obertu prevzal 
taktovku nad mužstvom starších žiakov 
nový tréner Tomáš Trpiš. 

Vojtovi za odvedenú prácu ďakujeme a 
prajeme, nech sa mu v športovej kariére 
darí.

Nový tréner spolupracuje s trénerom 
Rasťom Repáňom, ktorý vedie mužstvo 
mladších žiakov. 

Tréneri sa spoločne pustili v zime do 
práce a zatiaľ sú ich dojmy prevažne 
kladné.  

Hráči,  ktorí trénujú,  chcú na sebe pra-
covať a účasťou potvrdzujú,  že majú o 
šport a futbal záujem. Priemerná účasť 
na tréningoch je okolo 15 hráčov. Trénu-
je sa  prevažne v hale v Strečne, utorky 
, piatky a soboty. Tréneri sa zamerali na 
zlepšenie kondície, ale aj hernej činnosti 
jednotlivcov.  „ Veľa pracujeme na pri-
hrávkovej činnosti.  Absolvovali sme 
turnaj v Martine, kde sme si zmerali 
sily so staršími chlapcami a kde sme si 
overili, na čom potrebujeme zapracovať. 
Podľa počasia by sme chceli v marci za-
čať postupne trénovať aj  vonku.  Plánu-
jeme  minimálne 2-3 prípravné zápasy“, 
prezradil nám svoje plány tréner Trpiš.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dorast

Družstvo dorastu v zimnej prestávke 
spojilo svoje tréningy s mužmi, kvôli s 
slabšej účasti hráčov. Takto si hráči pre-
veria, ako sú na tom kondične,  a tak je 
zaručená kvalita tréningu. Uvidíme, ako 
sa chlapci pred jarnou časťou zmobili-
zujú. Bolo by potrebné, aby sa hráči na 
jarnú časť lepšie pripravili po kondičnej 
a aj hernej stránke.  Potrebovali by sme 
doplniť, resp. rozšíriť káder, lebo je nás 
v družstve dorastu menej a sezóna je ná-
ročná a dlhá. Preto ak niektorí chlapci 
zvažujú, že by chceli hrávať futbal, pri-
dajte sa k nám, každý má dvere otvorené 
a určite si zahráte v dostatočnej miere. 
Trénujeme v utorok  v telocvični a vo 
štvrtok na ihrisku v Strečne. 

Tréner Róbert Benedig 

Muži
Mužstvo mužov naďalej pracuje pod 

vedením trénera Mareka Mazáka.  Muž-
stvo po jesennej časti opustil Vojtech 
Oberta, prestúpil do klubu Terchová.

Po porade v klube a hráčskej schôdzi 
sme sa dohodli, že naše rady potrebuje-
me doplniť  vzhľadom na úzky káder.

Súťaž V.liga sever je tento ročník po-
riadne vyrovnaná. Rozdiely bodov sú 
minimálne. Jarná časť bude nesmierne 
náročná. 

Našou snahou je, aby sa Strečno nachá-
dzalo v prvej polovici tabuľky.

Príchody : brankár Matej Matejčík z 
mužstva  Stráňavy, Michal Bielik – z 
mužstva Varín, Daniel Labuda a Marek 
Padala z Rajeckých Teplíc. Po vzájomnej 
dohode hráča a oboch klubov  ukončil 
Tibor Kašjak hosťovanie v Turzovke a 
zapojil sa do zimnej prípravy v našom 
mužstve.

Všetkým hráčom prajeme hlavne zdra-
vie a veľa chuti do športovej činnosti.

Mužstvo začalo prípravu v polovici ja-
nuára. Naplánovaných je 6 prípravných 
zápasov prevažne na ihriskách s umelou 
trávou v blízkom okolí. Zatiaľ sme odo-
hrali dva prípravné zápasy:

FK Tatran Cementáreň Ladce (5.liga 
ZSFZ)  – FK Strečno s výsledkom 2:2,  za 
naše mužstvo skóroval Peter Ilovský , +1 
vlastný gól si dal súper, hralo sa na ume-
lej tráve Považská Bystrica.

Dynamo Príbovce (1. trieda TFZ) – FK 
Strečno  výsledkom 1:8, góly  4x Kašjak, 
3 x Melo, 1 x vlastný.

Dňa 3.3.  odohrali prípravný zápas naši 
muži:

FK Strečno-ŠK Gbeľany 3:1 
Góly: Bielik, Melo, Sokolovský

V tomto zápase sme nastúpili bez via-
cerých hráčov základnej zostavy a s 
hráčmi dorastu. Napriek tomu chalani 
podali dobrý výkon a dorastenci tiež. 
Výsledok mohol byť aj vyšší, keďže šan-
cí bolo dosť. Chalani po celý zápas hru 
kontrolovali a súper sa k lopte dostal len 
sporadicky. Prvý gól padol po našej ľavej 
strane po prieniku Kašjaka a pohotovej 
dorážke Bielika. Druhý gól padol po pe-
nalte nariadenej po zákroku na Kašjaka. 
K zahrávaniu sa postavil Jožo Melo, kto-
rý na prvýkrát nedal, ale brankár loptu 
vyrazil iba pred seba a Jožo svoj pokus 
dokopol predsa len do brány. Náš tretí 
gól padol po rohu, keď sa presadil Peťo 
Sokolovský. Ďalší prípravný zápas by 
sme mali odohrať v sobotu 10.3. na ih-
risku Tatran Turany o 14:00. Ďakujeme 
týmto aj fanúšikom, ktorí sa dostavili v 
slušnom počte.

Ďalšie zápasy 28.2. proti KNM na ich 
umelej tráve, 3.3. na umelej v Strážove 
proti Gbeľanom, 10.3. Tatran Turany – 
na prírodnej tráve v tTuranoch (podľa 
počasia), 13.3. – doma na pomocnom 
ihrisku v Strečne  proti výberu ŽSR.

Jarná časť sezóny  sa začína v nedeľu 
25.3. zápasom vo Varíne o 15:00 hod.

FK Strečno, predseda Róbert Benedig 

FK Strečno chce poprosiť svojich 
priaznivcov a fanúšikov :

Venujte svoje 2% z daní pre FK Streč-
no. Získané prostriedky budú vynalo-
žené na zlepšenie materiálno- technic-
kého vybavenia hlavne mládežníckych 
družstiev. 

Kontakt: Róbert Benedig, 0903503194, 
robert.benedig@gmail.com

Vopred ďakujeme.
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Dňa 12.2.2018 sa uskutočnilo 25.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce p. 
Lingeš, zapisovateľka: Beáta Badibango-
vá. Hostia: Ing. Július Ilovský, ospravedl-
není poslanci: Ing. Róbert Benedig, 

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.148/A volí overovateľov 

zápisnice: Mgr. Erika Kubová, Peter 
Oberta. Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-2.

Uznesením č.148/B volí návrhovú ko-
misiu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo,  p. 
Štefan Oberta. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.149 schvaľuje program 
25.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.

2. Kontrola uznesení
a) OPS zabezpečil nákup dlažby na 

chodník na Sokolskú ulicu k SIP ŽSR.
b) OPS bola zadaná požiadavka na 

osadenie chýbajúceho zrkadla pri Mário 
bare na Ulici mládeže. 

Uznesením č.147/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3. Schválenie VZN č.1/2018 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

Obecné zastupiteľstvo
dieťa v školských zariadeniach

Obci vyplýva v zmysle paragrafu 6 
odst.12 pís. c) a f) zákona 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve prijať VZN,  účelom ktorého 
je určiť výšku poskytnutia a spôsob po-
užitia dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa MŠ a ďalších školských zariadení. 
Návrh VZN č.1/2018 bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce dňa 26.1.2018. Obci bola doručená 
žiadosť OZ Inštitút zdravého vývinu,  Za 
záhradami 548, 013 24 Strečno  o úpra-
vu rozpočtu na rok 2018 vo výške 88% 
normatívu určeného na dieťa v pora-
denskom zariadení. Obec k predmetnej 
žiadosti požiadala o odborný výklad 
Školský úrad Varín, z ktorého vyplynulo, 
že obec nie je zriaďovateľom CŠPP, preto 
pre obec to nie je záväzné a je to origi-
nálnou kompetenciou obce. V návrhu 
VZN je určená výška dotácie na mzdu a 
prevádzku SCŠPP na rok 2018 vo výške 
54 tis. Eur tak, ako zriaďovateľ uvedené-
ho centra požadoval v zmysle žiadosti zo 
dňa 13.11.2017.  

Uznesením č.147/2 OZ  berie uvedenú 

Nielen prostriedky z europrojektov, 
ale aj výrazný vlastný vklad sa premietol 
do praktického ukončenia vzhľadu kul-
túrnej zóny pri kultúrnom dome. OPS 
Strečno už na jeseň vykonával doplnko-
vé terénne práce k ukončeniu investičnej 
časti projektu Folklór, remeslá a kulinár-

Obnova priestorov pri kultúrnom dome
stvo – špecifi cké prvky na podporu ces-
tovného ruchu.

Už vtedy sa obec rozhodla funkčne a 
esteticky dokončiť toto dielo nad rámec 
rozpočtu umožneného projektom.

Projekčná kancelária ho navrhla kom-
Pokračovanie na 3 strane »

Deň Zeme
Vznikol ako reakcia na rozsiahle po-

škodzovanie životného prostredia. Ini-
ciátorom bol environmentálny aktivista, 
senátor Spojených štátov z Wisconsi-
nu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal 
oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je 
každoročne 22. apríla pripomenúť si 
našu závislosť na Zemi. Potrebou uve-
domenia si, že zemské zdroje nie sú ne-
vyčerpateľné, a preto sa treba venovať 
otázkam životného prostredia a pros-
tredníctvom spoločného celosvetového 
úsilia chrániť jej poklady pre budúce ge-
nerácie ľudí a ostatných žijúcich tvorov.

V Strečne sa pravidelne k iniciatívam 
na ochranu nášho životného priestoru 
pripájajú organizované akcie školy, Zvä-
zu telesne postihnutých a Rybárskeho 
zväzu.

Zvlášť prostredie okolo rieky je ne-
gatívnou vizitkou. Nie priamo nás, ale 
obyvateľov jej horného úvodia, čo sa 
prejavuje nielen na brehoch v zátokách, 
ale predovšetkým v ústí vodného diela, 
ktoré je v našom katastri.

Naši rybári i v tomto roku môžu kon-
štatovať, že v úsilí o zachovanie pros-
tredia pre budúcnosť súčasná generá-
cia nepokročila. Takmer tridsať členov 
združenia čistilo ľavý breh Váhu od zá-
toky vodného diela po hrad a hradský 
potok. Aj keď je to neveľká časť toku, 
naplnili z jej naplavenín šesť plne nalo-
žených prívesných vozíkov... S obsahom 
pre normálneho človeka neprijateľným 
či nepochopiteľným – nábytok, pneu-
matiky, nepotrebné vybavenie domác-
ností, plast v najrôznejších podobách a 
pod.

Telesne postihnutí, deti zo ZŠ a tech-
nický personál OÚ upravovali a  zbierali 
odpadky v miestnom parku, na ktorého 
stav a čistotu by sme mali dbať viac.  /pa/
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informáciu na vedomie.
Uznesením č.150 OZ schvaľuje VZN 

č.1/2018 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa v školských za-
riadeniach. Hlasovanie:  7-0-0-2.

4. Schválenie prvej zmeny rozpočtu 
na rok 2018

Dňa 31.1.2018 zasadala finančná ko-
misia, kde bolo vysvetlené, že pôvodný 
rozpočet bol zostavovaný podľa prognó-
zy z roku 2017. Keďže boli už zverejnené 
východiskové štatistické údaje a rozpoč-
tované podiely obcí a VÚC na výnose z 
daní príjmu FO na rok 2018, môžeme v 
príjmovej časti rozpočtu tejto položky 
rátať so sumou 895 207 €, čo je o 70 207 
€ viac ako bol plánovaný príjem. Okres-
ným úradom Žilina boli upravené fi-
nančné prostriedky pre ZŠ (na lyžiarsky 
kurz, školu v prírode a asistenta učiteľa). 

Uznesením č.147/3 OZ  berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

Na základe uvedených skutočností 
sa komisia dohodla na úprave výdav-
kov rozpočtu a financovania školských 
zariadení podľa návrhu VZN. Zvyšné 
prostriedky navrhuje rozdeliť na dobu-
dovanie chodníka na Sokolskej ulici po 
SIP ŽSR, na predĺženie kanalizácie na  
Lesnej ulici, na projektové dokumentá-
cie, na autobusové zastávky a na údržbu 
a osvetlenie telocvične. 

Uznesením č.151 OZ schvaľuje prvú 
zmenu rozpočtu na rok 2018. Hlasova-
nie:  7-0-1-1.

5.  Rôzne
1. Starosta informoval poslancov o ne-

schválení dotácie z kapitol MV SR na 
prístavbu požiarnej zbrojnice – garáž. 

Uznesením č.147/4 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

2. Starosta obce informoval zúčastne-
ných o pripravovaných projektoch a zá-
meroch cezhraničnej spolupráce.

a) mikroprojekt Interreg V-A SK – CZ, 
náplňou bude kultivácia revitalizovanej 
zóny pri KD na zvýšenie atraktívnosti a 
predstavenie prírodného a kultúrneho 
dedičstva (mobiliár a propagácia).

b) projekt podpora rozvoja športu na 
rok 2018, náplňou projektu bude

I. Detské ihrisko pri MŠ 
II. Nákup športovej výbavy pre FK  
c) veľký projekt - program spolupráce 

Interreg V-A SR – ČR, zameranie výzvy 
- rekonštrukcia súčastí cestných komu-
nikácií – cestných prvkov (mosty, pod-
jazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštev-
nosti kultúrnych/prírodných pamiatok 
najmä formou verejnej dopravy.

Uznesením č.147/5 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3) Starosta informoval o doručení žia-
dosti firmy Domašín s.r.o. v zastúpení 
Eduarda Kadašiho o súhlas na prevádz-
kovanie  letnej terasy v čase od 1.5.2018 
– 30.9.2018. Kontrolór obce konštatoval, 
že žiadosť nie je úplná. Predmetnou žia-
dosťou sa bude OZ zaoberať po doplnení 
na najbližšom zasadnutí OZ.

Uznesením č.147/6 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

Diskusia:
p.Klocáň - poďakoval za nákup dlažby 

pre chodník na Sokolskej ulici k SIPke, 
informoval sa na cenu položenia – cca 
25 tis. Eur

p.Badibangová - informovala sa o mož-
nosti reklamy pre súkromné subjekty 
poskytujúce ubytovanie v obci Strečno 
na web stránke obce. Komisia pre ces-
tovný ruch pripraví a osloví všetky sub-
jekty poskytujúce ubytovanie s takouto 
možnosťou.

p.Ďurčo - vzniesol požiadavku na 
umiestnenie dopravnej značky pri výjaz-
de z parkoviska autocampingu  pri kríži

p. Peter Oberta - informoval sa na pre-
stavbu kuchyne v materskej škôlke, či sa 
ide robiť cez letné prázdniny – starosta 
informáciu  potvrdil.

p. Monika Obertová - informovala sa 
riaditeľa OPS na plán prác na rok 2018 – 
pripraví na budúce zasadnutie OZ.

p. Štefan Oberta - informoval sa na 
predĺženie kanalizácie na Kováčskej uli-
ci – investičné aktivity na tento rok už 
boli naplánované.

Uznesením č.147/7 OZ berie informá-
cie na vedomie.

Zapísala: Badibangová Beáta
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 21.3.2018 sa uskutočnilo 26.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ. Hostia: Ing.Július Ilovský, 
Samuel Beháň, Ing. Milan Laurenčík – 
podpredseda VÚC Žilina. Ospravedl-
není poslanci: Ing.Róbert Benedig, Mgr. 
Dušan Ďurčo, Alfonz Klocáň – prišiel 
neskôr, Ing.Lingeš  hlavný kontrolór.

1.  Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.153/A volí overovateľov 

zápisnice: Mgr. Monika Obertová, Ing.
Dana Sokolovská. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Uznesením č.153/B volí návrhovú ko-
misiu v zložení: Beáta Badibangová, p. 
Štefan Oberta. Hlasovanie: z6-0-0-3.

Uznesením č.154 schvaľuje program 
26.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Starosta obce privítal Ing. Milana Lau-
renčíka, poslanca NR SR a podpredsedu 
ŽSK a udelil mu slovo. Pán podpredseda 
nám ponúkol spoluprácu a pomoc v roz-

sahu svojich kompetencií ako poslanca a 
podpredsedu Žilinského samosprávne-
ho kraja a poslanca NR SR. Informoval 
nás o vyhlásených výzvach ŽSK na do-
tácie v oblasti športu, kultúry a regionál-
neho rozvoja, ako aj prerokovaných bo-
doch zo zasadnutia zastupiteľstva ŽSK, 
ktoré sa týkali našej obce. 

OZ berie uvedené informácie na vedo-
mie.

3. Kontrola uznesení
a) Z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

vyplynula požiadavka pre komisiu ces-
tovného ruchu osloviť všetky subjekty 
poskytujúce ubytovanie s možnosťou re-
klamy na obecnej stránke. Splnenie bodu 
sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ.

b) Z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
bola vznesená požiadavka na umiestne-
nie dopravnej značky pri výjazde z par-
koviska autocampu  pri kríži, dochádza 
tam ku kolíziám vychádzajúcich áut a 
áut odbočujúcich do obce. Príslušník DI 
PZ SR navrhol osadenie značky Stop – 
daj prednosť v jazde. 

c) Riaditeľovi OPS vyplynula požiadav-
ka vypracovať plán prác na rok 2018. Na 
zasadnutí OZ všetkým poslancom roz-
dal plán činností na rok 2018.

Uznesením č.152/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

4. Odpredaj pozemku vo vlastníctve 
k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre NDS

V súvislosti s realizáciou  stavby „D1 
Dubná Skala – Turany“ je potrebné vy-
kúpiť – a majetkovoprávne vysporiadať 
aj časti pozemkov vo vlastníctve obce.

Jedná sa o pozemok o výmere  30 m2, 
ktorý je zapísaný na LV č. 4525 vedenom 
Okresným úradom Martin, katastrál-
nym odborom, pre kat. územie Vrútky. 

Výmera nášho spoluvlastníckeho po-
dielu je 1,25 m².  Podľa znaleckého po-
sudku  je určená náhrada za 1m² podľa § 
6 ods. 1 z. č. 669/2007 Z.z. na sumu 15,38 
€ za 1 m², čo v našom prípade predstavu-
je sumu 19,23 €.

Uznesením  č.155 OZ schvaľuje odpred-
aj pozemku vo vlastníctve obce Strečno 
k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre NDS. 
Hlasovanie: 7-0-0-2.

5. Zriadenie vecného bremena pre 
Stredoslovenskú distribučnú a.s.

Dňa 14.3.2018 bola doručená na obec-
ný úrad  Zmluva o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena Strečno areál 
PD-malý priemyselný park: zahustenie 
TS a NNK pre Kadaši.

Budúci oprávnený - Stredoslovenská 
distribučná, a. s. Žilina plánuje realizá-
ciu stavby (Strečno areál PD-malý prie-
myselný park: zahustenie TS a NNK 
pre Kadaši), ktorou bude dotknutý  aj 
pozemok vo vlastníctve obce Strečno. 
Na tomto pozemku je potrebné zriadiť 

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
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bezodplatne v prospech Stredosloven-
skej distribučnej, a.s. vecné bremeno  o 
predpokladanej  výmere 447 m². 

Uznesením č.156 OZ schvaľuje zriade-
nie vecného bremena v predpokladanej 
výmere 447 m2 pre Stredoslovenskú dis-
tribučnú, a.s. Hlasovanie:  7-0-0-2. 

6. Schválenie ručenia pre OPS Strečno 
za účelom zakúpenia mini bagra

Vzhľadom na opakované požiadavky 
od občanov na drobné výkopové práce 
ale aj predpokladané výkopové práce 
v rámci zákaziek pre obec, je potrebné 
rozšíriť strojový park Obecného podni-
ku služieb Strečno, s.r.o. o mini bager.  

Obstarávacia cena mini bágra je 21 
350,00 €  (bez DPH).

Uznesením č.157 OZ schvaľuje ručenie 
obce pre OPS Strečno za účelom zakúpe-
nia mini bagra a s podpisom ručiteľskej 
listiny za predmet financovania mini 
bagra SUNWARD SWE20B00103, rok 
výroby 2017 v obstarávacej cene 25.620€ 
s DPH. Hlasovanie:  7-0-0-2.

7. Prenájom 20 m2 verejného priestoru 
pri telocvični pre Domašín s.r.o.

Dňa 16.3.2018 bola na obecný úrad do-
ručená doplnená žiadosť firmy Domašín 
s.r.o. v zastúpení Eduarda Kadašiho o 
súhlas na prevádzkovanie letnej terasy v 
čase od 1.5.2018 – 30.9.2018 o výmeru 
letnej terasy 20m2 (10m x 2m), nákres 
umiestnenia terasy a uvedený sortiment.

Uznesením č.158 OZ schvaľuje prená-
jom 20 m2 verejného priestoru pri te-
locvični pre Domašín s.r.o. v zastúpení 
Eduarda Kadašiho v cene 1 Euro/m2, t.j. 
20 Eur/mesačne. Hlasovanie:  7-0-0-2.

8. Rôzne
Schválenie zateplenia MŠ
Dňa 18.marca 2018 bolo na OÚ Streč-

no doručené Rozhodnutie o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok vo výške 208 890,30 € v rámci ope-
račného programu Kvalita životného 
prostredia na zníženie spotreby energie 
pri prevádzke verejných budov – Zatep-
lenie a energetické zníženie prevádzky 
budovy MŠ. Celkové oprávnené výdav-
ky projektu boli schválené vo výške 219 
884,53€. 

Beh oslobodenia obce
Dňa 29.4.2018 sa uskutoční Beh oslo-

bodenia obce. Na včasné vyhodnotenie 
výsledkov bude objednaná časomiera a 
starosta požiadal poslancov o pomoc pri 
organizácii behu. 

Uznesením č.152/6 poslanci berú uve-
dené informácie na vedomie.

Výzva P HaZZ SR 2018
V rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o dotácie zo štát-
neho rozpočtu  prostredníctvom roz-
počtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky  je potrebné schvá-

liť predloženie žiadosti na projekt s ná-
zvom Prístavba požiarnej zbrojnice a 
zabezpečenie povinného spolufinanco-
vania žiadosti o dotáciu vo výške najme-
nej 5% z celkovej výšky výdavkov.

Uznesením č.159 OZ schvaľuje pred-
loženie žiadosti o dotáciu na projekt s 
názvom Prístavba požiarnej zbrojnice  
a zabezpečenie povinného spolufinan-
covania žiadosti o dotáciu vo výške naj-
menej 5% z celkovej výšky výdavkov (v 
prípade ak výdavky na projekt presiahnu 
výšku dotácie 30 000,00 eur, obec zabez-
pečí dofinancovanie zvyšných výdavkov 
z vlastných zdrojov). Hlasovanie:  7-0-0-
2.

Zámena pozemku
Uznesením č. 131/2017 zo dňa 4.9.2017 

bola schválená zámena pozemku medzi 
CSSI, s.r.o., Pstružná 731/4, Uhřině-
ves, 104 00 Praha 10, Česká republika a 
Obcou Strečno, Sokolská 487/34, 01324 
Strečno podľa priloženého GP. 

Návrh uznesenia bol zdôvodnený tým, 
že v minulosti chybným meraním doš-
lo k zabratiu časti parcely vo vlastníctve 
obce v prospech firmy CSSI, s.r.o. Praha 
10.  Právny zástupca obce ako aj firmy 
navrhli, aby sa vytvoril nový GP a riešilo 
sa to vzájomnou zámenou parciel. 

Obec zámennou zmluvou získava od 
firmy CSSI parcelu o výmere 185 m2 a 
firma CSSI, parc. č. 1203/65 o výmere 
22 m2.

Medzičasom však došlo k zmene vlast-
níctva k pozemku CSSI, s.r.o., ktorý ma 
byť predmetom zámeny a novým vlast-
níkom sa stalo DRUŽSTVO HAMI , 
Kamenná 489/54, 013 24 Strečno, IČO: 
50 795 198, preto je potrebné zmeniť pô-
vodné uznesenie zámeny pozemkov.

Uznesením č.160 OZ schvaľuje zámeny 
pozemkov medzi DRUŽSTVO HAMI , 
Kamenná 489/54, 013 24 Strečno, a Ob-
cou Strečno, Sokolská 487, 013 24 Streč-
no podľa priloženého GP. Hlasovanie:  
7-0-0-2.

Diskusia:
p. Klocáň - vzniesol požiadavku byť 

členom komisie pri verejnom obstaráva-
ní, informoval  sa na nový územný plán 
obce a pozemkové úpravy. 

p. Peter Oberta - informoval sa na vý-
stavbu multifunkčného ihriska

p. Štefan Oberta - dal podnet na umiest-
nenie zrkadla do zákruty na Hradnej 
ulici a informoval sa o možnosti umiest-
nenia zábrany pre cyklistov na turistický 
chodník smerom na rozhľadňu

p. Laurenčík - - informoval o zmene 
územného plánu v Žilinskom okrese a 
budovaní nových cyklotrás

Uznesením č. 152/7 OZ berie informá-
cie na vedomie.

Zapísala: Beáta Badibangová

plexne a bolo cieľom tento zámer napl-
niť.

Preto sa, akonáhle to podmienky 
umožnili, pristúpilo k terénnym úpra-
vám a následným výkopovým prácam 
pre inštaláciu elektrických rozvodov a 
odvodnenie drenážnym a odtokovým 
systémom. 

Po terénnych prácach sa pristúpilo k 
betonáži najzaťaženejšej časti a nako-
niec sa celý plánovaný priestor vydláždil. 
Upravili sa tiež niektoré plotové celky a 
vstup do suterénu. V priestore sa inšta-
lovalo osvetlenie, stacionárne lavičky a 
nakoniec sa rozmiestnili prezentačné 
stánky.

Pracovníci OPS aj v tomto pripade, ako 
pred Tradíciami v srdci v predvianoč-
nom čase, finišovali s prácami takpove-
diac do poslednej minúty. No ako vtedy, 
tak i teraz stihli všetko načas a skultivo-
vaná zóna sa mohla na Majálese predsta-
viť v plnej kráse.                                   /pa/

Obnova priestorov 
pri kultúrnom dome

»  Dokončenie z 1. strany

Obec Strečno chce byť bližšie k svojim 
občanom a pomocou nových technoló-
gií riešiť v prvom rade informovanosť 
svojich občanov. 

Chcela by preto spustiť nový systém 
posielania SMS správ, ktorými oznamu-
je svojim občanom dôležité správy cez 
SMS aby každý, aj ten čo sa nenachádza 
počas hlásenia obecným rozhlasom na 
území obce a nemohol si vypočuť hlá-
senie obecného rozhlasu, dostal všetky 
dôležité správy či už cez SMS alebo e-
-mailom.

Preto by sme radi urobili prieskum 
medzi občanmi, ktorí majú záujem ta-
kéto správy dostávať a byť informovaní 
o vypnutiach elektriny, odstávkach vody, 
zberu odpadov či pripravovaných kul-
túrnych alebo športových akciách v obci. 

V schránkach si nájdete dotazník, kto-
rý vyplníte a dáte súhlas v prípade, že 
budete chcieť využívať takýto moderný 
systém, aby bola obec bližšie k svojim 
občanom.         /r/

Odvoz elektroodpadu
17. mája bude firma EKORAY vyko-

návať odvoz elektro odpadu a spotrebi-
čov spred domov a domácností. 

Čas zberu bude upresnený miestnym 
rozhlasom.

Informovanie cez 
SMS - prieskum
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15. mája má meniny Žofi a. Meno Žo-
fi a /Sophia, Sofi a/ má grécky pôvod a 
znamená „múdrosť“. Toto meno je pre 
Strečno zvlášť významné, pretože jeho 
obyvatelia si zvolili za patrónku svoj-
ho kostola svätú Žofi u, rímsku vdovu. 
Mnohí z nás ale nevedia, ako to vlastne 
so svätou Žofi ou je a aká žena sa skrýva 
za týmto menom. Aj ja som rozmýšľa-
la, kto vlastne svätá Žofi a, rímska vdo-
va je. K napísaniu článku ma povzbudil 
môj mladý sused, pretože je potrebné, 
aby sme vedeli, že sväté Žofi e žili v 
Ríme dve. Každá v inom storočí, ale 
každá žila v dobe strašného, ukrutné-
ho prenasledovania kresťanov. A každá 
zomrela mučeníckou smrťou. Jednu 
umučili telesne smrťou sťatím 
a druhej umučili k smrti srd-
ce. A obidve majú u veriacich 
veľkú úctu a obdiv. V katolíc-
kej Cirkvi si obe pripomíname 
15.mája. 

Svätá Žofi a, rímska vdova 
/+ okolo r.120/, bola matkou 
troch dcér, Fides, Spes a Ca-
ritas  /Viera, Nádej a Láska/, 
ktoré zomreli mučeníckou 
smrťou. Pochádzala z Milána 
a bola zbožnou kresťankou, 
vdovou po zámožnom mužo-
vi z Milána. Správy o nej a jej 
troch dcérkach siahajú do 2. 
storočia. Hovoria o hrobe So-
fi e a jej dcér Viery, Nádeje a 
Lásky v katakombách svätého 
Pankráca na Via Aureliana. Z 
rovnakého obdobia pochádza 
životopis  s  prvkami legendy, 
v latinskom, gréckom, sýr-
skom, arménskom a gruzín-
skom jazyku, podľa ktorého 
Žofi a /Sofi a/ zomrela v Ríme 
prirodzenou smrťou  tri dni 
po mučeníckej smrti svojich 
troch dcér. Latinská verzia  z 8. 
storočia, ktorej autorom je mi-
lánsky kňaz Ján, opisuje Sofi u, 
ktorá ako vdova prichádza so 
svojimi dcérami z Milána do 
Ríma. Za cisára Hadriána ich 
popravili 18 míľ pred mestom a  na tom 
mieste aj pochovali. Pápež Pavol I. pre-
niesol pozostatky mučeníc do baziliky 
San Silvestro in Capite. Na mramoro-
vom kalendári v chráme sú uvedené  
mená mučeníc. 

Svätá Žofi a, rímska vdova, a jej dcéry 
nikdy neskrývali svoju vieru v Ježiša 
Krista a verejne ju vyznávali. Zástupca 
cisára Antioch ich preto pri prenasle-
dovaní kresťanov udal na cisárskom 
dvore. Cisár Hadrián /Publius Aelius 
Hadrianus 117 – 138/, ich dal predvo-
lať. V čase, keď zomreli mučeníckou 

Patrónka nášho kostola, 
svätá Žofi a, rímska vdova

smrťou, mali Fides 12, Spes 10 a Cari-
tas 9 rokov. Vedeli, prečo boli predve-
dené pred cisára a po celý čas sa horli-
vo modlili, prosiac Pána Boha, aby im 
dal silu vydržať muky a smrť. Keď pred 
ne predstúpil cisár, odvážne vyznali 
svoju vieru v Ježiša Krista. Po celý čas 
sa aj s matkou držali za ruky, ktoré mali 
prepletené ako veniec. Pred utrpením 
dievčatá matka posilňovala vo viere, 
aby vydržali až do konca. Cisár ich vy-
zýval, aby zapreli svoju vieru v Krista a 
priniesli obetu bohyni Artemis. Diev-
čatká však svoju vieru nezapreli. Potom 
boli strašne mučené. Bili ich, sekali, pá-
lili...  Nakoniec im všetkým odťali hla-
vy. A ich matke bolo pripravené strašné 

mučenie srdca. Musela sa na utrpenie 
svojich dcér dívať. Telá dievčatiek jej 
vydali. Keď ich pochovala, zostala pri 
ich hroboch v modlitbách tri dni a tri 
noci, kým sama od žiaľu  nezomrela. 
Kresťania ju pochovali k jej dcéram.
Svätá Žofi a, rímska vdova,je vzývaná 
ako patrónka vdov a ľudí v tiesni a nú-
dzi. Jej úcta bola pomerne veľká zvlášť 
v stredoveku, kedy sa rozmohlo slúže-
nie tzv. Žofi iných omší. Boli to sväté 
omše slúžené v časoch veľkej tiesne a 
núdze. Kult svätej Žofi e, rímskej vdo-
vy, je veľmi rozšírený vo východných 

cirkvách, kde ju nazývajú Žofi ou mu-
čenicou a kde jej zasvätili množstvo 
chrámov a kostolov. V umení je svätá 
Žofi a, rímska vdova, znázorňovaná ako 
matróna/v starom Ríme staršia, dôs-
tojná žena zo vznešenej spoločnosti/. 
Svoje tri dcéry ukrýva pod  plášťom, 
držia sa za ruky alebo jej sedia na ko-
lenách. Na ikonách východných cirkví 
stojí majestátne v pozadí a jej tri dcéry 
stoja pred ňou. Ale ani jedna druhú ne-
zakrýva. Všetky sú výrazné. Tak. ako to 
má byť. Nedá sa nevšimnúť si ani jednu 
z nich. My ich obraz máme možnosť 
obdivovať na zachovalom, zreštauro-
vanom starom oltári v našom kostole. 

Iná svätica rovnakého mena, svä-
tá  Žofi a z Ríma, sa narodila v 
3.storočí a zomrela mučeníc-
kou smrťou sťatím okolo roku 
304 počas prenasledovania 
kresťanov za cisára Diokleciá-
na. Neexistuje o nej veľa hod-
noverných správ. Je pravdepo-
dobné, že zomrela ako mladá 
žena, panna. Pochovaná bola 
na cintoríne sv. Gordiána a 
Epimacha. Časť jej pozostat-
kov dal preniesť biskup Remi-
gius zo Štrasburgu v roku 778 
z Ríma do ženského kláštora 
Eschau v Alsasku. Pápež Ser-
gius II. uložil v roku 845 jej 
relikvie do hlavného oltára v 
kostole sv. Martina aiMonti 
v Ríme. Žofi a je zobrazovaná 
ako mladá mučenica s palmou, 
knihou, korytom a mečom. 
Je patrónkou pred jarným 
mrazom (po „troch ľadových 
mužoch“ – Pankrác, Servác a 
Bonifác – nasleduje „chladná 
Žofi a“) a vzývaná je veriaci-
mi aj pri prosbách o dobrú 
úrodu. Po jej sviatku sa pod-
ľa starých zvykov môžu sadiť 
priesady do zeme. Uctievanie 
tejto svätice je viac rozšírené v 
západnej cirkvi. Uctievajú si ju 
zvlášť v južnom Nemecku. Po 
nej je pomenovaná aj rastlina 

úhorník liečivý (latinsky Sisymbrium-
sophia). 

V minulosti si Cirkev pripomína-
la svätú Žofi u, rímsku vdovu a jej tri 
dcéry v septembri a máj patril spo-
mienke na svätú Žofi u z Ríma, pannu. 
Katolícka cirkev však určila ako spo-
mienku na tieto svätice jeden spoloč-
ný deň, 15. máj, ako deň svätej Žofi e 
panny a mučenice. V pravoslávnom 
cirkevnom kalendári je spomienke na 
svätú Žofi u, rímsku vdovu /mučenicu/, 
a jej tri dcéry, kde je veľmi rozšírený ich 
kult, venovaný 30. september. AM
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13. apríla bola vykonaná zbierka pre onkologických pacientov. Zväz telesne po-
stihnutých zo Strečna v spolupráci so ZŠ Strečno vyzbieral pre Ligu proti rakovine 
1029,61 Eura. Je to v doterajšej histórii vykonávania zbierky v našej obci najvyššia 
čiastka. V mene každého onkologického pacienta obecný úrad a redakcia STH ďaku-
jú všetkým darcom.

Tvorivá dielňa spod Strečna sa chce 
poďakovať za pekné zorganizovanie 
Veľkonočných trhov, a to všetkým, kto-
rí sa zapojili a pomohli. 

V prvom rade patrí veľké ďakujem p. 
starostovi, ktorý vždy vyjde v ústrety a 
podporí nás. Potom ďakujeme p. ria-
diteľovi ZŠ v Strečne, že nám poskytol 
priestor na zorganizovanie trhov. 

Nakoniec patrí veľké ďakujem všet-
kým remeselníkom, ktorí prispeli 
svojou prácou a krásnymi výtvormi k 
spríjemneniu a obohateniu týchto Veľ-
konočných trhov.  Dúfame, že sa takto 
pekne stretneme aj o rok . 

Marta Štadaniová
Tvorivá dielňa spod Strečna

Poďakovanie Deň narcisov

Už 10 rokov vám folklórne skupiny 
Hajovček, Hajov a ich hostia prinášajú 
program „Tradície  v srdci.“ Sú to špeci-
fi cké programy venované folklóru a po-
znatkom o živote našich predkov, hlavne 
Strečňanov. Tí , čo chodíte pravidelne,  si 
azda spomeniete na témy, ktoré sme vám 
prostredníctvom detí a mládeže od roku 
2008 priniesli. Pečenie chleba, Zvyky na 
Vianoce, Dorábanie ľanu, Jarmočná te-
matika, Pltníctvo, Hajov.... Tentoraz sa 
„Tradície v srdci 2018“ konali nie v čase 
vianočnom, ale v časne jarnom 24. a 
25.3.2018.

Program bol zameraný na  ťažkú dobu, 
keď naši rodáci museli odchádzať do 
Ameriky za chlebom. Doba vysťahova-
lectva bola poznačená chudobou, biedou, 
robotovaním na cudzej pôde, lúčením, 
odchodom a ťažkou cestou na lodi po 
mori do Ameriky. Dôvody? V dedine naj-
viac ornej pôdy vlastnili židia. Muži živili 
rodiny iba ťažkou prácou v lome na Pa-
seke, na Polome a štreke. Žili iba z toho, 
čo dopestovali. A potom prišla neúroda. 
Aby sa naši rodáci osamostatnili, museli 
za robotou odcestovať.  Postupne pôdu 
od miestnych židov skupovali pre svoje 
rodiny.   

Aby bol program čo najviac autentic-
ký, použili sme  záznamy z viacročného 
výskumu, projekciu, dobové fotografi e, 
na ktorých vidno, aké bolo Strečno v tej 
dobe slabo osídlené, chudobné. Ešte sme 
mali to šťastie, že dodnes žijú potomkovia 
a rodinní príslušníci tých, čo do Ameriky 
išli.  O svoje krásne spomienky sa podeli-
la  p.Mária Štadániová a p.Ondrej Ilovský. 
Načreli sme aj do archívov rodiny Hanu-
liakovej a vzácne fotografi e nám poskytla 
aj rodina p. D. Štadániho. Tie nám pri-
niesli obrazy a pohľady do tej doby.  

„Do tej Ameriky, na tí podľesníki ...“
Keďže je to téma, ktorá si žiada generač-

né zastúpenie, oslovili sme do programu 
aj hostí. A tak pozvanie prijali aj DFS Tu-
riec z Martina,  SS Jesienka zo Strečna. 
Nakoľko je to téma ťažká, mnoho vecí sa 
ani nedalo zaradiť na pódium pre nao-
zaj ťaživé spomienky. Ako sme postupne 
robili cielený výskum, a ako sme stavali 
program, žili s ním, tak sa nám postupne 
objavili a potvrdili myšlienky a dopady 
na náš dnešný život. Ľudia za morom ťaž-
ko pracovali. Dokázali pomáhať rodine aj 
na diaľku.  Bolo šťastím ak prežili a do-
niesli majetok. Ako národovci sa  skladali 
na Slovenský štát. Krásnym poznaním 
bolo aj to, že „Naši Amerikánci“ kúpili za 
zarobené peniaze zvon do strečnianskeho 
kostola. 

Hoci hodnotíme vysťahovalectvo ako 
jav nepriaznivý, v konečnom dôsledku 
však veľmi pomohol štátu a ľuďom.  Pe-
niaze, ktoré ľudia za morom zarobili , po-
mohli skúpiť pozemky v Strečne, vytvoriť  

rody, majetky. A Strečno je dnes aj vďaka 
tomuto javu prosperujúcou dedinou.

Program vznikol za podpory OU v 
Strečne, OZ Hajov a rodičov, ktorí  po-
mohli pri organizácii podujatia. Veľkú 
zásluhu na choreografi i má p.Erik Mar-
cin, hudobne pomohli aj p.uč. Martin 
Hanuliak a Peter Kováč. Ďakujeme p.O-
tílii Moravčíkovej, D.Durčovi, P. Ďurčovi 
a M.Sklenkovi.  Ja som vďačná za každé 
stretnutie, za každú spomienku  s ľuďmi, 
čo si pamätajú a prinášajú nám to naj-
vzácnejšie. Našu identitu. 

Keďže odozva na program je veľmi dob-
rá,  budeme sa snažiť dielo zreprízovať . 
Snáď niekedy na jeseň. 

Čo nás čaká? V mesiaci máj natáčame 
s RTVS program do detskej folklórnej 
relácie Kapurka. Môžete nás podporiť 
hlasom. V auguste cestujeme do Mace-
dónska na  Medzinárodný festival Slnka.

Ďakujeme za vašu priazeň. Tešíme sa na 
stretnutia.

Ľubica Kučerová za Folklórne skupiny 
Hajovček a Hajov 
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   Z našej školy Pripravila J.Prataková

Marec
V dňoch 13. a 14. marca prebiehalo v 

Žiline okresné kolo matematickej sú-
ťaže Pytagoriáda, kde postúpili naj-
bystrejší žiaci zo školského kola. Repre-
zentovali nás: P. Hauer a M. Oberta zo 
4. triedy a  Tania Balátová a  Miroslav 
Janešík z 2. stupňa.  

29. marca sa naši deviataci popasovali s 
Testovaním 9. Je to celoslovenské testo-
vanie žiakov z matematiky a zo sloven-
ského jazyka a literatúry.  

Naši žiaci sa zapojili do výtvarných sú-
ťaží – „Biblia očami detí a mládeže“ (1., 
2. stupeň) a „Rodina a základné ľudské 
právo na život“ (2. stupeň).

Do literárnych súťaží sa zapojil aj Pe-
ter Tojčík (9.B) svojou poviedkou (súťaž 
Medzi riadky 2018). Žiačka 8. ročníka, 
Viktória Tarabová, sa zapojila do súťaže 
Odkaz Karolíny Brüstleovej.

28. marca sa konal volejbalový turnaj 
dievčat v Žiline na ZŠ Karpatská. Naše 
žiačky sa pod vedením p. uč. Štefk a 
umiestnili na krásnom 3. mieste. V ten 
istý deň žiaci prvých ročníkov odohrali 
medzi sebou priateľský futbalový zápas.

Apríl
11. apríla prebehol Zápis žiakov do 1. 

ročníka. V septembri sa otvoria školské 
brány pre 19 nových žiačikov.

V dňoch 11. a 12. apríla sa konali Maj-
strovstvá okresu vo volejbale na ZŠ 
Martinská. Naši chlapci obsadili skvelé 
3 miesto a dievčatá sa umiestnili na 5. 
mieste.

Žiaci 6. ročníka sa 12.4. zúčastnili be-
sedy vo Varíne, ktorá sa zameriavala na  
ochranu ohrozených druhov zvierat a 
ničenie dažďových pralesov. 

13. apríla sa uskutočnila  jedinečná ve-
rejno-prospešná zbierka Ligy proti ra-
kovine - Deň narcisov. Zúčastnili sa jej 
vybraní žiaci  7. - 9. ročníka.

18. apríla sa konalo školské kolo spe-
váckej súťaže Slávik Slovenska.

Umiestnenie v jednotlivých kategóri-
ách:

1. kategória (1. – 3. ročník)
1. miesto – Emmka Tarabová (1.B)
2. miesto – Larika Prieložná (3.)
3. miesto – Simonka Mazúrová (1.A)

2. kategória (4. – 6. ročník)
1. miesto – Nelka Pratáková
2. miesto – Tamarka Gallová
3. miesto – Tamarka Prieložná

3. kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto – Anička Dikošová (7.)
2. miesto – Angelika Martiniaková (7.)
3. miesto – Šimon Srneček (7.)
IQ testovanie - 9. - 11. 4. sa na našej 

škole uskutočnilo IQ testovanie žiakov 2. 
stupňa. Žiaci si mohli prostredníctvom 
logických cvičení na PC vyskúšať logické 
úlohy. Najlepší výsledok dosiahla Anič-
ka Dikošová zo 7. triedy. 

PISA testovanie - dňa 20.4.2018 sa 
uskutočnilo na našej škole testovanie z 
fi nančnej, matematickej a čitateľnej gra-
motnosti. 9 žiaci z našej školy, ktorí do-
vŕšili vek 15 rokov, pracovali na úlohách 
celé dopoludnie v rámci celosvetového 
testovania z 82 krajín sveta.

25.4. sa konalo okresné kolo Biologic-
kej olympiády, kategória D, na ktorej 
reprezentovali našu školu Tania Baláto-
vá zo 7. ročníka a Elenka Kazimírová zo 
6. ročníka. Úspešne si vybojovali 8. a 9. 
miesto medzi 20 účastníkmi.

26.4., v rámci Dňa Zeme, pomohli žia-
ci pri čistení ulíc obce Strečno. 

27.4. sa ako každý rok organizoval Beh 
ulicami Strečna pre žiakov ZŠ SNP 
Strečno.

Umiestnenie:
1. – 2. ročník dievčatá:

1. miesto: Nikolka Hanuliaková (1.B)
2. miesto: Sofi a Beháňová (2.)
3. miesto: Paťka Beháňová (2.)

1. – 2. ročník chlapci:
1. miesto: Peťko Kováč (2.)
2. miesto: Gabrielko Troščák (2.)
3. miesto: Radko Beleš (1.B)

3. – 4. ročník dievčatá:
1. miesto: Lejka Hanuliaková (3.)
2. miesto: Emka Janešíková (4.)
3. miesto: Sabinka Klimová (3.)

3. – 4. ročník chlapci:
1. miesto: Erik Škorvánek (4.)
2. miesto: Šimon Fraško (4.)
3. miesto: Tomáš Ritkav (4.)

5. – 6. ročník dievčatá:
1. miesto: Elenka Kazimírová (6.)
2. miesto: Katka Fuňáková (6.)
3. miesto: Janka Kučerová (6.)

5. – 6. ročník chlapci:
1. miesto: Filip Vereš (6.)
2. miesto: M. Košiar (6.) 
3. miesto: Jakub Beháň (6.)

7. – 8. ročník dievčatá:
1. miesto: Monika Zaťurová (8.)
2. miesto: Zorka Obertová (8.)
3. miesto: Maťa Klocáňová (8.)

7. – 8. ročník chlapci:
1. miesto: Michal Beháň (7.)
2. miesto: Martin Nimrichter (8.)
3. miesto: Jakub Martinček (7.)
Obe triedy 9. ročníka si pripravili „ori-

ginálny vstup do cieľa“ – získali diplomy 

 Finiš deviatakov počas Behu oslobodenia

 Pasovanie prvákov za čitateľov
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za najzábavnejších bežcov. Nedali sa za-
hanbiť ani deti z MŠ, ktoré prišli s pani 
učiteľkami povzbudzovať, odbehli si pri-
meranú vzdialenosť. 

Máj
3.5. 2018 pani knihovníčka Smolko-

vá zorganizovala slávnostné pasovanie 
prvákov za čitateľov knižnice. Prevzali 
si svoj prvý čitateľský preukaz a vypoži-
čali si prvú knižku.  

Žiaci 3. a 7. ročníka sa zúčastnili Dňa 
otvorených dverí na Strednej škole PO v 
Považskom Chlmci. O akcii napísali žia-
ci 3. ročníka: „Počas príjemného dopo-
ludnia s príjemnými ľuďmi sme si mohli 
vyskúšať záchranu ľudského života pri 
nehode (motorkár – Boris Oberta a 
osobné auto – šoférka Ninka Kadašiová), 
hasenie požiaru a hľadanie stratených 
osôb. Veľmi nás zaujala práca kukláčov, 
ktorí sa pred našimi očami zlaňovali z 
veže a bojovali s páchateľmi. Nakoniec 
nás hasiči zabavili penou, v ktorej sme sa 
vyšantili. Za to, že sme počas dopolud-
nia dokázali, že aj z nás môžu byť hasiči, 
boli sme odmenení rôznymi darčekmi a 
sladkosťami.“ 

Naši štvrtáci mali 4. mája príležitosť 
riešiť úlohy z testovania KOMPARO 4, 

 Čistenie obce

vyskúšali si, ako prebieha celoslovenské 
Testovanie 5, ktoré ich čaká v novembri, 
v 5. ročníku. Riešili úlohy z matematiky, 
prírodovedy, vlastivedy, zo slovenského 
jazyka a literatúry a tiež test zameraný na 
zistenie ich individuálnych všeobecno – 
študijných predpokladov.

4.5. sa piataci zúčastnili akcie Svet oko-
lo nás - Vietnam. Už vedia, že krokodíl 
olivový je na pokraji vyhynutia, že psi sú 
tam bežnou pochúťkou, miestne opice 
zjedia aj korytnačky, že 40% ľudí je ne-
gramotných, elektrina s tečúcou pitnou 
vodou nie sú samozrejmosťou a veľa, 
veľa ďalších zaujímavých vecí. 

9. mája cestovali žiaci 6. – 8. ročníka do 
Bratislavy, kde navštívili Bratislavský 
hrad a interaktívnu výstavu vedy a tech-
niky - Aurélium.

9. mája sa tiež konalo aj okresné kolo 
Slávika Slovenska, na ktorom repre-
zentovali školu víťazky školského kola - 
Emmka Tarabová (1.B) a Nelka Pratáko-
vá (4.). Nelka obsadila krásne 3. miesto.

Do obce Střítež v ČR pocestovali za-
spievať si na medzinárodnej súťaži „Roz-
víjej se, poupátko“ talentované prváčky 
- Emmka Tarabová a Simonka Mazúrová, 
ktoré na súťaž pripravoval p. uč. Franek. 

Testovanie deviatakovr

Marec „ MESIAC KNIHY“  sa už tra-
dične  niesol v duchu besied v obecnej 
knižnici. Zúčastnili sa na nich žiaci 
prvého stupňa základnej školy spolu so 
svojimi triednymi učiteľmi. Prváci sa 
oboznámili s knižkami. Žiaci 2., 3. a 4. 
ročníka si pri tejto príležitosti bezplatne 
obnovili preukaz na rok 2018.

3.5.2018 bol pre prvákov veľký deň, 
keď po zvládnutí šlabikára dostali sláv-
nostne svoj preukaz čitateľa. Bolo tomu 
i teraz tak a 29 prvákov sa stalo slávnost-
ným „Pasovaním do cechu čitateľské-
ho“ čitateľmi. Vypožičali si svoju prvú 
knižku. O mesiac si v sprievode svojich 
triednych učiteľov prídu spoločne kniž-
ku vymeniť.

Pozývam rodičov detí na návštevu do 
obecnej knižnice so svojimi ratolesťami. 
Doprajte svojim ratolestiam zážitok z 
čítania príbehov, rozprávok a krásne ilu-
strovaných kníh.

Vaša knihovníčka

Životné jubileum
16. marca oslávila deväťdesiat rokov 

pani  Mária Štadániová, rod. Ilovská. 
Celý život prežila v rodnej obci a je 
jednou z mála pamätníkov období, 
ktoré významne menili naše dejiny 
- vysťahovalectvo, vojna, časy pred 
aj  po nej.  I takéto spomienky, okrem 
samozrejmej osobnej gratulácie sta-
rostu obce Dušana Štadániho  a Pavla  
Albrechta, boli obsahom príjemnej 
osobnej návštevy v deň výročia. K 
prianiu zdravia, spokojnosti v kruhu 
najbližších sa pripája i redakcia obec-
ných novín.

OBECNÁ KNIŽNICA
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V dňoch 17. – 19. apríla absolvovali 
starostovia Horného Považia exkurziu 
so zameraním na kultúrny, liečebný, vín-
ny a vidiecky turizmus  vo východnom 
Slovinsku. 

Autobusový zájazd bol navrhnutý na 
zoznámenie s hlavným zámerom pros-
tredníctvom kompetentných a zaanga-
žovaných pracovníkov. Preto sa stretli 
v Maribore s primátorom a riaditeľkou 
TiK, v multikulturálnom meste Lenda-
va sa zoznámili s jednými z najkrajších 
a najkvalitnejších termálnych kúpeľov v 
Európe. 

Riaditeľ ďalších im predstavil kúpele 

Odborná exkurzia v Slovinsku
Moravské Toplice a po návrate do Len-
davy sa stretli tiež so zástupcami samo-
správy a prezreli si novovybudovanú 
miestnu atrakciu, vybudovanú tiež z eu-
rópskych peňazí  - rozhľadňu s observa-
tóriom. Investičné náklady a všeobecne 
zámer využitia je oveľa širší ako v prípa-
de Strečna, no potvrdzuje súčasný trend 
– priblížiť návštevníkovi to, čo bežne 
nevidí.

V posledný deň pobytu sa ešte zúčast-
nili prednášky „Smerovanie cestovného 
ruchu Lendavy - Lendava vábi.“ a  na-
vštívili vytipované objekty v meste - 
kultúrny dom, postavený podľa návrhu 

Úspech našich ochotníkov v celoslovenskej konfrontácii
V dňoch 23. – 27. apríla 2018 sa usku-

točnil 51. ročník národnej súťažnej 
prehliadky ochotníckych divadelných 
súborov Palárikova Raková s inscená-
ciami pôvodnej slovenskej dramatic-
kej tvorby. V Kultúrnom dome Jána 
Palárika v Rakovej a v Dome kultúry 
v Čadci sa predstavili ochotnícki diva-
delní umelci z celého Slovenska, medzi 
ktorými nechýbali na základe nominá-
cie i naši divadelníci.

Hlavnými organizátormi a garantmi 
podujatia boli Kysucké kultúrne stre-
disko v Čadci, Žilinský samospráv-
ny kraj, mesto Čadca a obec Raková. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil 
tiež Fond na podporu umenia.

Počas piatich dní sa odprezentovalo 
10 divadelných súborov, ktoré odohra-
li spolu 9 pohostinných a 5 súťažných 
predstavení. Hodnotila odborná po-
rota v zložení: predseda Anton Šulík, 
divadelný režisér a riaditeľ Mestské-
ho divadla Žilina a členovia: Róbert 
Mankovecký, dramaturg, SKD Martin, 
Peter Kováč, dramaturg, Akadémia 
umení Banská Bystrica, Jaroslav Valek, 
scénograf a riaditeľ Umelecko-deko-
račných dielní SND, Bratislava a Matúš 
Bachynec, divadelný režisér z Bojníc.

Súťažné predstavenia sledovala a 
hodnotila aj porota mladých, ktorú 
tvorili študenti z Gymnázia Jozefa Mi-
loslava Hurbana v Čadci pod odbor-
ným vedením lektorky Lenky Bytčán-
kovej.

Žilinský okres na súťažnej prehliad-
ke zastupoval iba náš ochotnícky di-
vadelný súbor zo Strečna. Ich kvality 
a výkon na súťažnej scéne Palárikovej 
Rakovej  boli ocenené dokonca niekoľ-
kokrát.

Za kolektívny herecký výkon v in-
scenácii Štefana Králika Mozoľovci 
získal striebornú medailu J. Palárika 

a fi nančnú cenu riaditeľky 
KKS v Čadci. 

Hra sa najviac páčila 
mladej porote, ktorá jej 
udelila  Cenu Kysuckej 
kultúrnej nadácie Brati-
slava.

Ako jeden z dvoch ocene-
ných divadelných súborov zís-
kali  tiež diplom za účasť.

Je to prvýkrát, čo sa od roku 2009 
po obnovení už deväťdesiat ročnej tra-
dície konfrontovali na súťažnom fóre. 
A hneď celoslovenskom. Svoje ochot-
nícke umenie zrejme prezentovali tak, 
ako ich vnímame i my na premiérach 
či reprízach vo vianočnom čase. Preto 
dostali i hlavnú cenu od mladých di-
vákov. Lebo akceptovali dielo tak, ako 

ho autor napísal v snahe 
priblížiť dobu. A tým ich 
i nás zaujali a potešili au-
tenticitou a kvalitou svoj-
ho divadelného umenia. 
Možno je to laický po-
hľad, ale ten je odrazom 

väčšiny diváckej obce. A tú 
už takmer desať rokov viac- 

menej stabilný kolektív pod ve-
dením režisérky Marty Pristachovej 

úspešne oslovuje.
Naša kultúra v podaní už aj divadel-

ného súboru boduje v celoslovenskom 
rámci. Je to potešenie i záväzok. Pri-
pájame sa ku gratulantom a veríme, že 
nastavená latka nás bude oslovovať i 
naďalej.

/pa/

svetoznámeho  architekta Imreho Ma-
kovcza a kostol sv. Kataríny.                /pa/

a fi nančnú cenu riaditeľky 

Ako jeden z dvoch ocene-
ných divadelných súborov zís-

ho autor napísal v snahe 

hľad, ale ten je odrazom 
väčšiny diváckej obce. A tú 

už takmer desať rokov viac- 
menej stabilný kolektív pod ve-
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Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Projektom cezhraničnej spolupráce Folklór, remeslá a kuli-
nárstvo – špecifi cké prvky na podporu cestovného ruchu sme 
založili novú tradíciu. Posledný apríl bol tak nielen dňom sláv-
nostného stavania mája a následnej zábavy, ale predchádzal im 
i bohatý kultúrny program. Pestrosť bola podporená náplňou 
druhej, tzv. mäkkej aktivity projektu cezhraničnej spolupráce.

Už v decembri sme privítali na Tradíciách v srdci partnerov z 
Jaworze, ktorí spolu s našimi remeselníkmi, kuchármi a folklo-
ristami predznamenali príchod vianočného obdobia.

Teraz bola ich spoločná činnosť venovaná jari. Preto naši dô-
chodcovia ponúkali bryndzové halušky a poľskí remeselníci zo 
združenia Stowarzyszenie Miłośników Sztuki predvádzali tvo-
rivými dielňami prípravu jarných venčekov. Žurek je typická 
poľská polievka, ktorú zas od Stowarzyszenia Nasze Jaworze 
mohli ochutnať všetci, ktorí boli prítomní na majálese už od 
poobedia.

Mohli sa tiež oboznámiť s prakticky ukončenou investíciou 
na kultiváciu zóny pri kultúrnom dome, ktorá začala práve vý-
stavbou stacionárneho javiska a výrobou a inštaláciou mobil-
ných predajných stánkov – investičnej časti vyššie uvedeného 
projektu.

Projekt koordinovaný obecným úradom zastrešovali na Ma-
jálese strečnianski dôchodcovia, remeselníci a folkloristi. Títo 
tiež zabezpečovali materiál pre poľského partnera nákupom 
ingrediencií, aranžérskych potrieb a náradia.

Stravu pre účinkujúcich zabezpečoval formou cateringu tiež 
OÚ Strečno.

DHZ tradične stavia máj v miestnom parku. Všetci sa tam 
teda po ukončení ofi ciálneho programu premiestnili. Za sprie-
vodu hudby a spevu našich ľudových súborov vztýčili 23 met-
rový smrekový ozdobený kmeň, ktorý bude symbolizovať máj 
– lásky čas do konca mesiaca.

Poľský partner sa teda zoznámil s našimi tradíciami a ume-
ním a my zas s ich. Odchádzali spokojní takm, ako zakaždým. 
A s pozvánkou na návštevu ich kultúrneho podujatia pre na-
šich zástupcov v septembri, čo bude tiež praktický záver pro-
jektu Folklór, remeslá a kulinárstvo  a naplnenie tretej, posled-
nej plánovanej mäkkej aktivity.

Zábava pre našich však nekončila. Pokračovala zastrešená ha-
sičmi a v sprievode SunnyMusic až do nasledujúceho pracovne 
voľného rána.            /pa/

Majáles
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Pokračovaníe informovania verejnos-
ti z posledného čísla obecných novín o 
voľnočasových aktivitách našich obča-
nov prekračujúcich bežný každodenný 
rámec, je venovaný cyklistike.

Spomínam si, ako novoprídený správ-
ca farnosti Milan Kováč hovoril, že pri 
pohľade na množstvo bicyklov pred kos-
tolom sa mu zdá, že je vo Vietname. Je to 
zrejme miestny fenomén, ktorý si mož-
no ani neuvedomujeme, ale praktická 
rovina sídla spĺňa podmienku priblížiť 
sa i k vzdialenejšiemu cieľu bez väčšej 
námahy.

Možno aj tento fakt už pred „saganiá-
dou“  podporil vzťah k enormnému boo-
mu cyklistiky i na našej miestnej úrovni.

Máme na to nielen uvádzané danos-
ti rovinatého reliéfu obývanej zóny, ale 
tiež výnimočné prírodné podmienky s 
možnosťami pre jej najširšie outdoorové 
formy.

Vedia to všetci, čo ich vyhľadávajú a 
obec tiež cíti potrebu zlepšovať pod-
mienky. Podporovala a podporuje vznik 
cyklotrasy, zastrešovanej VÚC ŽSK, 
okolo vodného diela. Iniciovala a v rám-
ci svojich možností sa, možno povedať 
nadštandardne, angažuje v napĺňaní ví-
zie prepojenia žilinskej a turčianskej kot-
liny.Tiež je aktívna pri parciálnych záuj-
moch prepojenia cezhraničia. A priame 
vybudovanie náučného chodníka s od-
počívadlami a cyklostojanmi z europro-
jektov prispelo podľa https://auto.sme.
sk k zaradeniu cyklotrasy na Javorinu k  
najkrajším v rámci Slovenska.

Sú medzi nami mnohí, ktorí tieto pod-
mienky využívajú. Väčšina na rekreačnej 
úrovni, no sú i takí, ktorých môžeme už 
radiť do výkonnostných kategórií.

Rasťo Klocáň patrí k priekopníkom, či 
pionierom tejto športovej formy u nás. 

Cyklistika u nás žije súčasnosťou

Najskôr sa venoval horskej cyklistike pre 
vlastné potešenie, hlavne kvôli naplne-
niu pocitu potreby aktívneho pohybu, 
ktorá bola ale do určitej miery obme-
dzená problémami s chrbticou. Bicykel 
ho neobmedzoval a napĺňal. Jazdil pre 
vlastné potešenie, sledoval vývoj, trendy, 
vzdelával sa teoreticky i nadobúdaním 
praktických skúseností a netrvalo dlho, 
kým sa k nemu pridali ďalší -. Roman 
Melo a Matej Oberta. Na pretekoch,  in-
dividuálnych či spoločných tréningoch 
sa stretávali s Janom Krupárom a Pet-
rom a Pavlom Pristachovcami, bratmi 
Slávikovcami, Mirom Tučníkom, bratmi 
Slávikovcami, Richardom Ďanovským a 
rodinou Belicovou- otcom a jeho synmi. 
Nielen títo sa venujú tomuto, v súčasnej 
dobe ohromne rozšírenému športu, no 
pokiaľ nám je známe, iba oni zo Strečna 
sa zúčastňujú i rôznych pretekov.

Preteky nebola pôvodne vôbec méta, 
ktorú mal Rasťo pred sebou. No postup-
ne od roku 2010, kedy sa horskej cyklis-
tike začal venovať, si začal uvedomovať, 
že určitá forma konfrontácie by nemuse-
la byť na škodu. A prax to potvrdila. Zis-
til, že medzi týmito, vo väčšine anonym-
nými, teraz už amatérmi sú i takí, ktorí 
majú skúsenosti s profi  kariérou a tým je 
ich rozhľad a skúsenosti, o ktoré sa bez 
problémov radi podelia, na prospech 
každému, kto má záujem. Jeho individu-
álny prístup k tréningu, kde kládol dôraz 
na objem a intenzitu, bez chápania šir-
ších súvislosti na očakávaný výkon, pri 
nerešpektovaní fyziologických možnos-
tí, mu spôsobil zranenie a až ročný výpa-
dok. Následný kontakt s už kolegami bol 
prínosom nielen zvyšovaniu výkonnosti, 
ale tiež k zostaveniu kvalitatívne iného, 
efektívnejšieho a pritom častokrát menej 
zaťažujúceho tréningového plánu. 

Dal si ho po ich doporučení na  zákla-
de biometrických testov zostaviť  reno-
movanej fi rme. Doporučil to aj svojim 

strečnianskym amatérskym kolegom, 
ktorí ho tiež absolvovali a dnes sa to na 
ich výsledkoch prejavuje.

Dnes má dva „bajky“. Jazdí prevažne 
horské maratóny, no pre budúcnosť ne-
vylučuje tiež cestný závod. Má osem až 
desať pretekov v sezóne. Má svoj kalen-
dár a príprave na každý sa cieľavedome 
venuje. Po prechode na kvázi exaktný  
prístup zaznamenal výrazný výkon-
nostný vzostup. S Romanom, Matejom 
a Janom jazdia prevažne preteky na Slo-
vensku. Je ich množstvo a  líšia sa kva-
litatívne, organizáciou či zabezpečením.

To isté platí i pre preteky v Českej re-
publike, kde zas chodia Pristachovci.

Pretože sme presvedčení, že záujem 
našich amatérskych cyklistických prete-
károv môže byť tak ako beh motivujú-
cim i pre ďalších, položil som  Rasťovi  a 
Petrovi  niekoľko otázok.

Cyklistika, vo forme ako ju praktizuje-
te, je nie zrejme lacný šport. No pre za-
čiatočníkov,aj s ambíciou byť na vašej 
úrovni, je určite dostupný. Čo by ste im 
doporučovali z pohľadu nákupu a ná-
sledne prípravy?

R:V dnešnej dobe už môže bicyklovať 
každý a nezruinuje ho to. Bicykle máme 
doma asi všetci, a to rôzneho druhu, ale 
keby sa tomu chcel niekto venovať váž-
nejšie, tak bicykel od 800 EUR vyššie by 
som odporučil aj na jazdenie maratónov. 
Lacnejšie bicykle by toho moc nevydrža-
li. Čo sa týka  prípravy, je potrebná pra-
videlnosť tréningov a na začiatok si treba 
stanoviť nejaký cieľ, hoci aj veľmi malý.

P:V prvom rade bicykel kupovať v au-
torizovanej predajni a nechať si poradiť 
od predajcu podľa toho,

čo a kde chceme jazdiť. Zo začiatku 
treba sadnúť na bicykel a jazdiť! Ostatné 
ukáže čas.

Súčasnosť cyklistike na Slovensku pra-
je. Máme trojnásobného majstra sveta, 
ktorý začínal na horských bicykloch a 

Rasťo Klocáň, Roman Melo a Maťo Oberta na štarte ŠKODA BIKE OPEN TOUR v Súľove v roku 2016

Peter a Pavol Pristachovci na preteku Spiš-
ských extreme 333 v roku 2017
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dnes je jednotkou na ceste. Má to svoj 
odraz na množstve a sponzoringu prete-
kov. Aké preteky preferujete vy?

R: Petra Sagana som sledoval, keď bol 
ešte junior na MS v horských bicykloch 
a už vtedy mi bolo jasné, že to je obrov-
ský talent. Čo sa týka otázky, tak ja jaz-
dím väčšinou stredné maratóny zo série 
ŠKODA BIKE OPEN TOUR, ktoré sú u 
nás asi najväčšie a najlepšie sponzorova-
né, ale aj iné na horských bicykloch, to 
sú trate od 35 do 60 km a tiež časovky do 
vrchu, ale už som sa zúčastnil aj cestných 
pretekov.

P:MTB XC maratóny na Slovensku aj v 
Čechách.

Koľko kilometrov najazdíte v sezóne? 
Predpokladám, že to sledujete využitím 
sporttesterov? Výstupy vyhodnocujete 
samostatne, alebo vám pri tom niekto 
radí?

R: Počas sezóny najazdím od 5 do 7 ti-
síc km na tréningoch a pretekoch a cez 2 
tisíc km do práce a späť. Tréningy a pre-
teky si vyhodnocujem sám na základe 
údajov zo športtestera.

P:Približne 4 až 5 tisíc kilometrov za 
sezónu. Chceli by sme viac, no čas nám 
to nedovoľuje. Zo začiatku sme nepo-
užívali nič, ale postupom času sme si 
zadovážili sporttestery. Áno, výstupy si 
vyhodnocujeme sami.

Bicykel je  síce stavaný pre podmienky 
naň určené, no určite pri vašej trénin-

govej a pretekárskej aktivite častokrát 
dochádza s poruchám. Opravy si riešite 
sami, alebo využívate servisné služby?

R: Opravy a údržbu si väčšinou robím 
sám, len odpruženú vidlicu a veci, s kto-
rými si neviem poradiť, ako napríklad 
zlomený karbónový rám, si dávam opra-
vovať a servisovať  do servisu.

P::Jednoduchú údržbu a servis si robí-
me sami. Na zložitejšie veci využívame 
servisné služby

Výsledkom nie vždy musí byť čas či 
umiestnenie. Mnohokrát sú to veci 
zvládnuté v mimoriadnych podmien-
kach. K akým, na  ktoré ste hrdí, patria 
tie vaše?

R: Ja som hrdý na každé preteky, kto-
ré dokončím, pretože si pri nich musím 
siahnuť na dno svojich fyzických síl. Naj-
viac si však cením tretie miesto v časov-
ke do vrchu na 9,3 km trati v Bystričke, 
štvrté  miesto na 42 km trati v Liptovskej 
Lužnej a celkové šieste miesto na prete-
koch ŽUPA TOUR 2017, ktoré pozostá-
vali z piatich pretekov. Všetky umiestne-
nia, o ktorých hovorím, sú samozrejme z 
mojej vekovej kategórie.

P:Každý jeden dokončený maratón 
je pre nás víťazstvom bez ohľadu na 
umiestnenie a čas

Aké sú vaše plány pre túto, prebieha-
júcu sezónu? Absolvovali ste už nejaké 
preteky? A máte nejakú métu pre bu-
dúcnosť?

Strečno je už všeobecne vnímané ako 
oblasť, kde sa niečo deje.Sme pre-

zentovaní rôznymi formami a kanálmi 
v súvislosti s množstvom aktivít, akcií a 
udalostí, v prevažnej miere založených 
na polohe a jedinečnosti.

Vlani sme sa v tomto období začali stá-
vať jedným z hlavných bodov spravodaj-
stiev v súvislosti s hradným bralom a ob-
medzeniami súvisiacimi s jeho sanáciou. 
Práve to, čo má do Strečna lákať, bolo 
touto skutočnosťou eliminované. Keď 
sa objavovali reportáže o našich zaují-
mavostiach, tak hlavne ich limitovaním 
dopravnou nepriechodnosťou.

Nebezpečenstvo návratu tohto stavu 
stále existuje, no pri jeho odstraňovaní 
by bolo zrejme vnímanie verejnosťou 
oveľa citlivejšie, pretože sme zas pokro-
čili v záujme o Strečno a jeho okolie.

Tohtoročný apríl bol možno v doteraj-
šej histórii prezentovania Strečna v mé-
diách najsilnejší.

Dôvodom bol predovšetkým neoča-
kávaný rozsah záujmu o rozhľadňu. Po 
jej marcovom otvorení a odvysielaní v 
audiovizuálnych celoslovenských médi-
ách sa nám ozvali i pravidelné relácie na 

Mimoriadna publicita našich atrakcií  a zaujímavostí

R: Na túto sezónu mám naplánovaných 
deväť pretekov. Z  toho šesť maratónov, 
dve časovky do vrchu, jedna z nich je 
časovka na Polom a taktiež jedny cest-
né preteky. V tomto roku mám za sebou 
už spomínanú časovku v Bystričke pri 
Martine, kde som si splnil svoj sen do-
stať sa na stupne víťazov a iné veľké ciele 
nemám. Hlavne potrebujem byť zdravý, 
aby som mohol zrealizovať svoje tohto-
ročné plány.

P:Užívať si jazdy na bicykli bez pádov 
a technických porúch. Áno, zimné pre-
teky, Čergovská stopa a chystáme sa na 
ďalšie. Možno niekedy stáť na bedni

Cyklistika je určite zdravou telesnou 
a športovou aktivitou. Nezaťažuje kĺby, 
oveľa rýchlejšie priblíži k miestu záuj-
mu. Je možné ňou spoznávať i pretekať. 
Zamerali sme sa na tých z našich radov, 
ktorí svoj koníček povýšili na vyšší level. 
Predpokladám, že môžu ostatných mo-
tivovať. 

Podľa toho, čo práve v tomto období 
vidíme na našich cestách a cyklotrasách, 
ide o šport pre najširšiu verejnosť. I u 
nás je veľa takých, ktorí ho vykonávajú. 
Nie o všetkých vieme a ak som niekoho s 
úrovňou vyššie spomínaných opomenul, 
ospravedlňujem sa za neinformovanosť. 
Je tu ale vždy priestor na ich prezentáciu 
a povzbudenie ďalších záujemcov.

Pripravil: Ing. Pavol Albrecht

podporu cestovného ruchu.
Najskôr bola rozhľadňa v samostatnom 

príspevku odvysielaná v rámci Ahoj Slo-
vensko v utorok 17. 4. Regionálna ban-
skobystrická redakcia STV nakrútila šot 
o jej genéze a súčasnom stave so zástup-
cami obce. 

Televíkend sa nám ozval krátko nato. 
Oslovil turistický oddiel Uhlík, ktorý 
požiadavky  redakcie zabezpečil. Osem-
minútový príspevok sme mali možnosť 
premiérovo vidieť 20. apríla.

Samozrejme každá relácia mala svoje 
reprízy, čo minutáž násobilo (linky viď 
na stránkach obce a  Uhlíka).

20. apríl bol tiež dňom odomykania 
Váhu. Už tradične mediálne navštevova-
ná a obľúbená akcia.

Príspevkami STV, TA3, Markízy, 
TASR, SRo, Nového času, TV Raj, MY 
Žilinské noviny, Žilinského večerníka 
bolo opäť Strečno v éteri a tlači. 

K medializácii sa pridalo tiež  otvore-
nie hradu 29. apríla.

Odhad vysielacieho času venovaného 
Strečnu a jeho atrakciám sa na televíz-
nych obrazovkách určite v apríli blížil k 
šesťdesiatim minútam, ba možno hodi-

nu aj prekročil.
Rozsah tlačových správ a informá-

cií sme samozrejme tiež monitorovali. 
Možno povedať, že všetky printové mé-
diá sa predovšetkým v súvislosti s turis-
tickou pozvánkou k nám v apríli o Streč-
ne zmieňovali.

Všeobecne boli príspevky ladené pozi-
tívne,no v mnohých odznela poznámka 
o negatívnom vplyve vlaňajška na ces-
tovný ruch u nás. 

K tomu, aby sme mohli napredovať, je 
však nutné faktorom tohto charakteru 
zamedziť. To sú  ale veci, ktoré samo-
správa či podnikatelia v miestnom  ces-
tovnom ruchu nemôžu ovplyvniť. Ich 
prístup nielen k propagácii sídla či re-
giónu, ale aj Slovenska by mal byť však 
vážnym argumentom pri rozhodovaní 
kompetentných orgánov.  /pa/
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 11. mája 2018 v náklade 

300 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

Koncom jari skončil ďalší ročník súťa-
ží v stolnom tenise. Pre mužov Strečna 
to bol už 40.  a tým pádom tak troška aj 
jubilejný ročník súťažného stolného te-
nisu v nepretržitom  rade. Nedávno pri 
poriadaní country bálu sme si zaspo-
mínali na to, aké množstvo hráčov sa v 
drese Strečna za danú dobu vystriedalo. 
Dospeli sme k číslu 40. Hráčmi, ktorí si 
to všetko pamätajú a ich aj odohrali, sú 
Pavol Zrelica a Alfonz Klocáň. Všetci 
dúfame, že im nadšenie a zápal pre hru 
ešte nejaký ten čas vydrží. Z pohľadu vý-
sledkov sa dá uplynulý ročník hodnotiť 
ako slabší priemer. 

Cieľ, ktorý sme si po zmenách v muž-
stve stanovili, sme splnili. Našou snahou 
bolo udržať oba kolektívy v súťažiach, 
ktoré hrali. A  mužstvo skončilo v 5. lige 
na 8. mieste z 12 účastníkov. Herne malo 
určite aj na lepší výsledok. Množstvo zá-
pasov prehralo najtesnejším výsledkom. 
Pri troške šťastia mohlo fi gurovať v prvej 
polovici tabuľky. Najlepším hráčom bol 
tradične Roman Jurík. B mužstvo skon-
čilo predposledné na 11. priečke. Pod 
výsledky tohto tímu sa podpísali hlav-
ne zmeny v kádri, a to najmä odchod P. 
Zrelicu do A tímu. Najlepším hráčom 
bol navrátilec Karol Tavač. Na záver tre-
ba povedať, že súťaže majú svoju kvalitu 
a pri množstve nových mladých hráčov 

Klub sloven-
ských turistov 
– Uhlík v spo-
lupráci s Obec-
ným úradom 
Strečno pozý-
va na pretek a 
prechod Malou 
Fatrou - Strečnianska mašľa .

Akcia je prvým ročníkom tejto outdo-
orovej aktivity 

Strečnianska mašľa je plánovaná v ter-
míne 23. jún 2018. Bude to jednodňová 
akcia so začiatkom o 6,00 hod. a plá-
novaným uzatvorením preteku o 21,00 
hod.

Jej organizácia, dĺžka (max. 50 km) a 
profi l je reakciou na súčasný trend – a 
stále rastúci záujem o trailové a adrena-
línové aktivity. 

 Názov sa odvíja od tvaru trate, kto-
rá pozostáva z dvoch vzdialenosťou a 
prevýšením takmer identických úsekov 
(okruhov) – každý má dĺžku cca 25 km a 
prevýšenie s najvyššími bodmi na vstu-
pe do oboch častí MF – kopcov Suchý 
a Minčol presahujúcom v oboch prípa-
doch 1000 metrov.

Pretek a prechod predpokladá účasť 
200 záujemcov z radov rôznych veko-
vých a výkonnostných kategórií.  

Na trase po v prevažnej miere turistic-
ky značených chodníkoch bude zabez-
pečených päť občerstvovacích staníc, 
na miestne štartu a cieľa – pri Obecnom 
úrade Strečno bude zriadená ďalšia.

V priestore cieľa bude pripravené pre 
účastníkov teplé jedlo.

Organizátor zabezpečí účastníkom 
okrem občerstvenia na trati a stravy v 
cieli v prípade záujmu tiež prenocovanie 
v miestnej telocvični.       /r/

34. ročník Behu oslobodenia
Krásna a nie zvyčajne teplá posledná 

aprílová nedeľa bola dňom 34. ročníka 
Behu oslobodenia obce Strečno.

Akcii predchádzalo kladenie vencov k 
hrobom padlých na obecnom cintoríne a 
Pamätníku na Zvonici o desiatej doobe-
da. Na štart o 13,10 nastúpilo 147 prete-
károv. V priestore štartu a cieľa vyhráva-
la dychovka a povzbudzovalo množstvo  
občanov, kamarátov a rodinných prísluš-
níkov. Organizáciu zabezpečoval obecný 
úrad s poslancami a pracovníkmi úradu, 
ktorí touto cestou ďakujú všetkým, čo sa 
o zdarný priebeh zaslúžili –technickým 
pracovníkom, Jednote dôchodcov, DHZ, 
MO SČK a dychovke Strečnianka. Vý-
sledky nájdete na obecnej web stránke. 

Stolný tenis už štyridsaťročný
nie je ľahké udržať krok s najlepšími v 
jednotlivých súťažiach. Napriek tomu 
sa už teraz tešíme na ďalší ročník, ktorý 
bude, ako všetci dúfame, aj výsledkovo 
lepší.

Ladislav Oberta
OSST Žilina - 5. liga, muži 2017/2018

1. Radoľa B 22 17 4 1 265:131 60
2. K. Lieskovec B 22 18 0 4 244:152 58
3. Rajec A 22 13 1 8 214:182 49
4. Višňové B 22 10 6 6 209:187 48
5. Bytča B 22 12 1 9 228:168 47
6. Ž Energodata E 22 10 5 7 210:186 47
7. Rosina A 22 7 6 9 191:205 42
8. Strečno A 22 8 3 11 197:199 41
9. Stránske D 22 7 3 12 188:208 39
10. Krásno A 22 6 4 12 175:221 38
11. Čadca E 22 5 2 15 171:225 34
12. Ža Energodata D 22 1 1 20 84:312 25

OSST Žilina - 6. liga, muži 2017/2018
1. Nesluša A 22 17 4 1 253:143 60
2. Divina - Lúky A 22 14 4 4 222:174 54
3. Lietavská Lúčka A 22 13 3 6 230:166 51
4. Radoľa C 22 12 3 7 225:171 49
5. Nededza A 22 9 7 6 207:189 47
6. Maršová-Rašov A 22 10 4 8 207:189 46
7. Rosina B 22 10 3 9 206:190 45
8. Stará Bystrica B 22 6 5 11 185:211 39
9. Kotešová A 22 6 3 13 155:241 37
10. Trnové B 22 4 5 13 172:224 35
11. Strečno B 22 3 6 13 162:234 34
12. Rajec B 22 3 3 16 152:244 31

Naši najmladší futbalisti po tréningoch v 
zimných mesiacoch v telocvični a odohra-
tí prípravných zápasov s Bánovou ( u nás 
v telocvični ), v Rajeckých Tepliciach ( na 
multifunkčnom ihrisku ) a s KŠK Žilina 
( na našom futbalovom ihrisku ) , začali 
hrať v jarnej sezóne súťaž prípraviek Obfz 
Žilina (turnaje). V našej skupine máme 
ešte Rosinu,Raj.Teplice – Konskú a Hôrky. 
Máme odohraté dva turnaje. 21.4. sme hrali 
v Raj.Tepliciach (3.miesto)  a 5.5 v Rosine 
(4.miesto). V rámci tejto súťaže máme odo-
hrať ešte turnaj 19.5. vo Hôrkach a 9.6. u nás 
v Strečne. Okrem toho máme naplánované 
ešte dva veľké turnaje : 3.6.2018  „Memori-
ál Antona Muhelyho“ na hlavnom ihrisku 
Mšk Žilina a 16.6.2018 „Kraľovany Cup“.  

Pred prázdninami sa rozlúčime s hráčmi 
roč. nar. 2008, ktorí v prípravke končia a 
budú hrávať za mladších žiakov.

Ešte by som sa chcel zmieniť o našich 
prváčikoch a dvoch predškolákoch. Teší 
ma, že sa v takom veľkom počte (16) pri-
hlásili do futbalového krúžku CVČ . Na 
futbalovom aktíve prípraviek Obfz Žilina 
sa hovorilo  o možnosti konania turnaja aj 
pre tých najmladších pre kluby, ktoré túto 
vekovú kategóriu majú. A tak hrávame v 
rámci súťaže aj turnaje týchto najmladších. 
Lebo zápasy a herná prax ich posúva ďalej. 
Hrajú 3 proti 3 na 4 malé bránky. Mrzí ma 
, že máme spolu len 2 hodiny v pondelok 
v rámci krúžku. Nedá sa viac a aj na tých 
turnajoch sa im nemôžem venovať naplno, 
lebo niekedy hrajú súbežne  starší aj mladší. 
Preto by som chcel poprosiť  futbalového 
nadšenca s trpezlivosťou pri deťoch, či by 
mi nepomohol s ich vedením. Deti chcú 
hrávať , ale  keďže majú menej natrénované, 
tak pri porovnávaní s inými družstvami ťa-
háme za kratší koniec. Tu nejde o výsledok, 
ale o tú radosť detí, keď sa im niečo podarí.

Na záver by som sa chcel poďakovať všet-
kým rodičom, ktorí mi pomáhajú s dopra-
vou na zápasy.      Peter Beháň

Futbalová  prípravka

STREČNIANSKA
MAŠĽA
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Dňa 11.6.2018 sa uskutočnilo 27. 
zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta 
obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór 
obce. Zapisovateľka: Beáta Badiban-
gová.

Hostia: Ing.Július Ilovský, Samuel 
Beháň, Oľga Škripková – ekonómka 
obce. Ospravedlnení poslanci: Alfonz 
Klocáň, Mgr. Monika Obertová.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.162/A volí overovateľov 

zápisnice: Štefan Oberta, Peter Oberta. 
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-
-0,neprítomní-2.

Uznesením č.162/B volí návrhovú ko-
misiu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, 
Ing. Róbert Benedig. Hlasovanie: 7-0-
0-2.

Uznesením č.163 schvaľuje program 
27.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.

2. Kontrola uznesení
a) Oslovenie subjektov poskytujú-

Obecné zastupiteľstvo
cich ubytovanie s možnosťou reklamy 
na obecnej stránke – úloha pretrváva, 
predseda komisie pre cestovný ruch 
nie je prítomný na zasadnutí OZ. 

b) Umiestnenie zrkadla na Hradnej 
ulici  – úloha splnená.

Požiadavka na spomaľovač pre cyk-
listov na turistický chodník smerom z 
rozhľadne -  z hľadiska bezpečnosti sa 
zábrana neodporúča.  

c) Osadenie dopravných značiek Stop 
a Daj prednosť v jazde pri vychádzaní 
z Autocampingu v Strečne – splnenie 
úlohy pretrváva.

Uznesením č.161/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3. Záverečný účet obce
Hlavný kontrolór obce p. Lingeš 

predložil OZStanovisko k plneniu 
a hospodáreniu obce za rok 2017. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2017.
Prítomných oboznámil  s rozpočtom 

31. mája bola podpísaná zmluva medzi Obcou Strečno a Obecným podnikom služieb v jeho zria-
ďovateľskej pôsobnosti na rekonštrukciu Lesnej ulice. Celková hodnota v súčasnosti realizovaného 
diela je 63 521,41 €. Tejto investičnej akcii predchádzalo rozšírenie kanalizácie na predmetnej 
ulici zazmluvnené medzi zriaďovateľom a OPS, s.r.o. Strečno v sume 11 397,26 €. Vykonávacie 
projekty boli zhotovené Ing. arch. Schächterom a Ing. Pekarom.                                                     /r/

Rekonštrukcia komunikácie Lesnej ulice 

„Na lavičke“ 
v Strečne

Strečno je osobitou dedinou s oso-
bitými ľuďmi, ba pokojne možno 

povedať: s osobitými rodmi. Preto sa 
Občianske združenie Hajov rozhodlo 
prostredníctvom cyklu večerov „Na la-
vičke“ zviditeľniť jeden dôležitý pilier 
miestnej tradičnej kultúry. Predstavujú 
ho rody ľudových umelcov a nosite-
ľov kultúry. Lavička je v našej miestnej 
kultúre regionálnym prvkom spájaným 
s komunikáciou. Hajov rozhodol práve 
na nej nastoliť debaty o hodnotách spä-
tých s tradičnou kultúrou a znalosťou 
miestnych dejín. Tie by mali vyústiť do 
vytvorenia priestoru pre upevňovanie 
komunitných vzťahov a regionálneho 
povedomia. Projekt - podporený Fon-
dom na podporu umenia - si dal za cieľ 
priblížiť fenomén rodov aj mladšej ge-
nerácii obyvateľov a návštevníkom obce, 
ktorá prítomnosť rodov v obci často už 
nevníma. Je to škoda, lebo tým stráca 
povedomie o jej dejinách. 

Prvý z večerov sa konal 27.mája v kul-
túrnom dome v Strečne a bol venovaný 
Ďurčovcom - rodu kronikárov.

Tému rodov otvoril prvý hosť veče-
ra – genealóg Mgr. Milan Šišmiš, jeden 
zo zakladateľov Slovenskej genealogic-
ko – heraldickej spoločnosti. Milan Ši-
šmiš uviedol  návštevníkov podujatia 
do témy rodových postupností a ich 
zobrazovania v histórii. Poskytol tiež 
návody na zostavenie rodostromu. Jeho 
odborné a tiež pútavé rozprávanie bolo 
doplnené prezentáciou zobrazovania 
európskych panovníckych rodov od 11. 
– 21.storočie. 

Jadrom večera bolo vzdanie pocty 
rodu Ďurčovcov, najmä Pavlovi Ďurčovi 

Pokračovanie na 10. strane »
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany

obce na rok 2017, ktorý bol OZ schvá-
lený uznesením č.86/2016 zo dňa 
16.12.2016, rozpočet bol schválený 
ako vyrovnaný. V priebehu roku 2017 
bol rozpočet zmenený deväťkrát. Zá-
roveň uviedol, že záverečný účet obce 
Strečno za rok 2017 bol spracovaný 
dňa 25.5.2018 a navrhol OZ schváliť 
záverečný účet obce a celoročné hos-
podárenie s prebytkom 79.240,32 Eur 
bez výhrad. Navrhol použiť zostatok 
finančných operácií na tvorbu rezerv-
ného fondu vo výške 79.240,32 EUR.

Uznesením č.164 OZ schvaľuje zá-
verečný účet obce a celoročné hos-
podárenie za rok 2017 bez výhrad a 
potvrdzuje prebytok rozpočtu v sume 
79.240,32 €. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.165 OZ schvaľuje pou-
žitie prebytku rozpočtového hospodá-
renia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 79.240,32 €. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Hlavný kontrolór obce oboznámil 
poslancov s plánovanou kontrolnou 
činnosťou v obci a  predložil návrh 
- Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 2. polrok 2018 po-
slancom OZ.

Uznesením č.167 OZ schvaľuje plán 
kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 
2018. Hlasovanie: 7-0-0-2.

4. Informácia o projektoch
a) Starosta informoval o neschválení 

žiadosti o NFP k projektu zvyšovania 
kvality a zlepšenia infraštruktúry zák-
ladného vzdelávania – odborné učeb-
ne. 

b) Schválený projekt „Podpora pred-
chádzania vzniku BRKO na území 
obce Strečno“. Celkové oprávnené vý-
davky projektu sú vo výške 97.678,40 
Eur. Spolufinancovanie obce realizo-
vaného projektu je  vo výške 5%, čo 
predstavuje sumu 4 883,92Eur.

c) Schválená dotácia z úradu vlády SR 
s programom Podpora rozvoja športu 
na rok 2018, podprogram Nákup špor-
tovej výbavy pre mládež futbalového 
klubu vo výške 4000 Eur. 

d) Starosta informoval o podpísaní 
zmluvy o NFP na projekt „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MŠ v 
obci Strečno“. Celková výška opráv-
nených výdavkov je 219.884,53 Eur, 
spolufinancovanie obce vo výške 5% 
predstavuje sumu 10994,23 Eur. 

Uznesením č.161/3 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

5. Zapojenie rezervného fondu z 
roku 2017 do rozpočtu obce

Na spolufinancovanie schválených 

projektov ako aj na ďalšie investičné 
kapitálové výdaje starosta navrhuje za-
pojiť do rozpočtu obce 2018 finančné 
prostriedky z rezervného fondu roku 
2017 vo výške 79.240,32 Eur.

Uznesením č.166 OZ schvaľuje zapo-
jenie rezervného fondu z roku 2017 vo 
výške 79.240,32 € do rozpočtu obce 
2018. Hlasovanie: 7-0-0-2.

6. Schválenie 4. zmeny rozpočtu na 
rok 2018

Starosta informoval o 4. zmene roz-
počtu na rok 2018. Rozpočet bol pre-
hodnotený a následne upravený na 
zasadnutí finančnej komisie za účasti 
hlavného kontrolóra obce. 

Uznesením č.168 OZ schvaľuje 4. 
zmenu rozpočtu na rok 2018. Hlaso-
vanie: 7-0-0-2.

7. Schválenie úväzku starostovi 
obce na nasledujúce volebné obdobie

Podľa § 11 písm. i) zákona o obec-
nom zriadení č.369/1990 Z.z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov má OZ 
určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 
celé funkčné obdobie rozsah výkonu 
funkcie starostu.

Uznesením č.169  OZ schvaľuje plný 
úväzok starostovi obce na nasledujúce 
volebné obdobie 2018-2022. Hlasova-
nie: 7-0-0-2.

8. Schválenie počtu poslancov obce 
na nasledujúce volebné obdobie

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 11 
odst.3 o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa počet 
poslancov na celé volebné obdobie určí 
pred voľbami podľa počtu obyvateľov: 
od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 
9 poslancov

Uznesením č. 170 OZ schvaľuje na na-
sledujúce volebné obdobie 9 poslancov 
pre obec Strečno. Hlasovanie: 7-0-0-2.

9. Rôzne
• Starosta informoval o liste vo veci vy-

dania dodatočného povolenia na stav-
bu k číslu spisu: S2018/00109/468PŠ 
zo dňa 17.5.2018.

Navrhovatelia listu p.JarmilaBehá-
ňová a PhDr. Róbert Beháň vyjadrujú 
svoj nesúhlas k vydaniu dodatočného 
povolenia pre stavebníka Alfonza Klo-
cáňa na stavbu „Rodinný dom, prí-
pojka NN, vodovodná a kanalizačná 
prípojka“ z dôvodu neoprávneného 
záberu časti pozemkov dotyčných na-
vrhovateľov. 

Starosta obce navrhuje stretnutie 
všetkých dotknutých strán k spoloč-
nému rokovaniu na OÚ. K svojim tvr-
deniam je potrebné  doložiť relevantné 

doklady (list vlastníctva, výpis z PKM, 
mapy a geometrické plány).  

Uznesením č.161 OZ berie informá-
ciu na vedomie. 

• Sponzorský dar nákladný automo-
bil značky Liaz (ramenáč) od firmy 
VAS Mojšova Lúčka. Z dôvodu zara-
denia motorového vozidla do majetku 
obce je potrebné sponzorský dar oce-
niť.

Uznesením č. 171 OZ schvaľuje oce-
nenie sponzorského daru – nákladný 
automobil značky Liaz od firmy VAS 
Mojšova Lúčka vo výške 2918,16 € 
(náklady na opravu) za účelom zara-
denia do majetku obce. Hlasovanie: 
6-0-1-2.            .                

10. Diskusia
Ing. Sokolovská - informovala poslan-

cov o doručení dokladov o majetko-
vých pomeroch starostu obce predse-
dovi komisie pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 

- informovala sa na možnosť zamy-
kania zberného dvoru v Strečne z dô-
vodu vývozu odpadu cudzími občan-
mi, resp. firmami do areálu. 

p.Badibangová - vzniesla požiadavku 
na osadenie zrkadla a spomaľovača na 
Ulici za záhradami pri zákrute z  Má-
jovej a Lipovej ulice

- informovala sa na avizovaný dotaz-
ník na zasielanie obecných správ for-
mou sms alebo mailov. 

- informovala sa na avizovanú opra-
vu mostov v Strečne. 

- poďakovala všetkým za pomoc pri 
príprave Strečnianskych hodov 

- pozvala prítomných na Jánske ohne, 
ktoré sa uskutočnia 23.6.2018 o 21.00 
h na kopci Chlumec.

Mgr. Ďurčo - pozval prítomných 
na športové podujatie pod názvom 
Strečnianska mašľa, ktoré sa uskutoční 
23.júna 2018

Ing. Benedig - pozval prítomných 
na športové podujatie Memoriál Jarka 
Hanuljaka, ktoré sa uskutoční 24. júna 
2018

Mgr. Kubová - informovala sa na 
osvetlenie na Nábrežnej ulici. Staros-
ta odpovedal, že daná požiadavka sa 
musí riešiť ako celok infraštruktúry 
súvisiaci s výstavbou bytoviek. 

p.Oberta Štefan - informoval sa v 
rámci odbremenenia prejazdu áut do 
turistickej zóny cez obec na možnosti 
zmeny turistickej navigácie k miest-
nym pamiatkam, atrakciám a službám. 

- informoval sa o možnosti osadenia 
cestného spomaľovača pri bare Mário.

Uznesením č. 161/5 OZ berie infor-
mácie na vedomie.

Zapísala: Beáta Badibangová
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Folklór, remeslá a tradície – špecifi c-
ké prvky pre rozvoj cestovného ruchu.

Mikroprojekt cezhraničnej spoluprá-
ce, ktorý priebežne napĺňame, je už v 
povedomí verejnosti. Vonkajšie pódium 
a stánky boli k dispozícii už počas Via-
noc na Tradíciách v srdci, čo bola i prvá 
„mäkká“ aktivita projektu. Nasledoval 
Majáles. V oboch prípadoch sme priví-
tali i zástupcov partnera – obec Jaworze, 
ktorí spolu s našimi kulinármi, remesel-
níkmi a folkloristami predstavili svoje 
umenie na všeobecne veľmi pozitívne 
hodnotených podujatiach,

Poslednou bude Sviatok pečeného ze-
miaka 15. septembra, tentokrát u poľské-
ho partnera, kde sa im zas predstavíme 
my.

Zberný dvor
Projekt, ktorý prispeje k eliminácii zá-

ťaže životného prostredia vybudovaním 
systému separácie odpadov z domácnos-
tí vďaka dotácii z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. Jeho hlav-
nou náplňou je výstavba zberného dvo-
ra pri obecnom úrade a nadobudnutie 
techniky.

V roku 2017 každý občan našej obce 
vyprodukoval v priemere takmer 271 kg 
odpadu a z tohto množstva sme vytrie-
dili iba 37,6 kg odpadu. Celkovo sme na 
skládku vyviezli 705 ton zmesového ko-
munálneho odpadu, čo obecný rozpočet 
stálo vyše 54716 EUR, ktoré doslova a do 
písmena skončili na skládke a naša obec 
z nich nemala žiadny reálny prospech.

Nedávne legislatívne zmeny a ekono-
mický vývoj v oblasti nakladania s od-
padom a nariadenia Európskej komisie   
prinášajú   ďalšie  zvyšovanienákladov 
na odpadové hospodárstvo a predovšet-
kým záväzok, že do roku 2020 vytriedi-
me minimálne 50% odpadov.

Pre nás to znamená, že každý z nás by 
mal vytriediť aspoň 185 kg odpadu. Trie-
denie odpadov je popri prevencii vzniku 

odpadov jediným spôsobom, ako mô-
žeme ušetriť výdavky na zabezpečenie 
odpadového hospodárstva v našej obci a 
zabrániť tak ďalšiemu a ďalšiemu zvyšo-
vaniu poplatkov za odpady.

Multifunkčné ihrisko
V rámci dobudovanie futbalovej infraš-

truktúry bola Strečnu poskytnutá dotá-
cia zo Slovenského futbalového zväzu v 
objeme 19 tis. Euro. Zmluva podpísaná 
v marci t.r. umožní sčasti prefi nancovať 
výstavbu multifunkčného ihriska v areá-
li základnej školy. Väčšia časť  rozpočto-
vých nákladov na dielo Atletický ovál s 
multifunkčným ihriskom, ktorý zahŕňa 
tiež oplotenie a spevnené plochy so se-
dením a osvetlenie v objeme 111 463,15 
Euro bude hradený z vlastných zdrojov. 
Dielo v celkovom objeme 130 463,15 
Euro zmysle zmluvy s realizátorom 
Sport Service, s.r.o., ktoré sa začne reali-
zovať začiatkom júla, má byť dokončené 
do 75 dní od odovzdania staveniska.

Zníženie energetickej náročnosti  MŠ
Prostredníctvom Ministerstva život-

ného prostredia SR v zastúpení Sloven-
skou inovačnou a energetickou agen-
túrou sme získaliprojekt podporený  
Európskym fondom regionálneho roz-
voja „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy MŠ v obci Strečno“.  Projekt s 
fi nančným objemom 219 884,53 Euro, s 
vlastným 5 %-ným vkladom (10 994,23 
Euro) umožní zateplenie budovy, výme-
nu okien a zefektívnenie vykurovacieho 
systému, ktoré bude zahŕňať i využitie 
fotovoltaiky. Z ďalších vlastných zdrojov 
v objeme 170 tis. Euro obec zabezpečí 
novú zdravotechniku, vzduchotechniku 
a výmenu zariadenia a rozšírenie kuchy-
ne MŠ. Projekt je už v štádiu realizácie. 
Kvôli minimalizácii dopadov na výuko-
vý proces sa vyčlenilo prázdninové ob-
dobie – mesiace júl a august, počas kto-
rých bude prevádzka MŠ zatvorená. 

Kompostéry
Ministerstvo životného prostredia SR, 

riadiaci orgán pre Operačný program 
Kvalita životného prostredia schválila 21. 
mája obci Strečno žiadosť o nenávratný 
fi nančný príspevok v objeme 92794,48 
Euro s  výškou vlastnej spoluúčasti 4 
883,92 Euro na podporu predchádzania 
vzniku biologicky rozložiteľného ko-
munálneho odpadu (BRKO). Ide vlastne 
o euro projekt s celkovými oprávnenými 
výdavkami 97 678.40 Euro, z ktorého 
obec nadobudne kompostéry pre do-

mácnostina elimináciu negatívnych do-
padov na životné prostredie a opätovné 
využitie biomateriálu.

Doplnenie knižničného fondu
Z Fondu na podporu umenia v progra-

me Akvizícia knižníc  nám bol i pre tento 
rok podporený projekt na nákup nových 
kníh pre obecnú knižnicu  v objeme 
1200 Euro. Táto čiastka bude navýšená 
o povinnú spoluúčasť obce  - 150 Euro.

Športové vybavenie pre futbalový 
klub

Úrad vlády Slovenskej republiky, sek-
cia ekonomiky a technickej správy , 
program Podpora rozvoja športu odpo-
ručil na poskytnutie dotácie projektovú 
žiadosť Športové vybavenie pre FK na 
nákup športovej výbavy v objeme 4000 
Euro. Povinná výška spoluúčasti zria-
ďovateľa FK, žiadateľa – obce Strečno je 
217 Euro. Celá čiastka bude po pozitív-
nom ukončení schvaľovacieho procesu 
využitá pre mládežnícke a žiacke vekové 
kategórie.

Prehľad pripravil: Ing. Pavol Albrecht. 
projektový manažér obce Strečno

Projekty a dotácie
Využívanie možností na získanie prostriedkov je stálou agendoupre rozvoj samosprá-

vy. Sú to v zásade stále europrojekty, podporné či grantové programy ministerstiev a 
dotácie VÚC ŽSK a rôznych agentúr.

V tomto období sa realizujú alebo sa pristupuje k napĺňaniu siedmych projektov.

Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Už o pár dní sa začínajú deťom prázd-
niny. Budú mať menej povinností a viac 
času pre seba a na čítanie. Obecná kniž-
nica ponúka veľa zaujímavých kníh na 
vyplnenie a spríjemnenie tohto obdo-
bia nielen pre deti, ale aj pre dospelých 
čitateľov. Naši prváci sa stali čitateľmi a 
verím, že tak ako po svoju prvú vypo-
žičanú knižku, ktorú si prišli požičať s 
triednymi učiteľmi, nájdu cestu do kniž-
nice aj sami i počas prázdnin a požičajú 
si novú.

Ešte v marci bola v obecnej knižnici 
vyhlásená súťaž na témy „Farby jari“ a 
„Jar prichádza“. 

Deti, ktoré sa zapojili do súťaže: Alenka 
Dubovská, Marek Mojský a Peťko Moj-
ský, si môžu vyzdvihnúť svoje odmeny v 
obecnej knižnici.

Všetkým deťom a študentom prajem 
krásne prázdniny, plné nezabudnuteľ-
ných zážitkov a veselých príhod. Teším 
sa na vašu návštevu aj počas prázdnin, 
kedy bude knižnica otvorená tak ako 
zvyčajne.

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice
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V roku 2018 si katolícka cirkev pri-
pomína 160 rokov od zjavenia 

Panny Márie vo francúzskom mestečku 
Lurdy a 26. Svetový deň chorých. Rím-
skokatolícka cirkev si na Svetový deň 
chorých liturgicky pripomína zjavenie 
Panny Márie v Lurdoch z 11. februára 
1858.Panna Mária sa prvýkrát zjavila 
BernadeteSoubirousovej (1844-1879) 
11. februára 1858 v jaskyni Massabielle 
pri mestečku Lurdy. Bernadeta vtedy išla 
spolu so sestrou Toinette a priateľkou 
JeanneAbadieovou zbierať drevo a chce-
la prejsť cez rieku Gave.  Pred jaskyňou 
počula šum lístia. Výklenok jaskyne a 
ružový ker sa vzápätí objavili v hlbo-
kom jase. Uprostred tohto jasu sa zjavila 
mladá Pani, nevysloviteľne krásna, útla a 
jemná, s ružencom v ruke. Na sebe mala 
drahocenný široký plášť, ktorý ju zaha-
ľoval od hlavy až po päty. Šaty mala opá-
sané modrou stuhou. Na každej nohe 
mala bledožltú ružu. Pani sa na ňu ľú-
bezne usmiala, pozdravila ju vystretým 
ramenom, jej tvár bola plná nebeskej 
dobroty. Pani sa prežehnala, Bernadeta s 
ňou. Bernadeta sa potom modlila ruže-
nec. Aj Pani preberala zrnká na ruženci, 
nehýbala však ústami. Na zjavenie 14. 
februára prišli s Bernadetou aj iné deti, 
asi 20 zvedavcov. Tí však Pannu Máriu 
nevideli. Bernadeta pokropila miesto 
zjavenia svätenou vodou: „Ak prichá-
dzate od Boha, tak nám to povedzte… 
ak od diabla, potom zmiznite!“Zjavenie 
sa usmialo a pristúpilo bližšie. Dievčatá 
skotúľali smerom k Bernadete ťažký ka-
meň, polievali ju ľadovou vodou, ale ona 
bola v extáze ako socha, nič nevidela, ani 

nepočula.Počas ďalšieho zjavenia, 18. 
februára, zjavenie Bernadetu požiadalo, 
aby sa každý deň po štrnásť dní vracala 
k jaskynke. Obdobie takmer každoden-
ných zjavení sa stalo známym ako laQu-
inzainesacrée – „sväté štrnásťdnie“. Naj-
prv boli Bernadetini rodičia, zvlášť jej 
matka, zmätení a pokúšali sa jej zakázať 
chodiť na miesto zjavení. Tí obyvatelia 
mesta, ktorí Bernadete verili, však usu-
dzovali, že Bernadeta vidí Pannu Máriu 
napriek tomu, že ona sama to nikdy ne-
tvrdila a stále pre zjavenie používala vý-
raz aquero /zjavenie/. Popisovala ho ako 
dámu v bielom závoji, s modrým opas-
kom a so žltými ružami na chodidlách. 
Bernadetino rozprávanie o zjaveniach 
spôsobilo medzi ľuďmi senzáciu, ktorá 
ich rozdelila v názore, či hovorí prav-
du alebo nie. Niektorí si mysleli, že má 
mentálnu chorobu a požadovali, aby 
bola umiestnená do ústavu. Obsah-
Bernadetiných zjavení boljednoduchý 
a bol zameraný na potrebu modlitby a 
pokánia. Pri zjavení 25. februára 1858 
jej Panna Mária povedala, aby začala 
kopať. Ako kopala, vytryskol prameň 
vody, ktorý neustále rástol.2. marca, po 
trinástom zo zjavení, Bernadeta pove-
dala rodine, že Pani ju požiadala, aby 
bola postavená kaplnka a usporiadaná 
procesia. Zjavenie sa Bernadete nepred-
stavilo do sedemnásteho zjavenia. Počas 
16. zjavenia, ktoré trvalo vyše hodinu, 
sa Bernadeta znova spýtala dámy na jej 
meno, ale ona sa len usmiala. Otázku 
zopakovala tri razy, keď konečne zaznela 
odpoveď v gaskonskej okcitánčine: „Ja 
som Nepoškvrnené počatie.“ (Quésoïe-

raimmaculadocouncepcioũ – fonetický 
prepis od Quesoieraimmaculadacon-
cepcion). Bernadete sa  zjavila krásna 
pani oblečená v bielom, s ružencomv 
ruke celkom 18 krát. Povedala jej, aby 
sa modlila za hriešnikov, robila pokánie 
a dala postaviť na tom mieste kaplnku. 
Ľudia neverili Bernadete, keď im rozprá-
vala o svojich zjaveniach. Starosta mes-
ta Lurdy Lacadé vyhláškou zakázal brať 
vodu z prameňa a tiež vstup do jaskyne. 
Pred jaskyňou postavili zátarasu z do-
siek.Dokonca miestne úrady žiadali, aby 
Bernadeta odvolala svoje tvrdenia, ale 
ona im zostala verná. Musela veľa trpieť. 
Ľudia neskôr zistili, že voda z prameňa 
má zázračné účinky na liečenie chorých 
a chromých. Udialo sa veľa zázrakov, keď 
ľudia začali túto vodu používať. Berna-
deta žiadala miestne úrady o vybudo-
vanie kaplnky na tomto mieste, ako to 
žiadala Panna Mária, čo sa jej dlho ne-
darilo. Chýr o týchto zázrakoch sa dostal 
až kmanželke cisára Napoleona III. Eu-
génii a stavba kaplnky sa mohla usku-
točniť. Cisár Napoleon III. zrušil zákaz 
vstupu do jaskyne. Biskup Laurence v 
Tarbes predvolal Bernadetu pred dva-
násťčlennú vyšetrovaciu komisiu. Dňa 
18.1.1862 biskup vydal pastiersky list, 
ktorým sa zjavenia v Lurdoch cirkevne 
uznali: „Uznávame, že Nepoškvrnená 
Panna Mária, Matka Božia, sa Bernadete 
Soubirousovej naozaj zjavila... 18-krá-
t.“Lurdy sa stali najznámejším mestom 
krajiny. V roku 1866 Bernadetu poslali 
do kláštora milosrdných sestier (Dames 
de Nevers).Stala sa členkou komunity, 
kde musela čeliť tvrdému zaobchádzaniu 
predstavenej noviciek a kde sa nemohlo 
hovoriť o jej zjaveniach. Tento tlak pre-
stal, keď objavili, že Bernadeta trpí ne-
vyliečiteľnou chorobou. Bernadeta bola 
vždy bola veľmi pokorná a skromná. 
Raz sa jej jedna mníška spýtala, či sa jej 
nezmocňuje pýcha, keď si Panna Mária 
vyvolila ju. „Ako by mohla?“, rýchlo od-
povedala. „Panna Mária si ma vybrala, 
pretože som najviac ignorantská.“ 

Svätá Bernadeta sa narodila v Lurdoch 
na juhu Francúzska. Pri krste jej dali 
meno Mária Bernarda. Jej otec, mlynár, 
sa volal František a mama Lujza. Boli 
veľmi chudobní. Bernadeta bolo vždy 
veľmi krehké dieťa chatrného zdravia, 
ktoré už od malička trápili zažívacie 
problémy, astma, tuberkulóza pľúc, ná-
dor na pravom kolene a v roku 1855 v 
poslednej chvíli unikla epidémii cholery. 
Od malička sa vyznačovala zvlášť vrúc-
nou zbožnosťou. Vo svojom krátkom ži-
vote prijala trikrát posledné pomazanie 
chorých. Aj tu sa stretávala s nepochope-

160 rokov od zjavenia Panny Márie vo francúzskom mestečku Lurdy

Procesia pred lurdskou bazilikou. Foto D. Štadáni jún 2018
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ním ostatných sestier, keď tvrdievala, že 
jej údelom je byť chorá. 16. apríla 1879 
zomrela ako 35 ročná, úplne vyčerpaná 
so slovami: „Svätá Mária, Matka Božia, 
pros za mňa, úbohú hriešnicu.“ Jej telo 
uložili do krypty kaplnky St. Gildard 
v Nevers.  Pochovali ju do dvojitej za-
pečatenej truhly z olova a z dreva. Po 
29 rokoch, 20. septembra 1908 komi-
sia otvorila truhlu. Bernadeta vyzerala 
tak, ako pred 29-timi rokmi. Telo bolo 
neporušené. Tvár mala takú, ako v ho-
dine smrti. Ruženec bol hrdzavý.Dňa 3. 
apríla 1919, po 40-tich rokoch, komisia 
otvorila kryptu a prezrela mŕtvolu. Le-
kári konštatovali: „Telo Bernadety nie 
je v rozklade“, naopak bolo takmer ne-
zmenené. Tvár a ruky boli biele, svalstvo 
mäkké. Telo bolo uložené do sklenenej 
truhly a verejne vystavené v kláštornej 
kaplnke v Nevers, kde dodnes, viac než 
po 120-tich rokoch, pútnici z celého sve-
ta obdivujú jej neporušenú tvár. Berna-
deta bola vyhlásená za blahoslavenú v 
roku 1925 a kanonizovaná v roku 1933 
pápežom Piom XI. Lurdy sa stali jedným 

z hlavných pútnických miest na svete, 
kde sa stretávajú pútnici z celého sveta, 
aby sa tam modlili a prosili za uzdrave-
nie. Deň prvého zjavenia Panny Márie, 
11. február, sa slávi ako deň spomienky 
Panny Márie Lurdskej.

Počas prvých rokov po zjavení do Lúrd 
prichádzali pútnici jednotlivo alebo len 
v malých skupinách. Prvý veľkolepý 
sprievod sa konal 4. apríla 1864. Viedol 
ho biskup Laurence, ktorý slúžil aj prvú 
svätú omšu pri jaskyni. Táto slávnosť sa 
konala pri príležitosti posvätenia sochy 
Nepoškvrnenej, ktorá je odvtedy vo vý-
klenku jaskyne. Od roku 1874 sa začína 
tradícia francúzskych národných pútí a 
v roku 1948 sa Lurdy stávajú medziná-
rodným pútnickým miestom, do ktoré-
ho smeruje v súčasnosti viac ako päť mi-
liónov pútnikov ročne. Najdôležitejšími 
časťami pútí je eucharistická a mariánska 
procesia. Eucharistická procesia prechá-
dza od adoračnej kaplnky do podzemnej 
Baziliky Pia X, v ktorej sú zhromaždení 
chorí. Mariánska procesia, nazývaná aj 
sviečkový sprievod, sa koná každý deň 
najskôr zhromaždením pútnikov pri jas-
kyni. Potom sa so zapálenými sviečkami 
a spievaním Lurdskej Ave, Mária sprie-
vod pomaly presúva. Počas procesie sa 
sprievod modlí ruženec, Modlitba Zdra-
vas zaznieva vo viacerých svetových ja-
zykoch. Na záver sa spieva Salve Regina. 
Potom biskupi a kňazi udelia pútnikom 
požehnanie.Významnou časťou púte je 
nabratie si lurdskej vody z prameňa a ta-
kisto umytie sa v nej. Zvlášť pre chorých 
je toto gesto symbolickým napodobne-
ním samotnej Bernadety a zároveň úko-
nom túžby po očistení a ozdravení tela aj 
duše. Pri jednotlivých prameňoch môže-
me nájsť tieto slová: „Umyte si svoju tvár 
a poproste Pána, aby očistil vaše srdce.“ 
Z Massabielskej jaskyne je voda odvá-
dzaná do kúpeľných bazénov, v ktorých 
sa ročne okúpe viac ako 400 000 cho-
rých.Prameň v Lurdoch dodnes vydáva 
122 tisíc litrov vody denne.

Veľké priestranstvo v Lurdoch urče-
né pre pútnikov nazývané Esplanadum 
tvorí komplex veľchrámov. Krypta  je  
kostol, ktorý bol ako prvý postavený na 
mieste zjavenia, a to priamo vyhĺbením 
do Massabielskej skaly. Tento kostol bol 
vysvätený už 20. mája 1866 počas omše 
celebrovanej biskupom a za účasti ti-
sícov pútnikov, aj samotnej Bernadety.
Centrom Massabielskej jaskyne je socha 
Panny Márie vytesaná z carrarského bie-
leho mramoru podľa opisu Bernadety. 
Nachádza sa na mieste, kde sa jej zjavi-
la. Dominantou chrámového komplexu 
na Massabielskej skale jeBazilika Nepo-
škvrneného Počatia.Jej veža meria 70 
metrov a je postavená v neogotickom 

štýle. Na jej hlavnom oltári z bieleho 
mramoru sa vyníma socha Lurdskej 
Panny Márie. Zvonkohra baziliky kaž-
dú hodinu od siedmej ráno do desiatej 
večer hrá refrén piesne Ave, Mária. V 
popredí chrámového komplexu stojíBa-
zilika Ružencovej Panny Márie, ktorá je 
pripojená ku Krypte a k Bazilike Nepo-
škvrneného Počatia po oboch stranách 
rampou a schodiskom.Bazilika Pia X má 
kapacitu takmer 40 000 pútnikov a je 
miestom slávenia medzinárodnej svätej 
omše pre chorých. Kostol svätej Berna-
dety stojí na mieste, kde stála Bernadeta 
počas posledného, osemnásteho zjave-
nia. Múzeum svätej Bernadety sa nachá-
dza v blízkosti pútnického komplexu, v 
priestoroch mlyna, resp.domu, v ktorom 
sa Bernadeta narodila.

Pre pútnikov sa koná množstvo pod-
ujatí. Národná púť svätého ruženca sa 
slávi v Lurdoch každý rok v októbri.Pri 
tejto príležitosti sa koná slávnostná svä-
tá omša v chráme NotreDame. Na tejto 
púti sa zúčastňujú veriaci z celého sveta.
Lurdský festival klasickej hudby sa koná 
každoročne v apríli. Predstavuje veľko-
lepý orchestrálny koncert vážnej hudby, 
a to naraz v hlavných lurdských chrá-
moch. Pre mnohých veriacich je to jedi-
nečná udalosť, a to aj vďaka jedinečnosti 
témy, ktorá je každý rok obmieňaná. Deň 
Pokoja je v máji. Na tejto slávnosti môže 
pútnik zažiť viacerých známych hudob-
níkov, ale aj náboženských osobností 
a spíkrov, ktorí podporujú a vyjadrujú 
jednotu spoločenstva napriek našej rôz-
norodosti.Denné slávnosti v priestore 
Esplanada predstavujú sväté omše a pro-
cesie vo viacerých svetových jazykoch, 
ktoré sa konajú každý deň. Celý komplex 
je prístupný pútnikom nepretržite počas 
celého roka.

Svetový deň chorých ustanovil pápež 
Ján Pavol II. v roku 1992. Rímskokatolíc-
ka cirkev si na Svetový deň chorých litur-
gicky pripomína zjavenie Panny Márie v 
Lurdoch z 11. februára 1858.Prvý raz sa 
oslavy tohto dňa konali v roku 1993 v 
Lurdoch.Tento deň poskytuje príležitosť, 
ktorá cirkevným komunitám pomáha 
udržiavať živú pozornosť voči chorým a 
trpiacim a povzbudzuje zdravotníckych 
pracovníkov, aby sa neprestajne nasa-
dzovali vo svojej profesionálnej službe. 
Zdrojom pre vyhlásenie Svetového dňa 
chorých sa stal apoštolský list Jána Pav-
la II. „Salvifi cidoloris“ o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia z 11. februára 
1984. O rok neskôr, 11. februára 1985, 
bola ustanovená Pápežská komisia pre 
pastoračnú starostlivosť o zdravotníkov, 
ktorá sa v roku 1988 stala Pápežskou ra-
dou pre apoštolát zdravotníkov.

AM
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   Z našej školy Pripravila J.Prataková

17. mája si deti z 1.B. triedy, naše včiel-
ky, pripravili nádherný muzikál Snehu-
lienka a sedem trpaslíkov pod vedením 
svojho pána učiteľa, p. Franeka. Dievčatá 
aj chlapci si z chuti zaspievali, zatanco-
vali a takmer hodinu sa cítili ako nao-
zajstné herecké hviezdy, ktoré účinkovali 
pred takmer plným obecenstvom. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom podieľali na príprave a realizácií 
tohto predstavenia. 

20. mája aj naši žiaci spestrili program 
na Strečnianskych hodoch 2018. 
V programe vystúpil DFS Hajovček pod 
vedením p. uč. Ľubice Kučerovej a p. uč. 
Erika Marcina, deti z 1. a 2. stupňa, aj 
bývalí žiaci našej školy, ktorí sa aktívne 
venujú ľudovej hudbe pod vedením p. 
uč. ZUŠ v Martine, Martina Hanuliaka. 
Jakubko Kubička z 2. triedy rozosmial 
svojou básničkou, prváčky Simonka Ma-
zúrová a Emmka Tarabová pohladili sr-
diečka krásnym spevom a tanečnice pod 
vedením p. uč. Lucie Časnochovej všet-
kých roztancovali.

21. mája sa uskutočnilo okresné kolo 
fyzikálnej olympiády - kategória G. Z 
našej školy nás príkladne reprezentova-
la žiačka 7. ročníka Emma Troščáková, 
ktorá získala status -  úspešný riešiteľ. Na 
Emmku sme hrdí a prajeme jej v oblasti 
fyziky veľa zdaru aj v nasledujúcom roč-
níku.

22. mája sa naši žiaci, Lujza Klocáňo-
vá, EmkaTroščáková a Filip Leščinský, 
zúčastnili súťaže Enviro - expert v ZŠ 
Varín. Preverili si vedomosti z biológie, 

chémie, fyziky a geografi e. V konkuren-
cii základných škôl Terchovskej doliny 
obsadili krásne 5. miesto.

24. máj - bývalé absolventky našej ško-
ly, Marcelka Škrobáková a Anička Sam-
cová, prišli poučiť žiakov 7. ročníka o 
poskytovaní 1. predlekárskej pomoci 
a názorne im predviedli, ako postupovať 
pri úrazoch a ošetrovať rany.

25. máj - Beh do hradných schodov – 
v tomto šk. roku nás reprezentovali žiaci 

6. ročníka: Elenka Kazimírová, Filip Ve-
reš a Jakub Beháň.

2. miesto v hlasovaní za Projekt roka 
2017 v Žilinských novinách. Na základe 
zverejnenia súťaže „Najlepší projekt roka 
2017“ v týždenníku MY Žilinské noviny 
sme reagovali  na výzvu, keďže v našej 
obci Strečno pribudla zaujímavá novin-
ka. Zapojili sme sa do súťaže s nástennou 
maľbou „Rozprávkovej dediny“ . 

V súťaži sme získali krásne 2. miesto, za 
čo patrí vďaka každému jednému z Vás, 
ktorí ste nám poslali hlas. Po zverejnení 
článku v MY, ktorý o nás ako o výher-
coch 2. miesta napísali, sa o reportáž  za-
ujímali i z denníka Plus 1 deň. Novinári 
viedli rozhovor nielen s koordinátorkou 
projektu, Mgr. Miroslavou Moravčíko-
vou, ale i s dievčatami, autorkami diela, 
ktoré tak nadobudli nový zážitok z prie-
behu reportáže.

Na konci mája sa naši žiaci zapojili 
do výzvy na vytvorenie vlastného ro-
dostromu. Organizovalo ju OZ Hajov 
pri príležitosti podujatia s názvom Na 
lavičke, ktorá sa konala 27. mája v KD 

v Strečne. Výtvarné práce žiaci vyhoto-
vovali rôznymi výtvarnými technikami. 
Všetky zapojené práce boli ocenené a 
najkrajší rodostrom získal hlavnú cenu.

V mesiacoch máj – jún žiaci pripra-
vovali ďalšie výtvarné práce do súťaže  
Moja dedina, ako ju vidím ja. Výsledky 
sa dozvieme až po prázdninách.

1. jún – MDD
Naši žiaci počas Dňa detí mali mož-

nosť zažiť a vidieť zásah príslušníkov ha-
sičských zborov zo Strečna a Stráňav pri 
simulovanom požiari, ukážku ošetrenia 
zraneného žiaka a zásah príslušníkov 
Policajného zboru. Požiarna a policaj-
ná technika bola veľkým lákadlom pre 
mladších i starších žiakov. 

Ďakujeme zúčastneným príslušníkom 
Policajného zboru SR a členom hasič-
ských zborov za praktickú prezentáciu 
svojich zručností a čas, ktorý venovali 
našim žiakom.      

Srdečne sa chceme poďakovať všetkým 
rodičom, ktorí obetavo venovali svoj čas, 
prostriedky, energiu na zorganizovanie, 
prípravu a realizáciu skvelého a aktivita-
mi nabitého Dňa detí. 

Menovite by sme sa chceli poďako-
vať týmto rodičom, ktorí pripravovali 
Deň detí: Peter Porubčanský, Katarína 
Porubčanská, Mariana Záhradníková, 
Martina Hanuljaková, Ľubomír Taraba, 
Ivana Tavačová, Jana Obertová, Marián 
Oberta, Mária Beháňová, Miloš Beháň, 
Miroslava Jánošíková, Zuzana Martinče-
ková, Radovan Martinček, Samuel Zajac, 
Monika Zajacová, Peter Beháň, Katarína 
Beháňová, Peter Oberta a Marta Hurko-
vá.

5. júna sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili 
Dňa otvorených dverí 5. pluku špeciál-
neho nasadenia. Počas horúceho doo-
bedia sa zoznámili s prácou výsadkárov 
a vojakov. Nahliadli do siene slávy plnej 
histórie. Pozreli si prácu psovodov a ha-
sičov, ktorí si pre nich pripravili súťaže, v 
ktorých aj naše deti  boli úspešné.

6. júna sme sa zúčastnili športovej sú-
ťaže Atletický trojboj v Horných To-
šanoviciach v Českej republike. Našu 
školu reprezentovali chlapci: Miško Ku-
čerík, Peťo Kováč, Matúš Belko, Andrej 
Kazimír, Tomáš Ritkav. Súťažili v troch 
disciplínach - hod kriketovou loptičkou, 
behu na 60 m a skok do diaľky. Hoci cel-
kovo skončili na 7. mieste, individuálne 
dosiahli pekné výsledky: Peťo Kováč – 2. 
miesto v behu, Matúš Belko – 3. miesto 
v hode kriketkou, Andrej Kazimír – 3. 
miesto v skoku do diaľky. Najlepším 
športovcom sa stal Miško Kučerík, kto-
rý získal dve bronzové medaily, a to v 
behu a skoku. Chlapcom ďakujeme za 
výborné výkony a chceme sa poďako-
vať Petrovi Kováčovi a Jánovi Ritkavovi, 

Od posledného vydania Hlásnika sa u nás udialo veľmi veľa... prijímačky, sú-
ťaže, olympiády, školské výlety, škola v prírode, exkurzie... Pomaly sa blíži 

záver školského roku, kedy je u nás rušno ako v úli. Radi Vám predstavíme aspoň 
zopár akcií, ktoré sa udiali.
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rodičom našich chlapcov, vďaka ktorým 
sme sa mohli zúčastniť týchto pekných 
pretekov.

Od 11. do 15. júna boli žiaci 4. roční-
ka v Škole v prírode na Makove. 18 detí 
absolvovalo zotavovací pobyt v horskom 
hoteli Fran bez prerušenia výchovno-
-vzdelávacej činnosti v zdravotne priaz-
nivom prostredí. Štvrtáci si upevňovali 
zdravie a fyzickú zdatnosť, poskytli sme 
im možnosť byť samostatní, upevniť 
vzťahy v kolektíve, prežiť 5 dní a 4 noci 
bez rodičov. Hoci počasie bolo väčšinou 
chladné a upršané, zamestnaní boli do-
statočne – opakovali si hravou formou 
učivo 4. ročníka, súťažili v riešení tajni-
čiek, sudoku, plávali v hotelovom bazé-
ne, tancovali, spievali,... Rodičia deťom 
chýbali, no zvládli to na výbornú. Snáď 
to tak skvele zvládali aj rodičia doma bez 
detí.

15. júna absolvovali žiaci 5. a 6. roční-
ka koncoročný školský výlet na hrad 
Červený Kameň. V tento deň žiaci zís-
kali zaujímavou formou nové poznatky 
o fortifi kačnom, teda obrannom systéme 
samotného hradu. Na začiatku prehliad-
ky, ktorá mala názov „Nepriateľ pred 
bránami“, žiaci dostali pracovný list a za 
pomoci skúseného sprievodcu úspeš-
né riešili zadané úlohy.  Hrad Červený 
Kameň splnil to, čo ponúka - príjemné 
prostredie v okolí hradu, krásny hrad a 
množstvo zážitkov, ktoré sme si z tohto 
výletu odniesli. 

19. júna čakalo na žiakov 3. a 4. roční-
ka v zábavnom parku Liptov množstvo 
zábavných, ale aj adrenalínových atrak-
cií – lukostreľba, aquazorbing, detská 
lanová dráha, štvorkolky... Deti si mohli 
pohladkať aj zvieratká, ktoré tu žijú. Aj 
nádherné počasie prispelo ku krásnym 
zážitkom a spomienkam na školský vý-
let.

19. júna absolvovali 1.A a 1.B školský 
výlet na hrad Strečno. Organizátori 
usporiadali pre deti „Hradnú školu“. 

Deti spoznávali históriu hradu, zahrali 
sa na archeológov, obdivovali hrnčiarske 
remeslo, spoznávali bylinky, ktoré vyu-
žili pri výrobe vlastného mydla. Cestou 
späť neobišli ani Paseku pod hradom. 
Ďakujeme kastelánke hradu, pani Repá-
ňovej a všetkým, čo sa podieľali na tejto 
akcii, ktorá bola pekným zážitkom pre 
deti aj dospelých.

O.z. VOLLEYBALL Strečno organi-
zovalo spolu s našou školou turnaje 
talentovaných volejbalistov – 7. júna 
hrali dievčatá a 19. júna chlapci. 28. júna 
prebehol ďalší volejbalový turnaj - Pohár 
predsedu 2018

21. júna zavŕšili deviataci školský rok 
spoločným výletom v zábavnom parku 
Liptov. Tu na nich čakal pestrý program 
plný súťaží v lukostrelbe, štvorkolkách, v 
sume, aquazorbingu, v streľbe atď. Bol to 
deň plný zážitkov, žiaľ posledný na zák-
ladnej škole.

22. júna sa druháci vybrali na školský 
výlet do Demänovskej jaskyne slobo-
dy. Spoločne prešli trasu dlhšiu viac ako 
1100m a vystúpili po viac ako 900 scho-
doch. Počas nej videli rôzne zaujímavos-
ti z našej prírody a niečo nové sa vďaka 
milému pánovi sprievodcovi aj dozvede-
li. Všetci trasu zvládli a už teraz premýš-
ľajú, kam sa vyberú nabudúce.

23. júna 2018 sa v Strečne konal prvý 
ročník turistického diaľkového pochodu 
s názvom „Strečnianska mašľa“. 25 ki-
lometrovú slučku absolvovali aj niekto-
rí mladí volejbalisti zo ZŠ SNP Strečno, 
ktorí tak spolu so staršími spoluhráčmi 
získali špeciálne ocenenie - skvelú tortu 
za najpočetnejšiu skupinu na podujatí 
(14). Aj touto cestou sa chceme spolu s 
o. z. VOLLEYBAL Strečno poďakovať za 
výborne zorganizovanú turistickú akciu. 

24. júna sa uskutočnil VII. ročník spo-
mienkového turnaja Memoriál Jarka 
Hanuljaka, na organizácii sa podieľali 
FK Strečno a Obecný úrad Strečno a ZŠ 
SNP Strečno. Zúčastnili sa ho nasledov-

Naši najstarší žiaci, deviataci, s kto-
rými sa lúčime, spomínajú na 9 škol-
ských rokov:

„Tak, už je to tu. Naše posledné dni na 
základnej škole. My, deviataci, sa čosko-
ro rozlúčime so všetkými žiakmi, učiteľ-
mi a zamestnancami školy a posledný 
raz zatvoríme dvere na našich triedach. 

Najmä tento školský rok bol pre nás 
náročný. Absolvovali sme testovania 
Komparo, Monitor, aj prijímačky na 
stredné školy. Ďakujeme všetkým, ktorí 
na nás v tých náročných dňoch mysleli 
a držali nám palce. Chceme sa poďa-
kovať celému učiteľskému zboru za ob-
rovskú trpezlivosť a snahu naučiť nás 
čo najviac. Špeciálne ďakujeme všetkým 
našim triednym učiteľkám: S. Brűn-
novej, V. Kottekovej, S. Pollákovej a K. 
Leščinskej, ktoré sa nám snažili pomôcť 
vždy, keď nás niečo trápilo a pomáhali 
nám riešiť naše problémy. Zároveň sme 
s nimi zažili veľa zábavy na výletoch a 
školských akciách. 

Takže už sme pripravení opustiť školu, 
v ktorej sme prežili detstvo a vydať sa na 
novú životnú cestu. Boli sme tu, ďakuje-
me a nezabudneme.“

Deviataci

né tímy: FK Strečno, FK Terchová, TJ 
Višňové, TJ Fatran Varín a TJ Partizán 
Kunerad, ktorý nakoniec aj celý turnaj 
vyhral. Náš tím, FK Strečno, nakoniec 
skončil na krásnom 4. mieste.

Činnosť Školského parlamentu
v šk. roku 2017/18

Aj tento rok nám v škole spríjemňoval 
čas rôznymi aktivitami Školský parla-
ment. Triedy sa aktívne zapájali do sú-
ťaží, ktoré organizovali jeho členovia. Či 
už to bola súťaž o Najkrajšie vyzdobenú 
Halloweensku triedu či Halloweensku 
masku, Vianočnú triedu, najzaujímavej-
šiu Fašiangovú masku škrabošku alebo 
veľmi obľúbené Farebné dni, kedy sme 
sa všetci v škole odeli do jednej farby. 
Samozrejme nechýbali ani tematické re-
lácie v školskom rozhlase. Na záver roka 
Školský parlament vyhodnotil aktivitu 
žiakov a triedy, ktoré boli v súťažiach 
najaktívnejšie, odmenil.

CŔŔŔŔN... s posledným zvonením sa 
všetky deti netrpezlivo rozutekajú na 
letné prázdniny. Končí sa školský rok 
2018/2019, zatvárajú sa triedne knihy, 
triedy, škola. Prajeme Vám krásne sl-
nečné dni, plné oddychu, smiechu a po-
hody v kruhu svojich milovaných. Na-
čerpajte silu potrebnú na prekonávanie 
prekážok a zdolávanie svojich stanove-
ných mét. Užite si voľné dni, v septembri 
sa opäť stretneme! 

Kolektív ZŠ SNP Strečno

9. ročník - školský výlet v Liptove
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26. mája sme sa na miestnom  cintorí-
ne rozlúčili s Jozefom Kivoňom. Odišiel 
z našich radov skoro, ani nie vo veku 62 
rokov. Život, okrem rodiny, venoval v pre-
važnej miere cirkevnej službe. Zvlášť táto 
bola určujúca pre jeho všeobecné označe-
nie. Bol organistom 37 rokov. A predtým 
i priebežne venoval svoju ľudskosť,  ta-
lent, zanietenie a mimoriadne pevnú vôľu 
okrem práce cirkevného zamestnanca i 
verejnej a spoločenskej činnosti.  Odišiel 
od nás človek, ktorý ako to vnímajú jeho 
predstavení, najbližší i ja, určite za sebou 
zanechal stopu, ktorá si nielen zaslúži po-
zornosť a vďaku, ale môže byť tiež vzorom 
a povzbudením.
Spomienka na ocina

Jozef  Kivoň, alebo ako ho všetci fa-
miliárne volali, Jožko,  sa narodil  

27.8.1956 v Strečne. Vo svojej rodnej 
dedine, ktorú veľmi miloval, aktívne 
prežil celý svoj život. Narodil sa Štefánii 
Michalkovej a spolu so staršou sestrou  
Máriou vyrastali bez otca. Jeho vzorom 
bol jeho starý otec, ktorého obdivoval, 
pretože hrával na harmonike, a tak už od 
útleho detstva sa chcel stať muzikantom. 

V tomto sne ho podporila najmä stará 
mama, ktorá mu kúpila prvú gitaru, keď 
mal 15 rokov. A tak sa začal sám učiť hrať 
na gitare a dostal sa do svojej prvej kape-
ly, ktorá chodila hrávať na svadby. Žiaľ, 
v 17-tich rokoch sa mu stal veľký úraz,  
ktorý mu na istý čas znemožnil hrávať a 
spievať. Počas praktického  vyučovania 
mu  nožnice na plech  odstrihli všetky 
prsty na pravej ruke okrem palca. Z kape-
ly ho vylúčili. A to bolo pre neho horšie a 
bolestnejšie ako to, že prišiel o prsty. Ak 
však veríte vo svoje sny, nič vás nedokáže 
zastaviť... A tak, napriek svojmu vážne-
mu zraneniu sa opäť chytil gitary a hral, 
až kým mu krv nevytekala zo štichov. 

Jeho odhodlanie a pevná vôľa ho opäť 
vrátili k tomu, čo miloval... K hudbe... 
Bol jedným zo zakladajúcich členov sku-
piny Junior, ktorá hrávala na mnohých 
svadbách a oslavách nielen v Strečne, 
ale aj v okolitých dedinách. Často nám 
rozprával, aké to bolo ťažké žiť s takýmto 
úrazom. Učil sa v ústavoch pre postih-
nutú mládež, kde boli žiaci s vážnymi 
diagnózami a on nechápal, čo medzi 
nimi robí...dočkal sa aj posmeškov či po-
hŕdania...dokonca mu niektorí ľudia pri 
stretnutí ani nechceli podať ruku. 

Myslel si, že sa kvôli tomu ani nikdy 
neožení. Zamestnal sa však v neďalekom 
hydinovom závode Hyza, kde sa spoznal 
s maminou  Máriou, ktorá pochádza z 
oravskej dedinky Sihelné. Jeho hendikep 
mu tak nezabránil oženiť sa a mať rodi-
nu, narodilo sa mu 5 detí - 4 dcéry a naj-
mladší, vysnívaný syn.  

Okrem hrania v kapele sa ocino veno-

val aj dedinskému ochotníckemu divadlu 
a naučil sa hrať aj na ďalšie hudobné ná-
stroje : okrem klasickej a basovej gitary, 
to boli  husle, harmonika  a dokonca aj na 
organ. A tak začal hrávať v našom kostole 
takmer denno-denne. Tejto službe Bohu 
prispôsobil celý svoj ďalší  osobný aj ro-
dinný život. Často sme sa na neho kvôli 
tomu hnevali, pretože z každej oslavy či 
svadby sme sa museli ponáhľať, aby sti-
hol nedeľné omše. Všetky sviatky sme 
museli tráviť doma, dovolenky či výlety 
sme prispôsobili tak, aby čo najmenej 
chýbal v kostole. 

Ak by som mohla zhrnúť  jeho život do 
dvoch slov, tak by to boli: hudba a rodina. 
Hudba v akejkoľvek podobe. Rád nielen 
hrával, ale aj učil iných. Založil spevácke 
kostolné zbory v Strečne,  v Stráňavách 
aj v Mojšovej Lúčke. Venoval sa deťom, s 
ktorými nacvičoval piesne na rôzne sláv-
nosti - Jasličkové pobožnosti, birmovky, 
1.sv.prijímanie, či rôzne kultúrne podu-
jatia. V Strečne  založil tradíciu spieva-
ných Pašií, v ktorých spieval Ježiša. Do-
konca učil spievať aj kňazov zo Stráňav 
- Jožka Špaleka a PalkaMarettu. Neskôr 
bol aj 3 roky harmonikárom súčasného 
zboru Jesienka. Popritom hrával s ďalší-
mi kamarátmi  muzikantmi chodníky na 
svadbách alebo na pltiach zabával turis-
tov svojou výnimočnou hrou na harmo-
niku. Bez jeho harmoniky sa nezaobišla 
ani jedna naša rodinná oslava. Spolu s 
ujom Vladom Obertom, ktorý hral na 
bubnoch, dokázali všetkých zabaviť, ro-
zospievať a roztancovať. 

Voľného času popri všetkých jeho akti-
vitách bolo veľmi  málo, no napriek tomu 
sa ho snažil  čo najviac tráviť s nami.  Od 
malička nás viedol k hudbe, každý z nás 
sa učil hrať na nejaký hudobný nástroj, 
alebo spieval...a to nám ostalo dodne-
s...S maminou oslávili minulý rok krás-
ne 40-te výročie sobáša. A hoci život s 
muzikantom a  organistom bol náročný, 
máme na neho  prekrásne spomienky...
Jeho život je pre nás všetkých veľkým 
príkladom, pretože ani ťažké detstvo a 
vážny úraz mu nezabránili robiť to, čo 

miloval... Miloval hudbu, miloval, keď 
mohol byť na pódiu, miloval, keď mo-
hol  zabávať ľudí...Miloval nás...Maminu, 
svoje deti i vnúčatá...Hovoril o nás, ako o 
jeho zázrakoch...

Keď mu minulý rok pred Vianocami 
diagnostikovali rakovinu, bol to pre nás 
všetkých obrovský  šok. No do poslednej 
chvíle sme nestrácali nádej,  modlili sa 
a verili v zázrak...a hoci chorobe nako-
niec 22.5.2018 podľahol, jeho posledné 
dni boli naplnené nesmiernou láskou a 
pokorou...odišiel v kruhu tých, ktorých 
najviac miloval...a ako inak...s piesňou 
na perách...

V mene celej našej rodiny by som sa 
chcela poďakovať Vdp.  farárom za jeho 
krásnu poslednú rozlúčku, aj všetkým, 
ktorí pri nás stáli v ťažkých chvíľach...

Oci, sme na Teba nesmierne hrdí, pretože 
Ty si neprehral boj s chorobou, ale vyhral 
boj nad životom...v našich srdciach budeš 
žiť navždy...nikdy na Teba nezabudneme, 
ĽÚBIME ŤA

Pán farár Guniš bol Jozefovým 
prvým kňazom, u ktorého pracoval 

Jozef Kivoňako cirkevný zamestnanec. 
Svojím príspevkom, ako uvádza, chce 
poďakovať v našich obecných novinách 
občanovi-organistovi za službu v kato-
líckej oblasti. Chce nímdať svedectvo 
o človeku, ktorý sa obetoval pre rodinu 
anašiel si čas aj pre obetavú službu cirkvi.
Aby si ľudia aspoň trochu uvedomili,čo 
môže občan a kresťan urobiť pre obec,či 
Cirkev,aj keďs ľudskými chybami,ktoré 
vidíme skôr na druhom,ako na sebe.

Spomienka pána farára Guniša:
Keď mám hodnotiť p.Jozefa Kivoňa, or-

ganistu v Strečne, je to v pár riadkoch, či 
vetách veľmi ťažké. Keď nám zomrel pán 
organista Mikuláš Gallo, 14.5.1979, tesne 
pred l. svätým prijímaním detí, táto neča-
kaná udalosť nás poznačila. Jeho „pravá 
ruka“, p. Albert Cigánik pokračoval, ale 
len v speve, ktorý dlho nahradzoval or-
ganistu, lebo mnohí sa báli túto úlohu v 
kostole prebrať. Po čase som sa spýtal Jo-
zefa: „Hráš na spoločných zábavách,ne-
mohol by si hrať na oslavu Boha v kosto-
le?“ Odpoveď bola: „Nie!“ Hovorím mu: 
Ale, veď Ty na to máš, keď dokážeš baviť 
ľudí! Odpovedal: „Je to iné baviť ľudí na 
zábave a iné ľudí zodpovedne sprevádzať 
v kostole!“ Poprosil som, už teraz, ešte 
žijúceho 99. ročného p. kanonika Cyrila 
Šujáka, či by bol ochotný „naučiť“ p.Joze-
fa hrať na organe. Súhlasil. Ale keď sme 
prišli na prvú skúšku, pozeral som, že 
Jozef nemá „vodivé“ prsty, ktoré potre-
buje organista, aby mohol hrať. Po pár 
skúškach mi p. kanonik volal: „ Ľubo, ten 
chlapec nikdy nebude hrať.“ Toto som 
povedal Jozefovi. Jeho reakcia bola : „Pán 
farár, JA BUDEM HRAŤ!“ Kúpil som mu 

Organista
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piano, aby cvičil doma. Jeho manželka mi 
mnohokrát hovorila: „Ráno som ho naš-
la spať na piane.“ Po čase sa Jozef osmelil 
a hral v kostole. A možno to bol jediný 
organista na Slovensku, ktorý bez “vodi-
vých“ prstov hral na organe.Obdivoval 
som ho, akú mal pevnú vôľu a úžasnú 
zodpovednosť v tejto službe. Keď som 
pozrel odoltára na chór, naše oči sa stre-
tli a on vedel, čo hrať na Božiu slávu. Bol 
úžasný a starostlivý otec a manžel rodiny. 
Vždy som hoobdivoval a dával za príklad 
mnohým aj dnes, všetkým organistom, 
ktorí krútia hlavami, ako on mohol hrať 
bez „vedúcich“ prstov?! To sú mimoriad-
ne osobnosti, ktoré obetujú svoj život 
pre dobro Cirkvi. Bol mi príkladom v 
poslušnosti, obetavosti, v pokore a ra-
dostiv službe, ktorú vykonával. To nie je 
pochvala, ale realita, ktorú Jozef konal 
pre farnosť Strečno, Stráňavy a Mojšova 
Lúčka, ktorú mnohí považovali za zárob-
kovú činnosť, ale to bola obeta pre celú 
farnosť. Tí, ktorí mu závideli, mali v so-
botu a v nedeľu voľno, ale on slúžil Bohu 
a ľuďom. Môžu mu teraz vzdať úctu a 
vďaku. Ja osobne ďakujem, že sme mali 
takého skvelého a obetavého organistu.
Aj posledné chvíle jeho života bol spev, 
keď s celou rodinou spieval „Celá krásna 
si Mária“, a tak dokonal svoju pozemskú 
púť. Iste mu dá Pán zaslúženú odmenu 
za jeho službu pre dobro Cirkvi a farnosť 
Strečno. Nech odpočíva v pokoji.

Spomienka pána farára Kováča:

Po prvej svätej omši v mojej novej far-
nosti Strečno sa mi mal prísť pred-

staviť aj môj nový organista. Kostolník 
ma požiadal, aby som počkal, kým dohrá. 
Po chvíli sa naozaj objavil muž, ktorému 
som dovolil povedať iba to, že je organis-
ta. Hneď som mu skočil do reči a vravím, 
že nemôže byť mojím organistom, lebo 
som sľúbil predchodcovi, že „kostolný 
personál“ zachovám. Predchodca, pán 
farár Guniš mi povedal, že mi necháva 
šikovný a obetavý tým ľudí, ktorí sa zod-
povedne postarajú aj o kostol aj o litur-
gický chod farnosti a dodal: „ Organista 
je veľmi šikovný, obetavý chlap, môžeš s 
ním počítať pri každej svätej omši, sobáši, 
pohrebe...  Ochotne s tebou pôjde aj na 
fi liálky a ozaj, skoro som zabudol, nemá 
prsty.“ Teraz si už nepamätám, akú som 
mal predstavu organistu bez prstov, ale 
bol som presvedčený, že bezprstý orga-
nista nedokáže tak zahrať celú omšu, ako 
som práve počul. Jednoducho som mu 
povedal, že môj organista nemá prsty! 
Ukázal mi ruky ako Ježiš Tomášovi po 
vzkriesení a usmial sa. „Áno, vy ste môj 
organista“, jednoducho som skonštatoval 
a začali sme štvorročnú spoluprácu.

Počas môjho pôsobenia vo farnosti som 
s Jožkom trávil veľa času. Celé nedeľné 

a sviatočné dopoludnia, ale aj týždenné 
sväté omše, sobáše a najmä pohreby. Po-
kojne môžem povedať, že dlhé roky mal 
len „polonedele a polosviatky“. Vďaka 
jeho obetavosti bol hlas organu vo svätej 
omši pre nás tak samozrejmý, že sme si 
ani nevedeli predstaviť tichú svätú omšu. 
Jožko popri funkcii organistu mal aj riad-
ne zamestnanie, čo spôsobovalo kom-
plikácie najmä pri pohreboch, no aj to 
dokázal zariadiť tak, že si to nikto nikdy 
neuvedomoval.

Keďže sme spolu strávili veľa času, veľa 
som sa pýtal a veľa som sa aj dozvedel. 
Jožko miloval hudbu a aktívne hrával aj 
mimo organu. Nehode nechcel dovoliť, 
aby mu hudbu vzala, a tak aj napriek hen-
dikepu tvrdo a často až do krvi trénoval. 
Vďaka tomu, že tisíckrát začal a bolesti 
prekonal, si svoj vzťah s aktívnou hudbou 
zachoval. A my? My sme s úplnou sa-
mozrejmosťou konzumovali z tejto jeho 
„tvrdohlavosti“.

Farské spoločenstvo nepoznalo Jožka 
len ako organistu. S harmonikou ste ho 
mohli stretnúť pri mnohých spoločen-
ských udalostiach. Ja osobne si bez neho 
neviem predstaviť farské púte, či už do 
Ríma alebo do Lúrd. Jožko – harmonika 
– nálada. Bez neho to nemohlo byť.

Jožko miloval Boha a život, miloval 
rodinu, na ktorú bol veľmi hrdý, milo-
val Strečno a ľudí v ňom, miloval hud-
bu...  Každý, kto ho poznal, určite bude 
so mnou súhlasiť, keď poviem, že to, čo 
Jožko miloval, preto aj žil. Bol veľkým 
prínosom pre spoločenský, ale najmä 
duchovný život Strečna. Strečno je veľ-
ká a šikovná farnosť a určite to prázdne 
miesto, ktoré po Jožkovom odchode k 
Stvoriteľovi zostalo,  „zapláta“, veď on by 
to iste tiež tak chcel, ale tá výnimočná 
charizma osobnosti, ktorou Jožko bez po-
hýb bol, sa nahradiť nedá. Jožko zostane 
už len v našich spomienkach. Je mi cťou, 
že som sa stretol a mohol som pracovať s 
takým človekom, ako bol Jožko.

V hlbokom zármutku, ale aj skrze vie-
ru v nádeji vyjadrujem úprimnú sústrasť 
Jožkovej rodine a farnosti Strečno.

S úctou Milan Kováč, bývalý správca 
farnosti

S Jožkom sme boli susedia i vrstovníci. 
Nielen detstvo, ale možno povedať, 

celý život sme prežili vedľa seba.  Ako 
kamaráti a priatelia. Dnes, keď je možné 
byť virtuálne priateľom s každým, je toto 
označenie, podľa mňa sprofanované. Ja 
vnímam priateľa ako človeka, na ktorého 
sa môžem spoľahnúť a nikdy ma nesklame. 
Vnímam to v plnej hĺbke, a preto k tým 
svojimpočítam iba zopár. Ty si medzi nich 
patril.Som Ti za to vďačný.

Prežíval som s Tebou radosti i ťažkosti. 
Po  spoločných hrách v detstve som ne-

skôr,aj keď človek hudobne nenadaný, ob-
divoval Tvoju chuť založiť skupinu . A tešil 
sa z  jej vývoja v čase, keď si naše i „an-
glické“ texty a hudbu prepisoval a notoval 
odposluchom z rádia, až neskôr s pomocou 
rádiogramofónu, kúpeného z predaja ču-
čoriedok. Veď nadobudnúť aparatúru vy-
žadovalo zarobiť a mať nielen peniaze, ale 
tiež remeselnú zručnosť.

Hudba mala zásadný vplyv na celý Tvoj 
život. Jej populárna forma mala úspechy a 
boli ste známi v širokom okolí. V časoch 
najväčšieho rozkvetu ste hrali i viac ako 
trikrát v týždni. V piatok diskotéka (vte-
dy i tie hrávali živé hudby...), v sobotu 
svadba či zábava a v nedeľu čaje.  A nieke-
dy v týždni i podniková či iná oslava. Prvú 
stužkovú ste hrali mojej triede. 

Potom sme sa na chvíľu vzdialili, no keď 
som sa po škole vrátil, náš susedský a už aj 
rodinný život pokračoval. Naše deti doslo-
va spolu vyrastali. Stretali sme sai keď ste 
postavili dom a presťahovali sa.

Že si sa dal na hru na organe, brali mno-
hí ako nepochopiteľné, či nemožné. No 
Tvoja viera a vôľa  to prekonala.

Som rád, že naše životy sa stretli i pri 
pltiach. Pltníkom si bol preto, lebo si mal 
radosť z možnosti ukázať každému, čo tu 
máme, potešiť ich slovom,hrou i piesňou. 
Až tak, že to očakávajú. Keď sa ma opý-
tajú na plti „A nezaspievate nám?“,  buď 
„nepočujem“, alebo poviem, že  im nech-
cem pokaziť  zážitok. S úsmevom hovorím, 
to je vlastne jediný problém, ktorý si mi, 
nechtiac spôsobil... 

Ako spievajúceho pltníka Ťa na sociál-
nych sieťach môže stále vidieť celý svet, na 
ktorý sa Ty už teraz zvrchu pozeráš.

Jožko, nie po každom človeku toho ostane 
tak veľa. Po Tebe ostala rodina, na ktorú 
môžeš byť hrdý, hudba, ktorá Ťa celým ži-
votom sprevádzala a nezabudnuteľné spo-
mienky ľudí, ktorí Ťa mali skutočne radi.

Z podkladov a príspevkov od dcéry 
Martiny, kňazov ĽubomiraGuniša a Mi-
lana Kováča a osobných spomienok spra-
coval Ing. Pavol Albrecht
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Kronikársky rod Ďurčovcov sa stretol „Na lavičke“ v Strečne

Darcovia:
Juraj Oberta
Mária Zacharovská
Lenka Vojvodová
Stanislav Puček
Marián Beháň
Juraj Buchta
Juraj Židek
Dušan Štadáni
Peter Prieložný
Ivana Prieložná
Lenka Honková
Róbert Kán

Július Ilovský
Beáta Badibangová
Samuel Beháň
Renáta Štadániová
Andrea Kubíková
Jozef Lievaj – prvodarca
Ľubomír Bukovinský
Katarína Muchová
Iveta Ondáková
Janka Škorvánková
Iveta Krupárová
Lenka Drevenáková
Melánia Tarabová

Lukáš Ondruš
Richard Ondruš
Martina Michálková
Matej Milo
Štefan Tavač
Peter Kazimír
Ivana Fabuľová
Roman Samec
Vladimír Bukovinský
Darina Bukovinská
Ján Melo
Libor Záhradník
Jana Číšková

staršiemu – in memoriam. Jeho usilov-
ná práca v zhromažďovaní informácii o 
obci Strečno bola prínosom nielen pre 
miestnu obecnú kroniku, ale aj pre vy-
danie knihy Strečno (2010), na ktorej 
sa podieľali aj jeho synovia Pavol Ďurčo 
ml. a Dušan Ďurčo. Tí svojou prítom-
nosťou na lavičke a fotografi ami z ro-
dinného archívu znovu uviedli osobnosť 
svojho otca do diania v obci. Následne 
Pavol Albrecht ako súčasný kronikár 
obce Strečno zhrnul históriu kronikár-
stva a ukázal jeho súčasné nové modely. 
Všetci traja aktéri kronikárskej lavičky 
sú aj tvorcami a prispievateľmi do obec-
ných novín Strečniansky hlásnik, ktoré 
podrobne zachytávajú udalosti dedin-
ského spoločensko-verejného roka, a 
ktoré v tomto roku oslávia 25.výročie od 
prvého vydania.

Unikátnosť projektu „Na lavičke“ spo-
číva v prepojení slova a hudby, vzdelá-
vania a kultúrnej pamäti. Spevácke duo 
Ľubica a Malvína Kučerové – matka a 
dcéra, sa spevácky vložili do piesní zo 
zátopovej oblasti Vodné dielo Žilina a 
ich rodinný súzvuk ukázal aj akustickú 
podobu rodových nadaní.

Dôležitým bodom projektu je ukázať 
hýbateľské impulzy miestnej histórie a 
jej rozmanitosti hlavne mladej generácii. 
Preto bola súčasťou večera súťaž „Môj 
rodostrom“ usporiadaná v spolupráci so 
ZŠ – SNP v Strečne. Riaditeľ školy Mgr. 

»  Dokončenie z 1. strany

Čička sa spolu s Mgr. Ďurišovou pekne 
ujali témy, a tak sa v sále KD v Strečne 
stretlo viac ako 20 rodostromov. Cenu 
publika získala Sofi a Obertová a Cenu 
za ojedinelé výtvarné prevedenie Tama-
ra Galová. Hlavnú cenu získal Silvester 
Trnovec, ktorého obsiahly rodostrom 
– tzv. rozrod  - korunoval súťažnú časť 
večera.

Počas rozhovorov s hosťami prebie-
hala v sále pisárska dielňa s dobovým 
pisárskym náčiním. Deti v nej mohli vy-
skúšať písanie tušom s vtáčími brkami, 
kaligrafi ckými perami a svoje písomné 
výtvory aj opečatiť. 

Nezvyčajne veľký a potešiteľný bol zá-
ujem o výstavu kroník, ktoré zapožičali 
miestne inštitúcie, občianske združenia, 
spolky a obecný úrad - všetkým úprim-
ne ďakujeme.

Moderátorka večera Otília Moravčíko-

vá pozývala na lavičku hostí, mapovala 
ich vzťah a náhľady na písomníctvo, 
kronikárstvo a zobrazenia rodov. Tiež 
citlivo hľadala spomienky a paralely v 
rodových nadaniach a sklonoch. Sila 
témy, jej hostí a  pestrosť sprievodných 
činností sa premenila na vzácny večer, 
ktorý ukázal silu komunity Strečňanov.

K peknému priebehu podujatia prispe-
li: Obecný úrad v Strečne, Anton Švan-
cár, Katka a Roman Pratakovci, Miro-
slav Sklenka, Michal Kristek a ďalší. 
Srdečná vďaka!

Ďalší večer je plánovaný na 30.septem-
bra, kedy na jesennej lavičke v Strečne 
privítame divadelnícky rod Štadániov-
cov s účasťou Iana Turiaka, rodáka zo 
Strečna a profesionálneho herca žijúce-
ho v Paríži.

Už teraz ste srdeční vítaní! 
OZ – Hajov Strečno

Poď darovať krv, zachrániš tým život
MS ČK v Strečne zorganizoval v piatok 22.6.2018 v sále KD  Deň darcov krvi pod 

heslom „Pre teba kvapka, pre druhého život! “  Tentoraz sa akcie zúčastnilo 38 dobro-
voľných darcov krvi , z ktorých boli viacerí prvodarcovia , ale i tí pravidelní, dlhodobí 
. Napr. pre Štefana Tavača  to bol už 60- ty odber. A ako povedal: „ Pokiaľ to bude 
možné, budem naďalej podporovať túto akciu.“

„Veľká vďaka patrí  všetkým, ktorí prišli“ – povedala preds. MS ČK p. Veronika 
Samcová.

Peter Kazimír, ktorý daroval krv po dvadsia-
tich rokoch /prvýkrát ako vojak v Poprade/.

Š.Tavač
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19. – 20. máj bol termín Strečnian-
skych hodov. Hlavným organizátorom 
bol obecný úrad spolu so svojimi za-
mestnancami, komisiou pre kultúru a 
občianskymi združeniami – DHZ, Klu-
bom dôchodcov a Radou rodičov. Každé 
podujatie takéhoto druhu okrem kvality 
organizačného zabezpečenia je odkáza-
né i na priazeň počasia. Ak sú tieto dva 
predpoklady naplnené, úspech je takmer 
zaručený. V tomto roku to tak bolo. 

Ťahákom sobotňajšieho programu bol 
MaximTurbulenc. Zábavu následne až 
takmer do rána zabezpečila SunnyMusic 
a ĽH Parta.

Nedeľa začínala omšou v kostole sv. 
Žofi e – patrónky kostola, od ktorej sa 
tiež odvíja tradícia našich hodov.

Kultúrny program pokračoval v are-
áli ZŠ. Najskôr sa predstavila dychová 
hudba Strečnianka, po nej deti z MŠ, 
spevácka skupina Jesienka, Robko Buko-
vinský s hrou na heligónke. Pokračovala 
dychová hudba z Kozlovic – nášho part-
nera z Českej republiky a pokračovate-
ľa kontaktov nadobudnutých v projekte 
rekonštrukcie sály kultúrneho domu. 
Predstavili sa nám tiež Anka Dikošová a 
Vincent Krkoška z Ťažkej muziky a tra-
diční – DFS Hajovček, ženská spevácka 
skupina Zvonica, FS Hajov. Blok našich 

súborov uzavrelo vystúpenie detí zo zá-
kladnej školy.

Finále pre plný dvor domácich, rodá-
kov a návštevníkov zariadil Ander z Ko-
šíc a jeho  spevácka skupina Traja z raja. 

Sprievodný program počas dvojdňo-
vých Strečnianskych hodov bol opäť v 
réžii kolotočov, púťovej zábavy, stánkov 

Strečnianske hody

Dňa 12.mája sa zúčastnili traja naši 
členovia medzinárodnej drevorubačskej 
súťaže v Rěke ( Forest Man ). Súťaž po-
zostávala zo šiestich disciplín. Rezanie 
motorovou pílou, ručnou pílou, rúba-
nie dreva a hod sekerou na terč. Pílenie 
a rezanie bolo hodnotené na presnosť a 
rýchlosť. Zo 17 družstiev naši členovia 
skončili na 9. mieste.

Dňa 26.mája sme poriadali prípravné 
kolo v požiarnom útoku a štafete, kde 
sa zúčastnili družstvá z nášho okrsku: 
Trnové, Rosina, Mojšova Lúčka, Strá-
ňavy, Višňové a Turie. Naše družstvo sa 
umiestnilo na 4. mieste.

Dňa 27.mája sa konalo obvodové kolo 
v Rosine, kde sa zúčastnilo 20 družstiev. 
Súťaž pozostávala tiež z požiarneho úto-
ku a štafety. Pri veľkej konkurencii si naši 
chlapci vybojovali krásne 8. miesto, za 
čo im gratulujeme.

Dňa 1.júna na Deň detí naši členovia 
za spolupráce s hasičmi zo Stráňav pred-
viedli deťom z našej školy zásah na po-
žiar, kde si mohli pozrieť hasičské auto a 
požiarnu techniku a vyskúšať si ju. Veľký 
záujem bol o vozenie v hasičskom aute 
a vyskúšanie si zásahovej prilby. Hasiči 
zo Stráňav im umožnili striekať vodu z 

vodného diela na cisternovom aute. Na 
pozvanie hasičov zo Stráňav aj naši čle-
novia potešili deti zo Stráňav. Mohli vi-
dieť zásah na požiar. Stráňavskí hasiči im 
zabezpečili penu, v ktorej sa vyšantili a 
naši hasiči ich prúdom vody vyumývali. 
Je to veľmi milé, keď vidíte deti, ako sa 
radujú a ako pozorne sledujú prácu ha-
sičov.

Z ČINNOSTI DHZ STREČNO
Dňa 23.júna sme tak ako každý rok 

poriadali Jánske ohne za spolupráci s 
obecným úradom a urbárom. Aj keď 
nám počasie neprialo, vatru sme zapá-
lili za veľkej účasti našich občanov. Na 
spríjemnenie večera nám hrala folklórna 
skupina Parta. Ďakujeme našim obča-
nom za účasť a tešíme sa na ďalšie akcie 
poriadané DHZ Strečno.

s hodovým sortimentom a prehliadky 
ľudových remesiel a ich tvorcov.

Všetko klaplo. Zábavu a vôbec príleži-
tosť byť spolu v dobrej nálade si zrejme 
všetci užili. Počasie i program im i orga-
nizátorom boli v tom výraznými pomoc-
níkmi. 

/pa/
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Dňa 16. a 17. júna 2018 sa na Kojšovskej 
holi, 10 km od Košíc, uskutočnilo v poradí 
už 5. kolo Majstrovstiev Slovenska a 5. kolo 
Slovenského pohára v pretekoch minikár.

Sme radi, že medzi nás zavítal aj známy 
automobilový pretekár Richard Gonda, 
ktorý vyrastal na minikárovom športe. 

Strečnianskym zástupcom tohto športu 
sa cez víkend (vďaka početným tréningom 
na kopci Zvonica) darilo, a tak ako v sobo-
tu, aj v nedeľu stáli, ako sa u nás minikáris-

Za premenlivého daždivého  počasia, 
týždeň po sezóne  v nedeľu 24.6.2018 sa na  
futbalovom ihrisku v Strečne uskutočnil 
turnaj  žiakov - 7.ročník Memoriálu Jarka 
Hanuljaka. Vydarené podujatie  organizo-
val Futbalový klub v spolupráci s Obec-
ným úradom Strečno, Základnou školou 
Strečno, Jarkovými rodičmi Jaroslavom a 
Zuzkou a mnohými  dobrovoľníkmi. Tra-
dične veselú atmosféru počas celého dňa 
režíroval hlásateľ Kamil Tichý ,,Don Ka-
milo“ a o hudbu sa postaral Marián Praták.

Turnaja sa zúčastnili družstvá : FK Streč-
no, FK Terchová , TJ Višňové, TJ Fatran 
Varín , TJ Partizán Kunerad. Na tejto akcií 
sa ukázalo viacero šikovných futbalových 
nádejí. Predviedli veľa pekných  akcií, gó-
lových príležitostí, emócií, radosti aj smút-
ku z nepremenených šancí. Fanúšikovia a 
rodičia si prišli na svoje a spoločne s chlap-
cami sa postarali  o krásny futbalový záži-
tok. Naši žiaci pri silnej konkurencií druž-
stiev aj z vyšších súťaží obsadili tento rok 4. 
miesto. Na turnaj prišiel odovzdať medaily 
a sadu nových dresov predseda ObFZa  p. 
Krško za 1.miesto našich mladších žiakov 
v okresnej súťaži.  Ešte raz gratulujeme.

FK Strečno chce poďakovať všetkým  di-
vákov, ktorí prišli povzbudiť našich hráčov 
napriek nepriazni počasia. Tiež ďakujeme 
spoluorganizátorom a sponzorom turnaja.  

Sponzori turnaja:  ZŠ Strečno, TES Me-
dia,  Janus nápoje, Ján Tichý, Adam Klo-
cáň, Miloš Ilovský , rodina Hanuljaková.

7. ročník Memoriálu Jarka Hanuljaka

Minikárový klub Strečno Výsledky zo soboty, 16.06.2018 – Slovenský pohár:
Meno Klub 1.jazda 2.jazda 3.jazda Výsledok
Kategória M1

1. Dominik Petrík EKOšport Žilina 1:33.44 1:31.22 3:09.00 1:31.22
2. Filip Žucha EKOšport Žilina 1:45.33 1:40.12 1:33.85 1:33.85
3. Matej Oberta Minikárový klub Strečno 3:20.80 1:35.01 1:34.13 1:34.13
4. Ján Žucha EKOšport Žilina 1:34.35 3:19.38 3:14.96 1:34.35
5. Kristína Kubová EKOšport Žilina 1:44.01 1:40.38 1:39.22 1:39.22
6. Simona Petríková EKOšport Žilina 3:17.16 3:06.75 6:20.73 3:06.75

Kategória M2
1. Matúš Filip EKOšport Žilina 1:13.62 1:11.11 1:12.53 1:11.11
2. Michal Oberta Minikárový klub Strečno 1:11.70 1:12.14 1:11.57 1:11.57
3. Dávid Belička EKOšport Žilina 1:14.76 1:13.20 1:15.12 1:13.20
4. Dominika Tvrdá EKOšport Žilina 1:21.29 1:17.82 1:18.43 1:17.82
5. Marko Baďura ZŤSČ Rohožník 1:24.69 3:03.54 1:24.26 1:24.26
6. Šimon Košťál Ralvex Košice 1:46.22 1:43.40 1:35.45 1:35.45

Kategória M2
1. Juraj Oberta Minikárový klub Strečno 1:09.06 1:07.05 1:07.53 1:07.05
2. Daniel Baďura ZŤSČ Rohožník 2:49.70 1:07.27 1:08.16 1:07.27
3. Ján Regula Minikáry Hlohovec 1:11.35 1:10.20 1:12.38 1:10.20
4. Kristián Konečný Minikáry Hlohovec 1:14.75 1:11.50 1:12.38 1:11.50
5. Kristína Konečná Minikáry Hlohovec 1:16.46 1:24.17 1:15.71 1:15.71

tov povie, na „bedni“. Výsledky sú niekedy 
iba so stotinovými rozdielmi v časoch a 
napäto sa na ne čaká do poslednej ostrej 
jazdy. Chlapci Matej, Michal a Juraj skvele 
reprezentujú našu obec Strečno nielen u 

nás na Slovensku, ale aj v ČR a na Morave. 
Držíme palce, nech vám sezóna 2018 do-
padne čo najúspešnejšie.

Monika Obertová, predseda Minikárové-
ho klubu Strečno

Výsledky zápasov: 
Višňové – Varín 0:0
Strečno – Kunerad 0:0
Terchová – Višňové 1:2
M.Ďuriš – J.Turský,F.Kallay
Kunerad – Varín 3:1
P.Kavecký 2, T.Chupáň – M.Chebeň
Strečno – Terchová 1:0
Michal Beháň
Kunerad – Višňové 5:0
P.Kavecký 3, T.Dolník, K.Škorvánek
Strečno – Varín 1:2
Michal Beháň – J.Smieško, J.Mahút
Terchová – Kunerad 1:2
D.Kvasnica – D.Tobias, T.Chupáň
Strečno – Višňové 0:1
P. Tvrdý
Terchová – Varín 2:2

D.Kvasnica 2 – P.Giert , J.Mahút
Tabuľka:

1. Kunerad 4 3 1 0 10:2 10
2. Višnové 4 2 1 1 3:7 7
3. Varín 4 1 2 1 5:6 5
4. Strečno 4 1 1 2 2:3 4
5. Terchová 4 0 1 3 4:7 1

Súťaž zručnosti:
1. Monika Berešíková (Terchová)
2. Tobias Dolník (Kunerad)
3. Matúš Belko (Strečno)
Najlepší hráč turnaja: Jakub Kucharčík 

(Višňové)
Najlepší strelec turnaja: Patrik Kavecký 

(Kunerad) – 5 gólov
Najlepší brankár turnaja: Jakub Kostel-

ný (Varín)                       
Ing. Róbert Benedig 
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Beh a pochod okolo Strečna Streč-
nianska mašľa má za sebou prvý 

ročník. Vznikla spontánne na základe 
skúseností  a záujmu urobiť i v Strečne 
akciu, ktorá reaguje na súčasný roz-
mach podobných outdoorovýchaktivít.

Členitý profi l máme k dispozícii a 
možnosť vybrať zaujímavú trasu bola 
iba na invencii. Strečnianska mašľa je 
veľmi dobrý, ak nie najlepší výber z po-
núkaného.

Organizátor –Turistický oddiel Uhlík 
v spolupráci s obcou zvolil dve alter-
natívy – 50 a 25 kilometrovú. Päťdesiat 
kilometrová s prevýšením 3033 m je 
ucelenou kópiou mašle. Má dve rov-
nako dlhé vetvy s takmer identickým 
prevýšením, vzájomne sa križujúce v 
Strečne. Obidve z viac ako 90% idú iba 
po turisticky značených chodníkoch. 
Ľavá ide do doliny Kúr, odtiaľ na hrebeň 
Malej Fatry do sedla Priehyba a vracia 
sa cez Suchý do Strečna. Pravá (zároveň 
aj trasa  dvadsaťpäťky; prevýšenie 1463 
m) pokračuje cez Javorinu na Minčol a 
odtiaľ cez Višňové, Stráňavy, Havranku 
a Špicák do cieľa pri obecnom úrade.

V sobotu 23. júna sa na štart postavi-
lo 27 pretekárov na päťdesiatku a 32 na 
dvadsaťpäťkilometrovú trasu. Päťdesiat-
kári boli rozdelení do štyroch kategórií 

Bilancovanie prvého ročníka je po-
zitívne. Potvrdzuje to predovšetkým 
spokojnosť účastníkov, ktorá kladne 
hodnotí organizačné zabezpečenie po 
všetkých stránkach. Pre nich je dôležitá 
hlavne služba na trati a v cieli. Po trati 
bolo celkovo 9 kontrol, z toho štyri živé, 
ktoré boli zároveňobčerstvovacími sta-
nicami, kde bolo k dispozícii všetko, čo 
účastník vzhľadom na námahu a výdaj 
energie potrebuje. Aj to potvrdilo zod-
povednú prípravu a tiež poznatky orga-
nizátorov.

V cieli nakoniec všetkých čakalo nie-
len pohostenie, ale tiež ocenenia, za čo 
okrem KST Uhlík a obce Strečno patrí 
vďaka tiež poskytovateľom dotácie  - 
VÚC ŽSK, fi rmám TT a.s., P3 Logistic 
park, TU Reality a všetkým organizáto-
rom z radov členov Uhlíka a dobrovoľ-
níkov. 

To, že akcia bola vydarená, je dôvo-
dom na jej pokračovanie. Už teraz sa na 
základe skúseností a poznatkov môže 
príprava začať. A Uhlík tak koná. Takže 
sa všetci, ktorým takéto podujatia po-
tvrdzujú vieru vo vlastné sily,  rozvíjajú 
zdravú súťaživosť  a poskytujú radosť 
byť v krásnom horskom prostredí,mô-
žu tešiť na budúcoročnú Strečniansku 
mašľu.

/pa/

Strečnianska mašľa

Výsledky päťdesiatky:
Muži do 40 rokov
1. Tomáš Podpera, Bikeacademy.sk ........................................................... 6:09 hod.
2. Jakub Slavík, AK Strečno ........................................................................ 6:44 hod.
3. Dávid Motyka, Kovošrot Vrútky ............................................................ 6:45 hod.
Muži nad 40 rokov
1. a 2. Vladimír Nosáľ, Fatranskí vlci
 Juraj Krivus, Kardiak Team Martin .......................................................... 7:17 hod.
3. Miroslav Čuboň, Martin ......................................................................... 8:02 hod.
Ženy do 40 rokov
1. Anička Harvánková, AO Slávia ŽU Žilina ......................................... 13:24 hod.
Ženy nad 40 rokov
1. Monika Halúsková, Varín ....................................................................... 8:48 hod.
2. Dagmar Hudecová , Žilina ..................................................................... 9:32 hod.
3. Renáta Dvorská, Júlia Ďurčová KST Uhlík Strečno .......................... 12:01 hod.
Podrobnejšie výsledky nájdete na stránke http://masla.strecno.eu/

Štart pretekárov na 50 km ráno o 6:00

Kontrola a občerstvovacia stanica v Sedle Javorina. Na snímke neskorší víťaz Tomáš Podpera a 
najstarší účastník Mikuláš Samec s Vladom Ilovským.
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Futbalová  prípravka 
Naše dva futbalové krúžky v CVČ,-

mladšia prípravka a staršia prípravka, 
sa aktívne zúčastňujú turnajov. 19.5.sme 
boli obidve družstvá vo Hôrkach (obe 
boli tretie). 3.6.bola staršia prípravka na 
Memoriáli Antona Muhelyiho v Žiline 
na hlavnom štadióne Mšk a hralo tam 
20 družstiev. Odohrali sme šesť zápasov 
na trávniku,kde päť dní pred nami hrali 
žilinské hviezdy,ako napr. Škriniar,Min-
tál,Dúbravka a iní.  29.5. sme boli aj my 
a družstvo žiakov (spolu 30 detí) ich po-
zrieť na Zápase hviezd pri príležitosti 110.
výročia futbalu v Žiline. V sobotu 9.6. sa 
uskutočnil futbalový turnaj prípraviek 
Rajeckej skupiny v súťaži Obfz Žilina 
u nás v Strečne. V tejto skupine hrajú: 
Strečno,Rosina,Hôrky a Rajecké Tepli-
ce-Konská. Bol to už záverečný turnaj v 
jarnej časti . Naši starší skončili druhí a 
mladší boli štvrtí. Odmenou pre všetky 
družstvá bol potlesk a povzbudzovanie 
divákov,sladkosti od organizátorov a od 
ObFZ Žilina dostali všetky družstvá prí-
pravky a aj predprípravky poháre a me-
daily z rúk predsedu Obfz p.Igora Kršku 
a predsedu ŠDK p.Petra Vachana. Deti z 
nich mali veľkú radosť a už nerozmýšľali 
nad prehrami na ihrisku.Ďakujem všet-
kým, ktorí sa podieľali na organizácii 
tohto turnaja. 16.6. sme boli na veľkom 
turnaji Kraľovany Cup 2018, kde  bolo 
28 družstiev z celého Slovenska. Aj keď 
sme nevyhrali ani jeden zápas,zahrali 
sme si proti družstvám z Ružomber-
ka,Košíc, Malaciek,Solčian,Turčianskej 
Štiavničky a FA Juventus Žilina-Bytča. 
Chcem poďakovať p.riaditeľoviškoly,že 
nám poskytol fi nančné prostriedky na 
zaplatenie štartovného. Ešte je v pláne 
turnaj v Krasňanoch 30.6.(minulý rok 
sme ho vyhrali) a pri tejto príležitosti 
chcem poďakovať p.MichaloviBolib-
ruchovi s manželkou,že nám zaplatili 
štartovné na tento turnaj.Túto sezónu 
ukončíme spoločnou grilovačkou s ro-
dičmi a rozlúčime sa s odchádzajúcim 
ročníkom 2008 od prípravky.Další roč-
ník odchádza od prípravky do mladších 
žiakov. S niektorými som bol rok, ale aj 
tri a chcem sa im poďakovať za ich úsilie.
Končí: Emma Janešíková, Patrik Hauer, 
Tomáš Ritkav,Miro Jánošík, Adam Rosi-
na a Nicolas Oberta. Veľká vďaka patrí aj 
ich rodičom za spoluprácu. Tak isto ďa-
kujem CVČ pri ZŠ Strečno aj FK Strečno 
za celú sezónu 2017/2018!     PeterBeháň

3 TJ Višňové 26 19 0 7 81:49 57
4 TJ Kunerad 26 17 4 5 81:24 55
5 FK Strečno 26 16 3 7 90:43 51
6 FK Trnové 26 16 3 7 117:62 51
7 TJ Babkov 26 11 4 11 102:62 37
8 FK Turie 26 10 0 16 72:115 30
9 FK Ďurčiná 26 9 2 15 47:75 29
10 TJ ŠK Podhorie 26 8 2 16 51:94 26
11 TJ Rozvoj Mojš 26 8 2 16 54:110 26
12 OŠK Kam. Poruba 26 6 3 17 39:98 21
13 FK Dolná Tižina 26 5 3 18 35:137 18
14 ŠK Lietava 26 1 0 25 15:203 3

Dorast
IV.liga dorast U19 skupina A

Naši dorastenci si počas celej súťaže 
počínali prevažne dobre a viacerými 
dobrými výsledkami ako aj dobrým her-
ným prejavom.  Našou snahou bolo hrať 
ofenzívne a  technicky , s nasadením v 
každom zápase. Konečné 3. miesto je 
veľmi pekné a uspokojivé.  Svedčí o tom 
aj bilancia 12 výhier, 2 remízy a 5 pre-
hier. K záveru sezóny sme mali možnosť 
atakovať aj popredné  dve priečky. Veľmi 
dôležitý bol zápas v Skalitom, kde sme 
po dobrom výkone žiaľ prehrali najtes-
nejším rozdielom 3:2. Taktiež nás po-
riadne preveril a ukázal  svoju silu kva-
litný súper zo Starej Bystrice . Nám sa v 
tomto zápase nepodarilo strelecky presa-
diť a súper rozhodol o svojej výhre stre-
lením jediného gólu v zápase. Naopak 
v poslednom zápase doma naši chlapci 
zabojovali a získali 3 body v náročnom 
dueli proti Vysokej nad Kysucou, kde po 
vyrovnanom prvom polčase (0:0) zabo-
jovali a v druhom polčase strelili 3 pekné 
góly. Dokázali si, že hrať futbal vedia a 
vedia zvládnuť aj  ťažšie zápasy. Najlep-
ším strelcom sa stal Tomáš Kormančík 
(13 gólov). Počas celého ročníka sme 
bojovali  v zápasoch s pomerne úzkym 
kádrom a tiež sa na nás lepili pomerne 
vážne zranenia. 

 Verím, že mladší hráči na futbal neza-
nevrú , taktiež že mužstvo dorastu do-
plnia noví hráči od žiakov a v budúcej 
sezóne  budeme ďalej pokračovať v dob-
rých výsledkoch a reprezentácií obce.

Hráčom, ktorí  vekovo končia v doras-
te, prajem veľa zdravia, ktoré je prvoradé  
a úspechov nielen v športe,  ale aj celko-
vo v školách a v živote. 

Tréner: Róbert Benedig 
1 Stará Bystrica 24 19 3 2 90:23 60
2 FK Rajec 24 18 2 4 98:23 56
3 FK Strečno 24 17 2 5 68:34 53
4 Vysoká nad Kys. 24 14 3 7 84:38 45
5 TJ Slovan Skalité 24 11 3 10 54:58 36
6 TJ Fatran Varín 24 11 1 12 35:43 34
7 Zborov nad Byst. 24 10 3 11 51:60 33
8 Baník Stráňavy 24 7 8 9 42:46 29

FK Strečno  záver  sezóny 2017/2018
Celkovo môžeme konštatovať pozitívne počínanie si jednotlivých družstiev FK 

Strečnoa vzornú reprezentáciu obce v jednotlivých kategóriách a príslušných sú-
ťažiach. Všetky naše družstvá skončili vo svojich súťažiach v hornej časti tabuľky 
a majú aktívne skóre, čo nám dáva nádej do budúcich, možno ešte lepších sezón...

Mladší žiaci
I. trieda MirageObfZA

Obsadili vo svojej súťaži skvelé prvé 
miesto !!!! Veľká gratulácia všetkým hrá-
čom a trénerom.

Mladší žiaci pôsobili pod vedením  tré-
nera Rasťa Repáňa, ktorý sa svojej novej 
úlohy zhostil veľmi dobre a svedomito. 
Tréningový proces bol  zaistený v spolu-
práci aj s  trénerom st. žiakov Tomášom 
Trpišom. Naše mužstvo si v súťaži počí-
nalo suverénne, podarilo sa im nastrieľať 
97 gólov  v 16 zápasoch. A niektoré boli 
naozaj parádne góly. Prajeme im,  aby sa 
im darilo aj v  novom ročníku. Veríme,že 
družstvo doplnia noví mladí hráči z prí-
pravky.    
1 FK Strečno 16 13 1 2 97:21 40
2 FK Predmier 16 10 5 1 70:26 35
3 FK Hliník 16 10 0 6 58:34 30
4 ŠK Gbeľany 16 9 1 6 76:61 28
5 R.Teplice-Konská 16 8 1 7 69:46 25
6 TJ ŠK Podhorie 16 6 2 8 34:52 20
7 OŠK Rosina 16 6 1 9 64:57 19
8 1. KŠK Žilina 16 3 1 12 40:68 10
9 ŠK Liet. Lúčka 16 1 0 15 13:156 3

Starší žiaci
II. MIRAGE trieda žiaci skupina „A“

Jarnú časť by som zhodnotil pozitívne, 
keď sme odohrali 14 súťažných zápasov 
s celkovou bilanciou 10 výhier , 1 remíza 
a 3 prehry. Mrzia najmä prehry v Trno-
vom a Višňovom. Potešil ma najmä prí-
stup hráčov na tréningoch a v zápasoch. 
Konečné 5. miesto nie je zlá vizitka, ale 
pri troche šťastia sme mohli skončiť na 
lepšom 3. mieste, herne sme na toto 
umiestnenie mali.

Snažili sme sa hrať kombinačný futbal, 
čo sa nám darilo a z toho padlo aj veľa 
krásnych gólov. 

Plusy na ďalšiu sezónu sú,že niektorí 
naši mladší žiaci hrávali už pravidelne 
za starších, čo im môže v ďalšej sezóne 
veľmi pomôcť. Našim cieľom do ďalšej  
sezóny je postúpiť do prvej triedy, aby 
chlapci mohli hrať kvalitnejšiu súťaž, a 
tak aj viac napredovať. V nedeľu 24.6. 
sa zúčastníme turnaja Jarka Hanulia-
ka doma v Strečne, kde sa rozlúčime s 
chlapcami , ktorí idú do dorastu a tak-
tiež sa  začneme pripravovať na novú se-
zónu. Určite by som sa chcel poďakovať 
Rasťovi Repáňovi za pomoc a kvalitne 
odvedenú prácu pri družstve mladších 
žiakov.                        Tréner: Tomáš Trpiš
1 ŠK Liet. Lúčka 26 22 0 4 179:40 66
2 TJ Stráža 26 20 2 4 180:31 62
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9 OŠK Kam. Poruba 24 8 2 14 31:57 26
10 TJ Višňové 24 7 3 14 38:80 24
11 Tatran Oščadnica 24 7 2 15 24:43 23
12 ŠK Radoľa 24 4 3 17 33:82 15
13 TJ Podvysoká 24 4 3 17 22:83 15
14 MŠK Kysucké Nové Mesto B (odstúpené)

Muži
V.Liga , SSFZ, skupina A

Vydarený začiatok, slabší záver...
Futbalová verejnosť má za sebou ukon-

čenú mužskú  sezónu  2017/18. Sezóna 
bola nesmierne vyrovnaná,ťažká a ná-
ročná. Po slabej jesennej časti,kedy sme 
koketovali s vypadávajúcimi poslednými 
priečkami, sme museli súrne v jarnej 
časti začať zbierať body. A to sa nám na-
šťastie aj podarilo.Ale na to sme potre-
bovali doplniť a skvalitniť hráčsky káder.
Hneď v úvode nás čakal duel pod varín-
skouvežou. Po tvrdej zimnej príprave sa 
naši hráči  svedomito pripravili na súpe-
ra  a ako zaslúžene lepšie družstvo sme 
si kompou odviezli dôležité 3 body.Po 
odloženom domácom derby s Belousme 
cestovali do Rajeckých Teplíc.Bohužial 
nepremenili sme vyložené šance,nevyu-
žili presilovku o jedného hráča a navy-
še nevysporiadali sme sa s neúnosným 
bláznivým vetrom.Chuť po prehre sme 
si napravili lichotivou hladkou výhrou 
4:1 nad postupujúcim celkom Rajcom.
Potom dobre naladení sme cestovali 
do Zborova.Vo vyrovnanom zápase sa 
nám podarilo v 81.min. súpera zaskočiť 
a vsietiť jediný gól duelu.Forma stúpala 
a privítali sme Vysokú n/Kysucou,ktorej 
sme nedali žiadnu šancu a deklasovali 
ju v pomere 4:0. Nasledovala cesta do 
obávanéhoSkalitého.Umnou a účinnou 
hrou  po premenenej penalte sme bra-
li bod za remízu.O dva dni nás čakala 
odložená domáca dohrávka s Belou,k-
torá  do tohto zápasu nestratila na jar 
ani bod.Derby malo správny náboj pre 
samotných aktérov a aj pre emotívných 
fanúšikov. Zvládli sme to vďaka dvom 
gólom kapitána Jakuba Beháňa a mohla 
vypuknúť radosť z výhry.Ako sa hovorí 
,,po hodoch je bruchabôľ,, a voVišňo-

vom sme predviedli veľmi slabý výkon a 
v závere sme pykali z penalty.O týždeň 
boli obecné hody a privítali sme húžev-
natý nepríjemný Štiavnik.Po inkasova-
nom góle sme prepli na vyšší stupeň a 
otočili skóre v nášprospech.V 10.jarnom 
kole sme sa predstavili v boji o 3.priečku 
v Čiernom.Celý čas sme siahali po cen-
nom bode až do konca,kedy sme zaspali 
pri rohovom kope.Následne k nám pri-
cestovala už vopred posledná Rudinská.
Trestuhodne sme ju podcenili a pustili 
ju do 2-gólového vedenia.Stratu sme síce 
dohnali,avšak iba na zmierlivú remízu. 
Sklamanie sme chceli napraviť vo hor-
kokrvnom Predmieri a dopadlo to na 
výbornú.Po kolektívnom bojovnom vý-
kone v nervóznom prostredí  sme 3-krát 
úspešne zakontrovali a prekvapujúco 
vyhrali 3:0.V poslednom zápase ročníka 
doma s Turzovkou sme úplne ,,vyhoreli“ 
a zbytočne podráždili našich náročných 
fanúšikov na Radinovom. V konečnom 
sumári muži obsadili peknú 5.priečku 
za  12 výhier, 5 remíz, 9 prehier so skó-
re 46:44 a nazbierali 41 bodov(18 jeseň, 
23 jar).Škoda stratených 12 bodov na 
našom ihrisku!  Pri pohľade na celkovú  
tabuľku mohlo to byť ešte lepšie a ve-
selšie umiestnenie. Ale taký je futbal... 
Najlepšími strelcami sú Jakub Beháň  s 
10 gólmi, Tibor Kašjak 7, Daniel Labuda 
5,Patrik Beháň 4,Jozef Melo 3, Vojtech 
Oberta 3,Peter Ilovský 2, Marek Beháň 
2, Róbert Kán 2. 

Na záver by vedenie klubu chcelo po-
priať skoré uzdravenie Andrejovi Baro-
šincovi(natrhnutá achilovka) a pevne 
veríme,že po rehabilitačnom procese 
sa vráti na zelené trávniky a pripojí sa 
k partii spoluhráčov. Momentálne pre-
bieha dovolenkové obdobie.Letná prí-
prava bude veľmi krátka,keďže kolotoč 
majstrovských zápasov novej sezóny 
2018/19 sa rozbehne už 5.augusta 2018.

Vedúci mužstva : Peter Dugovič ml.
1 FK Rajec 26 16 3 7 59:39 51
2 ŠK Belá 26 17 0 9 61:49 51
3 ŠK Čierne 26 11 11 4 47:39 44

Jarné výsledky muži
Varín-Strečno 0:2 G: Jozef Melo, Tibor Kašjak
Strečno – Belá 2:1 G: Jakub Beháň 2
R.Teplice – Strečno 2:1 G: Daniel Labuda
Strečno – Rajec 4:1 G: M. Padala, J. Beháň, Daniel Labuda, Tibor Kašjak
Zborov - Strečno 0:1 G: Tibor Kašjak
Strečno – Vysoká 4:0 G:Daniel Labuda 2, Tibor Kašjak, Jozef Melo
Skalité – Strečno 1:1 G: Jakub Beháň (11m)
Višňové – Strečno 2:1 G: Tibor Kašjak
Strečno – Štiavnik 2:1 G: Michal Bielik, Patrik Beháň
Čierne – Strečno 2:1 G: Tibor Kašjak
Strečno – Rudinská 2:2 G: Tibor Kašjak, Peter Sokolovský
Predmier – Strečno 0:3 G: Róbert Kán 2, Daniel Labuda
Strečno – Turzovka 0:3

Stretnúť majstra sveta nie je každoden-
nou záležitosťou. Zvlášť športovca, kto-
rého pozná celý svet.A Peter Sagan  ta-
kým je, skromný, svojský, ale cyklistický 
fenomén, ktorého majú všetci radi. Býva 
neustále obklopený ochrankou, či nedo-
bytnými novinármi. Preto som bol milo 
prekvapený, keď v jedno popoludnie 
po práci som išiel na pivo do prevádz-
ky Drevená krava. Sedel tam so svojim 
najstarším bratom Milanom.  Oslavovali 
práve meniny ich brata Juraja na Bôri-
ku a boli si doplniť zásoby piva. Samo-
zrejme som využil túto situáciu a okrem 
fotografi e som sa dal s ním do debaty. 
Hovorili sme o jeho dovolenke na Slo-
vensku, jeho príprave na preteky v Ka-
lifornii, vo Švajčiarsku i Tour de France, 
ale prezradil mi veľa aj zo svojho súkro-
mia. Bol priateľský, otvorený , usmievavý 
a pohodový. Jeho skromnosť sa prejavila 
i v závere nášho rozhovoru, keď mi zdô-
raznil , že ak by nemal okolo seba skve-
lých ľudí, nedosiahol by úspechy, ktoré 
doteraz  získal. Prajeme teda Petrovi, aby 
nám prinášal ešte  veľa radosti do náš-
ho života, zvlášť jeho víťazstvami, nech 
dobre reprezentuje náš región i celé Slo-
vensko.

Štefan Tavač

4 Tatran Turzovka 26 12 5 9 69:44 41
5 FK Strečno 26 12 5 9 46:44 41
6 TJ Slovan Skalité 26 9 10 7 46:40 37
7 TJ Višňové 26 10 6 10 54:46 36
8 Vysoká nad Kys. 26 11 2 13 55:52 35
9 Zborov nad Bys. 26 9 5 12 34:39 32
10 TJ Fatran Varín 26 9 5 12 41:54 32
11 FK Predmier 26 9 4 13 34:48 31
12 ŠK Štiavnik 26 8 7 11 49:52 31
13 R.Teplice - Konská 26 8 4 14 48:63 28
14 Slovan Rudinská 26 4 7 15 40:74 19

Poďakovanie :
FK Strečno chce aj touto cestou poďa-

kovať svojim priaznivcom,  ktorí veno-
vali  2% z daní  pre náš klub v  roku 2018.

Ešte raz  veľmi pekne ďakujeme ! 
Predseda:  Ing. Róbert Benedig 

Majster sveta
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 30. júa 2018 v náklade 300 ku-

sov.  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

Turnaje strečnianskej volejbalovej mládeže
Strečniansky dievčenský 
volejbalový pohár 2018

Dňa 7. júna privítali žiačky ZŠ SNP 
Strečno na domácej pôde volejba-

listky z Belej, Varína a Lietavskej Lúčky. 
Tento turnaj bol vyvrcholením dievčen-
ského žiackeho volejbalu v našej obci za 
školský rok 2017/2018. 

Tak ako každý rok bola kvalita jednot-
livých zápasov na vysokej úrovni, o čom 
svedčia viaceré veľmi tesné ,,koncovky“ 
zápasov. 

Na veľkú radosť domáceho publika sa 
aj tento rok podarilo domácim volejba-
listkám (Monika Zaťurová, Lujza Klocá-
ňová, NellkaHrbeková, Natálka Ober-
tová, AnetkaMelová, Zorka Obertová, 
Simonka Sapietová, Terezka Kopasková, 
Rebeka Beháňová, Kristínka Špirko-
vá, Peťa Honková, Mirka Trhančiková) 
vyhrať tento tradičný dievčenský volej-
balový turnaj, keď v zápase o 1. miesto 
zdolali dievčatá z Belej v pomere setov 
25:18, 25:21.

Strečniansky chlapčenský 
volejbalový pohár 2018

19. júna mali možnosť ukázať svoje 
volejbalové zručnosti pred domácim 
publikom aj chlapci zo ZŠ SNP Strečno. 
Družstvá, s ktorými si zmerali sily, boli: 
ZŠ Janka Matušku z Dolného Kubína, 
ZŠ Alexandra Dubčeka Martin, Gymná-
zium J. Lettricha Martin.

Zápas, ktorý rozhodol o víťazovi tur-
naja, odohrali naši chlapci ( Jakub Be-
háň, Dominik Hurka, Michal Beháň, Ján 
Dudus, Boris Oberta, Sebastián Bačár, 
Šimon Srneček, Michal Cvacho) s vo-
lejbalistami z Gymnázia J. Lettricha. O 
všetkom rozhodla ,,koncovka“ prvého 
setu, v ktorom nakoniec naši chlapci 
podľahli družstvu z Martina 27:25 .  V 
druhom sete už súper potvrdil úlohu fa-
vorita a set vyhral v pomere 25:14  a stal 
sa tak celkovým víťazom turnaja. Naši 
chlapci napokon zvládli ďalšie dva zápa-
sy, ktoré oba vyhrali v pomere setov 2:0 a 
obsadili tak konečné 2. miesto.

Chlapcom aj dievčatám chceme aj tým-
to spôsobom poďakovať za úspešnú re-
prezentáciu našej školy ZŠ SNP Strečno. 

Mgr. Jaroslav Štefk o

19. mája absolvovalo 21 turistov z UHLÍKA historický 54. pochod Praha - Prčice. Prešli sme 
rôzne trasy od 35 do 74 km a nakoniec sme sa stretli na námesti v Prčiciach.
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Každoročne je Strečno hostiteľom 
všetkých, ktorí si chcú uctiť pa-

miatku obetí II. svetovej vojny. Pamätník 
nad obcou je aj symbolom internaciona-
lizmu. Zástupcovia delegácií a  odbojo-
vých združení sa vo svojich príhovoroch 
venovali predovšetkým udalostiam, 
ktorým môžeme vďačiť za dnešok. Bol 
to apel na zodpovednosť jednotlivca, 
politikov, vlastne každého z  nás, ktorí 
žijeme v  mieri a  vnímame prítomnosť 
v  dostatku, akoby to bola samozrejmá 
súčasť našej existencie. Zabúdame, ale-
bo sme nezažili obdobia, keď človek bol 
v dennodennom ohrození či neslobode. 
Aj keď sme s mnohými, ktorí bojovali za 
našu súčasnosť, už v spoločnej demokra-
tickej Európe, je nutné, aby náš osobný 
vklad a  záujem na zamedzenie opätov-
ného krviprelievania, ničenia duchov-
ných a  materiálnych hodnôt, bol stály. 

Osmičkový rok je tu zas. Častokrát zna-
menal prelom v našom bytí. Osemnásty, 
tridsiaty ôsmy, štyridsiaty ôsmy, šesťde-
siaty ôsmy. Dejiny majú cykly. Historic-
ká pamäť, osobná či sprostredkovaná, 
alebo naštudovanie faktov a  súvislostí  
by mali byť záujmom a výbavou každé-
ho pre vytvorenie si názoru a postoja. 
Ak budú hrdosť, svedomie, zodpoved-
nosť víťazom nad apatiou, oportuniz-

mom a konzumom, budeme pripravení, 
schopní predchádzať, odolávať, či vy-
rovnať sa so cťou nástrahám, ktoré ke-
dykoľvek môžu negatívne poznačiť našu 
súčasnú slobodu. A rešpektovaní v geo-
politicky významnom priestore.

Oslavy výročí SNP sú zakaždým prí-
ležitosťou opätovného potvrdenia jeho 
odkazu. Aj 28. august na pamätníku bol 
taký. Účasť i  napriek takmer trištvrtes-
toročiu od prvých bojov v  strečnian-
skom prielome je stále reprezentatívna, 
nie iba symbolická. Delegácie štátnych, 
regionálnych, miestnych orgánov, spol-
kov,  ambasád to potvrdzovali nielen 
svojou prítomnosťou ale i vystúpeniami.

Hlavnými organizátormi bol Žilinský 
samosprávny kraj, obec Strečno a  Ob-
lastný výbor SZPB v  Žiline. Príhovory 
predniesli starosta obce Strečno Dušan 
Štadáni, charge d´a� airés Francúzskej 
republiky na Slovensku Philippe Mo-
rel (obidva príhovory uvádzame v pl-
nom znení), predsedníčka VÚC ŽSK 
Erika Jurínová a predseda OV SZPB 
Juraj Drotár. Po pietnom  akte sa všetci 
účastníci odobrali do kultúrneho domu 
v Strečne, kde bolo pripravené spoločen-
ské stretnutie a následne tiež kultúrny 
program.

Hajov v Macedónsku

74. výročie SNP

Pokračovanie na 2. strane »

Folklórna skupina Hajovček a  Ha-
jov na 12. medzinárodnom festivale 
OHRID SUN 2018 v Macedónsku

Naša folklórna skupina prijala pozvanie 
od  Národného osvetového centra a Fol-
klórnej asociácie „Igraorec“ zo Skopje na 
možnosť účinkovať  v  programe Medzi-
národného folklórneho festivalu Ohrid 
Sun 2018. Festival sa konal v starobylom 
meste Ohrid, ktoré sa nachádza priamo 
pri veľkom a krásnom jazere Orid. Je  
známe svojimi perlami a zápisom do kul-
túrneho dedičstva UNESCO. 

Počas štyroch augustových dní naša 
folklórna skupina vystúpila na festiva-
le dvakrát. Jedno vystúpenie bolo  pred 
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Príhovor starostu Strečna

Vážená pani predsedníčka ŽSK, vá-
žení zástupcovia veľvyslanectiev, 

poslanci NR SR, zástupcovia združení, 
vážení občania,

som veľmi rád, že sa tu na Zvonici opäť 
stretávame, aby sme vzdali hold a vďaku 
všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu. 
Tým, ktorí padli, ako aj tým, ktorí pre-
žili, no vzhľadom na to, že odvtedy, ako 
sa rozhodli postaviť proti nepriateľovi, 
uplynulo už 74 rokov, mnohí z  týchto 
hrdinov už nie sú medzi nami.

Tento rok je rokom viacerých 
okrúhlych výročí a každé sa svojim spô-
sobom týka významných spoločenských 
zmien.

Pred pár dňami sme si pripomenuli 50 
rokov od zamedzenia snahy žiť vo svete 
slobody prejavu, vierovyznania a voľné-
ho pohybu.

Naše súčasné generácie našťastie žijú 
svoj život, keď tieto veci považujeme za  
prirodzené a sloboda človeka a jeho zák-
ladné práva nám nie sú upierané. No tak 
ako život v mieri za cenu obetí vo vojne 
i  získaná demokracia pokojným spôso-
bom, ktorý nám svet závidí, prestávajú 
byť pre niektorých ľudí hodnotami, kto-
ré si treba vážiť a za ne bojovať.  

Pamätník francúzskym partizánom je 
stálym symbolom osobných rozhodnutí 
neváhať, postaviť sa zlu, nebyť ľahostaj-
ný.

Je našou stálou povinnosťou tento 
odkaz  zachovávať a aktívne pôsobiť na 
šírení myšlienok slobody, mieru a  lásky 
k človeku.

Vaša dnešná účasť svedčí o  tom, že 
máme spoločný záujem. Ďakujem Vám 
za ňu v mene svojom aj v mene tých, kto-
rých pamiatku sme si prišli uctiť. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Príhovor charge d a� airés Francúz-

skej republiky na Slovensku 
Vážená pani predsedníčka samospráv-

neho kraja,
Vážený pán starosta,
Vážený pán predseda oblastného výbo-

ru Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov,

Vážené dámy, vážení páni, drahí pria-
telia,

Francúzsko má v tomto roku, bohatom 
na výročia, príležitosť podčiarknuť vý-
znam trvalého a storočného priateľstva 
so Slovenskom. Svedčí o tom aj zloženie 
našej delegácie. Je pre nás cťou pripome-
núť si v našich dvoch krajinách hrdinov, 
ktorí bojovali za slobodu, či už generála 
Štefánika, alebo hrdinov, ktorých pa-
miatku si dnes uctíme. 

Pred 74 rokmi, bojujúc proti nacistic-

kým zverstvám, muži a ženy so zbraňou 
v ruke vyjadrili svoju túžbu po slobode, 
spravodlivosti a bratstve a odmietli tota-
litarizmus. So zúfalou snahou v nerov-
nom boji, v ktorom nepoľavili, až kým 
nepriniesli najväčšiu obeť. 

Myšlienkami som s tými, ktorí v boji 
za slobodu slovenského národa zaplatili 
životom, a ktorí skromným spôsobom 
zvestovali koniec fašistického režimu. 
Niektorí z nich sú pochovaní na tomto 
mieste, ktoré nepoznali, ďaleko od svoj-
ho rodiska.

A predsa sú tu doma, pod Vašou ochra-
nou, pán starosta, pod ochranou Vašich 
spolupracovníkov a všetkých Vašich 
predchodcov tu na Strečne.

Hoci sa zmrákalo nad celou Európou, 
Lanurienovi muži a ich slovenskí dru-
hovia vedeli povedať nie, to oni pomohli 
udržiavať nádej, potrebnú na oživenie 
nášho kontinentu.

Pretože záväzok týkajúci sa slobody a 
demokracie, či už to bolo v roku 1944, 
1968 alebo 1989, pretrváva v celej Euró-
pe aj dnes. 

Naproti snahám o rozdrobenie, úzko-
prsému nacionalizmu, pomstychtivé-
mu populizmu, je potrebné vyzdvihnúť 
príklad tých, ktorí ďaleko od domova 
bojovali za ochranu našich hodnôt, zni-
čených na našom kontinente. Toto eu-
rópske bratstvo a solidarita je cenným 
bohatstvom, ktoré preukazuje obeta 
padlých v boji. 

V dnešných časoch oslabenia európ-
skej jednoty a spochybňovania jej de-
mokratických, liberálnych a humanistic-
kých základov, je potrebné pripomínať 
si tých, ktorí sa nikdy nevzdali, a to ani 
tvárou v tvár najväčšej z hrozieb.

Dnes je na nás, aby sme zachovali to 
najcennejšie, čo máme : mier a slobodu. 

Naproti cynickým pózam, skrývajúcim 
egoizmus a nevedomosť za paródiou 
mierových tónov, nesmieme zabudnúť, 
že pred 80 rokmi podobné prejavy vied-
li k zločineckému skompromitovaniu a 
hanebnej kapitulácii. 

Ani demokracia, ktorá je naším dedič-
stvom, nie je chránená pred hrozbami. 
Svedčia o tom neliberálne a populistic-
ké pokusy a je veľa tých, ktorí im môžu 
ustúpiť. V tomto kontexte ani včera, ani 
dnes, nemôže mať miesto rezignácia a 
ľahostajnosť. Naopak, voči týmto „smut-
ným európskym vášňam“ musíme nájsť 
odvahu podporovať a brániť naše hod-
noty.

V tomto rozhodujúcom období má 
najväčšiu cenu to, kým sme a kým budú 
naše deti. Bez nášho bezpodmienečného 
záväzku voči slobode, bez našej solida-
rity, stratíme svoju identitu. Hrdinstvo 
partizánov v povstaní spočívalo v nájde-
ní sily odmietnuť násilné zneužitie mena 
slovenského národa. Navrátili mu slobo-
du, hoci ju na nejaký čas opäť stratil. 

Dnes je už na nás, aby sme sa poučili 
so záväzku týchto bojovníkov za slobodu 
vyjadrením solidarity voči tým, ktorých, 
podobne ako včera partizánov, prenasle-
dujú pre ich úsilie o dosiahnutie slobody.

Vážené dámy, vážení páni, nezabud-
nime na našich hrdinov, ktorí sú mo-
rálnym svedomím nášho kontinentu, a 
ktorým sa nikdy nebudeme môcť dosť 
odvďačiť.

Snažme sa byť vždy a všade hodní ich 
obety, aby vždy platilo Nech žije Sloven-
sko, nech žije Francúzsko, a nech žije 
Európa !

Pripravil a spracoval Ing. Pavol Albrecht

74. výročie SNP

Rekonštrukcia materskej školy sa realizuje z prostriedkov ERDF prostredníctvom MŽP SR. V sú-
časnosti sú práce vo fáze dokončievania. Vykonáva sa zateplenie fasády a nové riešenie priestorov 
a vybavenie kuchyne sa už využíva.
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V  mesiaci august v  rímskokatolíckej 
Cirkvi slávime sviatok Nanebovza-

tia Panny Márie (15. august) a v mesiaci 
september slávime tri významné marián-
ske sviatky: Sviatok Narodenia Panny Má-
rie (8. september),   Najsvätejšieho mena 
Panny Márie (12. september) a Sedembo-
lestnej Panny Márie (15. september). Pan-
na Mária sa v rímskokatolíckej Cirkvi teší 
veľkej úcte. Je patrónkou a ochrankyňou 
štátov, provincií, diecéz a miest. Zasväte-
né Bohu pod jej menom sú jej katedrály 
a kostoly! Niet kostola bez oltára na jej 
počesť, niet krajiny či oblasti bez aspoň 
jedného jej zázračného obrazu, kde by sa 
neliečili všetky druhy bied a kde by sa ne-
získavali všetky druhy milostí. Keď pápež 
Pius XII. v  novembri 1950 promulgoval 
(vyhlásil) apoštolskú konštitúciu  Muni-
� centissimus Deus  (Najláskavejší Boh), 
na prosby mnohých veriacich a so súhla-
som kolégia katolíckych biskupov, vyhlá-
sil v nej štvrtú pravdu viery, týkajúcu sa 
Márie, Ježišovej Matky:„Je Bohom zja-
venou pravdou viery, že Nepoškvrnená, 
vždy panenská Matka Božia. Mária bola 
po dokončení behu pozemského života 
s  telom a  dušou vzatá do nebeskej slá-
vy.“Stručné a  triezve vyhlásenie zjavenej 
pravdy v sebe uchováva hĺbku a nádheru 
tajomstva, ktoré približuje veriacim po-
znanie slávy Boha a poznanie dôstojnosti 
človeka. Posolstvo tejto pravdy je skutoč-
ne optimistické, plné nádeje v  zdanlivej 
bezútešnosti človeka poznačeného úzkos-
ťou hriechu a neschopnosti uchopiť svoju 
existenciu a uveriť vo Vzkriesenie. Je Boh 
tak ďaleko, že nedokáže alebo nechce člo-
veku pomôcť? Stačí Bohu sláva, ktorej sa 
má človek podriadiť a ak bude mať šťastie, 
dostane sa do neba? Dogma berie vážne 
a  realisticky otázku človeka a vytyčuje 
smer v duchu slov svätého Ireneja z Lyo-
nu: „Slávou Božou je živý človek.“

Záujem o druhého je iný výraz pre lásku. 
O niečo sa zaujímať znamená uchopiť to, 
nájsť k tomu vzťah. “Slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi nami“ /Jn 1,1/, pretože 
Boh má záujem o nás ľudí. Panna Mária 
bola pri tomto procese doslova Bohom 
uchopená. Ježiš bol počatý z Ducha Svä-
tého a narodil sa z Márie Panny. Mária je 
Božia cesta k človeku a pre človeka nieto 
inej cesty k Bohu než Božia cesta k člo-
vekovi, a tou je Panna Mária. Mária bola 
uchopená Bohom pre jeho cestu k ľuďom. 
Preto žije Panna Mária všade po celej 
zemi medzi ľuďmi a putuje s nami po na-
šej ceste k Bohu. Mária sa stala krajankou 
a sprievodkyňou pri putovaní ľudí všet-
kých regiónov. Tak sa stala v Betleheme 
Betlehemčankou,   na Hostýne Moravan-
kou, v Levoči Slovenkou, v Čenstochovej 

Poľkou, v  Aparecide Brazilčankou... Tak 
by sme mohli všetky štáty na svete sklo-
ňovať mariánsky. Mária sa doslova usíd-
lila u ľudí, keď Pán Ježiš povedal z kríža s 
pohľadom na ňu apoštolovi Jánovi: „Hľa, 
tvoja matka!“ Boh má záujem o človeka a 
Panna Mária sa stala rebríkom medzi ne-
bom a zemou, medzi Bohom a človekom, 
medzi milosťou a prírodou. Dáva Božie-
mu slovu telo a krv, ku ktorému možno 
pripojiť ľudskú tvár, ktorou je Ježišova 
tvár, ktorá sa podobá jeho matke Panne 
Márii. Panna Mária je cestou ľudí k člo-
veku. Preto zostáva stále medzi ľuďmi, i 
medzi tými, ktorí Ježiša odmietajú. Nikde 
na zemi sa natoľko neuskutočnilo nebo 
na zemi ako u Panny Márie. „Ako v nebi, 
tak i na zemi,“ to sa u Márie stotožňuje. 
Tým, že naplno prijala Božiu vôľu, večné 
slovo Otca sa stalo človekom. Príroda s 
milosťou zrástli v Márii v jednotu. V nej 
sa navždy zmierili Boh a človek. Urobi-
la z hriešnikov dcéry a synov Božích, a 
tým sestry a bratov. Tak sa stali Božou 
rodinou, Cirkvou. Predobrazom Cirkvi 

je Mária a kto vidí Máriu, pozerá na Cir-
kev. Takmer všetci svätí sa tým, čím sú, 
stali s Máriou. Kto hovorí: „Mária“, myslí 
tým zároveň „Ježiš Kristus“, lebo anjel ju 
výslovne pozdravil: „Pán s tebou“. Mária 
nás uzdravuje z každej rozpoltenosti, kto-
rej tak často podliehame. Kristus je Boh 
a človek zároveň. Mária je preto Božou 
Matkou. Panna Mária má zvláštne miesto 
v Ježišovom srdci. Keď to vieme, mali by 
sme jej zveriť každú svoju prosbu a dôve-
rovať jej, že bude za nás prosiť práve tak, 
ako to urobila pre manželov v Káne Ga-
lilejskej. Súčasne by sme mali nasledovať 
jej príklad a modliť sa priamo k  Ježišovi 
s rovnakou dôverou. Mali by sme prosiť, 
prosiť a prosiť. Mali by sme byť presved-
čení, že pre Ježiša nie je nijaká prosba 
príliš malá alebo priveľká. Panna Mária 
naďalej koná v našom mene, hoci sa teší 
z dokonalosti neba. Okrem toho, že pro-
sí Ježiša za nás, z času na čas sa zjavuje 
svojmu ľudu. Povzbudzuje nás a vedie. A 
kdekoľvek sa Panna Mária zjaví, pripo-
mína a zdôrazňuje tie isté témy, ktoré jej 
Syn hlásal, keď kráčal po zemi: kajajte sa, 
modlite sa, žite svätým životom a hlásajte 
evanjelium. Ukazuje nám, že naša viera 
musí byť pevne spojená s každodenným 
životom a že každodenný život musí byť 
nesený vierou v Boha. Viera a život sú jed-
notou, ktorá je zviditeľnená v Márii. Má-
ria je zosobnený Boží záujem o človeka a 
jeho svet. V Márii je Boh uprostred nás, 
včera, dnes i naveky. Panna Mária nám 
ako príklad viery ukazuje, ako sa modliť 
a žiť. Ako naša Matka chce, aby sme boli 
šťastní, pokojní a plní lásky bez ohľadu 
na ťažké situácie života, dokonca aj vtedy, 
keď nám srdce prebodne meč bolestí, ako 
prebodol jej srdce. A vie, že kľúčom k ta-
kému pokoju je modlitba. Kiež všetci na-
sledujeme jej príklad! Učme sa modliť tak, 
ako nás učil sám Ježiš. A uchovávajme si 
jeho príklad i poučenia vo svojom srdci. 
Môžeme sa naučiť modliť a v modlitbe sa 
môžeme naozaj dotknúť nebeského tró-
nu!                                                            AM

Panna Mária uprostred nás

Augustové udalosti v obecnej kronike /citované z obecnej kroniky z roku 1968/
Dňa 21. augusta 1968 v  ranných hodinách bolo počuť hukot ťažkých lietadiel. 

Občania nevedeli, čo sa robí a začala sa šíriť panika. Zo správ z rozhlasu sa dozve-
deli, že spojenecké vojská prenikajú na naše územie po zemi a vo vzduchu. Pretože 
nebolo obyvateľstvu dostatočne vysvetlené, že sa jedná o internacionálnu pomoc, 
začalo toto nakupovať múku, cukor, soľ a iné druhy potravín, ktorých bol po pr-
vých dňoch nedostatok, lebo autá zo skladov nestačili dopĺňať zásoby. V hlavných 
skladoch bolo všetkého tovaru dosť, a preto boli obchody postupne zásobované. 
Kúpna sila občanov bola veľká, a preto si niektorí nakúpili aj celé vrecia soli a múky. 
Darobné bolo presvedčovanie, že neni žiadúce ani potrebné robiť si zásoby. Prostý 
ľud na dedine postupom dvoch troch dní predsa len pochopil a prestal nakupovať. 
Ostatný kultúrny život po vstupe spojeneckých armád ustrnul a  ľud sa zaujímal 
prevažne o vývoj politickej situácie. Postoj nášho obyvateľstva k augustovým uda-
lostiam bol kladný, lebo tieto nijako nenarušili normálny beh života v našej obci.

Z obecnej kroniky
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História, aj keď nie dlhá, urobila 
z „Ľekvárových“ hodov podujatie 

so stálym miestom v kalendári miestne-
ho a už i regionálneho kultúrneho života 
a zároveň nám pripomína naše tradície.

Štvrté číslo Strečnianskeho hlásnika 
z  roku 2011 obsahuje článok Marcely 
Škrobákovej, ktorá píše, ako deti z  Ha-
jovčeka varili 12. augusta svoj prvý bio 
„ľekvár“ a  ďakuje za pomoc Ľubke Ku-
čerovej, ktorá to „spískala“ a  jej mame 
Otílii Kadášiovej, u ktorej na dvore varili 
a miešali v kotli slivky.

Už v tom roku obec podala projekt na 
podporu tejto myšlienky pre rozšírenie 
miestnej ponuky na Ministerstvo kultú-
ry SR. Bol úspešný a od roku 2012 máme 
každoročne „Ľekvárové“ hody. 

Stali sa nielen oslavou slivkovej úrody 

a spôsobu ich využitia, ale v posledných 
rokoch sú tiež pravidelným doplnkom 
predstavenia Strečna a  jeho tradícií 
účastníkom osláv SNP.

Bolo to tak aj teraz. 28. augusta obec 
v spolupráci s Jednotou dôchodcov a OZ 
Hajov pripravila program, ktorý pozo-
stával z  ochutnávky slivkových dobrôt 
a  špecialít, ich produktov,  varenia lek-
váru a  folklórneho sprievodného pod-
ujatia, na ktorom vystúpili naše súbory 
a ich hostia – spevácka skupina JDS Je-
sienka, PS Hajovček a Hajov, Krakovské 
kvarteto, ľudová hudba Parta, ženská 
spevácka skupina Zvonica a  dychová 
hudba Strečnianka. Hosťom bol folklór-
ny súbor Dúha z Krasnian.

Už deň vopred bolo treba piecť. Dô-
chodcovia v  kuchyni kultúrneho domu 

“Ľekvárové“ hody
Je to iba naša akcia, ktorá u nás vznikla a ak sa aj niekde niečo podobné deje, my 

v tomto prípade nekopírujeme.

Na výzvy pre podporu kultúry a športu 
sme reagovali podaním dvoch projektov. 
Obidva boli podporené, aj keď v  obme-
dzenom rozsahu.

Strečnianska mašľa
Prechod a pretek Malou Fatrou okolím 

Strečna je novou iniciatívou, reagujú-
cou na súčasný trend aktívneho pohybu. 
Projekt kalkuloval predovšetkým s  ma-
teriálnym vybavením a  zabezpečením 
akcie. Pôvodne plánovaný rozpočet bol 
však redukovaný, a  preto bolo možné 
nadobudnúť iba akumulátorovú ozvu-
čovaciu súpravu, stan a  štartovné čísla 
pre účastníkov využitím päťstoeurovej 
dotácie a povinnej 20% spoluúčasti obce 
– 600 Eur.

Dotácie z VÚC ŽSK
„Ľekvárové“ hody
Projekt na podporu už tradičnej kul-

túrnej akcie, ktorá nielen predstavuje 
pestrosť produktov zo sliviek, ale je tiež 
akciou termínovo orientovanou k  osla-
vám SNP na Zvonici, odkiaľ sú účast-
níci pozývaní práve na toto špeci� cké 
podujatie. Na projekt bolo poskytnutých 
z dotačného systému VÚC ŽSK 517 Eur. 
Táto čiastka bola navýšená o  povinnú 
spoluúčasť obce v  objeme min. 20 % 
z požadovanej dotácie (2930 Euro),  t.j  o  
560 Eur.  Zo združených prostriedkov sa 
pre potreby „Ľekvárových“ hodov a tiež 
následných akcií podobného zamerania 
zakúpil nerezový kotlík s  kotlinou, zá-
hradné sety a stolíky na občerstvenie.

pripravili ochutnávku koláčov, ktoré 
na druhý deň ponúkali dvoru plnému 
miestnych a hostí.

Lekvár sa varil od rána. Varili tri par-
tie. Víťazom sa rozhodnutím poroty sta-
la skupina Jednoty dôchodcov. Druhé 
miesto obsadila rodina Silvestra Trnovca 
a tretie boli Tvorivé dielne spod Strečna. 
Ceny všetkým aktérom varenia slivko-
vého lekváru odovzdávali zástupcovia 
organizátora a  hostia osláv 74. výročia 
SNP – predsedníčka VÚC ŽSK – Erika 
Jurínová, poslanec NRSR a VÚC ŽSK 
– Milan Laurenčík a starosta obce Mojš 
Štefan Svetko.

„Ľekvárové“ hody boli v  tomto roku 
tiež podporené príspevkom z  grantu 
VÚC ŽSK, ktorý sa použil na nákup 
materiálneho vybavenia. Doplnkom 
kultúrneho rámca boli výrobky našich 
remeselníkov.

Revitalizované priestranstvo pri kul-
túrnom dome, riešené práve pre akcie 
takéhoto druhu, nás tiež reprezentovalo. 
Je dobré počuť nielen od našich, že vý-
stupy projektových návrhov a  výstupov 
sú všeobecne kladne hodnotené.

Dychovka Strečnianka využila vystú-
penie na „Ľekvárových“ hodoch na  krst 
svojho prvého CD. 

Akcia po o� ciálnom programe pokra-
čovala zábavou za sprievodu SunnyMu-
sic až do rána. Organizátorom bol futba-
lový klub.                                               /pa/
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odbornou verejnosťou, druhé priamo 
v centre mesta Ohrid. Priamym vystúpe-
niam predchádzali dlhé „parády“ - kro-
jované sprievody mestom za sprievodu 
rôznorodých balkánskych hudieb. Aj tej 
našej. Festivalu sa zúčastnili krajiny: Ma-
cedónsko, Srbsko, Poľsko, Kuba, Česká 
republika, Čierna hora, Estónsko, Litva, 
Chorvátsko a Slovensko.

Myšlienkou festivalu  je priblížiť európ-
sku kultúru  ľuďom a prezentovať ju na 
uliciach a námestiach.  Zároveň priniesť 
pre účinkujúce súbory aj bonus v podobe 
družby, priateľstva, spoznávania krajiny, 
jej krás, so zapojením   aktívneho oddy-
chu a turizmu.

A tak sme počas festivalu okrem vy-
stúpení navštívili viaceré krásne pamiat-
ky UNESCO . Spoznali sme Ohridskú 
Samoilovú pevnosť, zaspievali sme si v 
prastarom  Ohridskom am� teátri posta-
venom 200r.p.n.l. V Múzeu na vode sme 
spoznali tradičný život ľudí v  domcoch 
na jazere. Navštívili sme viacero kostolov 
a cerkvi, absolvovali sme plavbu loďou na 
dodnes živý kláštor SantMaume. K tomu 
priateľstvá s  inými súbormi, prechádzky 
starobylým Ohridom a kúpanie v  krás-
nom jazere, ktoré má rozlohu 348 km2 a 
krásnu čistú vodu s viditeľnosťou  22 m 
do hĺbky.

Je náročné zorganizovať  a  vycestovať 
do krajiny vzdialenej viac ako 1400km. 
Do krajiny, ktorá ešte nie je v EU, kde sa 
čas akoby zastavil. Kde kultúra Balkánu je 
taká iná a  rôznorodá. Ale vďaka deťom, 
rodičom, členom OZ Hajov a ľuďom dob-
rej vôle sa nám to podarilo. A  úspešne. 
Organizátori to potvrdili poďakovaním a 
pozvaním do ďalších ročníkov festivalu.

Pre deti a mládež to bolo niečo úplne iné 
a nové. Folklór im priniesol bonus v po-
dobe spoznávania nových zaujímavých 
krajín, nové medzinárodné priateľstvá 
a aktívny oddych. Veď si to už po rokoch 
práce aj zaslúžili. Verím, že si  deti, mlá-
dež a zúčastnení priniesli domov z  podu-
jatia nielen tradičné ohridské perly, ale aj 
krásne zážitky. Tie nás spájajú a motivujú 
k ďalšej práci.

Podujatie podporili OZ Hajov a OU 
Strečno a  Folklórna asociácia Igraorec 
Skopje.

Tešíme sa na Vás pri ďalších spoločných 
stretnutiach. Pod Občianskym zdru-
žením Hajov a  za podpory  Fondu na 
podporu umenia si v nedeľu, 30.9. 2018, 
v sále KD V Strečne posedíme s hosťami 
„Na lavičke“ a v mesiaci november plánu-
jeme zopakovať program „Do tej Ameri-
ky“.

OZ Hajov, Ľubica Kučerová

Hajov v Macedónsku
»  Dokončenie z 1. strany

V máji tohto roku bol otvorený cyk-
lus večerov venovaný dôležitým rodom 
našej obce. Na prvom stretnutí sme si 
príjemne posedeli, zaspomínali a pre-
dovšetkým si uctili významnú a dôleži-
tú prácu rodiny Ďurčovcov, najmä dielo 
p.Pavla Ďurču st., ako aj predošlých i 
súčasných kronikárov.

V nedeľu 30.septembra o 17:00 hod 
privítame v našom kultúrnom dome 
„Na lavičke“ rod, ktorý významne obo-
hacuje kultúrno-spoločenské dianie v 
obci. Témou posedenia bude bohatá a 
rozvetvená divadelnícka rodina Štadá-
niovcov. Pozvanie prijali hostia Marta 
Pristachová – herečka a režisérka, Pav-
lína Musilová – režisérka ochotníckeho 
divadla v Dubovom a vzácnu účasť po-

Opäť sa stretneme  „Na lavičke“
tvrdil aj IanTuriak – rodák zo Strečna, 
ktorý sa hereckej profesii venuje v Pa-
ríži.

Hudobné vstupy a dramatické výjavy 
z prostredia našej dediny sprostredku-
je Folklórna skupina Hajov zo Strečna. 
Moderátorkou večera je Otília Morav-
číková.

 Tešíme sa na hostí i divákov, na ďal-
ší skvelý večer s našimi ochotníckymi i 
profesionálnymi hercami, ktorých cha-
rakter naznačuje, že septembrová lavič-
ka bude opäť bohatá.

Program dramaturgicky, režijne a in-
terpretačne pripravilo OZ Hajov, Do-
minika a Otília Moravčíkové.

Podujatie  z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.
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   Z našej školy Vedenie ZŠ SNP Strečno

Prázdniny sú za nami, žiaci sadli do 
školských lavíc a kolotoč sa rozkrútil. 
Školský rok 2018/2019 je opäť novou 
výzvou, púšťame sa plní síl a nadšenia 
do plnenia úloh, ktoré sme si určili. 
Ani počas letných prázdnin sme na-
zaháľali. Hoci žiaci oddychovali, dvere 
školy sa nezatvorili ani na jeden deň. 
Úpravy a opravy boli našou prioritou 
č. 1. 

V  dvoch triedach na 1. stupni 
a  v  učebni ŠKD boli položené pláva-
júce podlahy, opravené steny. Bývalí aj 
terajší žiaci našej školy neváhali a pri-
šli pomôcť pri vypratávaní skladu la-
víc, tento priestor sme využili ako ďal-
šiu učebňu pre ŠKD. Veľká vďaka patrí 
nášmu pánovi školníkovi, V. Slovačko-
vi a  pánovi učiteľovi J. Šte� ovi, ktorí 
napriek horúcim dňom trávili dlhé ho-
diny pri prípravách na september. 

Z 2% z daní sme zakúpili taktiež nové 
školské lavice a  stoličky pre žiakov 9. 
ročníka, ktorí sa budú pripravovať na 
celoslovenské Testovanie 9 a  prijíma-
cie pohovory na stredné školy. 

Nákupom interaktívnych tabúľ zís-
kavame väčšie možnosti skvalitniť vý-
učbu a zvýšiť záujem žiakov o učenie. 
Výťažok z  plesu a  z jesenného zberu 
papiera bol podľa plánu použitý pri 
nákupe interaktívnej tabule. Vďaka 
2% z daní, ktoré boli venované škole, 
sme mohli zakúpiť až tri interaktívne 
sety (tabuľa s projektorom, notebook), 
ktoré sú umiestnené v 1., 4. a 9. trie-
de. Túto didaktickú techniku nám 
nainštaloval pán učiteľ Klocáň a  pán 
školník Slovaček. Nákupom interak-
tívnych setov sa zintenzívnila aj po-
treba zaškoliť pedagógov, aby vedeli čo 

najlepšie využiť možnosti, ktoré nám 
moderná technika prináša. V auguste 
naši učitelia absolvovali dva akreditač-
né kurzy, počas ktorých sedeli ako žia-
ci v školských laviciach a vzdelávali sa. 

Tri bežné triedy sa menia na odborné 
učebne – fyzikálnu, biologicko – che-
mickú a  jazykovú. Postupne v  nich 
chceme  obnovovať didaktickú techni-
ku, dopĺňať aktuálne a moderné didak-
tické materiály, upravovať ich a  mo-
dernizovať. Medzi učebné pomôcky 
pribudol vizualizér, pomocou ktorého 
budeme môcť nasnímať predmety, 
texty a previesť ich do digitálnej podo-
by a  žiakom sprostredkovať na veľkej 
obrazovke alebo plátne. Veľkoplošnú 
obrazovku a domáce kino dostala naša 
škola ako dar. Mikroskop s  kamerou 
a  sadu permanentných preparátov na 
pozorovanie určite ocení každý žiak. 

Nákupom tabletov pre vyučujúcich 
získavame možnosti zefektívniť komu-
nikáciu s rodičmi a aktuálne informo-
vať rodičov o  výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch ich detí. Prostredníctvom 
mobilnej aplikácie EduPage bude mať 
rodič prehľad o  dochádzke a  znám-
kach dieťaťa.

Tu však naša práca nekončí. V budúc-
nosti máme ďalšie méty, ktoré chceme 
dosiahnuť. Je potrebné vymaľovať in-
teriér celej školy, plánujeme vybaviť 
triedy novým nábytkom a šatne ko-
vovými skrinkami pre každého žiaka 
školy, učebňu na výučbu cudzích jazy-
kov vybaviť audiovizuálnou technikou 
(zabudované reproduktory), zriadiť 
školskú knižnicu s novým nábytkom 
a novými knihami, zakúpiť vhodný 
nábytok určený na laboratórnu výuč-

Aj v roku 2018 bola žiadosť o poskyt-
nutie dotácie z  FPU úspešná a  na jej 
základe nám boli poskytnuté � nančné 
prostriedky vo výške 1200€ s  nutnou 
spoluúčasťou obce vo výške 150€ na 
doplnenie knižničného fondu. Projekt 
bol podporený z verejných zdrojov po-
skytnutých Fondom na podporu ume-
nia. Každá zakúpená kniha bude ozna-
čená logom Fondu napodporu umenia 
a  tiež vetou „ Akvizíciu z  verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.“

     Na detských čitateľov už čakajú na-
príklad knižky Denník odvážneho boj-
ka, Hraničiarsky učeň či krásna knižka 
o  prírode, pre starších nové fantasy 
príbehy – napr. PercyJackson, zlodej 
blesku od RickanRiordana, Oceľové 
žezlo od Juraja Červenáka, ďalšie die-
ly z  kolekcie Bohovia a  bojovníci od 
MichellyPaverovej a  iné. Pre študen-
tov – učebnica Angličtina pre každé-
ho, Maturita angličtina vyššia úroveň, 
Ruština, Francúzština či Španielčina 
pre samoukov. Pre dospelých čitateľov 
napr. od Jozefa Kariku Čierny rok, od 
AgathyChristieHalloweensky večie-
rok, ale aj iné, napr. Pravda o rakovi-
ne, Nepodľahnite alzheimeru, či Ako 
sa liečiť rastlinami a mnoho iných. Pre 
milovníkov folklóru – Odetí do krásy. 

Od začiatku roku 2018 zriaďovateľ 
poskytol na nákup kníh 611,86€, čím 
sa doplnil a skvalitnil výber literatúry 
a zvýšila sa aj návštevnosť knižnice. 

Letné prázdniny sa skončili,  žiaci 
a  študenti opäť zasadli do školských 
lavíc, aby získali čo najviac nových 
vedomostí. V  novom školskom roku 
2018/19 prajem všetkým žiakom a štu-
dentom veľa úspechov v škole...

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Multifunkčné ihrisko s atletickým oválom v areáli ZŠ sa po terénnych úpravách a pokládke dre-
nážnych vrstiev nachádza v stave príprav na � nalizáciu.

bu fyziky a chémie, zmodernizovať už 
existujúcu dielňu techniky, vybudovať 
školskú záhradku s altánkom... Všet-
ko závisí od � nančných možností  a 
príležitostí. Aj v tomto školskom roku 
chceme organizovať zber papiera, 15. 
februára 2019 školský ples. Výťažky 
z  akcií a  2% z  daní opäť použijeme 
na nákup pomôcok, nábytku do tried 
a na ďalšie zveľadenie školy. Budeme 
vďační za Vašu podporu a pomoc pri 
dosahovaní stanovených cieľov, ktoré 
chceme v  priebehu najbližších rokov 
realizovať. 
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22. júna sa dožil vzácneho životného 
jubilea – 90 rokov pán Pavol Chovančík. 
Ako zástupca a riaditeľ pôsobil na našej 
základnej škole od roku 1955po 33 ro-
kov.

V súčasnosti žije s rodinou svojej dcéry 
Danky v Stráňavách.

29. júna mu k okrúhlemu výročiu, ako 
stálemu občanovi Strečna, boli zagra-
tulovať Beáta Badibangová – zástupky-
ňa starostu a  Pavol Albrecht. Stále čulý 
a  neprestajne sa zaujímajúci o  dianie 
nielen v našej obci, ale všeobecne o sú-
časnosť, s  nimi veľmi rád spomínal na 
svoj učiteľský i  obecný život v  Strečne, 
v ktorom žil 56 rokov.

K  prianiam zdravia a  radosti v  kruhu 
rodiny sa okrem príbuzných a známych 
pripája tiež redakcia Strečnianskeho 
hlásnika.

Životné jubileum

Počas letných prázdnin nás oslovili 
členovia Ťažkej muziky, Alojz Mu-

cha, Vincent Krkoška, Ján Miho a Rudo 
Patrnčiak, aby sme sa prišli ukázať, za-
hrať si a zaspievať na najznámejšom ter-
chovskom festivale Jánošíkove dni 2018. 
S nadšením sme prijali pozvanie a tvrdo 
sme začali trénovať hru na nástrojoch 
a spevy terchovských piesní. Veľkú pod-
poru a pomoc sme našli u nášho kama-
ráta, Martina Hanuliaka, učiteľa ZUŠ 
v Martine, ktorý je nadšencom terchov-
skej muziky. 

Premiéru sme mali v piatok, 3. augus-
ta, v programe Noc s terchovskou muzi-
kou, kde sme dostali možnosť zahrať si 
s mnohými muzikantami na jednom pó-
diu. Primášom bol Jakub Paška, známy 
muzikant z televíznej súťaže Zem spieva.

Po náročnej noci a krátkom spánku náš 
maratón pokračoval vystúpeniami na 
pódiách RIC a Šapitó, kde sme ponúkli 
všetko, čo dokážeme ako skupina muzi-
kantov a  spevákov. Odmenou nám bol 

potlesk divákov a uznanie organizátorov, 
vynaložená námaha teda nebola márna. 
Energia zo spievajúceho hľadiska nás 
nabila na ďalší deň, ktorý bol tým naj-
krajším vyvrcholením. Zúčastnili sme sa 
nedeľnej svätej omše a tradičného vozo-
vého sprievodu po celej Terchovej, ktorý 
v tomto roku slávil 50. výročie od svojho 
vzniku. Koníky aj s  gazdom nás ťahali 
a my sme veselo hrali a spievali z plných 
hrdiel. Na záver sme na pódiu pod so-
chou Jánošíka odmenili piesňou svojho 
gazdu.

Bol to pre nás všetkých neuveriteľný 
zážitok, atmosféra celého festivalu nás 
utvrdila v  túžbe hrať a  spievať aj naďa-
lej. Sme vďační najmä kvôli našim naj-
mladším členom, ktorí mohli okúsiť silu 
veľkého festivalu. Cítili sme obrovskú 
hrdosť, keď pri uvádzaní na pódium 
zneli slová „Ľudová hudba PARTA zo 
Strečna“ a na konci skandovanie „Streč-
no, Strečno“...

ĽH Parta zo Strečna

Ľudová hudba PARTA zo Strečna na Jánošíkových dňoch 2018

Dychová hudba Strečnianka oslávila 
vlani sedemdesiat rokov trvania. Na kul-
túrnom programe k výročiu sa predsta-
vila koncertom, ktorého záznam vydala 
na CD a pokrstila na minulotýždňových 
„Ľekvárových“ hodoch.

CD s  obsahom desiatich piesní – val-
číkov, poliek a  orchestrálky je trvalou 
hodnotou svedčiacou o  ich súčasnej 
úrovni ako umeleckého zoskupenia, ale 
tiež o individuálnych hudobných a spe-
váckych schopnostiach. Je spoločným 
dielom vydaným z  iniciatívy Petra Ďa-
novského a súboru v zložení:

Peter Ďanovský – 1. krídlovka (ka-
pelník), Roman Šta� en – 1. krídlovka 
(umelecký vedúci), Richard Pittner – 2. 
krídlovka, Jozef Ondák– barytón, Rudo 
Grenčák – tenor, Hanka Brezániová – b-
-klarinet, Mirko Horňák – es klarinet, 
Gusto Dojčiak – tuba, Rudo Porubčanský 

Prvé CD Strečnianky

– bicie, Janko Sliviak – trúbka/sprievod, 
Dušan Rosina – trúbka/sprievod, On-
drejko Kormančík – trombón, Dagmar 
Joklová – spev, Daniel Taraba – spev

/r/
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Dňa 14.6.2018 sa šiesti členovia ZO Jednoty dôchodcov zúčastnili na okresných 
športových hrách Žiline, aby si zmerali sily so svojimi rovesníkmi. 

Stretlo sa celkom 130 účastníkov. Súťažilo sa v behu na 200m a 60m, vo vrhu guľou, 
v hode granátom do diaľky, v hode granátom na cieľ, v stolnom tenise, v streľbe a v ša-
chu. Každý mohol súťažiť najviac v troch disciplínach. 

Naši seniori ukázali schopnosť aktívne zabojovať o víťazstvo. Získali dve zlaté me-
daily v behu, ktoré dosiahol pán Dušan Zajac, jednu striebornú medailu v hode gra-
nátom na cieľ, ktorú získala predsedníčka ZO pani Kamila Gáborová a jednu bron-
zovú medailu, ktorú získala podpredsedníčka ZO pani Anna Starostová. S výhrami 
boli všetci spokojní.

Cieľom podujatiabolo najmä  spoločné stretnutie seniorov a  zároveň spestrenie 
a obohatenie života v ich spoločných záujmoch. Práve aktívny život dáva seniorom 
silu, radosť a kvalitu v ich veku. Už teraz sa tešia na budúci ročník, kde zabojujú o viac 
medailí.                                                                                                                             K.G.

Aktivity ZO JDS v Strečne

Súčasnosť je, možno fatálne, charak-
teristická znečisťovaním životného 
prostredia. Osveta a  eliminácia dopa-
dov životného štýlu je výzvou na za-
chovanie prírody pre budúce generá-
cie.

Zrejme nie sme schopní existovať 
v zmysle titulku, ale je v našich silách 
dopady znižovať.

Preto aj naša obec pristúpila k realizá-
cii projektu Zberný dvor, ktorý by mal 
byť účinným nástrojom. Nielen jeho 
existencia, ale tiež náležitá informačná 
kampaň sú a budú dôležitými pre náš 
osobný prínos k ekologickým výzvam 
a hrozbám.

Zberný dvor bude vybavený vhod-
ným systémom a  technikou a  infor-
mačná kampaň, ktorá prebieha v tých-
to dňoch, bude jeho podporou. 

Prezentácia spôsobov separácie a na-
kladaním s  odpadmi bola u  nás vy-
konaná pre verejnosť doteraz dvakrát 
renomovanou � rmou – na futbalovom 
turnaji Internacionale Strečno Cup 
2018 18. augusta a  počas „Ľekváro-
vých“ hodov 28. augusta.

V  základnej škole prebehli seminá-
re s  touto tématikou od 4. septembra. 
Všetkým účastníkom infodní a  se-
minárov bola odovzdaná brožúra so 
základnými informáciami a  pokynmi 
pre zaobchádzanie s  odpadom a  tak-
tiež boli rozdávané reklamné predmety 
podporujúce uvedený zámer.                                     

/pa/

Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne

Milí naši spoluobčania, priatelia a známi,
s radosťou Vám oznamujeme, že od 17.9.2018 je v Strečne o� ciálne otvore-

ná prevádzka ,,Centrum  krásy Strečno,,. V tomto zariadení ponúkame nasle-
dovné služby: kozmetika, kaderníctvo, úprava nechtov a manikúra, pedikúra, 
masáže tela, poradenstvo a predaj vlasovej a telovej kozmetiky. S radosťou Vás 
privítame. 

Zodpovedný vedúci za kaderníctvo: 
Lucia Cesneková, kontakt: 0902 603 204, 
Zodpovedný vedúci za kozmetiku a ostatné 

služby: 
Mgr. Adriana Obertová kontakt: 0915 783 

443
Otváracie hodiny denne 
od 8:30 hod. do 17:00.hod, 
v sobotu len na objednávky.

privítame. 
Zodpovedný vedúci za kaderníctvo: 
Lucia Cesneková, kontakt: 0902 603 204,
Zodpovedný vedúci za kozmetiku a ostatné 

služby: 
Mgr. Adriana Obertová kontakt: 0915 783 

443
Otváracie hodiny denne 
od 8:30 hod. do 17:00.hod, 
v sobotu len na objednávky.
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 Rekonštrukcia Lesnej ulice s novým 
asfaltovým povrchom bola ukončená 
v auguste.
 V mesiacoch júl -  august bola tiež 

vykonaná oprava a  položený asfaltový 
koberec od Sokolskej ulice pozdĺž kul-
túrneho domu k  zbernému dvoru až 
po budúcu plánovanú cyklotrasu popri 
Váhu.

P u t o v n ý 
pohár ostal 
doma...

Dňa 18.au-
gusta na fut-
balovom areáli 
Radinové sa 
uskutočnil  tra-

dičný už 16.ročník turnaja starších 
pánov,ktorý organizuje Klub Interna-
cionale Medvedi Strečno.Turnaja sa zú-
častnilo 5 družstiev. Hralo sa  systémom 
,,každý s každým“ s konečnou tabuľkou. 
Počas celého dňa sa odohralo na veľmi 
kvalitne pripravenom trávniku a v   ne-
únosnom tropickom počasí  dovedna 
10 zápasov. Duely boli vyrovnané, až 4 
súboje skončili bezgólovou remízou. 
V celkovom sumáre týchto zápasov naj-
lepšie obstál  a zároveň aj víťazom tohto 
ročníka sa stal  domáci celok Medvedi 
Strečno. Dovedna sa už tešili z  prven-
stva  osemkrát (2003,2007,2008,2010,2
011,2015,2016,2018).Neuspeli v  rokoch 
2004(PN Jaworze), 2005(Mojš),2006(O-
chodnica),2009(Mojš), 2012,2017(Strá-
ňavy), 2013(Stráža),2014(Varín).  

Okrem futbalového umenia starších 
gárd bolo pripravené pre hráčov a fanú-
šikov  pestré občerstvenie. Deti si taktiež 
prišli na svoje,  a to s nafukovacou šmý-
kačkou.O celodennú a  večernú disco 
zábavu sa staral DJ Robo Bukovinský 
a nepostrádateľný hlásateľ  Don Kamilo.

Tento rok sa vyhodnotili aj najlepší 
jednotlivci vo veku po 50-tke. Súčasťou 
záverečnéhovyhodnoteníia bolo odo-
vzdanie tombolových cien.

Organizačne sa na tomto kvalitnom 
podujatí  podieľalo množstvo ľudí  a 

XVI. INTERNACIONALE STREČNO CUP 2018

dobrovoľníkov,ktorým patrí veľké poďa-
kovanie! Samotný klub Medvedi Strečno 
by sa chcel poďakovať všetkým sponzo-
rom,bez ktorých by dobrá úroveň tejto 
akcie neexistovala. (Obecný úrad Streč-
no, TIMONT, Ján Hrbek, Lešenie TRI 
ŠRÓBY, Miloš Ilovský, Autodoprava 
Bučkobus, Adam Klocáň, Farma Lieta-
va, POTERY BB, TERMANO, Hostinec 
Ivan Beháň, Penzión IRENKA, Štefan 
Svetko-starosta obce Mojš, Pohostin-
stvo Ivan Beháň, MYMA Invest). Ceny 
do tomboly poskytli : 1.pltnícka a  raf-
tingová spoločnosť, KST UHLIK, Ján 
Cigánik ml., Róbert Benedig, Jakub Be-
háň (kapitán A-mužstva), MARIO BAR, 
Mäsiarstvo GAŠKO, JANUS NÁPOJE. 
Ďakujeme!
Výsledky:
Strečno – Mojš  2:1, Jaroslav Trhančík, 
Ján Trnovec – Rastislav Gruling
Ochodnica – Stráňavy  1:0, Ján Truchlý
Martin – Mojš  1:2, Ján Lukašík – Rasti-
slav Gruling, Marek Martinec
Strečno – Ochodnica  3:0, Peter Oberta, 

Jaroslav Trhančík, MeiLiem
Stráňavy – Martin  0:0
Mojš – Ochodnica  0:0
Strečno – Martin  4:0, Patrik Honko 2, 
Ján Trnovec, Jaroslav Trhančík
Stráňavy – Mojš  0:0
Martin – Ochodnica  0:1, Ján Truchlý
Strečno – Stráňavy  0:0
Výsledná tabuľka:
1.Medvedi Strečno 4 3 1 0 9:1 10
2.Kysučan Ochodnica 4 2 1 1 2:3 7
3.Rozvoj Mojš 4 1 2 1 3:3 5
4.Slza Stráňavy 4 0 3 1 0:1 3
5.Martin – Priekopa 4 0 1 3 1:7 1
Najlepší hráč turnaja: Ľubomír Remek 
(Rozvoj Mojš)
Najlepší  strelec  turnaja: Jaroslav Trhan-
čík (Medvedi Strečno) – 3 góly
Najlepší brankár turnaja: Stanislav Hre-
us (Slza Stráňavy)
Najlepší hráč po 50-tke: LubošRichta-
rech (Martin-Priekopa), 57 rokov
Najlepší strelec po 50-tke: Ján Truchlý 
(Kysučan Ochodnica), 61 rokov

P. Dugovič st.
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FK Strečno prihlásilo v novom ročníku  
do súťaží 5 družstiev.

Prípravka
Prípravka aj v tomto ročníku bude hrá-

vať formou turnajov, čo je pre túto veko-
vú kategóriu najlepší model súťaženia.

Naša skupina má nasledovné družstvá:  
Strečno,  Hrabové,  Stráňavy,  Nededza

Tréner Peter Beháň

Mladší žiaci
Naša U13 vstupuje do novej sezóny ako 

minuloročný víťaz I. triedy mladších žia-
kov. Ako staronový tréner pevne verím, 
že aj tohtoročná sezóna bude rovnako 
úspešná a  nadviažeme na kvalitnú hru 
a výsledky z minulej sezóny a chlapci sa 
opäť pomerajú s rovesníkmi v kvalitných 
zápasoch.

Odohraté zápasy: 
Podhorie – Strečno 1:4 (0:0), 
Góly: 2x Matúš Belko, 2 x Adam Klocáň
Gbeľany – Strečno 2:9 ( 1:6), 
góly : 5x Matúš Belko, 2x Šimon Fraško, 
1x Filip Vereš, 1x Miroslav Hrašna

Nový tréner Vojtech Oberta

Starší žiaci
Cez letné prázdniny sme trénovali o 

9.00, pretože horúčavy poobede  boli 
pre chlapcov veľkou záťažou. Čo sa týka 
počtu, bolo vidieť, že sú prázdniny, lebo 
nás trénovalo v priemere 10, na čo sme 
neboli zvyknutí. Tak sme tomu prispô-
sobili aj tréningové jednotky. Do súťaže 
sme vstúpili výborne. Po dvoch kolách 
máme skóre 20:5 a na konte 6 bodov. 
Vidno, že chlapci spolu hrávajú už dlhšie 
a vedia si v zápase pripraviť aj 15 gólo-
vých šancí. Čo sa týka ďalšieho progra-
mu, v nedeľu 2.9. nás čaká zápas doma  
s lídrom tabuľky Kuneradom, ktorý ešte 
nedostal gól a vsietil rovných 20. Hrá-
čom taktiež začína škola,  tak budeme 
musieť upraviť plán a prejsť na tréningy 
poobede. Verím,  že počet chlapcov a 
samozrejme aj našich dvoch dievčat na 
tréningoch vzrastie.

Odohraté zápasy :
Podhorie – Strečno 4:9 (1:2), 

góly: 4x Matúš Belko, 3x Monika Zaťu-
rová, 2x Milan Klocáň
Strečno – L. Lúčka  11:1 (5:1),
góly : 3x Matúš Belko, 3x Michal Beháň, 
2x Miroslav Hrašna, 2x Boris Oberta, 1x 
Zorka Obertová

Tréner Tomáš Trpiš

Dorast
Pri doraste na novú sezónu  zostal tré-

ner  Róbert Benedig. Dorast trénuje  2-3 
x týždenne + zápas. Viacero hráčov pre 
svoj vek v letnom období ukončilo pôso-
benie v doraste. 

Od žiakov máme príchod 3 hráčov : 
Dominik Mikula, Ján Kadaši, Jakub Mič-
lo. Vzhľadom na nedostatok hráčov sme 
v spolupráci s našimi hráčmi oslovili ich 
kamarátov a spolužiakov z okolia.  Káder 
sa nám podarilo doplniť o týchto nových 
hráčov: Jakub Kasem, Dominik Múč-
ka, Michal Svrček, Mário Turský, Lukáš 
Kvašńovský, Róbert Hanuljak,  Matej 
Klocáň.

Veríme, že sa im u nás bude športovo 
dariť a  prajeme im hlavne pevné zdra-
vie,  veľa športových úspechov a radosti 
z futbalu. Zároveň sa chcem poďakovať, 
že domáci hráči aktívne pristúpili  a boli 
nápomocní pri hľadaní a  oslovení  no-
vých hráčov. Aj oni si uvedomovali váž-
nosť situácie a spoločne sme káder dopl-
nili, za čo im ako tréner ďakujem. 

Aktuálne sa výraznejšie zlepšila do-
chádzka na tréning, kde sa pri počte 12-
14 hráčov dá pracovať nielen na technike 
jednotlivca, ale aj na celkovom hernom 
prejave  mužstva.

Sezóna sa rozbehla prvým zápasom 
11.augusta. Cestovali sme na derby zá-
pas do Stráňav.

Podľa môjho úsudku sme podali dobrý 
výkon a futbalovo sme boli lepším muž-
stvom na ihrisku. Mali sme viac z  hry, 
vypracovali sme si viacero  šancí, ale  ne-
dokázali sme byť efektívni v  koncovke. 
Súper sa nevzdával a  po našej ojedine-
lej chybe  v obrane sme na konci zápa-
su v  86.min. inkasovali gól . Do konca 
zápasu sa nám už nepodarilo skórovať, a 
tak sme zo zápasu odchádzali veľmi skla-
maní  s prehrou 1:0.

Následne sme hrali zápas doma proti 
kvalitnému súperovi z Rajca v  úmor-
ných horúčavách. 

Tentokrát sme boli úspešnejší v  kon-
covke a  zvíťazili sme 3:1 (polčas 1:1), 
góly 2x Čičmanec, 1x Jankulár.

Ďalší zápas sme hrali v L. Lúčke u no-
váčika súťaže, postúpili z  I. triedy. 
V  hustom celozápasovom daždi  sme 
zápas  prehrali 3:0. Hráčom nemôžem 

vytknúť snahu o  čo najlepší výkon, ale 
pokiaľ nedáme góly, nemôžeme vyhrá-
vať. Vypracovali sme si dostatok šancí 
na strelenie gólu,ale nepadlo nám to do 
brány. Musím konštatovať , že toto bol 
ten povestný zápas, že keby sme hrali aj 
celý deň, tak sa nám nepodarí streliť gól 
a naopak súper nás trestal za každú našu 
chybu. 

Doposiaľ  posledný zápas sme odohra-
li  cez sviatok v stredu 29.8. na poľských 
hraniciach v Skalitom. Podarilo sa nám 
doviesť všetky 3 body domov pre Streč-
no, zvíťazili sme 3:7 (0:2).

Po dobrej hre sme vyhrávali polčas 0:2, 
v druhom polčase sme si skomplikova-
li situáciu a súper vyrovnal na 2:2, naši 
hráči sa nevzdali a opäť zabrali. Podari-
lo sa nám ešte 5x skórovať, keď sme aj 
kondične súpera prehrali, mali sme silnú 
pasáž od 74. po 85. min., keď sme strelili 
za 11 min. 4 góly. Verím, že v dobrých 
výkonoch budú chlapci pokračovať, aby 
sme spoločne mali z futbalu radosť a ro-
bili radosť a dobré meno aj našim fanú-
šikom.

Tréner: Róbert Benedig

Muži
Slabší  začiatok sezóny 
Po krátkej letnej prestávke sa začala aj 

mužská sezóna 2018/19. Po 1,5 ročnom 
trénerskom pôsobení a  z  dôvodu pra-
covnej vyťaženosti Mareka Mazáka, na-
stala zmena na trénerskom poste. Klub 
by sa chcel Marekovi Mazákovi veľmi 
pekne poďakovať za odvedenú prácu. 

Na túto neľahkú  pozíciu nastúpil Ján 
Slučik z  Kotrčinej Lúčky (bývalý hráč 
MŠK Žilina B, Kotrčina Lúčka, Stráža, 
Oravské Veselé). Jeho asistentom je Ja-
kub Beháň (kapitán A-mužstva). Počas 
leta sa trénovalo 2-krát týždenne a odo-
hrali sa 2 prípravné zápasy. 

Z kádra odišli Daniel Labuda a Marek 
Padala do Tepličky.

Prišli Marek Kosa (Stráňavy-prestup),-
Marek Kocián (Súľov-hosťovanie) a Jan-
ko Tichý (Stráňavy).

Vrátil sa nám odchovanec Vojtech 
Oberta (Terchová), ktorý však laboru-
je so zranením. Privítali sme a  dávame 
šancu sa ukázať dorastencom (Andrej 
Jankulár, Timotej Čičmanec, Frederik 
Beháň a Tomáš Kormančík). Pevne verí-
me, že sa udomácnia v A-čku.

Hneď na úvod majstrovskej 5.ligy sku-
pina A sme cestovali ku bývalému dlho-
ročnému účastníkovi 3. a 4. ligy,  Kysuc-
kému Novému Mestu. Prvý polčas sme 
so súperom ešte držali krok. V druhom 
polčase sa ukázala vyzretá futbalová 

FK Strečno - nová sezóna 2018/2019

Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 4. septembra 2018 v náklade 

300 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
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skúsenosť a po našich hrubých chy-
bách nám postupne „nasúkali“ 5 gólov. 
V druhom kole sme opäť cestovali na sú-
perovu horúcu pôdu do Skalitého. Zápas 
bol vyrovnaný, mali sme mierne navrch. 
Obrany boli stopercentné, avšak v smere 
dopredu sme sa nepresadili a preto priš-
la zmierlivá bezgólová remíza. Po dvoch 
zápasoch vonku sme doma privítali 
Predmier. Po predchádzajúcich nezda-
roch bola na chlapcoch od prvej minú-
ty vidieť chuť a túžba po troch bodoch. 
Už do polčasu sme Predmieru vsietili 3 
presné zásahy. V druhom polčase sme 
poľavili a súper nás trestal dvomi gólmi. 
Zbytočne skomplikovanú situáciu sme 
však zažehnali 4. a  5. gólom. V  4.kole 
sme sa predviedli vo Vysokej nad Ky-
sucou na premočenom, ale  kvalitnom 
trávniku. V úvode sme trestuhodne za-
hodili šance, z ktorých sme využili iba 
jednu,  čo bolo málo a vyhrávali po pr-
vom polčase 0:1. V druhom dejstve sme 
sa zamerali viac na defenzívu, ktorá však 
bola preťažená domácou nátlakovou 
hrou a v závere sme inkasovali.

Začiatok sezóny nám nevyšiel. Musíme 
sa zlepšiť vo všetkých herných činnos-
tiach.

Ešte je mnoho kôl pred nami, uvidí-
me... V závere jesene budeme bilancovať.

Doterajšie výsledky:
1.kolo MŠK KNM – FK STREČNO 5:0 

(1:0)
2.kolo SLOVAN SKALITÉ – FK 

STREČNO 0:0
3.kolo FK STREČNO – FK PRED-

MIER 5:2 (3:0)
g: Tibor Kašjak, Jozef Melo, Patrik 

Melo, Michal Bielik, Marek Beháň
4.kolo SPARTAK VYSOKÁ N/K – FK 

STREČNO 3:1
g: Jakub Beháň
Ing. Peter Dugovič, vedúci mužstva mu-

žov

Pri príležitosti životného jubilea, 
ktoré sa naplní v septembri, chceme 

vzdať vďaku za prácu pánovi Jozefovi 
Samcovi. Možno povedať, že  celý jeho 
život a práca je spojená s futbalom. Bol 
hráčom a predovšetkým trénerom, kto-
rý svoj entuziazmus a skúsenosti venoval 
iba Strečnu. Vyžadovalo to v  mnohých 
prípadoch značnú dávku trpezlivosti, 
pozitívnej energie, pretože futbal pre-
chádzal v jeho ére aj ťažkými obdobiami 
a trénerský chlebík je mnohokrát horký. 
Jeho práca však prinášala tiež satisfak-
ciu v podobe úspechov v období „zno-
vuzrodenia strečnianskeho futbalu“, 
postupoch na úroveň, ktorá mu patrí,  
v  raste kvality všetkých družstiev, ktoré 
viedol a v neposlednom rade v množstve 
jeho odchovancov, ktorí sa presadzovali 
i v najvyšších súťažiach.

Jeho prínos za záslužnú prácu s mláde-
žou a  rozvoj športu v obci bol ocenený 
pri príležitosti 20. výročia samosprávy 
Uznaním za zásluhy o rozvoj a reprezen-
táciu obce Strečno. Prácu, ktorej výsled-
ky podporovali futbal i v širšom kontex-
te, ocenili aj vyššie orgány. 

Patriotizmus, obeta a ochota odovzdať 
sa pre verejný záujem Jožka, ako ho 
väčšina familiárne volá,  môže byť  prí-
kladom pre každého nášho občana. K   
jubileu mu prajeme veľa zdravia, rodin-
nej pohody, ale tiež neutíchajúci záujem 
a spokojnosť zo strečnianskeho futbalu.

Futbalový fenomén, tak nazýva vo 
svojom príspevku dlhoročného trénera 
Jožka Samca, ktorý sa v  týchto dňoch 
dožíva svojich 75. narodenín /r.n. 1943/ 
,Štefan Tavač. Uvádza, že už ako malý 
chlapec  sa v  ťažkých povojnových ro-
koch  začal venovať futbalu. Po krát-
kom pôsobení v  našich mládežníckych 
mužstvách bol pozvaný ako 16-ročný 

Tréner

do klubu TJ Dynamo Žilina, kde v do-
raste pôsobil až do odchodu na VZS. 
Bolo to jeho jediné pôsobenie mimo  
obce Strečno. Už po návrate začal hrávať 
za  mužov v  domácom TJ Družstevník 
Strečno.  Ako 27-ročný  prvýkrát okú-
sil trénerský chlebík, a  to mu zostalo 
až do terajších čias. Boli to roky 1970 
až do prerušenia futbalu v  Strečne v r. 
1974. Po obnove činnosti v  r.1977 opäť 
zasadol na trénerskú lavičku  a postupne 
dostal  Partizán Strečno až do najvyššej 
okresnej súťaže.  To mu vydržalo až do 
r. 1985 a potom  s určitými prestávkami  
až do r.2010. A ani to nebolo všetko . Aj 
napriek pokročilému veku sa   venoval 
i  našim dorastencom, ktorých  dokázal 
zachrániť v  súťaži, hoci to s  nimi vyze-
ralo zle-nedobre.  Ani v  dnešnej dobe 
nevynechá žiadny majstrovský futbalový  
zápas  dospelých, ale i mládeže . Za svoje 
dlhoročné pôsobenie vychoval množ-
stvo kvalitných futbalistov, ktorí to do-
tiahli do vyšších súťaží , ba i do ligových  
mužstiev. Zoznam hráčov, ktorí prešli 
jeho trénerskými rukami, by bol nes-
mierne dlhý. Preto za všetkých by som 
mu chcel zo srdca poďakovať za výchovu 
a čas , ktorý obetoval  pre náš futbal i za 
jeho prínos do histórie strečnianskeho 
futbalu.

Aj keď v  živote zažil veľa radostných 
chvíľ, boli medzi nimi i  pády, sklama-
nia i  podrazy  a v  neposlednom rade 
pre neho veľmi smutná udalosť- úmrtie  
manželky. Vždy sa však  dokázal vzcho-
piť, naštartovať  a začať odznova . Futbal 
je jeho vášeň, bez neho si nevie život 
predstaviť.  A  treba pripomenúť i  jeho 
rybačky, pri ktorých relaxuje a spomína 
na pekné časy, ktoré zažil pri futbale.

V roku 2015 bol vyhodnotený ako za-
slúžilý tréner v rámci ObFZ Žilina. Cenu 
mu odovzdal prezident SFZ pán Kováčik  
a manažér MŠK Žilina pán Belaník.

Pavol Albrecht a Štefan TavačJozef Samec - v hornom rade druhý sprava
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Tak ako každý rok, aj túto sezónu 
ukončili naši mladí volejbalisti zá-

verečným turnajom na konci školského 
roka s názvom Pohár predsedu 2018. 
Do tejto veľkej volejbalovej akcie sa ten-
to rok zapojilo viac ako 80 ľudí, z čoho 
väčšinu (70) tvorili deti z našej obce. Tie 
sa na turnaji predstavili nielen ako hráči, 
ale viaceré z nich mali aj ďalšie dôleži-
té funkcie, ako napr. : tréneri, asistenti a 
pod. Spoločne s generálnym partnerom 
podujatia, spoločnosťou TUrealitys.r.o. ( 
osobne ju na turnaji zastupoval konateľ 

spoločnosti pán Martin Majdak a viacerí 
jeho kolegovia, ktorí počas celého tur-
naja zabezpečovali občerstvenie a pitný 
režim pre všetkých účastníkov),  tak vy-
tvorili nezabudnuteľný zážitok pre všet-
kých zúčastnených, za čo im patrí naozaj 
veľká vďaka. 

Súčasťou turnaja boli samozrejme aj 
tento rok fotogra� a Andrejka Funtiko-
vá, rozhodca Maroš Zrelica, DJ Miško 
Klocáň a taktiež vedenie ZŠ SNP Strečno 
v podobe pána riaditeľa Matúša Čičku a 
pani zástupkyne Janky Pratákovej.

Pohár predsedu 2018

Tento rok sa k podporovateľom volej-
balovej mládeže v obci Strečno pridali aj 
viacerí rodičia, pre ktorých bol pripra-
vený “rodičovský guláš”, kúpou ktorého 
mohli aj oni podporiť mladých streč-
nianskych volejbalistov (príspevok bol 
dobrovoľný).

Všetkým, ktorí nejakou formou pod-
porili toto podujatie organizované pre 
strečnianske deti, by sme chceli veľmi 
pekne poďakovať.
Jaroslav Šte� o
predseda o.z. VOLLEYBALL STREČNO

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Strečnianski turisti Vás v sobotu
29. septembra 2018 pozývajú na  

7. ročník turistického výletu

Po strečnianskom 
náučnom chodníku

Trasa povedie od supermarketu Jedno-
ta (Ul. SNP) (štart od 8:30 do 9:00) po 
Kováčskej ulici smerom na rozhľadňu 
Špicák, potom do Sedla pod Kojšovou a 
do sedla Javorina. Po návšteve pamätní-
ka na Javorine sa pokračuje po červenej 
turistickej značke smerom do Strečna. V 
sedle Rakytie opustíme červenú značku 
a pokračujeme rovno po lesnej ceste. Pri 
prudkej zákrute vľavo (pri vysielači mo-
bilného operátora) odbočíme vpravo do 
lesa a pokračujeme po hrebeni Domaší-
na po vlastnom bielo-zelenom značení 
až dorazíme do cieľa - na chatu Domašín. 
Tu bude pripravený guľáš a občerstvenie.
Z chaty sa potom dostaneme späť do 
Strečna po chodníku (bielo-zelené zna-
čenie), ktorý vás privedie k hradu Streč-
no alebo sa môžete odviesť plťou z  pl-
tiska Bariérová, kam bude zabezpečný 
odvoz z chaty.

 V polovici augusta sa strečnianski 
turisti prešli z Čertovice do Jasnej cez 
Ďumbier a Chopok. 20 kilometrovu tra-
su prešlo 38 turistov.
 Na konci augusta sme absolvova-

li zájazd do Krkonôš. Vyšľapali sme na 
najvyšší vrchol ČR - Snežku (1602 m). 
Na ďalší deň sme navštívili Adršpaské a 
Teplické skaly.
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Dňa 24.9.2018 sa uskutočnilo 28.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce. Za-
pisovateľka: Beáta Badibangová.

Hostia: Ing. Július Ilovský – riaditeľ 
OPS Strečno, Mgr. Anna Kadašiová, p. 
Pavol Samec, p. Marián Kadaši, p. Samu-
el Beháň. 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Eri-
ka Kubová, Mgr. Monika Obertová, p. 
Alfonz Klocáň (prítomný od 4. bodu 
programu).

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.173/A volí overovateľov 

zápisnice: Ing. Dana Sokolovská, Ing. 
Róbert Benedig. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Uznesením č.173/B volí návrhovú ko-
misiu v  zložení: Beáta Badibangová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Uznesením č.174 schvaľuje program 
28.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 6-0-0-3.

2. Kontrola uznesení
Osadenie zrkadla a  spomaľovača na 

Ulici za záhradami pri zákrute z  Májo-
vejulice a  Lipovej a  osadenie cestného 
spomaľovača pri bare Mário. Úloha pre-
trváva, pracovná kapacita bola sústredná 
do rekonštrukcie kuchyne MŠ. 

Uznesením č.172/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3. Schválenie spolufi nancovania mik-
roprojektu SR-ČR

Starosta informoval o  podanom mik-

roprojekte s  partnerom – Horní Toša-
novice „Kultivácia revitalizovanej zóny 
na zvýšenie atraktívnosti  a predstavenia 
kultúrneho dedičstva“. Náplňou projek-
tovej žiadosti je obstaranie mobiliáru do 
priestoru na kultúrne podujatia v areáli 
KD: cyklostojany, lavička, smetné koše, 
ďalej rezbárska tvorba ľudových umelcov 
zo Slovenska a  od českého partnera na 
vytvorenie postáv viažucich sa k histórii, 
ktoré budú dotvárať atmosféru podujatí 
organizovaných v priestore pri KD. 

Uznesením č.175/2018 OZ schvaľu-
je predloženie žiadosti o  NFP vo výške 
21915 € a spolufi nancovanie projektu vo 
výške 1095,75 €. Hlasovanie: 6-0-0-3.

4. Schválenie 6.zmeny rozpočtu na 
rok 2018

Starosta informoval o 6. zmene rozpoč-
tu na rok 2018. Rozpočet bol prehodno-
tený a  následne upravený na zasadnutí 
fi nančnej komisie za účasti hlavného 
kontrolóra obce. 

Uznesením č.176 OZ schvaľuje 6. zme-
nu rozpočtu na rok 2018. Hlasovanie: 
7-0-1-1.

5. Schválenie prevádzkového poriad-
ku zberného dvoru v Strečne

Na spustenie prevádzky zberného 
dvora v Strečne je potrebné schváliť OZ 
prevádzkový poriadok zberného dvoru, 
ktorý sa musí poslať na odbor ŽP za úče-
lom vydania rozhodnutia so súhlasom 
na prevádzkovanie zariadenia na zber 

Obecné zastupiteľstvo
Rímsky � lozof M.T. Cicero povedal: 

„Život zomrelých zostane navždy v pa-
mäti žijúcich“. 

Začiatkom novembra o čosi intenzív-
nejšie myslíme na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Sviatok všetkých svätých a 
Pamiatka zosnulých  už tradične patria 
k novembrovým zvykom návštevy cin-
torínov, pálenia sviečok, ozdobovania 
hrobov. Sviatky, ktoré do cintorínov 
prinášajú pokoj a  akúsi nadpozemskú 
atmosféru. S  láskou spomíname na 
tých, ktorí nám boli v živote najdrahší – 
rodinní príslušníci, známi. Je to čas na 
nefalšované a úprimné slzy. Hoci ich už 
nevidíme, necítime ich dotyky, bozky a 
nepočujeme ich slová, stále majú svoje 
miesto v našich srdciach...navždy.

Keď sa skončil ich život, aj oni akoby 
odleteli. Podobne ako lístie padajúce zo 
stromov. Spadnutý list je ako ukončený 
život. Napriek tomu, že lístie na jar opäť 
narastie a medzi nami pribudnú novo-
narodení človiečikovia, tí, čo už opus-
tili pozemský život, sa nikdy nevrátia. 
Zostáva nám na nich iba spomienka na 
ich dobré skutky, dobré rady, príklad 
života. Vážme si život, pretože život je 
dar.

Práve v tento čas sú mnohé hroby vy-
zdobené nádhernými kvetmi. Akoby 
odjakživa kvitli na cintorínoch. No tie-
to sviatky by sa nemali zmeniť na deň,  
keď pozostalí súťažia o to, koho hrob 
bude krajší, na ktorom hrobe bude 
svietiť najviac sviečok, kde bude najviac 
kvetov. Hlavná myšlienka tohto sviatku 
by sa mala uchovať v našich dušiach vo 
svojej najčistejšej podobe. 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Úcta k zosnulým

Zrekonštruovaná škôlka
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odpadov zberného dvora obce Strečno. 
Uznesením č.177/2018 OZ schvaľuje 

Prevádzkový poriadok zberného dvoru 
v Strečne. Hlasovanie: 8-0-0-1.

6. Rôzne
a) Na OÚ v Strečne boli doručené žia-

dosti spoločnosťou ENSTRA a.s., Žilina 
a spoločnosťou P3 Žilina na odkúpenie 
trafostanice nachádzajúcej sa v priemy-
selnej zóne. Nakoľko sa jedná o majetok 
obce fi nancovaný v rámci výstavby  prie-
myselného parku z dotácie MH, v prípa-
de kladného stanoviska o odpredaji bude 
potrebné v  zmysle zákona o  majetku 
obce vyhlásiť verejnú súťaž.

Uznesením č.172/2018-2 OZ berie uve-
dené informácie na vedomie.

b) Na OÚ bol doručený list p. Anny 
Tarabovej, Strečno, ohľadne vlastníctva 
časti parciel, ktoré boli neoprávnene 
zapísané v katastri nehnuteľností v pro-
spech CSSI, s.r.o. Na základe podaných 
informácií starosta navrhol zrušiť prija-
té uznesenia vo veci vzájomnej zámeny 
pozemkov medzi obcou Strečno a  fi r-
mou CSSI, resp. fi rmou Družstvo HAMI 
z predchádzajúcich rokovaní.

Uznesením č. 181/2018 OZ zrušuje 
prijaté uznesenia vo veci vzájomnej zá-
meny pozemkov medzi obcou Strečno 
a  fi rmou CSSI, resp. fi rmou Družstvo 
HAMI č. 131/2017 zo dňa 4.9.2017 a č. 
160/2018 z  21.3.2018. Hlasovanie: 8-0-
0-1.

Uznesením č. 182/2018 OZ poveruje 
starostu obce vyvolaním stretnutia všet-
kých   zúčastnených strán na dosiahnu-
tie dohody a v prípade neúspechu ho po-
veruje podaním žaloby na súd o určenie 
vlastníckych práv. Hlasovanie: 8-0-0-1.

V rámci uvedeného bodu bol predlože-
ný aj návrh na opravu ,,ROEP-u“ za úče-
lom prevedenia parciel pod miestnymi 
komunikáciami z  registra ,,E“ do práv-
neho stavu registra ,,C“ vo vlastníctve 
obce Strečno. 

Uznesením č.183/2018 OZ schvaľuje 
podanie návrhu na opravu ROEPu. Hla-
sovanie: 8-0-0-1.

d) Na OÚ bola doručená žiadosť fi r-
my Domašín, s.r.o. Strečno o  zníženie 
nájmu na 100 €/mesačne  z  dôvodu, 
že výška nákladov je pre prevádzkova-
teľa Bowlingu likvidačná. Uznesením 
č.178/2018 OZ navrhuje zistiť oprávnené 
náklady obce na údržbu bowlingových 
priestorov a zariadení a  poveruje sta-
rostu obce s  členmi fi nančnej komisie 
iniciovať stretnutie s  fi rmou Domašín, 
s.r.o. Strečno za účelom možnej dohody 
o nájme. Hlasovanie: 8-0-0-1.

e) Starosta informoval poslancov o pri-

pravovanom projekte Wifi  pre Teba, kto-
rý vyhlásil Úrad vlády SR.  Obec plánuje 
v  rámci toho projektu vybudovať štyri 
bezplatné wifi  zóny:  Obecný úrad, OPS; 
ZŠ; TIK; Areál FK. Rozpočet projektu na 
jeho realizáciu je 13  436,40 EUR (cena 
s DPH) so zabezpečením 5%-tného spo-
lufi nancovania (671,82 €). 

Uznesením č.180/2018 OZ schvaľuje 
predloženie žiadosti o NFP za účelom 
podania projektu Wifi  pre Teba s výškou 
spolufi nancovania 671,82 EUR. Hlaso-
vanie: 6-0-2-1.

f) Starosta informoval poslancov,  
že  vzhľadom na blížiace sa končiace 
funkčné obdobie a   pracovné vyťaženie 
nemal možnosť si vyčerpať nárokovateľ-
nú dovolenku za rok 2018. Uznesením 
č.179/2018 schvaľuje starostovi obce 
preplatenie zostatku nárokovateľnej do-
volenky v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z. z.v  počte 25 dní za kalen-
dárny rok 2018. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Diskusia:
Ing. Sokolovská - informovala sa na 

možnosť ohradenia nového javiskového 
priestoru pri OÚ. Starosta odpovedal, že 

priestor bude monitorovaný kamerovým 
systémom a zákazovými tabuľami.

Mgr. Ďurčo - informoval sa na termín 
otvorenia multifunkčného ihriska. Sta-
rosta odpovedal, že otvorenie ihriska je 
plánované na posledný októbrový týž-
deň.

-  pozval prítomných na turistickú ak-
ciu Náučný chodník, ktorá sa bude konať 
29.9.2018.

p. Oberta Peter - informoval sa o mož-
nosti vybudovania trativodu na Školskej 
ulici pri č. domov 517, 550, nakoľko po-
čas dažďov nie sú funkčné vsakovacie 
šachty. Starosta odpovedal, že po dokon-
čení projektu zateplenia MŠ je v pláne 
vybudovať trativod.

p. Klocáň - zaujímal sa o začiatok reali-
zácie chodníka na  Sokolskej ulici

-  informoval sa na verejné obstaráva-
nie na multifunkčné ihrisko 

Mgr. Obertová - informovala sa na 
možnosť osadenia zákazovej značky 
s  výnimkami na ceste na pamätník a 
upozornila na chýbajúce značenie z obce 
na Žilinu. 

Uznesením č.172/2018-3 OZ berie in-
formácie na vedomie.

Zapísala: Beáta Badibangová

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany

3. októbra vo veku 60 rokov zomrel dlhoročný televízny redaktor Milan Matušin-
ský. Počas svojho pôsobenia vytvoril stovky spravodajských a publicistických relácií 
v banskobystrickom štúdiu RTVS predovšetkým zo Žiliny a severného Slovenska. 
Taktiež prezentoval región i v rámci ďalších svojich redakčných aktivít v tlači a pub-
licistike.

K Strečnu mal veľmi blízky vzťah. Prezentoval ho vďaka priateľským kontaktom 
i samozrejme vďaka ponuke miestnych zaujímavostí, ktoré svojou hodnotou a pred-
stavením boli cez jeho návrhy dramaturgiou RTVS schválené  na odvysielanie. 
Množstvo televíznych a tlačových reportáži nielen z každoročných otváraní Váhu, 
ale aj o výnimočnosti tejto atrakcie prakticky od začiatku činnosti pltníkov v STV, 
prezentácia Náučného chodníka, Kúdeľnej izby v Televíkende, hradu, kompy a ďal-
ších prispelo výrazne k zviditeľneniu Strečna minimálne v celoslovenskom meradle.

Poznali sme ho mnohí, veľa z nás osobne, ako človeka pozitívneho, priateľského a 
nezištného profesionálneho propagátora kraja, z ktorého pochádzal.

Ďakujeme, Milan                                                                         Česť Tvojej pamiatke

Za Milanom Matušinským

Milan Matušinský na Košariskách, po natáčaní relácie o náučnom chodníku v roku 2012.
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Súčasťou adventnej prípravy na Viano-
ce je aj veľký katolícky cirkevný sviatok 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 
ktorý slávime 8. decembra. Cirkev od 
apoštolských čias učila, že Boží Syn, Me-
siáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny 
Márie. Predpovedal to aj starozákonný 
prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a po-
rodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo 
značí Boh s nami“ (Iz 7,14). To napokon 
vyznávame i my všetci v apoštolskom 
vyznaní viery: „Verím v Ježiša Krista, 
ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil 
sa z Márie Panny“. 

Čo však znamená, že Panna Mária bola 
nepoškvrnene počatá? Cirkev v  náuke 
o  nepoškvrnenom počatí Panny Márie 
učí, že vďaka jej slobodnému „staň sa“, 
sa mohol vteliť Boží Syn,Ježiš Kristus. 
To nám hovorí, že Panna Mária bola 
pri počatí v živote svojej matky, svätej 
Anny, uchránená od dedičného hrie-
chu. Boh Otec v Panne Márii pripravil 
pre svojho Syna matku, ktorá by bola 
dôstojným príbytkom pre jeho od več-
nosti existujúceho Syna. Cez archanjela 
Gabriela ju požiadal o  jej slobodný sú-
hlas s  jeho plánom. „Keď prišla plnosť 
času, Boh poslal svojho Syna, narodené-
ho zo ženy, narodeného pod zákonom, 
aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, 
a aby sme dostali adoptívne synovstvo,“ 
hovorí  svätý apoštol Pavol (Gal 4,4-5). 
Bola to vôľa nebeského Otca, aby bol 
jeho Syn, Ježiš Kristus, poslaný na svet 
pre spásu ľudstva. Bola to teda Otcova 
vôľa, aby bola žena dôverne zapojená 
do tohto veľkého plánu spásy člove-
ka. „Matka Spasiteľa má presné miesto 
v  pláne spásy,“ napísal pápež Ján Pavol 
II. v encyklike Redemptoris Mater.Dob-
re známy príbeh z knihy Genezis (Prvá 
kniha Mojžišova) nám hovorí o prvom 
hriechu našich prarodičov Adama a Evy. 

Previnili sa voči Božiemu zákazu nejesť 
zo stromu poznania dobra a zla (porov. 
Gn 2,15-16; 3,1-6). Kvôli tomu museli 
odísť z raja. Tento ich prvý hriech a jeho 
následky sa prejavili nielen na nich, ale aj 
na všetkých ľuďoch, teda aj na nás. Všet-
ci prichádzame na svet s tzv. dedičným 
hriechom, ktorý máme po Adamovi a 
Eve. V tomto duchu žalmista volá: „Na-
ozaj som sa v neprávosti narodil a hrieš-
neho ma počala moja mať.“ (Ž 50,7). 
Iba Panna Mária bola od tohto hriechu 
uchránená. Nedotkol sa jej žiadny, ani 
dedičný hriech.Diabol nemal nad ňou 
nijakú moc. Nebola však uchránená od 
všetkých následkov prvotného hriechu. 
Poznala, čo je bolesť, vo svojom živote 
trpela a nakoniec aj zomrela.

Sviatok Nepoškvrneného počatia sa 
slávil už v 7. storočí na východe dňa 9. 
decembra a mal rôzne názvy: Počatie 
našej presvätej Bohorodičky alebo Poča-
tie sv. Anny. V západnej Cirkvi sa roz-
šíril v 12. storočí. Slávil sa 8. decembra. 
Prvý pápež, ktorý ho ofi ciálne schválil, 
bol Sixtus IV. v roku 1479. Zároveň ude-
lil plnomocné odpustky tým, čo v tento 
deň budú prítomní na sv. omši alebo na 
pobožnosti k Panne Márii („hodinky k 
Panne Márii“). Pápež Inocent XII. na 
konci 17. storočia pridal k tomuto sviat-
ku oktávu a jeho nástupca Klement XI. 
ho v roku 1708 rozšíril na celú Cirkev. 
V priebehu dejín sa mnohí cirkevní ot-
covia, mnísi a rehoľníci, ale aj iní, za-
mýšľali nad týmto veľkým tajomstvom. 
Úcta k Panne Márii nepoškvrnenej od 
počatia od akéhokoľvek hriechu sa šírila 
aj medzi ľudom. Dogma o tomto tajom-
stve bola slávnostne vyhlásená na Prvom 
vatikánskom koncile 8. decembra 1854 
pápežom Piom IX. za účasti množstva 
biskupov z celého sveta a tisícov veria-
cich. Slávnosť Nepoškvrneného počatia 
bola ustanovená ako prikázaný sviatok. 
Svätý Otec Pius IX.(1846-1878) apoštol-
skou konštitúciou Ineff abilis Deus z 8. 
decembra 1854 vyhlásil ako dogmu ka-
tolíckej viery, že „preblahoslavená Panna 
Mária bola v prvej chvíli svojho počatia 
osobitnou milosťou a výsadou všemohú-
ceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša 
Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, 
uchránená, nedotknutá od akejkoľvek 
škvrny dedičného hriechu“.Na túto dog-
mu nadväzuje kult Nepoškvrneného 
srdca Panny Márie. Je to jeden zo spôso-
bov, ako možno zdôrazniť jej jedinečné 
postavenie v  dejinách spásy. V  nadväz-
nosti na dogmu o Nepoškvrnenom po-
čatí katolícke učenie učí, že Panna Mária 
bola uchránená od akéhokoľvek hriechu 
osobného. To znamená, že nikdy ne-

zhrešila. Vo svetle tejto náuky sa Panna 
Mária javí ako prototyp bezhriešneho 
človeka. Srdce, ako symbol jej vnútra, je 
oslobodené od zla. Ďalej sa učí, že Má-
ria bola plne zjednotená s  vôľou Boha 
ako najvyššieho dobra. Na začiatku 19. 
storočia bol sviatok Nepoškvrneného 
srdca Panny Márie schválený pápežom 
Piom VII. Pápež Pius XII.ho v roku 1944 
predpísal záväzne pre celú katolícku cir-
kev. Teraz sa slávi ako neprikázaný svia-
tok v sobotu po slávnosti Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho, ktorý sa slávi v  druhý 
piatok po slávnosti Najsvätejšej Trojice. 
Máriinou podstatou je „plnosť milosti“. 
Panna Mária, s celou svojou krásou od 
svojho počatia až po slávnu korunová-
ciu v nebi, je milosť. Táto milosť súvisia-
ca s Máriinou svätosťou má príznačné 
označenie, ktoré ju povyšuje nad milosť 
všetkých ostatných ľudí Starého i Nové-
ho zákona. Latinská cirkev ju vyjadruje 
titulom „Immaculata“ (Nepoškvrnená) 
a pravoslávna cirkev titulom „Panhagia“ 
(Celá svätá). My na Západe vyjadruje-
me u Máriinej svätosti neprítomnosť 
akéhokoľvek hriechu, teda i prvotného. 
Pravoslávna cirkev titulom, ktorý dáva 
Panne Márii, vyjadruje skôr skutočnosť, 
že Mária má všetky čnosti a všetku krá-
su, ktorá z nich vyžaruje. Svätý Ambróz 
hovorí: „Ak chceš prijať Krista do seba, 
vyprosuj si niečo z tej krásnej Máriinej 
duše“. Vieroučná pravda Cirkvi o mieste, 
úlohe a význame Panny Márie v Cirkvi 
zostáva pre nás majákom na ceste k Ježi-
šovi, kam nás predišla ona, Panna Mária, 
ktorú nám sám Ježiš Kristus, Boží Syn, 
dal za matku. Nepoškvrneným počatím 
sa totiž tajomstvo Panny Márie v Božom 
pláne spásy ľudstva nekončí, naopak, 
práve sa začína. Boh si ju vybral, povolal, 
a žiadal o jej slobodný súhlas. Aj Druhý 
vatikánsky koncil v  konštitúcii Lumen-
gentium nám pripomína:„Toto mater-
stvo Panny Márie v poriadku milosti 
trvá neprestajne odvtedy, čo dala pri 
zvestovaní svoj verný súhlas, v ktorom 
neochvejne zotrvala pod krížom, až kým 
sa nezavŕši večná spása všetkých vyvo-
lených. Lebo ani po svojom nanebovzatí 
neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, 
ale svojím mnohonásobným orodova-
ním nám aj naďalej získava dar večného 
spasenia. S materinskou láskou sa stará 
o bratov svojho Syna, ktorí ešte putujú 
a nachádzajú sa v rozličných nebezpe-
čenstvách a úzkostiach, dokiaľ sa nedo-
stanú do blaženej vlasti. Preto sa Panna 
Mária uctieva v Cirkvi ako Orodovnica, 
Ochrankyňa, Pomocnica a Prostredni-
ca“ (LG, 62).

AM

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí ponúka obec 
Strečno od 1. 1. 2019 na prenájom 
prevádzku bowlingu v  miestnej te-
locvični. 

V  prípade potreby bližších in-
formácií tieto získajú na obecnom 
úrade. Záujemcovia môžu zasielať 
ponuky na Obecný úrad v  Strečne 
do 30. 11. 2018

Prenájom 
bowlingu
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počas dvoch volebných období som 
sa denne stretával s  problémami, ktoré 
Vás, občanov, trápia. Snažil som sa po-
čúvať, ale keďže naša obec je pomerne 
veľká, i požiadavky Vás občanov sú rôz-
norodé. Zabezpečenie služieb, čistota 
obce, chodníky a  cesty, bývanie, bez-
pečnosť, šport, kultúra, školstvo,...ciele, 
ktoré sme si spolu s  tímom ľudí okolo 
mňa dali v  predchádzajúcom období, 
sa nám z väčšej časti podarilo splniť. Pri 
plnení predsavzatí nám okrem časové-
ho hľadiska zohrávalo dôležitú úlohu 
aj finančné hľadisko. Aj keď boli naplá-
nované jednotlivé aktivity, ale z dôvodu 
využitia poskytnutých rôznych dotácií, 
pri ktorých je spolufinancovanie obce 
minimálne, boli odsunuté na neskôr. 
Zakaždým to bola aktuálna reakcia na 
momentálne vyskytnutú príležitosť riešiť 
investície občianskej vybavenosti v rám-
ci projektov, ktoré by sme obecným roz-
počtom neboli schopní zabezpečiť. 

Z  projektov za posledné volebné ob-
dobie môžem spomenúť najdôležitejšie 
investičné aktivity:

Voľný čas:
Outdoorová fitnes zóna - finančne 

podporená projektom MAS Terchov-
ská dolina.  Zároveň s realizáciou tohto 
projektu bol čiastočne upravený areál 
pre obecným úradom, boli vybudované 
chodníky, upravený trávnik, boli vy-
sadené okrasné dreviny. Táto časť bola 
dovtedy nevyužitá,  jej výstavbou sa 
vytvoril priestor pre organizovanie rôz-
nych spoločenských podujatí – stavanie 
mája, stretnutie s Mikulášom, no hlavne 
slúži na relax. Následne bol park dopl-
nený o prvky detského ihriska, na ktoré 
sa mi podarilo získať finančný príspevok 
od novovybudovanej firmy v priemysel-
nom parku FRANKE Slovakia. 

Školstvo:
Nadstavba a  rekonštrukcia MŠ -  do-

tácia MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacity 
materskej škôlky vo výške 54 tisíc Eur. 
Obec na sprevádzkovanie a otvorenie 1 
triedy musela vyčleniť ďalších cca 205 
tisíc Eur na dokončenie 1.etapy. Dôvo-
dom bol nielen zlý stav strechy, ale aj 
akútna potreba riešiť rozšírenie kapacity  
materskej škôlky z dôvodu neuspoko-
jenia potrieb rodičov ohľadom prijatia 
dieťaťa do MŠ. Ďalej sa uskutočnila re-
konštrukcia sociálnych zariadení na 1. a  
2. podlaží.  Na tento účel boli na zákla-
de rozhodnutia poslancov OZ uvoľnené 
prostriedky z rezervného fondu obce vo 
výške 33 227,31 Eur. V  tomto roku bol 
MŽP SR schválený projekt ,,Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MŠ“ 
v celkovej výške 219 884,53 Eur, v rámci 

ktorého sa zateplila obvodová stena bu-
dovy MŠ, vymenili sa okná, vchodové 
dvere, zrekonštruovala sa kotolňa, vy-
menili sa svetlá a osadili sa fotovoltaic-
ké panely a slnečný kolektor, zateplila sa 
strecha nad kuchyňou a technickým zá-
zemím. Zároveň obec vyčlenila finančné 
prostriedky z rezervného fondu obce na 
rekonštrukciu kuchyne MŠ, doplnenie 
technického vybavenia, skladov a sociál-
nych zariadení v celkovej výške 171 000 
Eur, ktorú v krátkej dobe počas letných 
prázdnin zrealizoval Obecný podnik 
služieb Strečno.

Infraštruktúra:
Prekládka hlavného prívodu vodovodu 

pre obec Strečno – v  tomto volebnom 
období musela obec zabezpečiť v k.ú. 
Stráňavy vynútenú prekládku v hodnote 
19.594,86 Eur z dôvodu, že obec Strečno 
v minulosti nemala k pôvodnému traso-
vaniu zriadené vecné bremeno v lokalite, 
kde v súčasnosti začala IBV Pažite  Strá-
ňavy.

Rozšírenie vodovodu – Nábrežná  ulica 
(Radinové) vybudovaný v rámci schvá-
lenej dotácie Ministerstvom životného 
prostredia -dotácia vo výške 80 801,22 
Eur, kde na spolufinancovanie projektu 
bolo obcou zabezpečených  5%  z vlast-
ných zdrojov vo výške 4 047,07 Eur.

Modernizácia verejného osvetlenia, 
na ktoré nám bola Ministerstvom hos-
podárstva schválená dotácia vo výške 
194 188,77 EUR z celkových výdavkov   
211 239,67 EUR. Aby sa projekt mohol 
realizovať, obec si musela na tento účel 
zobrať krátkodobý preklenovací úver do 
doby zúčtovania dotácie. V rámci pro-
jektu sa staré výbojkové a neónové svie-
tidlá v počte 244 ks vymenili za svietidlá 
s LED technológiou.

Cesty a chodníky:
Oprava Hradnej ulice – v  prvej etape 

po odbočku smerom na hrad nám bola 
poskytnutá dotácia zo Štátnych lesov vo 
výške 18 900 Eur z celkových nákladov 
23 857,06 Eur.  Rozdiel obec zabezpe-
čila z vlastných zdrojov. V druhej etape 
v smere do doliny po prvú zástavbu bolo 
obci schválených 9504,- Eur z fondu Le-
sov SR š.p. Obec prispela svojou spolu-
účasťou vo výške 6087,24 Eur. S ďalšími 
finančnými príspevkami Štátnych lesov 
sme zaasfaltovali parkovisko pod hra-
dom a  zatraktívnili sme tak miesta pre 
rozvoj turistického ruchu. Ďalej obec v 
nebezpečnom úseku na Hradnej ulici 
oproti ,,Macovi“ financovala náklady na 
realizáciu cestných zvodidiel vo finanč-
nom objeme 11 100,60 Eur.

V rámci bezpečnosti cestnej premávky 
obec zrealizovala na vybraných úsekoch 
miestnych komunikácií osadenie spo-
maľovacích prahov (retardéry) v  hod-

note 5790,20 Eur. Na základe ďalších 
podnetov občanov je potrebné v  tejto 
realizácii pokračovať.

Uvedomujem si, že bezpečnosť obča-
nov, ako účastníkov cestnej premávky 
je prvoradá. V  minulom roku sme vo 
vybratom úseku pozdĺž cesty III. triedy 
do priemyselnej zóny aj s  finančným 
prispením spoločnosti P3 vybudovali 
chodník s osvetlením. Ľudia sa tak po-
hodlne a  bezpečne dostanú do zamest-
nania v  priemyselnom parku. Okrem 
bezpečnosti sa táto časť vstupu do obce 
zatraktívnila. Momentálne sa táto časť 
dopĺňa o  výstavbu schodiska  na cin-
torín. V ďalšom období by sa malo po-
kračovať v  budovaní chodníka smerom 
k obchodnému domu Coop Jednota, na 
ktorú je pripravená projektová doku-
mentácia a  momentálne prebieha sta-
vebné konanie.  

Cestovný ruch:
Rekonštrukcia  Lesnej ulice – turistami 

najnavštevovanejšiu časť obce, rekon-
štrukcia  . Lesnú ulicu, sa nám podarilo 
spolu z rozšírením kanalizácie zabezpe-
čiť z vlastných zdrojov vo výške 77 500 
Eur. Cez túto cestu vedie aj turistický 
chodník k Rozhľadni Strečno, ktorú sme 
postavili v  rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce s  poľskou obcou Jaworze. 
Som veľmi rád, že táto stavba tak zatrak-
tívnila obec, že už niekoľko dní po jej 
dokončení sme do obce dostávali pozi-
tívne ohlasy  od ľudí, ktorí ju v prvých 
dňoch navštívili. 

Šport:
Okrem športovej činnosti obec pod-

porila aj myšlienku zrekonštruovania 
športovej haly na futbalovom ihrisku, 
tzv. ,,koniareň“ a úpravu jej okolia. Sku-
pina nadšencov okolo futbalového klubu 
svojpomocne pod dohľadom odborného 
garanta firmy TIMONT obnovila stánok 
futbalu a  miestnosť pre nadšencov kul-
turistiky s minimálnymi nákladmi z roz-
počtu obce vo výške 17  tisíc Eur. Hala 
s areálom má uplatnenie aj  pre usporia-
danie rôznych spoločenských udalostí, 
čím prispieva k  dobrému zviditeľňova-
niu obce.    

Na projekt Šport park Strečno v areáli 
ZŠ nám bola zo SFZ schválená dotácia 
vo výške 19 tisíc Eur. Tento projekt pod-
porilo aj obecné zastupiteľstvo a zvyšné 
finančné prostriedky uvoľnilo z  rezerv-
ného fondu obce. Momentálne prebieha 
jeho výstavba a v prvej etape tohto die-
la je vybudované multifunkčné ihrisko 
s  atletickým oválom. Ďalšia etapa by 
mala pokračovať v nasledujúcom obdo-
bí. Touto myšlienkou chceme podporiť 
zdravý životný štýl už u žiakov ZŠ a ši-
rokej verejnosti. 

Kultúra:

Vážení spoluobčania,
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Ani kultúra neostala bokom. V  rámci 
schváleného projektu cezhraničnej spo-
lupráce s  poľskou obcou Jaworze s  ná-
zvom ,,Folklór, remeslá a  kulinárstvo – 
špecifické prvky na podporu cestovného 
ruchu“ v obci pribudlo vo dvore KD kul-
túrne pódium s predajnými stánkami. 
Projekt bol schválený v  celkovej výške 
62 512,39 Eur.  Na ďalšiu úpravu terénu 
obec vyčlenila prostriedky z  vlastného 
rozpočtu, čím vzniklo z dvora KD malé 
námestie. Priestor sa zatraktívnil na 
usporiadanie kultúrnych podujatí ako 
Tradície v srdci, Majáles, „Ľekvárové“ 
hody. 

Z  ďalších malých projektov z  oblasti 
kultúry bola Fondom na podporu ume-
nia podporená oprava a vnútorné vyba-
venie obecnej knižnice.

Životné prostredie:
Finančne najväčším projektom v tomto 

období bola realizácia zberného dvora. 
Na zlepšenie kvality životného prostre-
dia v oblasti triedenia zberu komunál-
nych odpadov a mechanicko-biologickú 
úpravu komunálnych odpadov nám bol 
schválený projekt s celkovými nákladmi 
398  685,73 Eur. Výška spolufinancova-
nia na výstavbu haly, spevnených plôch, 
oplotenia, vybudovanie technického zá-
zemia a nákup techniky je vo výške 5%,  
t.j. 19 992,60 Eur.

Obec Strečno sa zapojila aj do projektu 
BRKO - podpora predchádzania vzniku 
biologicky rozložiteľného komunálne-
ho odpadu na území obce s  celkový-
mi oprávnenými nákladmi vo výške 
97 678,40 Eur, z čoho je príspevok obce 
5% vo výške 4 883,92 Eur. Už schválený 
projekt je v súlade s ochranou životného 
prostredia a podpory efektívneho využí-
vania zdrojov, v rámci ktorého v najbliž-
šom období (november 2018) dostane  
každá domácnosť  1050 l kompostér. 
Celkovo sa tak rozdá vyše 800 kompos-
térov. Spolu s otvorením zberného dvora 
sa tak  vyrieši problém skladovania bio-
odpadu pri miestnom cintoríne. Verím, 
že tieto projekty výrazne prispejú ku 
skvalitneniu života v obci.

Bezpečnosť:
Bezpečnosť občanov a ochrana ich 

majetku a  majetku obce nám nie je ľa-
hostajná, preto sme sa zapojili do výzvy 
na prevenciu kriminality s  rozšírením 
kamerového systému a výzvy na ochra-
nu pred požiarmi a inými mimoriadny-
mi udalosťami na rozšírenie hasičskej 
zbrojnice. 

Na rozšírenie kamerového systému 
nám bola schválená dotácia vo výške 
10  000 Eur so spoluúčasťou obce min. 
vo výške 20%. S  realizáciou by sa malo 
začať v najbližšom období a vyúčtovanie 
dotácie má byť do konca januára 2019. 

Dôvodom rozšírenia hasičskej zbroj-
nice o sklad s garážou je nadobudnutie 
techniky DHZ o zásahové vozidlo  a pro-
tipovodňový vozík prostredníctvom MV 
SR a  výzbroje členov DHZ. Z  kapitoly 
MV SR nám bola na tento účel schválená 
dotácia vo výške 29 993,76 Eur. S realizá-
ciou diela by sa malo začať na jar 2019.  

Bývanie:  
Jeden z najdôležitejších projektov, kto-

rý bol v tomto období rozbehnutý, je pre-
rozdelenie stavebných pozemkov medzi 
vlastníkov pozemkov v lokalite Kamen-
né v rámci jednoduchých pozemkových 
úprav. Celkové architektonické riešenie 
územia počíta do budúcna s  výstavbou 
lokality pre cca 240 nových rodinných 
domov.  

Všetky činnosti v rámci projektov boli 
zamerané na rozvoj obce a zvýšenie jej 
atraktívnosti.

Od 1.4.2015 bol na základe dohody 
11-tich obcí zriadený spoločný stavebný 
úrad, ktorý personálne spadá pod obec 
Strečno. Aj vďaka tomu sa nám podarilo 
v krátkych termínoch vybaviť všetky ná-
ležitostí stavebných konaní, potrebných 
k podaniu žiadostí o podporu z projek-
tov a dotácií.

Účasť partnerov na rozvoji obce – 
sponzorské:

Tu by som chcel spomenúť, že obec sa 
rozvíja aj vďaka podnikateľským sub-
jektom, ktoré v obci pôsobia a chcú byť 
aktívne v tejto oblasti, za čo im v mene 
občanov patrí úprimná  vďaka.

Z  priamych finančných príspevkov to 
boli:

Donghee Slovakia: 30 200 Eur na vý-
stavbu šatní a  administratívnej budovy 
na futbalovom              
ihrisku a oplotenie areálu ZŠ

Coop Jednota: 3 840 Eur na oplotenie 
areálu MŠ

Optima consultinga RBR:  20 000 Eur 
na výstavbu šatní pre mládež na futbalo-
vom ihrisku

P3 – priemyslený park: 10 600 Eur na 
výstavbu chodníka do priemyselnej zóny

Franke Slovakia: 11 600 Eur na detské 
ihrisko v parku pred obecným úradom

Záverom by som chcel vyjadriť pre-
svedčenie, že ak sa bude samospráva 
obce transparentne správať a  efektívne 
financovať svoje aktivity, naďalej využí-
vať svoje kapacity a  potenciál k  ďalšie-
mu rozvoju, bude aj v ďalšom období 
napredovať. Avšak nemožno všetky veci 
v obci riešiť naraz, ale postupne. K tomu 
je potrebné rozumne naplánovať všetky 
aktivity.  

S úctou
Dušan Štadáni
starosta obce

Vážení spoluobčania,
mesiac november je nielen mesiacom 

spomienok, významných zmien, sviat-
kov, ale v  tomto roku aj mesiacom ko-
munálnych volieb. Komunálna politika 
je dôležitou súčasťou života v našej obci. 
Rozhodne by nám nemalo byť ľahostaj-
né jej ďalšie smerovanie. 

V  malých obciach sa ľudia navzájom 
dobre poznajú.  Sú kritickí a  občas sa 
stáva, že do vecí verejných ťahajú osob-
né sympatie či antipatie. Ovládaní  tý-
mito emóciami sa potom už ani neza-
mýšľajú,  kto je pre obec  tou správnou 
voľbou.  Ak sa rozhodnete niekoho  vo-
liť, voľte ho predovšetkým preto, kým 
v  skutočnosti je a čo urobil.  Skúsme 
sa prosím odosobniť od antipatií, za-
budnúť na „reči“. Úspešní ľudia naj-
skôr myslia, potom hovoria a napokon 
konajú.  Úsilie tých menej úspešných 
končí pri slovách a sľuboch.  Osobne si 
myslím, že je čestnejšie nesľubovať príliš 
veľa, ale radšej  ľudí príjemne prekvapiť  
konkrétnymi skutkami.  Práve skutky by 
mali byť pre voličov najdôležitejšie.  Náš 
mandát a znovuzvolenie si musí kandi-
dát  zaslúžiť svojimi činmi a nie prázd-
nymi rečami, ktoré sa dobre počúvajú. 
Pochopiteľne, niektoré zmeny nevieme 
ovplyvniť. Iné však máme vo svojich ru-
kách. Práve komunálne voľby sú pre nás 
príležitosťou dať dianiu v obci smerova-
nie, po akom túžime.

Chcem Vás povzbudiť, aby ste v tomto 
smere nezostali ľahostajní. Nenechajte 
iných rozhodovať  o mieste a prostredí, 
kde žijete so svojimi rodinami. Ak pre 
hocijaký dôvod k  urnám v  komunál-
nych voľbách neprídete, necháte za 
seba rozhodnúť ostatných. Kandidáta 
si mnohí vyberajú podľa kritérií, ktoré 
možno Vy pokladáte za tie posledné 
a  najmenej podstatné. Viac ako iných, 
počúvajte svoje srdce. 

Som poslankyňou prvé volebné obdo-
bie. Mojím štýlom je slušnosť a pracovi-
tosť. Viem, čo chcem, ale tiež viem, čo 
určite nechcem.  Pri výkone mandátu 
poslankyne nechcem zažívať aroganciu, 
povýšenectvo a podporovať nesystémo-
vé riešenia. Nechcem sľubovať, ale pre 
Vás pracovať. Človek nedokáže sám vy-
konať veľké veci zo dňa na deň, no spo-
ločným úsilím, s dobrým tímom a vytr-
valosťou sa dajú robiť skutočné zázraky. 
Som presvedčená, že voľbou dobrých 
poslancov či starostu sú takéto zázraky 
možné aj v našej obci. 

„Myseľ má byť ako padák. Poriadne 
otvorená, aby zachytila čo najviac zo 
svojho okolia“. 

 Beáta Badibangová poslankyňa OZ

Príďte voliť!
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26. október bol dňom jesenného od-
beru krvi, organizovaného MS SČK 
v  Strečne. O zabezpečenie priebehu sa 
starali členovia výboru miestneho spol-
ku Veronika Samcová, Eva Vojvodová, 
Zdenka Ondrušová a Lenka Vojvodová.

Darcovia: Zachar Miroslav • Kostka 
Rastislav • Štadáni Dušan • Ilovský Jú-
lius • Vojvodová Lenka • Ďurčová Júlia 
• Obertová Božena • Puček Stanislav • 
Oberta Peter • Oberta Tomáš • Zacha-
rovská Mária • Oberta Juraj • Ondruš 
Richard • Ondruš Lukáš • Hanuljaková 
Zuzana • Žídek  Juraj • Buchta Juraj • 
Hrtánková Dominika • Kubičková Ni-
kola • Kubičková Kristína • Lievaj Jozef 
• Škorvánková Jana • Ondáková Iveta • 
Ďurčo Michal • Krupárová Iveta • Beháň 
Marián • Kadašiová Zuzana • Bukovin-
ský Ľubomír • Záhradník Libor • Ilovský 
Július ml. • Michalková Martina • Milo 
Matej • Samec Roman • Bukovinský Vla-
dimír • Čišková Jana • Samec Daniel • 
Pernišová Miroslava • Fabuľová Ivana 
• Tavač Štefan • Tavač Ivan • Záteková 
Monika • Štadániová Eva         Ďakujeme.

Poslednou mäkkou aktivitou projektu 
„Folklór, remeslá a  kulinárstvo – špe-
cifi cké prvky na podporu cestovného 
ruchu“ bolo podujatie Sviatok pečené-
ho zemiaka u  partnera v  Jaworze. Bolo 
tretím plánovaným v  rámci projektu, 
z ktorých prvé dve sa uskutočnili u nás 
(Tradície v srdci, Majáles).

I náplň tejto spoločenskej akcie spĺňa-
la atribúty projektu, teda v jej rámci boli 
prezentované činnosti a ľudové umenie, 
špecifi cky sa viažuce k  sídlu žiadate-
ľa (Strečno) a  cezhraničného partnera 
(poľské Jaworze) či k ich regiónu.

Sviatok pečeného zemiaka organizuje 
Jaworze v  spolupráci s  miestnym spol-
kom Stowarzisenie Nasze Jaworze šiesty 
rok. Je oslavou úrody a  využitia typic-
kého a  základného produktu v  strave 
a  hospodárstve – zemiaka. Platí to pre 
obe strany nášho prihraničia rovnako. 
Zemiak, od jeho príchodu do Európy, je 
u  nás permanentnou súčasťou poživne 
človeka, hospodárskych zvierat a  vývo-
jom a  nepreberným množstvom recep-
tov základom kulinárskeho využitia.

15. september bol dátumom, ktorý 
si naši poľskí priatelia na túto udalosť 
stanovili v  tomto roku. Našej účas-
ti predchádzala zodpovedná príprava 
v spolupráci s miestnymi spolkami a sa-
mozrejme v koordinácii s poľskou stra-
nou.

Plný autobus zástupcov Strečna – fol-
kloristov, kulinárov a remeselníkov pri-
šiel do Jaworze ukázať všetkým záujem-
com naše špeciality, umenie a remeslá.

Jednota dôchodcov mala až dve úlohy 
– navariť a ponúknuť fazuľovú polievku 
s mäsom a tiež sa predstaviť ako spevác-
ko- hudobný súbor Jesienka.

Tvorivá dielňa spod Strečna z prinese-
ného materiálu zabezpečovala pre kaž-
dého záujemcu výuku plstenia s tým, že 

Sviatok pečeného zemiaka
výrobok si každý mohol zobrať so sebou 
ako pamiatku. Taktiež urobila výstavku 
ich produktov z  dreva, prútia, textilu 
a podobných tradičných materiálov

Hudobná folklórna skupina Parta vo 
svojich vstupoch sprítomnila úroveň 
nášho folklóru. Tú istú úlohu splnilo 
Krakovské kvarteto.

Sviatok pečeného zemiaka s medziná-
rodnou účasťou otvoril starosta Jaworze 
Radoslaw Ostalkiewicz. Po odovzda-
ní slova starostovi Strečna si následne 
vymenili upomienkové predmety ako 
vďaku za doterajšiu spoluprácu. Starosta 
Strečna Dušan Štadáni plaketou  poďa-
koval za posledné realizované mikro-
projekty v rámci programu Interreg V-A 
poľsko-slovenskej spolupráce – „Mo-
dernizácia a nový rozmer sprístupnenia 
krás Strečna a okolia“ a „Folklór, remeslá 
a kulinárstvo – špecifi cké prvky na pod-
poru cestovného ruchu“. Oba projekty 
boli úspešné a  splnili svoje ciele k  spo-
kojnosti oboch strán. 

Medzinárodný rámec Sviatku pečené-
ho zemiaka napĺňala aj účasť českých 
Horních Tošanovic. Starosta PetrMarti-
ňák nielen pozdravil všetkých účastní-
kov, ale so svojím trojčlenným(!) tímom 
im všetkým aj zabezpečil ochutnávku 
zemiakových placiek (organizátori uvá-
dzali cca 500 návštevníkov...). Štvrtým 
zahraničným zástupcom bola delegácia 
nemeckého partnera Jaworze.

I  poslednú mäkkú aktivitu projektu 
„Folklór, remeslá a  kulinárstvo – špe-
cifi cké prvky na podporu cestovného 
ruchu“ teda možno hodnotiť veľmi po-
zitívne. Účastníci i návštevníci podujatia 
v  jaworzanskom amfi teátri boli určite 
spokojní. Ku krásnemu zážitku prispe-
lo i mimoriadne pekné počasie, ktoré je 
nezvyčajné a  zrejme budeme na takúto 
krásnu jeseň ešte dlho spomínať.       /pa/

Darovali krv

Okresný súd v Žiline požaduje od obce  
zabezpečenie volieb prísediacich na ob-
dobie 2018 – 2022. Kandidátov z  radov 
občanov volí obecné zastupiteľstvo na ná-
vrh starostu.

Záujemcovia o  kandidatúru musia byť 
spôsobilí v zmysle § 139, zákona 385/2000 
Z. z. o sudcoch a prísediacich:

a.) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 
30 rokov

b.) je spôsobilý na právne úkony a zdra-
votne spôsobilý na výkon funkcie príse-
diaceho

c.) je bezúhonný a jeho morálne zásady 
dávajú záruku, že funkciu prísediaceho 
bude riadne vykonávať

d.) má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky

e.) súhlasí so svojou voľbou k určitému 
súdu

Zvolený občan by nemal mať problém 
chodiť na pojednávania podľa potreby 
súdu. Prísediaci môže vykonávať funkciu 
najviac 12 pracovných dní v kalendárnom 
roku, ak vyšší počet dní na výkon funkcie 
nevyžaduje charakter veci, na ktorej po-
jednávanie bol rozvrhom práce pridele-
ný. Vhodnými kandidátmi sú preto napr. 
dôchodcovia alebo samostatne zárobkovo 
činné osoby, resp. osoby, ktoré si svoje 
pracovné aktivity môžu presúvať podľa 
potreby. Záujemcovia o  miesto prísedia-
ceho na súde získajú bližšie informácie na 
Obecnom úrade v Strečne. Návrh osôb na 
túto funkciu bude prerokovaný na najbliž-
šom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prísediaci na súde
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V druhej polovici septembra navštívil 
pltníkov štáb produkcie relácie V sied-
mom nebi, ktorú vysiela televízia JOJ.

V decembrovom vydaní bude tentoraz 
náplňou relácie splnenie sna 78 ročnej 
pani Zuzky zo slovenskej obce Kysáč v 
Srbsku vo Vojvodine, kde žije silná ko-
munita Slovákov už 250 rokov a zacho-
vali si slovenské tradície a jazyk. 

Pani Zuzka túžila po návšteve Sloven-
ska, kde bola naposledy pred vyše 40 
rokmi. Redakcia splnila jej túžbu poby-
tom v Piešťanoch a  výletom po Sloven-
sku - na tradičnom slovenskom salaši, 
plavbou na pltiach a na konci vyhliad-
kovým letom malým lietadlom.

Je fajn, že produkcia populárnej relá-
cie radí medzi typické slovenské i naše 
plte. Nie je to prvýkrát, čo sa pltníci 
zvonku presviedčajú o  význame ich 
ponuky. A zakaždým ju aj odprezentu-
jú v kvalite a so službami, s ktorými sú 
všetci spokojní. 

Bolo to tak i  v  tomto prípade. Splni-
li túžbu pani Zuzky, ktorá bezchybne 
hovoríslovensky, hoci žije vzdialená od 
nás stovky kilometrov.

Tak to bolo aj pred rokmi, keď sloven-
ská televízia nakrútila medailón o   ži-
vote vedca medzinárodného významu 
Jána Miroslava Baricu, rodáka z Varína, 
kanadského ekológa, vedúceho odboru 
ekológie na federálnom odbore vodnej 
ekológie v  Burlingtone (štát Oregon).
Ten tiež  chcel, aby dokument využil 
i plte na Váhu, ktoré ako dieťa obdivoval 
sediac pri rieke a o ktorých v súčasnej 
forme sa dozvedel v niekoľko tisíc kilo-
metrov vzdialenom pôsobisku. Pritom 
príbuzní vo Varíne o  pltiach v  Strečne 
vraj vôbec nevedeli.....

Zrejme všade platí, že pod svetlom je 
najväčšia tma. 

/pa/

Plníme túžby

V  živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o  svojom živote a  hodnotiť svoju 
životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. 
Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho svojej rodiny, našej 
obce a  celej vlasti. A ja Vám želám, aby všetky dni Vášho života boli naplnené zdra-
vím, šťastím, spokojnosťou, aby ste sa tešili z každej prežitej a dožitej chvíľky.        KG

Október - Mesiac  úcty k starším

Proces jednoduchých pozemkových 
úprav v lokalite Kamenné pokračuje 
pomerne rýchlym tempom. V spolu-
práci s pozemkovým a lesným odborom 
Okresného úradu Žilina sa nám podari-
lo vypracovať konečný návrh funkčného 
usporiadania územia, ktorý upravuje 
budúce umiestnenie prístupových ciest, 
rozlohy pozemkov a tiež spôsob vedenia 
energetických sietí. Návrh počíta s od-
vodom 15% na prístupové komunikácie, 
čo je vzhľadom na veľkosť územia a malé 
možnosti napojenia na existujúcu cestnú 
infraštruktúru najlepší možný výsledok.

V mesiacoch august a september sa po-

Jednoduché pozemkové úpravy - stav
stupne uskutočnili konania s vlastníkmi 
pozemkov, na ktorých boli s nimi prero-
kované ich návrhy a požiadavky na ur-
čenie nových pozemkov. Niekoľko vlast-
níkov prejavilo pri týchto rokovaniach 
vôľu predať svoje majetkové podiely. 
Obecný úrad v zastúpení starostu obce, 
zástupcu okresného úradu a zástupcu 
spracovateľa vytvorili zoznam parciel, 
ktoré sú vlastníkmi ponúkané na predaj. 
Týmto by sme chceli uľahčiť situáciu tým 
vlastníkom, ktorí nemajú dostatočnú vý-
meru na to, aby im vznikol samostatný 
pozemok. Zoznam je dostupný k na-
hliadnutie u starostu obce.

Od konca septembra tohto roku 
prebiehajú prípravné práce na reali-
záciu cesty do sedla Rakytie. 

Vykonávajú sa terénne úpravy, 
spevnenia svahov, pokládky vod-
ných priepustov pre fi nalizáciu. Prá-
ce fi nancované š.p. Lesy SR budú 
sfi nalizované položením asfaltového 
povrchu. 

Lesy SR, š.p.vo svojom pláne pre 
ďalšie obdobia uvažujú s  úpravami 
cesty a pokládkou asfaltu až do sedla 
Javorina.

/pa/

Výstavba multifunkčného ihriska

Cesta na Rakytie
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   Z našej školy Pripravila Mgr. Jana Pratáková

Tento mesiac sa uskutočnil zber papie-
ra, kartónov a  PET vrchnákov. V  zbe-
re papiera zvíťazila 2. B (tr. uč. R. Fra-
nek) s  2005,4 kg; na druhom mieste sa 
umiestnil 5. ročník s 1338,3 kg (tr. uč. K. 
Srnečková) a  tretie miesto získali sied-
maci s  1083,6 kg (tr. uč. G. Smetanko-
vá), celkom sa vyzbieralo 10  227,12 kg 
papiera. Vyhodnotili sme aj zber PET 
vrchnákov, celkom žiaci priniesli 67,75 
kg, umiestnenie je nasledovné: 1. miesto 
6. ročník s 32 kg (tr.uč. M. Ďurišová), 2. 
miesto 2. B s 11 kg (tr. uč. R. Franek) a 3. 
miesto 9. ročník s 8 kg (tr. uč. M. Mo-
ravčíková).

Plavecký výcvik
Koncom septembra sa naši tretiaci (tr.

uč. L. Časnochová) učili a zdokonaľovali 
v plávaní na Základnej škole Martinská 
v Žiline.

Európsky deň jazykov
Žiaci z celého druhého stupňa sa 26. 

septembra zapojili do zaujímavej akcie 
s  názvom Európsky deň jazykov. Hneď 
ráno nás vítali žiaci 9. ročníka pozdrav-
mi vo viacerých svetových jazykoch. 
Boli ustrojení v typickom oblečení danej 
krajiny a predstavili aj ich typické sym-
boly.

Žiaci 5. ročníka spolu  s p. uč. K. Srneč-
kovou a  S. Pollákovou si vybrali ruský, 
maďarský a taliansky jazyk. Pri závereč-
nej prezentácii sa chodbou niesli aj tóny 
maďarskej piesne, rozvoniavala talianska 
pizza, recitovala sa ruská báseň.

V 6. ročníku žiaci spolu s p. uč. M. Ďu-
rišovou spracovali zaujímavosti o  Špa-
nielsku a Nemecku.

Siedmaci s p uč. G. Smetankovou si vy-
brali Francúzsko, Grécko a  Holandsko. 

Predstavili nám typické symboly krajín, 
zaujímavosti o  nich. Skonštruovali aj 
grécky Parthenón.

Slovenskú a  českú krajinu spracovali 
ôsmaci s p. uč. E. Trnovcovou, prepojili 
tradície so súčasnosťou, ponúkali tradič-
né slovenské a  české jedlá, porovnávali 
starú a novú slovenčinu.

Deviataci s  p. uč. M. Moravčíkovou 
spracovali anglicky hovoriace krajiny 
(Amerika, Veľká Británia), vytvorili 
nadrozmerný Big Ben, predstavili nám 
zaujímavosti o krajinách, ich tradíciách 
a jedlách.

V októbri naši žiaci z 1. stupňa využili 
silný vietor na Šarkaniádu - akcia v púš-
ťaní šarkanov.

Bábky v podkroví
Dňa 12.októbra sa žiaci 5. a 6. ročníka 

spolu s p. uč. K. Srnečkovou a E. Trnov-
covou vybrali do Rosenfeldovho paláca ( 
najstarší meštiansky dom v Žiline ) v Ži-

line na výstavu bábok. Stála expozícia 
v  podkroví paláca ponúkla žiakom in-
teraktívnou formou kontakt s bábkami, 
s  ich vznikom, históriou. Prepojili sme 
teóriu s praktickým využitím bábok.

Dňa 16. októbra 2018 sa naši žiaci 7. 
ročníka s p. uč. G. Smetankovou zúčast-
nili exkurzie z  techniky, pričom navští-
vili jedinečnú knihársku manufaktú-
ru v Žiline. V knihárskej dielni p. Lidy 
Mlichovej, ktorá je jediná svojho dru-
hu na Slovensku, si žiaci po zaujímavej 
prehliadke dielne sami vyskúšali tvorbu 
knižnej väzby pôvodnou knihárskou 
technikou. 

Pondelok 15. októbra naši žiaci z  1. 
stupňa mali možnosť vidieť moderné 
divadelné predstavenie pod názvom Po-
poluška.

Žiaci 6. ročníka ( pod vedením p. uč. E. 
Trnovcovej) sa zapojili do medzinárod-
ného projektu Záložka do knihy spája 
školy. Bola nám pridelená škola z ďale-
kej Plzne, pre žiakov ktorej tvoríme zá-
ložky do knihy na tému Rozprávky, po-
vesti a bájky nepoznajú hranice.

Práca školského parlamentu
- Školský parlament vyhlásil farebný 

deň, vybrali si typickú farbu jesene – 

Brány škôl sa opäť otvorili 3. septembra. Tradične sme sa stretli v našom kultúr-
nom dome, kde sme slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019. 

Popri organizačných a školských povinnostiach, ktoré sú typické pre september, 
sa učitelia a žiaci zodpovedne postavili aj k práci nad rámec.

Zber papiera

žltú. Súťažilo sa v  množstve oblečenia 
v tejto farbe, vyhrala trieda 2.B (tr. uč. R. 
Franek), na druhom mieste sa umiestnili 
žiaci z 2. A (tr. uč. S. Brünnová) a tretie 
miesto patrí 4. ročníku (tr. uč. M. Hli-
níková).

- Vyhlásil aj súťaž o najkrajšiu jesennú 
výzdobu triedy a  najkrajšiu vyrezávanú 
tekvičku – súťaž prebieha, výsledky sa 
dozvieme koncom októbra.

- Školský parlament v spolupráci s ab-
solventkou ZŠ SNP v  Strečne Eliškou 
Špalkovou vyhlásil zbierku „Pomôž de-
ťom v krízovom centre“. Prebiehala   od 
pondelka 8. 10. do stredy 10.10. V týchto 
dňoch žiaci   prinášali nositeľné oprané 
oblečenie, detské knihy, športové náči-
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nie (lopty, švihadlá, hokejky...), školské 
pomôcky (ruksaky, peračníky, pastelky, 
pravítka,....). Žiaci zo školského parla-
mentu chodili po triedach a veci zbierali. 
Zozbierané veci sa odovzdali do krízové-
ho centra NÁRUČ v Žiline.

25. októbra sa naši deviataci zúčastni-
li zaujímavej besedy v Obecnej knižnici 
Strečno s  mladým poetom Goranom 
Lenčom.

Posledný deň pred jesennými prázd-
ninami 26. októbra sa všetci žiaci na 1. 
stupni zapojili do akcie pod názvom Je-
senné tvorivé dielničky.

Dňa 29.10. 2018 bolo žiakom ZŠ SNP 
Strečno udelené riaditeľské voľno. Od 
31.10 – 2.11. 2018 budú jesenné prázd-
niny.

V  kalendári máme už jeseň a  v  obec-
nej knižnici sa konali ďalšie zaujímavé 
udalosti. Navštívila nás Ľudová hudba 
spod Rokoša a spolu s deťmi s DFSkHa-
jovček a Hajov  prežili príjemné a veselé 
stretnutie, plné spevu, hudby a  dobrej 
nálady.

V októbri do našej knižnice prijal po-
zvanie mladý talentovaný spisovateľ Go-
ran Lenčo. Pracuje v krajskej knižnici a 
lásku ku knihám a záľubu v písaní lite-
rárnych textov zrejme zdedil po starom 
otcovi a starej mame, ktorá bola takisto 
spisovateľkou. Jeho prvá kniha Albat-
ros a drak obsahuje texty, kde autor mi-
moriadne zdatne narába so slovom. Na 
besede so žiakmi 9. ročníka predstavil 
svoju najnovšiu zbierku básní Cesta za 
horizont.

Obecná knižnica vyhlásila aj literárnu 
súťaž v próze pre žiačikov (1. – 4. ročník) 
a  žiakov (5.-9. ročník). Téma literárnej 
súťaže je : „Moje úžasné letné prázdni-
ny“. Uzávierka súťaže je 31.10.2018. Naj-
krajšie práce budú ohodnotené peknými 
cenami v novembri.

Krásnu farebnú jeseň všetkým čitate-
ľom praje

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Europrojekt s celkovými oprávnenými 
výdavkami na realizáciu aktivít v objeme 
219884,53 Eura bol prakticky naplnený 
v septembri tohto roku.

Poskytovateľ – Ministerstvo životného 
prostredia SR poskytuje prijímateľovi 
v zmysle zmluvy o nenávratný fi nančný 
príspevok 95 % z celkových nákladov.

Projekt Operačného programu Kvali-
ta životného prostredia riešil zateplenie 
obvodového plášťa, zateplenie strešnej 
konštrukcie, výmenu otvorových kon-
štrukcií (okien), modernizáciu osvet-
lenia, inštaláciu obnoviteľných zdrojov 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Strečno
energie (OZE) – fotovoltaických článkov  
na zníženie potreby elektrickej energie 
z  verejnej siete spolu s  kolektormi pre 
ohrev vody a  modernizáciu vykurova-
nia. Realizácia projektu prispeje k zlep-
šeniu energetickej hospodárnosti budo-
vy Materskej školy v Strečne nad rámec 
minimálnych požiadaviek na energetic-
kú hospodárnosť budov, čo predpokladá 
dopad na zlepšenie kvality životného 
prostredia, zlepšenie hospodárenia obce 
a skvalitnenie pracovného prostredia pre 
deti a  zamestnancov pracujúcich v  bu-
dove.                                                     /pa/

Cestou projektu a  vlastných zdrojov 
nadobudlo priestranstvo pri kultúrnom 
dome novú dimenziu.

Po vybudovaní amfi teátra a prezentač-
ných stánkov sa pristúpilo k  terénnym 
úpravám, novej elektroinštalácii a osvet-
leniu a nakoniec vydláždeniu areálu. 

Cezhraničný projekt v rámci programu 
Interreg,poľsko- slovenskou spoluprá-
cou naplnil práve prvú etapu – amfi te-
áter a stánky. 

Výzva v  rámci identického programu 
na slovensko- českú hranicu umožni-
la úvahu o  zabezpečení vyššej hodnoty 
priestoru. Mikroprojekt ktorý myšlien-
ku nesie vo svojom názve – „Kultivácia 
revitalizovanej zóny na zvýšenie atrak-
tívnosti a  predstavenie kultúrneho de-
dičstva“, sme podali ako hlavný partner. 
Cezhraničným partnerom už tradične 
a najčastejšie býva obec Horní Tošanovi-
ce. I v tomto prípade sme našli spoločnú 
reč.

Europrojekt v  objeme 21915,00 Eur, 

Nový projekt na kultiváciu vonkajších priestorov pri KD

ktorý je v  tomto čase pred podpisom 
zmluvy, by mal byť hradený z prostried-
kov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja čiastkou 18627,75 Eura (85%). 
Štátny rozpočet má prispieť 10%-ami – 
2191,50 Eur a naša spoluúčasť by tvorila 
5% - 1095,75 Eur.

Čo bude náplňou? Doplnenie drobnou 
parkovou architektúrou a architektúrou 
verejných priestranstiev – lavičky, cyk-
lostojany so zastrešením, odpadkové 
koše. Hlavným zámerom bude vytvore-
nie postáv z  dreva, viažucich sa k  his-
tórii Strečna a  tiež postáv religiózneho 
charakteru, spojených s vianočným ob-
dobím (jasle). Budú vyrobené v  rámci 
rezbárskeho plenéru z  lipového dreva 
pravdepodobne v  jarnom období ľudo-
vými umelcami partnerov.

Časový harmonogram realizácie je 
nastavený na obdobie február – októ-
ber/2019. V jeho rámci sú tiež stretnutia 
zástupcov partnerov, verejná prezentácia 
výsledkov a propagácia projektu.      /pa/

Nové schody na cintorín
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Občianske združenie Hajov opäť 
pozvalo na lavičku, tentokrát 

plnú ochoty, úcty, slzí aj smiechu, ale 
predovšetkým lásky k divadlu. V nede-
ľu 30.septembra si totiž na strečniansku 
lavičku zasadol náš ďalší významný rod. 
Po rode strečnianskych kronikárov a za-
pisovateľov dejín Strečna – Ďurčovcoch,  
sme v kultúrnom dome privítali rodinu 
ochotníckych divadelníkov – rod Šta-
dániovcov. Tí však vystúpili až v druhej 
časti programu.

Pavlína Musilová
Úvod patril režisérke a pedagogičke 

hereckej tvorby na SHDK v Martine 
Pavlíne Musilovej, ktorá okrem svojej 
profesionálnej práce vedie ochotnícke 
divadlo v Dubovom. Na žiadosť mode-
rátorky Otílie Moravčíkovej objasnila 
významný podiel slovenského divadel-
níctva na rozvoji slovenského sebauve-
domenia v ťažkých rokoch 19.storočia, 
kedy ochotnícke dedinské divadlá vy-
užili šancu priniesť divákom podstatné 
národnostné témy, ktoré neskôr dozreli 
až do historických tvarov. Ako režisérka 
znalá ochotníckeho terénu vyzdvihla ná-
ročnosť divadla, v ktorom pôsobia ľudia 
„ochotní“ venovať divadlu čas a energiu. 
Predviedla nám tiež raritu – starobylý 
kufrík s divadelnými líčidlami a maskér-
skymi doplnkami.

Druhý strečniansky rod Na lavičke
niačovej, ako aj p.uč.Tavačovej, takže 
celá vlna vnímania bola emočne veľmi 
dojímavá. Rodák z „horného konca“ sa 
viackrát neubránil dojatiu, ale neváhal 
nám ani rozpovedať o ťažších stránkach 
života umelca v zahraničí. Na záver pre-
vzal od OZ združenia Hajov dary:  vyší-
vanú košeľu a rodostromom jeho rodi-
ny zachytenej od roku 1880. Sme veľmi 
vďační za jeho príchod, zdieľanie detstva 
a hereckého života a tiež za pocity z prí-
chodu do našej obce.

Darinka Melová, Silvinka Oravcová a 
túto dlhú ženskú dvojlavičku  doplnila aj 
nevesta Martinka Pristachová a vnučka 
Adelka.

Divadelnícky rod nám v tomto progra-
me ukázal celé spektrum svojej sily, 
dôležitosť každej úlohy, či už na pódiu 
alebo v zákulisí a tiež ich rodinné putá. 
Diváci si mohli užiť svojich obľúbených 

Ian Turiak
  Druhým hosťom s nezabudnuteľným 

prínosom bol   rodák zo Strečna, ktorý 
kvôli tomuto podujatiu pricestoval z Pa-
ríža. Na lavičku si sadol  absolvent Eco-
led´Art Dramatique Jean Périmony, pro-
fesionálny fi lmový a televízny herec Ian 
Turiak. Vďaka dievčatám z Hajova sa mu 
dostalo osobitého a vtipného vyzvania 
na prvé pódium v jeho živote, na ktorom 
prítomným porozprával o svojej ceste za 
dramatickým umením. Jeho rozprávanie 
bolo doplnené medailónom fotografi í z 
jeho detstva a profesionálnej dráhy. Z 
hľadiska sa k nemu vinula aj pozornosť 
jeho bývalých spolužiakov a triednych 
učiteliek – p.uč. Tojčíkovej a p.uč. Be-

Rod Štadániovcov
 Toto vystúpenie dokonale naplnilo je-

senný podvečer, avšak hlavný hosť – rod 
Štadániovcov čakal na svoje predstave-
nie. Na lavičku si zasadla a o ochotníckej 
ceste herečky a režisérky rozprávala p. 
Marta Štadániová – Pristachová. Spome-
nula éry bývalých strečnianskych režisé-
rov, po ktorých vedením hrala, až po tú, 
v ktorej sa ona sama zhostila postu reži-
sérky. Na lavičku, vlastne na dve lavičky 
si zasadli rodinné skupiny. Prvou z nich 
boli súrodenci: Mária, Žofi a, Vladimír a 
Pavol. Ich spomínanie na život v malom 
domčeku a jednej izbe uviedlo prítom-
ných do konfrontácie s dnešnou dobou, 
potom už nasledovali veselé spomienky 
a zážitky. Ako druhí sa na lavičke pred-
stavili muži, ktorí sa do Štadániovskej 
rodiny priženili a „vyženili“ si tým aj di-
vadelné úlohy, respektíve divadlo na celý 
život, Pavol Pristach a Silvester Trnovec. 
Po ich úsmevných príhodách prišli na 
rad synovci: Silvester Trnovec ml. a Šte-
fan Rajniak. Ich výstup charakterizovala 
čerstvosť, ale aj dojímavosť náhľadu na 
takú záležitosť, akou je takpovediac ro-
dinné divadlo. Na záver prišla na rad naj-
krajšia zostava, netere. Janka Trnovcová, 
Ivanka Fabuľová, Marcelka Ondáková, 

hercov v ich najkrajších rolách, ako ľudí, 
ktorí hrajú samých seba. Pestrosť ich 
charakterov, úprimnosť na pódiu a tiež 
pokora výnimočne vyplnila ich domov-
ský herecký priestor v „divadelnej hre“ 
Na lavičke.

Predstavili sa však aj herecky,  ukážka-
mi z hier Ženský zákon J.G.Tajovského a 
z Práva na hriech V.Wernera.

Dúfame, že láska k divadlu im pomôže 
prekonávať všetky prekážky, s akými sa 
rodí každé jedno predstavenie a že si ich 
budeme každoročne užívať ako milovní-
ci ochotníckeho divadla.

Veľmi nás teší, že strečnianska lavička 
venovaná našim rodom bola hosťami i 
divákmi ohodnotená ako podujatie pri-
pravené a zrealizované na skvelej úrovni. 
Zohratý tím sa dôsledne zaoberá drama-
turgiou, grafi ckou a vizuálnou podobou, 
moderovanie zahŕňa odbornosť, empa-
tiu a vtip, Folklórna skupina Hajov do-
dáva tú správnu ľudovú nôtu a pomocné 
ruky pri príprave sály. Ďakujeme vede-
niu obce za priestory, bez ktorých by 
témy strečnianskej Lavičky nevynikli v 
plnom objeme a vzácnosti, ktorú si ur-
čite zasluhujú.

Tešíme sa na ďalšie podujatia!
OZ Hajov
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Obeta, čas, chuť, trpezlivosť. To je cena za ochotnícke umenie. Ochotníci sa však zhodnú, 
že divadlo je srdcová záležitosť, a preto s láskou k divákovi prekonajú každú lopotu. Azda 
aj preto sa divadelníctvo v Strečne dožilo deväťdesiateho výročia. S režisérkou Martou 
Pristachovou sme nakukli za oponu strečnianskeho ochotníckeho súboru. 

Byť ochotníkom znamená chcieť

V čom je ochotnícke divadlo špecifické?
Ochotnícke divadlo je o tom, že všetko – 
od nájdenia hry, kulisy, rekvizity, kostý-
my, obsadenie – to všetko, čo  je v profesi-
onálnom divadle rozložené na x ľudí, robí 
jeden človek. A keď sa ti podarí nájsť tú 
správnu hru a obsadiť správnymi ľuďmi, 
už je dobre. Od samého začiatku až do 
konca je režisér človekom pre všetko: or-
ganizuje predstavenia, vybavuje po okoli-
tých dedinách ... Navyše, s ľuďmi je dnes 
veľmi ťažká práca, pretože kedysi sme ro-
bili osem hodín a išli sme domov, dnes sú 
ľudia v  robote od rána do večera. Takže 
oni prichádzajú rovno z práce na skúšku 
a  ja sa im snažím vytvoriť podmienky, 
buď niečo upečiem, alebo uvarím párky, 
klobásku, aby tá atmosféra bola dobrá. 
Čo Vás naučila pozícia režisérky?
Snažím sa každého pochopiť. Keď som 
začala, musela som sa trochu kontrolo-
vať, pretože ja som taký nespokojný typ 
a nerada prehrávam. Herci prišli a chceli 
sa odreagovať a  ja som to chcela všetko 
stopercentné – „a  to musíte, a  to musí 
byť takto – nie“ ... Samozrejme, že mi to 
vytkli, naučila som sa s nimi pracovať, aj 
som si poplakala, ale jednoducho muse-
la som zmeniť svoj spôsob a pristupovať 
ku každému individuálne. Zistila som, že 
niekedy milým slovom a povzbudením 
viac dosiahneš ako príkazmi: „takto to 
musíš“. Nemusíš, lebo v  ochotníctve to 
robíš preto, že chceš.
Ochotníctvo stojí veľa námahy, a predsa 
je to stále voľnočasová aktivita, za kto-
rú nedostávajú herci plat. Máte nejaký 
spôsob, ako im to vynahradiť?
To, čo zarobíme, to dávame na skúšky – 
kúpim čaj, kávu, občerstvenie, rekvizity, 
kostýmy, kulisy, všetko si z toho hradíme. 
Nikto nemá za to ani korunu, ale ja sa 
snažím organizovať zájazdy – povedzme 
do národného divadla, do Nitry, do Mar-
tina, do Žiliny, na Novú scénu, aby sme 
nasali  atmosféru profesionálov a  aby 
nám to niečo dalo. A to je taká veľká de-
víza, že každý z  našich hercov si všíma 
niečo iné. 
Napríklad?
Môj syn Peťo, tiež ho veľmi baví divadlo, 
už mi pomáha s  réžiou a  scénou, ten 
si veľmi všíma scénu. Ja som ešte z tej sta-
rej éry, tí naši režiséri mali radi také pre-
pracované scény, pekné kulisy. A Peťo mi 
povie: „Mama, veď nevidíš, ako to majú? 
Majú tam štyri stoličky.“ Ale ja hovorím, 
že na tej dedine si nepusťme to ochot-

níctvo, neprispôsobujme sa až tak tomu 
komerčnému, profesionálnemu. To je 
to pekné na tom ochotníctve, že je to to 
naše. Že to robíme tak zo srdca.
Už v detstve ste pozorovali strečnian-
skych ochotníkov. Bol to ten čas, keď ste 
sa zamilovali do divadla?
Áno, to máš pravdu. Chodila som na kaž-
dé divadelné predstavenie, lebo  kultúry 
bolo málo. Boli nejaké kiná, nemali sme 
ešte ani televízor, takže my sme viac času 
trávili vonku, hrali sme sa. Ja som už na 
základnej škole rada recitovala, veľmi ma 
to bavilo a doposiaľ ma to baví, ja si aj 
sama doma recitujem. Nuž a divadelné 
predstavenia boli dve až tri do roka, úžas-
ní boli tí naši ochotníci. Čo bolo divadel-
né predstavenie, ja som na každé chodila, 
lebo boli detské – to mali ako takú gene-
rálku a  potom bola premiéra. Ja som to 
hltala, bola som z  toho unesená a  túžila 
som, že aj ja by som raz tiež tak chcela 
na tom javisku byť, ja by som chcela hrať 
a splnilo sa mi to. Mala som v Inkognite 
takú menšiu úlohu, že som len v sobotu, 
nedeľu cvičila popri škole, to bola moja 
prvá úloha. A potom som sa už divadla 
nepustila. Je to pre mňa krásne strávený 
čas. 
S Mozoľovcami, ktorých ste hrali minu-
lý rok, ste sa zúčastnili aj na súťažiach. 
Ako to dopadlo?
Trošku nás skritizovali, hlavne profesio-
náli, že sme mali veľa zoškrtať, hlavne v 
dialógu otca so synom. Takisto, mali sme 
scénu: dvere, okno – oni to neuznávali, 
hovorili, že načo dvere, každý vie, že keď 
niekto príde, že tam prišiel cez nejaké 
dvere. Ale ja si tú scénu práveže užívam. 
Bola tam aj porota mladých divákov a tí 
nám povedali: „My sme cez to okno vi-
deli, ako naši predkovia v  tých tridsia-
tych rokoch minulého storočia žili.“ Keď 
prišlo vyhodnotenie, spokojne sme si 
sedeli, lebo sme mysleli, že nemáme šan-
cu. A zrazu, my sme dostali cenu poroty 
mladého diváka a získali sme aj cenu za 
kolektívny herecký výkon, takže nás to 
povzbudilo. 
Ako ste sa vysporiadali s kritikou?
Ja som našich hercov na to pripravila. Keď 
som bola mladá, chodili sme po súťažiach 
a vedeli sme, čo to je. Tam si ako na pra-
nieri, tam ťa chytia, skritizujú, tam sa nik-
to s tebou nebaví. Tuto boli aj takí zhovie-
vaví k nám, ale, samozrejme, aj tú kritiku 
nám povedali. Hovorili: „Čo to tam toľ-
ko – skoro na dve hodiny, to stačí tak na 

hodinu. Zoškrtať, zoškrtať, ...,“ jednodu-
cho ten trend, že chytro-chytro odbaviť a 
bodka. A ja mu hovorím: „Nemohli sme 
to skrátiť, pretože u nás naši ľudia prídu 
na Vianoce, my máme vianočný punč, 
my máme prestávku, je to také familiár-
ne. U nás sa ľudia stretnú, u nás sa poroz-
právajú. My sme to nemohli skrátiť.“ A, 
navyše,  ja som akurát v tom dialógu otca 
so synom videla pointu celého predsta-
venia. Na hru sa prišla pozrieť aj vnučka 
Štefana Králika, ktorý hru napísal, bolo 
to úžasné, bola veľmi rada, že sme si vy-
brali hru jej starého otca. Povedala sama, 
že vidno, že to ochotníctvo je niečo úplne 
iné ako profesionálne divadlo. 
Čo nám zahráte na Vianoce?
Teraz ideme hrať Lekárske tajomstvo – 
hru od anglického dramatika, napísali to 
otec so synom. Oni robia bláznivé komé-
die, ale veľmi náročné, krátke repliky. A 
to sa dosť ťažko učí, pretože keď máš dlhší 
dialóg – to sa naučíš a „valíš“ a ten druhý 
už počas toho rozmýšľa, čo má povedať. 
Ale keď sú krátke texty, tam nie je kedy 
rozmýšľať, jednoducho to musí zapadať, 
uvidíme teda, ako to dopadne. 
V akom štádiu nácvikov ste?
Už cvičíme, teraz budeme chodiť dva až 
trikrát do týždňa a stále čítame a čítame 
a čítame, až kým sa to nenaučíme naspa-
mäť. To je na tom to nudné a zožerie to 
strašne veľa času. V  novembri urobíme 
scénu a už skúšame na javisku. A na tom 
javisku musí každý pohyb zapadať ako 
koliesko do kolieska a herci si musia sle-
dovať nástupy, aby tam neboli prestoje. 
A v prvom rade perfektne sa naučiť úlohu. 
Čo prežívate v zákulisí, keď sú vaši herci 
na javisku? 
No to mi ani nevrav, to mi ani nevrav, od 
začiatku do konca nervy. Peťo je na jednej 
strane javiska, ja na druhej a  sledujeme 
text. Keď viem, že to ide, tak v  pohode. 
Ale keď sme mali Dokonalú svadbu, tie 
krátke repliky, to bola katastrofa, to sa 
jednoducho nedalo tak perfektne, to sme 
museli sledovať, sledovať a šepkať. 
Na akú príhodu z  predstavení doteraz 
spomínate?
Hrali sme S brokovnicou na manžela, kde 
Danko s  Jožkom Bičanom preskočili se-
dem strán! Ja sedím a listujem, Marcelka 
dôjde: „Martuška, oni preskočili sedem 
strán!“ Ja som zbledla, ja hovorím: „Pre 
Boha živého a teraz čo?“ Dano sa chytil, 
vedel, čo urobili, uhrali to, vrátili sa v tex-
te. Lenže najlepšie bolo, že Jožko Bičan už 
odišiel do zákulisia, on sa tam vyzlieka, že 
ide do druhého dejstva, teraz Peťo – syn, 
uteká: „Jožko, na scénu, na scénu!“ On, 
chudák, ani nohavice, ani nevedel, ako 
čo. To bol taký šok, že ja som si myslela, 
že tam skolabujem!

Michaela Melová
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Na túto púť sa vydávajú ľudia z celého 
sveta.  Začať ju môžete už od prahu svoj-
ho domu a ukončiť v španielskom pút-
nickom meste Santiago de Compostela, 
alebo ísť až k samotnému oceánu, na ča-
rovné miesto zvané Muxia. Ide o tradič-
nú cestu, ktorá je značená žltou šípkou 
a mušľou hrebenatkou. Práve táto mušľa 
sa stala symbolom všetkých pútnikov, 
ktorí sa rozhodli vydať na Svätojakub-
skú cestu. Po tejto trase sú pútnikom k 
dispozícii ubytovne (tzv. Albergue), v 
ktorých máte nocľah v cene od 6€. Ide 
o ubytovne, kde je spoločná izba a v nej 
toľko postelí, koľko sa len zmestí. V naj-
väčšej, v ktorej som prespával, bolo 90 
postelí. 

Pútnika ľahko spoznáte vďaka spomí-
nanej mušli hrebenatke, ktorú si každý 
pripevní na viditeľné miesto, väčšinou je 
to na batoh. Každý pútnik musí mať pri 
sebe pas pútnika (tzv. Kredencial). Do 
tohto pasu sa zbierajú pečiatky z uby-
tovní, kde pútnik prespáva. Najznámej-
šia trasa je francúzska, po nej som puto-
val aj ja. Má dĺžku 800km a je len na vás, 
ako dlho sa ňou rozhodnete ísť. Cieľom 
tejto púte je Katedrála sv. Jakuba, ktorá 
sa nachádza v Santiagu de Compostela 
(Španielsko) a sú v nej uložené pozostat-
ky sv. Jakuba v striebornej truhlici. Pre 
pútnikov sa tu konajú sv. omše spájané 
s rituálom rozkývania kadidla (Botafu-
meiro) cez celú katedrálu. 

Po dokončení púte každý pútnik získa 
tzv. Compostelu – certifi kát o  absolvo-
vaní tejto púte. Aby sa splnili podmien-
ky pre získanie certifi kátu, je potrebné 
prejsť minimálne 100 km peši, 200 km 
na bicykli alebo na koňoch. Čo sa týka 
stravy, tak stačí mať zbalené jedlo na je-
den deň dopredu. 

V dedinkách sa dá lacno nakúpiť ale-
bo v niektorých ubytovniach a  reštau-
ráciách ponúkajú aj možnosť zakúpiť si 
menu pre pútnikov (Peregrino menu) 
v cene okolo 9€. Pre pútnika je známy 
pozdrav „BuenCamino“ (Šťastnú cestu, 
Šťastnú púť). 

Svoje každodenné zážitky som zdieľal 
aj na mojej  facebookovej fanpage Cami-
no de Santiago –Frances. O svojom pu-
tovaní som mal  dokonca tú česť predná-
šať na jedinečnom festivale One&Only, 
na ktorom  prednášali známi speakri, 
ako Jozef  Banáš alebo Andy Winson. 

Kedy si sa rozhodol putovať do San-
tiaga de Compostela a prečo práve toto 
miesto?

Pred pár rokmi som videl fi lm o pu-
tovaní do Santiaga de Compostella a 
hneď si ma získal. Povedal som si, že 
toto raz musím zažiť. Po čase som sa-
mozrejme na fi lm zabudol, až kým mi 
ho svojím putovaním pripomenul nový 
kolega. Bolo to minulý rok 2017. V tom 
momente som vedel, že musím ísť a ne-
existovalo pre mňa žiadne nie. Hneď v 
ten deň som si začal vybavovať v práci 
voľno a asi o tri dni neskôr som si kúpil 
letenku do mesta Gerona (Španielsko). 
Aj vďaka tomuto spontánnemu rozhod-
nutiu som sa vyhol množstvu výhovo-
riek, prečo neísť.

Ako si sa na túto cestu pripravoval a 
čo si si na ňu zbalil?

Moja príprava bola dosť biedna. Do 
batoha som si zbalil 10kg závažie a spra-
vil som si turistiku na vrch Suchý. Bale-
nie bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som 
sa musel zmestiť do 40 l batohu, ktorý 
by nemal presiahnuť desatinu mojej 
váhy, čo bolo 8,4kg. No a čo si zbaliť na 
cestu, ktorá trvá viac ako 30 dni? Boli to 
len základné veci ako tričko, nohavice, 
spodná bielizeň, lieky, hygiena, spací 
vak, sandále, klobúk, pršiplášť a ďalšie 
maličkosti.

Aké boli tvoje prvé kroky vo Fran-
cúzsku, kde si púť začínal?

Moje prvé kroky začínali vo francúz-
skej dedinke Saint-Jean-Pied-dePort. 
Ubytoval som sa v albergue (ubytovňa 
pre pútnikov) na začiatku značenej tra-
sy cez Pyreneje do Santiaga. 
Pred Pyrenejami som bol 
varovaný v offi  ce, kde som 
sa bol zapísať ako začínajúci 
pútnik a bola mi navrhnu-
tá obchádzka cez Valcarlos. 
Toto upozornenie som ig-
noroval, lebo ma ani nena-
padlo, že Pyreneje môžu byť 
ažtaké nebezpečné. Nešlo o 
nadmorskú výšku, ale o po-
časie. Svoju silu nám ukázali 
hneď v prvý deň putovania. 
Vietor bol taký silný, že sme 
museli kľačať na zemi. Niek-
torí sa vrátili a šli spomína-
nou obchádzkou, no viacerí 
z nás  sa rozhodli pokračo-

vať. Toto rozhodnutie si však vyžiadalo 
troch zranených, ktorých postupne od-
viezli do nemocnice. Na druhé ráno boli 
Pyreneje poprášené čerstvým snehom, 
čo som v mesiaci máj určite nečakal. 

Tvoj najsilnejší zážitok z putovania...
Toto je pre mňa veľmi ťažká otázka, 

pretože som na Camine zažil veľa sil-
ných a emotívnych momentov. Pre mňa 
bol každý jeden deň jedným slovom 
neskutočný. Každý východ slnka som 
prežíval akoby bol posledný. Na Camine 
sa človek teší aj z obyčajných maličkostí. 
Často veľa vecí berieme ako samozrej-
mosť, no zabúdame na to, že nič nie je 
samozrejmé. 

Nikdy však nezabudnem na to, ako 
sme sedeli na skalách pri Atlantickom 
oceáne. Bola noc a jeden člen známej 
slovenskej kapely hral na gitare, ja na 
kalimbe a pútnik z francúzskej kapely 
spieval. Nezabudnem na vrúcne objatia 
úplne neznámych ľudí, ktorí sa videli 
len pár sekúnd. Spoznal som veľa ľudí 
z ďalekých krajín, aj z blízkeho Česka. S 
mnohými som v kontakte dodnes, za čo 
som veľmi vďačný. 

Mnohí musia púť prerušiť kvôli rôz-
nym zdravotným problémom. Nastali 
aj u Teba nejaké krízové situácie?

Áno, moje telo mi dalo signál už v prvé 
dni po schádzaní z Pyrenejí. Denne som 
kráčal v priemere 35km. Vtedy som si 
ešte neuvedomoval, že Camino nie je 
o tom, koľko človek prejde km za deň. 

Camino de Santiago, ktoré poznáme ako Púť svätého Jakuba
Strečniansky hlásnik sa vo svojich posledných číslach venuje činnostiam našich spo-

luobčanov, priateľov a známych- skupín i jednotlivcov,  ktoré nie sú všedné. Sú 
to aktivity, ktoré človeka napĺňajú, rozvíjajú telo či ducha. Niekedy tiež dohromady. 
Robia ich z vlastnej iniciatívy, plnia si svoje predstavy alebo túžby a určite môžu byť 
inšpiratívne. Dnes sa predstavuje Jožko Kivoň so svojou pútnickou cestou cez odpovede 
na otázky svojej sestry Martiny.
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Svoju púť som tak musel na dva dni pre-
rušiť kvôli zápalu svalov na nohe. Dok-
torka mi navrhla, aby som skončil a vrá-
til sa domov, alebo si pár dní oddýchol. 
Dala mi antibiotiká a mňa čakalo vážne 
rozhodnutie. Nechcel som si pripustiť 
návrat domov, a  tak som sa rozhodol 
pokračovať 50 km vlakom, aby som si 
spravil časovú rezervu na zotavenie. Na 
vlakovej stanici nás bolo 7 a z toho len 
dvaja sme mohli pokračovať ďalej. Ná-
stup do vlaku bol pre mňa veľmi ťažký. 
Nedokázal som prijať fakt, že si skracu-
jem cestu. Nakoniec to bolo to najlepšie 
rozhodnutie. Po dvoch dňoch oddychu 
som mohol pokračovať. No kvôli boles-
ti som už neprešiel 35km denne, ale len 
približne 15km za deň. Často som cho-
dil s uviazaným vreckom okolo nohy, v 
ktorom bol ľad. Keď som sa už tešil, že 
je noha zotavená, tak zápal prešiel aj na 
druhú nohu. Nebral som to však  už tak 
tragicky, pretože vďaka tomu som spo-
znal pútnika Iva, s ktorým som putoval 
dlhšiu dobu a  s  ktorým som dodnes 
v kontakte.

Ako dlho si išiel a kde si sa až dostal?
Za 30 dní som prišiel do krásneho 

mesta Santiaga de Compostela. Toto 
miesto je  čarovné. Stretávali sme pút-
nikov, s ktorými sme sa zoznamovali po 
ceste a gratulovali si k dosiahnutiu cieľa. 
Ja som mal ale iný cieľ. O dva dni sme si 
s Ivom vzali batohy a vydali sa na cestu 
k Atlantickému oceánu. Putovali sme do 
Finisterre, čo bolo ďalších cca 100 km. 
Finisterre bolo v minulosti považované 
za koniec sveta. Z  Finisterre naše po-
sledné pútnické kroky viedli  do Muxie, 
čo bolo ďalších  30km.

Čo si si z tejto cesty odniesol?
Camino ma veľmi veľa naučilo. Každý 

deň bol pre mňa lekciou pracovania na 
sebe a hlavne s tým, čo mám v sebe. Na 
púti je človek často sám, a to bol priestor 
na hlboké uvedomenie si, že byť niekedy 
len sám so sebou a so svojimi myšlien-
kami je tá najťažšia vec na svete. Myslel 
som si, že na túto púť idem len tak, ako 
turista. Prišiel som však na to, že táto 
cesta si ma zavolala. Dala mi nových 
priateľov, nezabudnuteľné zážitky a po-
chopenie.  Až na tejto ceste som pocho-
pil, že v  prvom rade musíme odpustiť 
sami sebe a nie iným ľuďom, ktorých 
často obviňujeme za všetko, čo sa nám 
a okolo nás deje. Mal som tú česť niesť  
kamienok za mladého človeka, ktorý 
zomrel na zákernú chorobu. Na Camine 
je kameň symbolom duševného breme-
na. Púť do Santiaga de Compostella je 
pre mňa obrovskou životnou skúsenos-
ťou, ktorá ma veľmi veľa naučila.

Chystáš sa púť si ešte raz zopakovať?
Určite sa chcem vrátiť. Aj som už mal 

Dňa 20.10.2018 sa v obecnej telocvični konal už piaty ročník volejbalového turnaja 
s názvom Strečno OPEN 2018. Na tomto športovom podujatí sa okrem domáceho 
družstva predstavili aj volejbalisti z Gbelian, Varína a Liskovej. Hralo sa systémom 
každý s každým na dva víťazné sety. Jednotlivé zápasy mali vo väčšine prípadov vy-
sokú úroveň a boli aj divácky veľmi atraktívne. Domáce družstvo (v zložení: Majka 
Tojčíková, Kika Nováková, Fero Zajac, Rudo Barčík, Samo Melo, Maroš Zrelica, Peťo 
Novák, Majo Čerňanský, Peťo Rolko, Jaro Štefk o) obsadilo nakoniec druhú priečku, 
keď po dvoch víťazných zápasoch nad Gbeľanmi a Varínom podľahli volejbalistom 
z Liskovej, ktorí sa stali celkovým víťazom turnaja. Na treťom mieste sa umiestnili 
Gbeľany a družstvo z Varína, ktoré sa na tomto podujatí predstavilo prvýkrát, skon-
čilo na štvrtej priečke. 

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia a aj strečnianskym volejbalistom, 
ktorí reprezentujú našu obec, veľmi pekne ďakujeme.                                       Jaroslav Štefk o

Dňom 3.10.2018 sa začal nový roč-
ník stolnotenisových súťaží oblastného 
zväzu Žilina. Tak ako aj minulý rok má 
Stolnotenisový klub Strečno v súťažiach 
2 mužstvá. Pre zápasy doma ostali hra-
cími dňami streda a piatok o 18.00 hod. 
Mužstvo Strečno A štartuje súťaž tak v 
5.lige a mužstvo Strečno B v 6.lige. V 
zložení kádra nemáme nič nového. Nik-
to od nás neodišiel a ani nikto nepribu-
dol. Káder Strečna A tvoria hráči Roman 
Jurík, Štefan Oberta, Martin Kysucký a 
Pavol Zrelica. Káder mužstva Strečno B 
tvoria hráči Alfonz Klocáň, Karol Tavač, 
Miloš Elichovský, Ladislav Oberta, Kve-
to Pokorný, František Stráňavčin st., Pe-
ter Melo. Horšou správou aj pre výsledky 
oboch tímov je, že niektorí stabilní hráči 
majú pretrvávajúce zdravotné problémy, 
ktoré im neumožňujú nastúpiť v zápa-
soch a náš najlepší hráč Roman Jurík si 
našiel prácu, ktorá mu neumožňuje zú-
častňovať sa každého zápasu. To sa od-
zrkadlilo aj na doterajších výsledkoch. 
V troch kolách, ktoré máme za sebou,   
zvíťazilo „A“  mužstvo v jednom zápase. 
Takže  bude naším cieľom udržať sa v da-
ných súťažiach, k čomu  potrebujeme aj 
šťastie, ktoré nám mimochodom minulý 
ročník mnohokrát chýbalo.   

Ladislav Oberta

Strečno OPEN 2018

Stolný tenisnaplánovaný termín, ale v  našej rodine 
sa vyskytli udalosti, pre ktoré som nemo-
hol odísť. Cítim povinnosť poniesť ďalší 
kamienok. Ale asi je lepšie si nič neplá-
novať a len si počkať, kedy si ma Camino 
znovu zavolá. Tentokrát by som rád išiel 
k Atlantiku od prahu našich dverí. 

Aké sú tvoje ďalšie cestovateľské plá-
ny?

Dúfam, že sa mi najbližšie podarí zdo-
lať vrchol Triglav, Mont Blanc a Ararat. 
Tiež by som sa rád vydal na Pacifi ckú 
hrebeňovku, ktorá má vyše 4000km.

Akú radu by si dal tým, ktorí uvažujú 
nad podobným spôsobom cestovania?

Hlavne sa nenechať odradiť niekým, 
kto nezmýšľa rovnako. Mne samému 
bolo povedané, že nezvládnem putovať 
každý deň 30 km a že sa po dvoch dňoch 
vrátim domov.  Som rád, že som sa roz-
hodol podľa vlastného pocitu. Často 
uvažujeme podľa vzorcov, ktoré máme 
od malička ukazované ako správny spô-
sob života. Ale podľa mňa je len jeden 
správny spôsob života, a to žiť tak, ako 
JA chcem a cítim.  Keď som odchádzal 
z  Muxie, zarozprával som sa s jedným 
dievčaťom zo Švédska. Rozlúčila sa so 
mnou krásnou vetou: „Prajem ti šťastnú 
cestu tvojím životom.“ A touto vetou sa 
chcem rozlúčiť aj ja s vami. Prajem vám 
šťastnú cestu vašim životom.
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Obdobie po letných prázdninách je pre 
náš turisticky klub pravidelne plné výle-
tov a akcií

Na prelome augusta a septembra sme si 
zopakovali zahraničný výlet, vycestovali 
sme do Krkonôš v  severných Čechách. 
Cestou tam sme sa zastavili v Olomouci, 
kde sme absolvovali návštevu Pevnosti 
poznání. Toto veľmi zaujímavé miesto 
prinieslo veľa nového pre naše deti, ale 
určite aj dospelých. Po krátkej prehliad-
ke centra mesta sme pokračovali ďalej. 
Základný tábor sme si vybudovali v Peci 
pod Snežkou v penzióne KOULA.

Na druhý deň sme vyšli na najvyššiu 
horu Čiech - Snežku (1603 m). Išli sme 
z  nášho penziónu do Rychtrovy boudy 
a potom do Luční boudy. Z tejto naozaj 
obrovskej chaty  sme po obednej pre-
stávke vyšli až na samotný vrchol Snež-
ky. Paradoxom je, že najvyšší bod leží 
na poľskej strane a podľa toho to tam aj 
vyzeralo : poľské „sklepy“ a české turis-
tické obchodíky. Po tradičnom fotogra-
fovaní išla časť turistov dolu lanovkou a 
časť pešo cez Obří dúl späť do Pece pod 
Snežkou. Celá trasa merala približne 20 
km. Večer sme zakončili spoločnou gri-
lovačkou.

Ďalší deň bol na rade výlet do  Adrš-
spasko-teplických skal. Aj keď to najskôr 
vyzeralo, že sa tam autobusom ani ne-
dostaneme (cesta sa neustále zužovala), 
návšteva tohto kamenného raja stála za 
to. Najskôr s nami išiel miestny 70 ročný 
sprievodca, ktorý nám hneď  začal baliť 
naše baby. Svojím zaujímavým výkladom 
nás zasvätil do tajomstiev Adršspaských 
skal. Po ich prejdení sme sa odviezli na 
miestnej loďke, ktorá premáva na ume-
lom jazierku. Odtiaľ sme prešli Vlčou 
roklinou do Teplických skal. Sú to úžas-
né miesta s neuveriteľne vysokými ska-
lami. Každému ich odporúčam navštíviť. 

Na záver Teplických skal sme prišli do 
reštaurácie, kde sa nám asi prvýkrát sta-
lo, že celá partia sa občerstvila a najedla 
v priebehu pol hodiny. Večer sme zakon-
čili opäť grilovačkou a tancovačkou pri 
ľudovej hudbe Hajov s harmonikárom 
Matúšom Dvorským. Keď už živá muzi-
ka nevládala, nahradil ich DJ Peťo.

Posledný deň ráno nás privítal dažďom, 
preto sme sa rozhodli zmeniť náš pôvod-
ný plán návštevy Vyhliadky v korunách 
stromov a namiesto toho sme navštívili 
zámok v Litomyšli.

Tohto veľmi zaujímavého zájazdu sa 
zúčastnilo 49 turistov.

16. septembra prišiel deň, keď sme mali 
dokončiť prechod celého hrebeňa Rohá-
čov v Západných Tatrách. Je pravda, že 
niektorí „turisti“ to dávajú za jeden deň, 
no my sme si to rozplánovali pekne na 
niekoľko etáp, aby sme si vychutnali 
všetky výhľady a reťaze na trase.

V  roku 2013 sme absolvovali etapu 
z  Hút cez Sivý vrch po sedlo Brestov,   
roku 2015 nasledoval prechod od Bres-
tovej cez Salatín, Baníkov a Tri kopy do 
Smutného sedla a  tohtoročný výlet to 
zavŕšil.

Ostrý Roháč bol pre prevažnú väčšinu 
výzva, kde nás čakala okrem náročných 
zabezpečených úsekov i  previerka od-
vahy. Najskôr sme však museli nastú-
pať viac ako 1000 výškových metrov od 
parkoviska Pod Spálenou cez Ťatliakovu 
chatu, sedlo Zábrať, Rákoň, Volovec. Po-
tom už reťaze a  predýchať pohľady do 
roklín. Zvládli sme to! Po vytrasení rúk 
a  skoro aj nohavíc sme pokračovali na 
Plačlivô a cez Smutné sedlo do bezpečia 
i kvôli pitnému režimu dole k Ťatliačke. 
Mnohí si i vďaka nádhernému počasiu, 
ktoré prialo  predovšetkým výkonu, spl-
nili svoj sen, a tak sme si tam všetci na 
záver spokojne posedeli. Túto trasu ab-

solvovalo 35 turistov. „B tím“ v počte 15 
výletníkov, ktorí si netrúfali na  reťaze, 
prešli klasickú trasu cez Roháčske plesá.

Koniec septembra nás čakal každoroč-
ný už 7. ročník výletu Po strečnianskom 
náučnom chodníku. Tradičnú trasu zo 
Strečna na Špicák popod Kojšovú, cez 
Javorinu, Rakytie s cieľom na Domašíne 
absolvovalo 38 turistov. Ďalšia skupi-
na, v  ktorej prevažovali deti, sa vybra-
la skratkou po našom „poľovníckom“ 
chodníku. Pri peknom počasí sa nás 
nakoniec pri chutnom guľáši zišlo sko-
ro deväťdesiat. Možnosť splaviť sa na plti 
využila partia na jednu plť, ostatní sa po 
dlhom lúčení vybrali do Strečna pešo.

Nedeľa 14. októbra bola termínom ďal-
šej našej plánovanej akcie – výlet na hrad 
Zniev. Opäť krásny jesenný čas využilo 
50 záujemcov. Turčianska záhradka má 
svoje čaro a výstup k hradu Zniev to po-
tvrdil. Krásne výhľady na hrebene Malej 
a  Veľkej Fatry boli každému odmenou. 
Nasledovala Kalvária i  zoznámenie sa 
s históriou, ktorá stále dýcha z Kláštora 
pod Znievom, z miesta jedného z  pr-
vých troch slovenských gymnázií, ktoré 
tu bolo založené v roku 1869. 

Akcie Uhlíka už dávno nemajú iba 
prechádzkový charakter. Zvládnutie hre-
beňa   Roháčov je toho dôkazom. Mno-
hí iste nepredpokladali pri začiatkoch 
organizovaných akcií, čoho sú schopní. 
O to viac ich tešia takéto osobné úspechy 
v kruhu super kolektívu.

A  všetci radi medzi sebou privítame 
ďalších záujemcov o turistiku a spozná-
vanie Slovenska a okolitých krajín.

Dušan Ďurčo, Pavol Albrecht

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Turisti na horách

Ostrý Roháč

Hrad Zniev
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9 gólov, Michal Svrček 8 gólov. V  zime 
bude našou snahou udržať kolektív  , 
urobiť dobrú zimnú prípravu po kondič-
nej ako aj hernej stránke a na jar plánu-
jeme atakovať  prvé priečky súťaže. Verí-
me, že celý kolektív bude mať spoločné 
ciele a  všetci hráči tomu prispôsobia aj 
ďalšie svoje aktivity a povinnosti.  Touto 
cestou chceme pozdraviť nášho kapitána 
Andreja Jankulára, ktorý  sa zotavuje  po 
vážnom zranení kolena.  Želáme mu veľ-
kú trpezlivosť a odhodlanosť pri liečbe.  
Celé mužstvo, tréner,  ako aj celý FK a fa-
núšikovia mu prajú skoré uzdravenie !!!

Mladší žiaci 
Mladší žiaci pod vedením trénera  Voj-

techa Obertu ml. si počínajú medzi se-
berovnými na výbornú, spolu so st. žiak-
mi nám  robia najväčšiu radosť v klube.  
Po odohratí 9 zápasov sú aktuálne na 
2. mieste, keď 8 zápasov vyhrali a  1x 
prehrali s  prvým družstvom Rosinou 
na ihrisku súpera. Čaká ich ešte jeden 
majstrovský zápas doma proti  Bytčici. 
Chlapcom tieto zápasy veľmi prospieva-
jú ako po futbalovej, tak ak osobnostnej 
stránke. Najlepším kanonierom je Matúš 
Belko , nastrieľal už krásnych a  úcty-
hodných 40 gólov a vedie tabuľku strel-
cov celej súťaže.  Veríme, že  hráči budú 
poctivo trénovať a  napredovať aj počas 
zimnej prestávky a  v jarnej časti sa im 
bude rovnako úspešne dariť v zápasoch. 
Určite by sme boli všetci šťastní,  ak by 
sa im podarilo dostať na prvú priečku, 
a tak po druhýkrát vyhrať súťaž. Budeme 
im všetci držať palce. 

Heslom trénera je: športu zdar a futba-
lu zvlášť !

Starší žiaci 
Starší žiaci pod vedením trénera To-

máša Trpiša sú rovnako úspešní a dob-
re reprezentujú  družstvo a obec. Bavia 
nás  svojou dobrou hrou na zápasoch. Po 
jedenástich zápasoch sú na 2. mieste, 10 
zápasov vyhrali a  prehrali len na pôde 
lídra súťaže Višňové.  Do konca jesen-
nej časti ich čaká ešte jeden ťažký zápas   
doma proti Krasňanom.  Držíme našim 

chlapcom všetky palce (aj na nohách   
), aby zápas zvládli a  vyhrali. Cez zim-
nú prestávku určite tréner naordinuje 
dobrú prípravu na jarnú časť a budeme 
bojovať s Višňovým o prvú priečku a vy-
túžený postup do I. triedy.  Družstvu by  
pomohlo aj malé doplnenie kádra o 1- 2 
hráčov hlavne zo starších ročníkov, aby 
v zápasoch boli možné viaceré striedania 
a  obnova síl vo vyrovnaných zápasoch. 
Chlapcom  do jarnej časti drží palce celý 
futbalový klub a naši fanúšikovia im že-
lajú,  aby v náročnej jarnej úlohe obstáli.

Ing. Róbert Benedig, 
predseda FK Strečno

Futbalová prípravka
V  tejto sezóne máme v  prípravke 

najstarší ročník narodenia 2009. Ten-
to ročník, doplnený o pár  mladších 
chlapcov, ktorí chodia do krúžku CVČ 
pri ZŠ, hrajú aj tento rok súťaž prípra-
viek ObFZ Žilina. Hráme v  štvorčlen-
ných skupinách turnajovým spôsobom. 
V  skupine máme Stráňavy, Podhorie 
a  Nededzu. Turnaje sa odohrali 8.9. 
v  Stráňavách (4.miesto),22.9. v  Podho-
rí (2.miesto),6.10. v  Strečne (3.miesto) 
a  13.10. v  Nededzi (4.miesto). Popri 
staršej prípravke hráme aj s  mladšou 
prípravkou(roč.nar.2011,2012,2013).
Máme rovnakých súperov, akurát mladší 
hrajú systémom 3 na 3,bez brankára na 
štyri malé bránky. Veľkú pomoc mi po-
dal Paťo Honko, ktorý mi pomáha s deť-
mi na tréningoch. Ešte by som sa chcel 
poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám 
pomohli s  organizáciou nášho turnaja 
a predsedovi FK Strečno p.Benedigovi za 
príspevok na občerstvenie a aj všetkým 
maminám, ktoré upiekli pre deti vynika-
júce koláčiky.  Jeseň  vonku sa pre nás 
týmto skončila a  my už trénujeme iba 
v telocvični.                            Peter Beháň

»  Dokončenie zo 16. strany

Dňa 9.septembra 2018 sa v Rohožníku 
na Záhorí uskutočnil posledný pretek 
majstrovstiev Slovenska. Bol to veľmi 
dramatický súboj, keďže sa jazdilo sku-
točne vyrovnane a  čakalo sa až do po-
slednej ostrej jazdy, v ktorej sa rozhodlo, 
kto bude pre sezónu 2018 majster Slo-
venska.

V  klube sme neskutočne hrdí na 
tohtoročné úspechy našich pretekárov. 
Najmladší z  klubu, 7 -ročný Matejko 
Oberta, žiak 1. triedy ZŠ SNP v Strečne, 
obsadil krásne druhé miesto v kategórii 
M1, získal titul vicemajstra Slovenska.

Matejko pretekal vlastne ešte ako pred-
školák a je to vôbec jeho prvá pretekár-
ska sezóna.

V  kategórii M2 získal prvú priečku a 
titul majster Slovenska Michal Oberta, 
žiak 5 triedy ZŠ SNP v  Strečne. Miško 
vyhral s  veľmi tesným 3 sekundovým 
rozdielom.

No a zastúpenie a titul majstra Sloven-
ska máme aj v  kategórii dospelých M4, 
a  tým je Juraj Oberta, študent Žilinskej 
univerzity.

Dňa 24.11.2018 sa naši víťazi zúčastnia 
slávnostného odovzdávania víťazných 
pohárov – „Majstrov volantu“, kde Slo-
venská asociácia motoristického športu 
odmeňuje tých najlepších v jednotlivých 
kategóriách ako minikáry, rally, auto-
kross, rallykros, karting, šprint, drift ...
atď.  Od ďalšej sezóny 2019 k  nám pri-
budne nový 4-ročný jazdec zo Stráňav 
Miško Piroha. 

Šikovnej minikárovej partii blahoželá-
me k športovým úspechom a želáme ešte 
lepšiu sezónu v roku 2019.

Monika Obertová, Michal Oberta
Minikárový klub Strečno

Krásny úspech 
strečnianskych 
minikár!
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 31. októbra 2018 v náklade 

300 kusov.  Za obsahovú časť materiálov 
zodpovedá redakčná rada v zložení: P. 
Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 

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

V.liga skupina A
1 Vysoká nad Kys. 11 8 1 2 39:13 25
2 MFK Bytča 12 8 0 4 31:20 24
3 ŠK Čierne 12 8 0 4 33:23 24
4 MŠK KNM 12 7 2 3 23:7 23
5 TJ Višňové 12 6 4 2 22:10 22
6 FK Strečno 12 6 1 5 23:22 19
7 ŠK Belá 12 4 4 4 25:29 16
8 OFK Kotešová 12 5 1 6 19:23 16
9 Tatran Turzovka 12 5 1 6 33:39 16
10 TJ Slovan Skalité 11 4 3 4 16:15 15
11 FK Predmier 12 4 1 7 21:25 13
12 Zborov nad Bys. 12 3 2 7 10:33 11
13 TJ Fatran Varín 12 2 1 9 7:22 7
14 Tatran Oščadnica 12 2 1 9 17:38 7

                            

IV.liga dorast U19 skupina A
1 FK Rajec 13 10 2 1 53:16 32
2 Cem. Liet. Lúčka 12 8 3 1 61:18 27
3 FK Strečno 12 8 1 3 39:17 25
4 Baník Stráňavy 12 6 5 1 27:10 23
5 TJ Fatran Varín 12 7 1 4 46:16 22
6 ŠK Javorník Makov 12 6 2 4 33:28 20
7 OŠK Kam. Poruba 12 5 4 3 46:15 19
8 ŠK Štiavnik 12 5 4 3 39:27 19
9 Zborov nad Bys. 12 4 2 6 24:30 14
10 OFK Teplička n.V. 12 4 0 8 25:34 12
11 Tatran Oščadnica 12 4 0 8 16:48 12
12 TJ Slovan Skalité 12 3 0 9 11:48 9
13 TJ Višňové 13 2 0 11 17:89 6
14 Vysoká nad Kys. 12 1 0 11 18:59 3

                            

II. MIRAGE trieda žiaci skupina „A“
1 TJ Višňové 11 11 0 0 90:4 33
2 FK Strečno 11 10 0 1 79:11 30
3 TJ Fatran Krasňany 11 7 0 4 41:31 21
4 FATRAN D. Tižina 11 6 1 4 49:28 19
5 TJ Tatran Bytčica 11 6 1 4 40:34 19
6 Partizán Kunerad 11 6 0 5 60:19 18
7 TJ ŠK Podhorie 11 5 2 4 42:37 17
8 FK Trnové 11 5 0 6 24:31 15
9 TJ Babkov 11 4 0 7 35:54 12
10 OŠK Kam. Poruba 11 3 1 7 14:41 10
11 FK Ďurčiná 11 3 1 7 15:51 10
12 ŠK Lietava 11 2 0 9 12:79 6
13 TJ Rozvoj Mojš 12 1 0 11 14:95 3

                            

I.MIRAGE trieda mladší žiaci
1 OŠK Rosina 10 9 1 0 72:14 28
2 FK Strečno 10 9 0 1 94:15 27
3 TJ ŠK Podhorie 10 7 2 1 44:15 23
4 R.Teplice - Konská 10 7 0 3 80:22 21
5 JUVENTUS ŽA 10 5 2 3 66:44 17
6 ŠK Gbeľany 10 5 1 4 55:32 16
7 OŠK Rosina B 10 3 0 7 38:48 9
8 FK Hliník 9 2 1 6 24:97 7
9 RTJ Brodno 9 2 0 7 29:65 6
10 1. KŠK Žilina 10 1 0 9 15:65 3
11 TJ Tatran Bytčica 10 0 1 9 17:117 1

FK Strečno jeseň 2018

Muži 
Naši muži aktuálne plávajú po dva-

nástich kolách v  stredných vodách na 
6.priečke.  Čaká nás ešte posledný jesen-
ný zápas doma proti kvalitnému súpero-
vi  z Kysúc, mužstvu Čierneho.  Súťaž je 
aj v  tomto roku nesmierne vyrovnaná. 
Súperi neradi púšťajú body hlavne na 
domácich ihriskách. Za všetko spome-
nieme len posledný prehratý zápas vo 
Višňovom, kde sme prehrali 1:0. V tom-
to zápase zohrali svoju úlohu aj čierni 
adepti  na trávniku. Ale na to sa nebu-
deme vyhovárať.  Bez strelenia gólu sa 
zápas vyhrať nedá. V jesennej časti  nás 
tešia  tvrdo vybojované a vyhraté domá-
ce zápasy . Pekná výhra  doma s Belou 
4:0, Kotešová a Turzovka oba 3:2, výhra 
doma s  Predmierom 5:2.  Veľmi cenné 
body sú  dovezené body z ihrísk súpera 
(remíza v Skalitom 0:0, výhra v Oščadni-
ci 1:2 a v Zborove 0:1).

V  tejto jesennej časti nás hlavne mrzí 
prehra vo Varíne 2:1 a taktiež v Bytči 4:3, 
kde sme vyhrávali polčas 1:3. V jesennej 
časti naše mužstvo trápi najmä koncov-

ka, vypracujeme si dostatok  vyložených 
streleckých šancí, z ktorých len pomer-
ne ťažko dávame góly. Skrátka,  na góly 
a výhru  na nesmierne nadrieme. Taktiež 
vo vypätých  zápasoch nám často chýba  
psychická a aj fyzická odolnosť.

Na týchto aspektoch hry bude treba 
popracovať v zimnej prestávke a v jarnej 
časti vylepšiť našu hru aj o tieto atribúty.

 Počas jesennej časti  po 6.kole došlo 
k abdikácií trénera Slúčika , ktorý sa roz-
hodol nepokračovať s  trénovaním a ve-
dením mužstva.  Po vzájomnej konzultá-
cii v klube sme sa dohodli na dočasnom 
vedení mužstva trénerom Róbertom 
Benedigom , ktorý ho povedie do konca 
jesennej časti sezóny.  

Po jeseni bude stáť  FK pred ďalšou 
úlohou,  rozhodnúť o ďalšom  trénerovi  
a vedení mužstva mužov,  taktiež  celko-
vom smerovaní   klubu FK Strečno.

FK Strečno ďakuje svojim verným fa-
núšikom  za podporu a vernosť aj v ťaž-
kých zápasoch . 

Stoja pri nás pri výhrach  ako aj pre-
hrách. Podporujú nás doma, ale v  hoj-

nom počte aj na zápasoch 
u súpera.  Môžeme konštato-
vať, že v súťaži máme najväč-
šiu účasť divákov na domácich 
zápasoch, ako aj na ihriskách 
súpera.    Ešte raz ďakujeme, 
fanúšikovia FK Strečno!!!!

Dorast
Mužstvo dorastu  pod vede-

ním trénera Róberta Benedi-
ga si po kádrovej stabilizácii 
v  lete počína celkom úspeš-
ne. Pred posledným kolom 
(hráme doma proti Tepličke 
nad Váhom ) sú chlapci  na 
peknom 3. mieste. Tešia nás  
výhry s  kvalitnými súper-

mi ( Rajec, Varín a  Makov). Mrzia nás 
3 prehry : v L. Lúče,  v Stráňavách a vo 
Vysokej. Hlavne mrzí prehra vo Vysokej 
s posledným mužstvom , kde sa nám hra 
vôbec nedarila a  vypili sme plný kalich 
horkosti , prehrali sme  4:0. 

Najlepší strelci mužstva sú : Timotej 
Čičmanec 13 gólov,  Dominik Múčka 

Pokračovanie na 15. strane »



1. stranaVolebná príloha 2018

Za obsah predvolebnej kampane zodpovedajú jednotliví kandidáti. Neprešlo jazykovou úpravou.

Anna Mojtová

Čo potrebuje obec Strečno?

-postaviť bytovku pre mladých ľudí a osamelých občanov

-urobiť krytý vchod zo školy do telocvične pre žiakov a učiteľov ZŠ

-v spolupráci so Slovenskou poštou skvalitniť služby a prijať 1 pracovníčku,  
pretože pracovníčky pošty sú neúmerne preťažené 

-obec by mala vykupovať budúce stavebné pozemky na Kamennom za vyššiu 
cenu. Cena 20€ za meter štvorcový je iba cena podľa znaleckého posudku

-Jednota dôchodcov je úspešná a aktívna organizácia. Bolo by potrebné vyčleniť 
jednu miestnosť na OÚ pre ich činnosť

-viac peňazí investovať do športovej činnosti žiakov ZŠ

-znížiť poplatky za prenájom telocvične pre domáce kluby

-preložiť zber rastlinného odpadu od cintorínu na Radinové za pomocné ihrisko

-znížiť pre dôchodcov poplatky za komunálny odpad

-občania potrebujú aspoň 2x návštevu všeobecného lekára v obci

-pediatrickú starostlivosť by sme uvítali 1 krát týždenne

-je potrebné rokovať s lekármi a pripraviť vhodné priestory na ambulanciu

- je potrebné zabrániť predražovaným praktikám pri obstarávaní  
obecných zákazok. 

- V spolupráci s obcou Nezbudská lúčka opraviť lávku cez Váh a zabezpečiť pri-
merané osvetlenie.

- Kompa je v nevyhovujúcom stave, potrebuje rekonštrukciu sú dve možnosti  
obec Strečno zabezpečí opravu a budú tam pracovať naši občania, druhá  
možnosť je dať ju do dlhodobého prenájmu, prenajímateľ by si platil náklady na 
údržbu sám a platil obci nájom.

- V spolupráci s cirkevným úradom obnoviť činnosť Pastoračného centra ktoré 
by poskytovalo dennú starostlivosť našim občanom.

Uchádzam sa o posť starostky obce Strečno alebo poslankyne. Mám 68 rokov 
absolvovala som Filozofickú fakultu v Bratislave. Bola som učiteľkou a riaditeľ-
kou Špeciálnej Školy v Žiline, neskôr som pracovala vo Svederníku na súkrom-
nej internátnej škole. Veľa rokov som pracovala ako poslankyňa obce v sociál-
nej sfére. Dohovorím sa v 3 jazykoch. Kandidujem za stranu Most-Hid.

Som vydatá mam 2 synov. V súčasnosti som na dôchodku a starám sa 
o mamu.

2
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OTVORENÝ ROZVOJ
História našej obce nás predurčuje 
stať sa výraznym centrom turizmu v 
regióne severného Slovenska. Obec 
sa bude snažiť využiť tento potenciál 
a pripraviť podmienky pre ďalší rozvoj podnikania.

OTVORENÝ ŠPORT
Tradícia športu sa ťahá celou modernou históriu 

obce a je našou povinnosťou sa mu 
venovať naďalej. Obec sa postará o 
rozvoj všetkých športovísk aby vyho-
vovali štandardom dnešnej doby.

OTVORENÁ KOMUNITA
Každý si zaslúži rov-

naký prístup a možnosti na svoju 
realizáciu. Sú ľudia, ktorí to doká-
žu sami, no niekomu treba pomôcť. 
Obec nájde možnosti ako ponúknuť 
každému priestor na aktívny život v 
našej obci.

OTVORENÁ SAMOSPRÁVA 
Pre každého občana sa obecný úrad 
musí stať miestom, ktoré mu pomôže 
nájsť riešenie v jeho životných situá-
ciách. Obec bude vytvárať podmien-
ky pre kvalitnejší a spokojnejší život.

OTVORENÉ PROSTREDIE
Len zdravá príroda a čisté prostredie 
v ktorom žijeme nám prinesie radosť 
z pravidelného pohybu po našom 
chotári. Obec pripraví podmienky 
pre rozvoj zdravého životného štýlu. 

OTVORENÁ MYSEĽ A TRADÍCIE
Základom rozvoja každej komunity 
je vzdelanie a každé vzdelávanie 
vychádza zo skúsenosti v minulos-
ti. Obec zabezpečí podmienky pre 
kvalitnú prípravu našej mládeže a 
pravidelne bude prezentovať naše 
tradície.

je vzdelanie a každé vzdelávanie 

OTVORENÝ ROZVOJOTVORENÝ ROZVOJOTVORENÁ SAMOSPRÁVA OTVORENÁ SAMOSPRÁVA 

Náš plán pre Strečno - otvorenú obec pre ľudí

Ďalšie informácie na www.strecno.eu

Kandidát SNS

číslo 1 
na post starostu 

obce Strečno
Je to už viac ako 25 rokov čo sa venujem práci pre 
našu obec a vás, jej obyvateľov. 
Tvorím pre vás  Strečniansky hlásnik, ktorý vám 
už 25 rokov prináša všetky informácie o diani v 
našej obci. Som spoluautorom monografie o na-
šej obci a podieľal som sa na vytvorení pamät-
nej izby zachytávajúcu históriu Strečna. Pomáhal 
som zakladať a organizovať kultúrne podujatia, 
ktoré dnes už všetci považujeme za samozrej-
mosť. Spoločne s ďalšími aktívnymi Strečanmi 
sme založili folklórny súbor Hajovček a turistický 
klub UHLÍK, z ktorých sú dnes aktívne a celoslo-
vensky známe organizácie
Ako poslanec obecného zastupiteľstva som po-
čas štyroch volebných období presadzoval rozvoj 
infraštruktúry obce a rekonštrukciu obecných bu-
dov.
Našej obci som venoval obrovské množstvo času, 
spolupracoval som s oboma starostami a môžem 

povedať, že každý z nich našu obec posunul do-
predu.
Čo mi však vždy chýbalo, bola väčšia otvorenosť 
voči našej komunite. Chýbala mi dlhodobá vízia, 
kam má naša obec smerovať. Som presvedčený, 
že obec, v ktorej sa dobre žije všetkým generá-
ciám, potrebuje otvorenú samosprávu, kultúru na 
úrovni a silnú väzbu k tradíciám.
Naše Strečno má v významné postavenie v regió-
ne Horného Považia. Je známe svojimi historický-
mi pamiatkami, bohatými kultúrnymi a športovými 
aktivitami.
Za ostatných 25 rokov prešla významnými zme-
nami keď sa podarili veľké infraštruktúrne projekty 
ako vodovod, kanalizácia, cesty, priemyselný park. 
Postavila sa bytovka, telocvičňa a zrekonštruovali 
sa školské budovy. Náš program nadväzuje na tie-
to aktivity, no chce ich posunúť ďalej v prospech 
všetkých obyvateľov a návštevníkov našej obce.

Mgr. Dušan Ďurčo
48 rokov, IT manager
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Kandidáti na poslancov OcZ v Strečne za SNS

Ing. Branislav Meliš
36 rokov, statik stavebných konštrukcií
Do obecného zastupiteľstva kandiduje prvý krát. 
V obci je známy ako organista v miestnom kostole sv. Žofie. 
Podieľal sa na príprave projektu rekonštrukcie lávky cez Váh, pripravuje riešenie 
pre znovuoživenie lyžiarskeho areálu na Ostrednku. Zaujíma sa aj o riešenia 
životného prostredia v obci. 

Peter Oberta
47 rokov, technický pracovník
od ukončenia školy pracuje v OPS Strečno, svoj rukopis zanechal na každej 
stavbe v obci. Poslancom OcZ je tri volebne obdobia.
Dlhé roky sa venoval futbalu, momentálne organizuje turistické aktivity v turis-
tickom klube UHLÍK a môžete ho stretnúť pri organizácii každého kultúrneho a 
športového podujatia v Strečne.. 

Roman Praták
50 rokov, mechanik koľajových vozidiel
v obci je známy hlavne ako člen hudobnej skupiny SunnyMusic. Dlhé roky sa 
spolupodieľa na organizácií kultúrnych podujatí ako zvukár alebo účinkujúci. Za-
sadzuje sa hlavne sa o riešenie verejného poriadku v obci.

Ing. Katarína Repáňová
52 rokov, správkyňa hradu Strečno
Pracuje ako manažérka a správkyňa hradu Strečno, na ktorom organizuje aj kul-
túrne podujatia. Aktívne a pravidelne sa podieľala na rozvoji kultúrneho života 
v obci, stála napríklad pri zrode Strečnianských hodov. Okrem toho pôsobí aj v 
Občianskom združení Hajov a od roku 2018 organizuje podujatia tradičnej kul-
túry s názvom Na Lavičke, ktorý predstavuje významné rody Strečna. 

Ing. Dana Sokolovská
57 rokov, samostatný odborný radca
pracuje na pozemkovom odbore OÚ v Žiline, v OcZ  pôsobí dve volebné obdo-
bia. V rámci svojej práce sa venuje pomoci občanom Strečna pri riešení po-
zemkových a stavebných otázok. Iniciovala a podieľala sa na príprave jednodu-
chých pozemkových úprav na Kamennom.

Mgr. Iveta Tarabová
27 rokov, psychologička
aktuálne pracuje s deťmi, ktoré sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, týrania 
a zanedbávania a s ich rodinami. Pracovala i v detskom domove. Jej cieľom je 
poradenstvo a podpora rodinám, ktoré prechádzajú ťažkými životnými situá-
ciami. Angažuje sa i v občianskom združení, ktorého je cieľom podpora a roz-
voj vzdelávania, osvety, vedy a výskumu v oblasti psychoterapie, psychológie a 
zdravého životného štýlu.

Pavol Tavač
55 rokov, zamestnanec školy
Väčšinu aktívneho života sa venoval futbalu ako hráč, tréner, hospodár a rozvoju 
ďalších športových aktivít v Strečne. Podieľal sa na rekonštrukcii futbalového ih-
riska a na výstavbe telocvične. Momentálne sa venuje chovu včiel a životnému 
prostrediu. 
Pokiaľ bude vládať, všetky svoje aktivity bude venovať čistému a zdravému ži-
votnému prostrediu v našej obci.
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3Bc. Dušan Štadáni
Nezávislý kandidát na starostu obce Strečno

Vážení občania,
už po tretíkrát sa uchádzam o Vašu dôveru v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách. Počas dvoch volebných období bolo po-
trebné riešiť rôzne systémové veci týkajúce sa všetkých oby-
vateľov, dbať na dlhodobý rozvoj obce, brať do úvahy názory a 
požiadavky miestnych spolkov a združení, a zároveň riešiť prob-
lémy jednotlivcov – občanov Strečna.

Spoločne s obecným zastupiteľstvom, dobrovoľnými spolkami a 
združeniami pôsobiacimi v našej obci, so školou a fungujúcim 
Obecným podnikom služieb, sa nám podarilo obec posunúť ďa-
lej nielen v oblasti materiálnej výstavby, ale aj v športe, kultúre či 
sociálnej oblasti, pričom sme dbali a dbáme na uchovávanie 

hodnôt a dobrých vzťahov. Aj keď si uvedomujem, že sa nepodarilo úplne všetko, je na čom sta-
vať. V obci máme nielen dobre fungujúce športové, vzdelávacie, kultúrne a remeselné združenia, 
ale i jednotlivcov, ktorí majú vždy príležitosť sa prezentovať nielen na spoločenských udalostiach 
v našej obci, ale ju aj reprezentovať mimo nej.

V nasledujúcom volebnom období by sme chceli pokračovať vo všetkých činnostiach, ktoré uro-
bia našu obec príťažlivou nielen pre občanov, ktorí v nej žijú, ale aj pre návštevníkov a turistov.

Môj program pre volebné obdobie 2018 - 2022

Lokalita Kamenné – dokončiť prerozdelenie 
stavebných parciel a začať s prípravou inžinier-
skych sietí pre výstavbu viac ako 240 rodinných 
domov

Revitalizovať lokalitu Majer (prvé rokovania s 
predstavenstvom Coop Jednota sa uskutočnili, 
štúdia a architektonický návrh je pripravený)

Pokračovať v budovaní chodníka na ulici SNP 
a ulice Sokolskej

Začať s výstavbou inžinierskych sietí na ulici 
Nábrežnej
Obnoviť budovu kultúrneho domu vrátane roz-
šírenia kapacity sály
Podporiť cestovný ruch – vybudovanie Domu 
remesiel a tradícií pri parkovisku pod hradom
Podporiť vznik Domova sociálnych služieb pre 
seniorov (získať fi nančné prostriedky z iných 
zdrojov ako z rozpočtu obce)

Odľahčiť dopravné zaťaženie na ulici Kamen-
nej

Zrekonštruovať dom smútku ( zázemie a so-
ciálne zariadenie pre verejnosť)

Pokračovať v snahe získať fi nančné prostriedky
na rekonštrukciu lávky v rámci budovania 
cyklotrasy

Zvýšiť ekologické povedomie a podporiť efek-
tivitu separovaného zberu v obci za účelom 
predchádzania vzniku čiernych skládok

Riešiť problém voľne pohybujúcich sa psov

Podporovať aktivity spoločenských zložiek 
v obci (školských, kultúrnych, športových a 
iných)

Podporovať kultúrne a spoločenské poduja-
tia v obci pre všetky vekové skupiny (pre deti, 
seniorov a rodiny)

Zlepšiť informovanosť občanov o dianí v obci 
a samospráve (SMS, internet, sociálne siete)

Prístavba požiarnej zbrojnice (schválená 
dotácia)

Za mňa hovoria výsledky, nie slová.
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Spoločne sa uchádzame o Vašu dôveru
Podporujeme program nezávislého kandidáta na starostu Dušana Štadániho

Beáta Badibangová, SaS, OĽaNO
Pracujem na Žilinskej univerzite a viac ako 20 rokov som členkou ochot-
níckeho divadla v Strečne. Mám za sebou prvé obdobie ako poslankyňa 
obecného zastupiteľstva a som členkou kultúrnej komisie pri VÚC. Nemys-
lím si o sebe, že zmením svet, no pokúsim sa zmeniť aspoň veci v mojej 
komunite, na ktoré mám dosah. Môj štýl je slušnosť a poctivá práca.

Samuel Beháň, SaS, OĽaNO
Zasadzoval som sa o vybudovanie detského ihriska, inicioval som pravidel-
né organizovanie detských divadielok a spoluorganizujem pravidelný bazá-
rik detských a nepotrebných vecí. Už dlhodobo sledujem prácu obecného 
zastupiteľstva a pravidelne sa zúčastňujem jeho zasadnutí. Chcel by som 
sa venovať ďalšiemu rozvoju kultúrnych podujatí, rozširovať možnosti spo-
ločenského vyžitia a upevňovať miestnu komunitu so zameraním na deti, 
mládež a mladé rodiny.

Ing. Andrea Ďurišková, Nezávislá kandidátka
Momentálne pracujem vo veterinárnej nemocnici v Žiline. Vo voľnom čase 
strihám psíkov. Tejto činnosti sa venujem 9 rokov. Mojou srdcovou záleži-
tosťou je moja rodina, priatelia a samozrejme zvieratá.

Ing. Július Ilovský, SaS, OĽaNO
Už takmer 8 rokov spolupracujem s Dušanom Štadánim ako riaditeľ OPS 
Strečno. Dušana poznám ako čestného a pracovitého človeka, pre ktorého 
je naša obec nadovšetko, vrátane osobného života. Preto chcem ako posla-
nec obecného zastupiteľstva a člen jeho tímu prispieť svojimi skúsenosťami 
na realizácii projektov, ktoré naďalej zveľadia obec a život v nej.

Marián Praták, Nezávislý kandidát
Momentálne pracujem ako generálny manažér v spoločnosti KB Agen-
tur.s.r.o. Mnohí z Vás ma poznáte, či už z kostola sv. Žofi e v Strečne ako 
speváka, ako predsedu Rady školy pri ZŠ SNP Strečno, aj ako člena Ľudo-
vej hudby Parta zo Strečna. Do obecného zastupiteľstva kandidujem prvý-
krát. Moje doterajšie skúsenosti s riadením spoločnosti a záujem o kultúru, 
chcem pretaviť do pomoci obci Strečno, ďalej napredovať a rozvíjať sa tým 
správnym smerom.

Ing. Michal Trnovec, SaS, OĽaNO
Mám vyštudovanú environmentálne inžinierstvo ale profesionálne sa venu-
jem stavebnému skúšobníctvu. Obci viem ponúknuť svoje vedomosti z ob-
lasti ochrany životného prostredia a stavebníctva.
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Samuel Zajac č. 25
nezávislý kandidát na poslanca 

V minulosti som pre našu obec zabezpečil cez nadáciu KIA Pontis 
a Nadáciu KIA následovné projekty, ktoré prispeli k zlepšeniu života v našej obci
Rok 2014 - Materiálna podpora DFS Hájovček
                 Bezbariérový vstup do ZŠ
Rok 2015 - Bezbariérový chodník k outdoorovej 
                 fi tness zóne
Rok 2016 - Dopravné ihrisko v obci Strečno

V súčasnosti sa aktívne angažujem v Rade školy, Rade rodičov
v rybárskom zväze a som členom bowlingového klubu. 
V budúcnosti chcem naďalej pomáhať obci aby sme 
napredovali, rozvíjali sa, tak, aby naši rodičia, deti 
a všetci obyvatelia boli spokojní a šťastní.

Ing. Radovan Martinček
nezávislý kandidát na poslanca

Zoznam mojich priorít:
Podpora rozvojových programov zameraných 
na mladé rodiny (bývanie, oddychové zóny, spoločenské
a kultúrne akcie )

Bezpečnosť na cestách a chodníkoch v obci - výučba
dopravnej výchovy v škôlke, škole a v klube dôchodcov 

Čistota verejných priestorov - voľný pohyb domácich 
zvierat, venčenie psov 

Pomoc pri zriadení Klubu pre žiakov a študentov

Marek Hanuljak
nezávislý kandidát na poslanca

Rozhodol som sa kandidovať za poslanca OZ ako nezávislý kandidát. 
Chcem zastupovať občanov Strečna na pôde obecného zastupiteľstva
a tam hájiť a presadzovať ich záujmy. 

Moje priority sú:
- priblížiť komunikáciu  občanov a obecného zastupiteľstva
- vyriešiť problém parkovania na obecných cestách Strečna
- chcem byť nápomocný pri riešení problémov obce
- vytvoriť priestor pre individuálnu bytovú výstavbu, 
  vybudovať bytovky v oblasti Radinové
- dobudovanie cyklotrasy po most s Nezbudskou Lúčkou
- zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v Strečne

6
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  KATARÍNA BUCHTOVÁ, rod. Belicová
   nezávislý kandidát do obecného zastupiteľstva

Prvý impulz, prečo som sa rozhodla kandidovať ako poslankyňa do 
obecného zastupiteľstva, som dostala práve od ľudí v mojom okolí, ktorí 
ma poznajú a poznajú moju prácu.  Taktiež z dôvodu, že nie je mi ľa-
hostajný život v našej obci. Moje korene siahajú hlboko do minulosti na-
šej obce a tak to aj cítim. Som hrdá strečnianka, plná elánu, nových ná-
padov a hlavne pripravená pracovať pre všetkých ľudí našej obce. Mám 
29 rokov, som vydatá a mám dve dcéry. Vyštudovala som Žilinskú uni-
verzitu, Fakultu bezpečnostného inžinierstva, v odbore Záchranné služ-
by. Zaujímam sa o problematiku protipožiarnej bezpečnosti stavieb, z 
hľadiska požiarnej prevencie. Zároveň som držiteľkou osvedčenia o od-
bornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany vy-
dané MV SR. Momentálne pracujem na Okresnom úrade v Žiline - od-
bore starostlivosti o životné prostredia, úseku štátnej vodnej správy, na 
pozícii odborný radca. Som aktívna členka DHZ v Strečne, kde pôsobím 
ako referent mládeže. V tomto školskom roku sa nám podarilo otvoriť 
krúžok Mladý hasič, ktorý navštevuje spolu 18 detí. Hasiči majú v na-
šej obci dlhoročnú históriu. Môj starý otec bol sám dlhoročným členom 
DHZ Strečno, a aj z tohto dôvodu by som chcela byť jeho nasledovníčkou, 
v tejto užitočnej dobrovoľnej činnosti.  Som mladý človek, ktorý žije ak-
tívne v našej obci a chce podporovať veci, ktoré budú pre nás obyvateľov 
prospešné a preto sa uchádzam o Váš hlas v nadchádzajúcich voľbách.

.... dajme šancu mladým

...moja práca pre Vás zmysel má...
Milí priatelia,
ako poslankyňa obecného zastupiteľstva v Strečne 
pôsobím už druhé volebné obdobie. Pomáham ob-
čanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a zdra-
votnej situácii.
Chcem Vás opäť poprosiť o podporu pri nasledujú-
cich voľbách, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018. 
Už niekoľko rokov sa venujem športovým aktivitám 
s  deťmi a  mládežou. S  ďalšími minikárovými nad-
šencami v obci sme založili Minikárový klub Strečno 
a aj v roku 2018 máme s našimi strečnianskymi pre-
tekármi krásne úspechy, kde sú dvaja jazdci Majstri 
Slovenska a najmladší z  klubu skončil na druhom 
mieste.
Prioritou je presadiť schválenie návrhu Komunitné-
ho plánu obce na zefektívnenie sociálnych služieb 
v obci tak, aby zodpovedali potrebám všetkých oby-
vateľov.
V rámci terénnych sociálnych služieb je aj zriadenie 
absentujúcej domácej opatrovateľskej služby v obci. 
Je veľa rodín, kde sa deti chcú postarať o svojich ro-
dičov a blízkych a aspoň z časti im vrátiť to, čo dostá-
vali už od útleho detstva a to vidím v opatrovateľskej 
službe, kde budú chodiť opatrovateľky priamo do 
domácností. Umožnime, aby naši rodičia, starí rodičia 
a príbuzní mali možnosť prežiť dôstojnú jeseň života 
v domácom prostredí.
Ponúkam pomoc, radu a usmernenie.

Ďakujem za podporu
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Informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávy obce Strečno sa konajú v sobotu 
10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
Pre jeden volebný obvod sú zriadené dva volebné okrsky. 
Okrsok č.1: Sála kultúrneho domu Strečno 
Okrsok č.2: Jedáleň kultúrneho domu Strečno
Volí sa starosta a 9 poslancov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Strečno

1. Dušan Ďurčo, Mgr., 48 r., IT manažer, Slovenská národná 
strana
2. Anna Mojtová, 68 r., dôchodkyňa, Most – Híd
3. Dušan Štadáni, Bc., 47 r., starosta obce, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Strečne

1. Beáta Badibangová, 47 r., sekretárka, Sloboda a Solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
2. Samuel Beháň, 37 r., SZČO, Sloboda a Solidarita, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
3. Katarína Buchtová, Ing., 29 r., odborný radca, nezávislá 
kandidátka
4. Dušan Ďurčo, Mgr., 48 r., IT manažer, Slovenská národná 
strana
5. Andrea Ďurišková, Ing., 29 r., veterinárny asistent, nezávis-
lá kandidátka
6. Marek Hanuljak, 41 r., elektromechanik, nezávislý kandidát
7. Július Ilovský, Ing., 51 r., riaditeľ Obecného podniku služieb 
Strečno s. r. o., Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano)
8. Radovan Martinček, Ing., 43 r., stavebný inžinier, nezávislý 
kandidát

9. Branislav Meliš, Ing., 36 r., statik stavebných konštrukcií, 
Slovenská  národná strana
10. Anna Mojtová, 68 r., dôchodkyňa, Most – Híd
11. Gustáv Muráň, 70 r., dôchodca, Smer – sociálna demok-
racia
12. Peter Oberta, 46 r., technický pracovník, Slovenská národ-
ná strana
13. Monika Obertová, Mgr., 43 r., asistent úseku dopr. techno-
lógií, Smer – sociálna demokracia
14. Marián Praták, 38 r., Generál manager KB agentur s. r. o., 
nezávislý kandidát
15.  Roman Praták, 50 r., mechanik koľajových vozidiel, Slo-
venská národná strana
16. Martin Rendár, 23 r., stavebný tesár, Smer – sociálna de-
mokracia
17. František Repák, 49 r., riadiaci pracovník, Smer – sociálna 
demokracia
18. Katarína Repáňová, Ing., 52 r., správca hradu, Slovenská 
národná strana
19. Martin Samec, JUDr., 28 r., advokátsky koncipient, nezá-
vislý kandidát
20. Dana Sokolovská, Ing., 57 r., samostatný odborný radca, 
Slovenská národná strana
21. Dušan Štadáni, Bc., 47 r., starosta obce, nezávislý kandidát
22. Iveta Tarabová, Mgr., 27 r., psychologička, Slovenská ná-
rodná strana
23. Pavol Tavač, 55 r., zamestnanec školy, Slovenská národná 
strana
24. Michal Trnovec, Ing., 36 r., skúšobný technik, Sloboda 
a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
25. Samuel Zajac, 42 r., hlavný majster, nezávislý kandidát

Voľby do orgánov samosprávy obce
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Obecné zastupiteľstvo

Zasa klopú na dvere. Vianoce! Ľudí 
sa zmocňuje sviatočná nálada, 

pokoj a  láska. Úcta k  rodine nadobú-
da v tento čas hlbší rozmer a ožíva vie-
ra v  zázraky. Pozastavme sa v  tieto dni 
a porozmýšľajme o  tom, ako sa zriecť 
okázalosti či zbytočne drahých a možno 
neužitočných darčekov. Pred blízkymi 
sa nevystatujme peňažnou hodnotou 
darov. Zato buďme štedrí pri rozdávaní 
lásky, našej pozornosti a  porozumenia. 
Staňme sa v duši opäť deťmi a úprimne 
sa tešme z  každej maličkosti, z  každé-
ho úprimného úsmevu či podanej po-
mocnej ruky. Zabudnime na nezhody 
a udobrime sa. Nezabúdajme na ľudskosť 
a toleranciu. Buďme vďační za všetko, čo 
nás postretlo.Spomeňme si na blízkych, 
ktorí už nesedia s nami za štedrovečer-
ným stolom, no v našich srdciach budú 
navždy. Prežime podmanivú vianočnú 
atmosféru umocnenú láskou, šťastím, 
pokojom a nádejou.Veď každý človek s 
vďakou prijíma teplé ľudské slovo, po-
hladenie či pohľad a svet sa zrazu stáva 
krajším. Človek by sa mal vedieť tešiť zo 
šťastia toho druhého, svojím postojom a 
činmi vyjadriť úprimný vzťah k životu a 
k ľuďom. Buďme jednoducho bezdôvod-
ne dobrí jeden k druhému.

V  tomto sviatočnom čase chcem vy-
jadriť svoju vďačnosť všetkým zložkám, 
ktoré pôsobia v  našej obciiobčanom, 
ktorí sa akoukoľvek formou zapojili do 
kultúrneho, spoločenského či športové-
ho diania v obci a prispeli tak k úspešné-
mu a príjemne prežitému roku.  Prajem 
nám všetkým vnútornú silu, stály zmysel 
pre radosť z malých i veľkých vecí života. 
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a pote-
šenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu 
srdcu.

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Čas vianočný Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody 

v kruhu každej rodiny. 

A nastávajúci rok nech Vám prinesie 

veľa zdravia, šťastia 

a splnenie všetkých prianí.

redakcia Strečnianskeho hlásnika

Dňa 10.12.2018 sa uskutočnilo Usta-
novujúce zasadnutie OZ. Zúčastnení: 
starosta obce, poslanci OZ : p. Beáta 
Badibangová, Ing. Andrea Ďurišková, p. 
Marek Hanuljak, Ing. Július Ilovský, Mgr. 
Monika Obertová, p. Peter Oberta, Ing. 
Dana Sokolovská, p. Pavol Tavač, hlavný 
kontrolór obce p.Peter Lingeš, zapisova-
teľka: Ing. Ivana Tavačová.

Hostia: podľa prezenčnej listiny
Bod č.1 Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Šta-

dáni privítal všetkých prítomných na 
ustanovujúcom zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva v  Strečne po komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnili 10.11.2018.

Zdôraznil, že dnešný program bol pri-
pravený v  zmysle Metodického návodu 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
zo dňa 16.11.2018 pre obce na zabezpe-
čenie ustanovujúcich zasadnutí obec-
ných zastupiteľstiev a uviedol, že v dňoch 
21.11.2018 a 5.12.2018 sa uskutočnili 
pracovné stretnutia novozvolených po-
slancov OZ, ktoré predchádzali ustano-
vujúcemu zastupiteľstvu. 

Pozvánka na zasadnutie bola zverejne-
ná aj na úradnej tabuli a webovej stránke 
obce 3 dni pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva. O konaní ustanovujúceho 
zasadnutia OZ boli informovaní aj obča-
nia prostredníctvom miestneho rozhlasu.

K  bodu č.1a): Určenie zapisovateľov 
a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za zapisovateľku zá-
pisnice Ing. Ivanu Tavačovú a  za overo-
vateľov zápisnice Ing. Júliusa Ilovského a 
Ing. Danu Sokolovskú .

K bodu č. 1b): Oznámenie výsledkov vo-
lieb do orgánov samosprávy obce a odo-
vzdanie osvedčení o  zvolení novozvole-
nému starostovi a  poslancom obecného 

zastupiteľstva
Predseda miestnej volebnej komisie, 

Ján Repák ml., oboznámil prítomných 
so správou o  výsledkoch komunálnych 
volieb konaných v  obci Strečno dňa 
10.11.2018.

Na základe zápisnice miestnej volebnej 
komisie boli výsledky volieb na post sta-
rostu obce nasledovné:
Za starostu obce bol zvolený:
1  Dušan Štadáni, Bc., NEKA 764
Poradie ďalších kandidátov podľa počtu 
získaných hlasov.
2 Dušan Ďurčo, Mgr., SNS 552
3 Anna Mojtová, Most-Híd 26
Výsledky volieb na post poslanca do 
Obecného zastupiteľstva v Strečne: 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslan-
cov OZ v poradí podľa počtu získaných 
hlasov:
1 Beáta Badibangová, SaS, Oľano 713
2 Peter Oberta, SNS  670
3 Monika Obertová, Mgr., SMER 609
4 Dušan Ďurčo, Mgr., SNS  591
5 Dušan Štadáni, Bc., NEKA 572  
6 Dana Sokolovská, Ing., SNS 486
7 Andrea Ďurišková, Ing., NEKA 453
8 Július Ilovský, Ing., SaS, Oľano 431
9 Marek Hanuljak, NEKA  398
Náhradníci za poslancov obecného za-
stupiteľstva: 
1 Pavol Tavač, SNS  386
2 Samuel Zajac, NEKA  377
3 Branislav Meliš, Ing., SNS  375
4 Marián Praták, NEKA  368
5 Martin Samec, JUDr., NEKA 344
6 Katarína Buchtová, Ing., NEKA 315
7 Roman Praták, SNS  312
8 Katarína Repáňová, Ing., SNS 296
9 Michal Trnovec, Ing., SaS, Oľano 279
10  Iveta Tarabová, Mgr., SNS 275
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11 Samuel Beháň, SaS, Oľano 265
12 Gustáv Muráň, SMER  220
13 Radovan Martinček, Ing., NEKA 186
14 Anna Mojtová, Most-Híd 113
15 Martin Rendár, SMER  102
16 František Repák, SMER  62
   odvolaný politickou stranou

Poslanci výsledky volieb berú na vedo-
mie.

K bodu č. 1c):  Zloženie sľubu novozvo-
leného starostu obce, prevzatie insígnie 
a  prevzatie vedenia ustanovujúceho za-
sadnutia novozvoleným starostom.

Bc. Dušan Štadáni zložil zákonom pred-
písaný sľub a prevzal osvedčenie o zvole-
ní za starostu obce Strečno.

K bodu č. 1d):  Zloženie sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva

Predseda miestnej volebnej komisie p. 
Ján Repák ml. prečítal za všetkých zvole-
ných poslancov OZ zákonom predpísaný 
sľub poslanca. Zvolení poslanci, okrem p. 
Mgr. Dušana Ďurču, ktorého neprítom-
nosť bola ospravedlnená, zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca. 

Neprítomný poslanec Mgr. Dušan Ďur-
čo zloží sľub poslanca na najbližšom za-
sadnutí OZ.

Keďže funkcia poslanca je nezlučiteľná 
s  funkciou starostu, Bc. Dušan Štadáni 
uvoľnil mandát poslanca pre 1.náhradní-
ka, p. Pavla Tavača.

K bodu č.1e):Vystúpenie novozvoleného 
starostu

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni pred-
niesol poslancom a prítomným občanom 
obce príhovor, v  ktorom sa poďakoval 
voličom za podporu v komunálnych 
voľbách a  zagratuloval novozvoleným 
poslancom.  Starosta vyjadril presvedče-
nie, že spoločnými silami budú vytvárať 
vhodné podmienky života v obci k spo-
kojnosti všetkých. 

Starosta obce privítal hosťa Ing. Milana 
Laurenčíka, poslanca NR SR a podpred-
sedu Žilinského samosprávneho kraja 
Ing.  Milana Laurenčíka, ktorý poďako-
val za pozvanie, zagratuloval p. starostovi 
k znovuzvoleniu, predstavil svoju pozíciu 
na VÚC a spomenul, že bude nápomocný 
obci. Všetkým menovaným (starostovi a 
poslancom OZ) drží palce, želá veľa po-
chopenia a kompromisov v nasledujú-
com období.

Poslanci vystúpenie starostu a vystúpe-
nie poslanca NR SR berú na vedomie.

Následne starosta obce skonštatoval, že 
OZ je uznášania schopné.

Bod č.2: Schválenie programu ustano-
vujúceho zasadnutia obecného zastupi-
teľstva

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni pred-
ložil program ustanovujúceho zasadnutia 
novozvoleného OZ.

Poslankyňa Mgr. Monika Obertová na-
vrhla vyňať bod č. 11 (schválenie progra-
mového rozpočtu na r. 2019 s výhľadom 
na r. 2020 a 2021) a preložiť ho na schvá-
lenie do riadneho zastupiteľstva. Násled-
ne dal starosta  za uvedený návrh zmeny 
programu hlasovať:

Hlasovanie: za-1, proti-4, zdržal sa-3, 
neprítomní-0.

Poslanci pozmeňujúci návrh na predlo-
žený program so zmenou neschválili.

Bod č. 3: Poverenie poslanca obecné-
ho zastupiteľstva, ktorý bude oprávne-
ný zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v  súlade so znením § 12 
zákona o obecnom zriadení

Starosta obce navrhol poslankyňu OZ 
Mgr. Moniku Obertovú oprávnením zvo-
lávať a  viesť zasadnutia obecného zastu-
piteľstva v prípade, že starosta alebo zá-
stupca starostu nezvolá zasadnutie OZ na 
podnet skupiny poslancov a dal hlasovať. 
Hlasovanie: 7-0-1-0.  

Bod č. 4:  Určenie mandátovej komisie
Starosta obce Strečno navrhol zloženie 

mandátovej  komisie:
    1. Marek Hanuljak
    2. Ing. Dana Sokolovská
Poslanci berú určenie mandátovej ko-

misie na vedomie.
Bod č. 5: Schválenie poslanca zastupi-

teľstva, ktorý bude poverený sobášením 
v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. 
o rodine

Na základe dohody medzi poslancami 
bola určená ako sobášiaca pre volebné 
obdobie 2019-2022 pani Beáta Badiban-
gová. Za uvedený návrh dal starosta obce 
hlasovať. Hlasovanie: 7-0-1-0.

Bod č. 6: Zriadenie komisií,  voľba ich 
predsedov

Starosta obce predložil návrh na zriade-
nie komisií, ktoré budú pracovať pri OZ, 
ako poradné orgány starostu obce:

1. Komisia výstavby, územného pláno-
vania  a rozvoja podnikania.

2. Komisia pre správu obecného majet-
ku, rozpočtu a financií.

3. Komisia kultúry, školstva a športu
4. Komisia pre ochranu verejného po-

riadku
5. Komisia pre sociálne veci
6. Komisia životného prostredia
7. Komisia na ochranu verejného záuj-

mu pri výkone verejnej funkcie
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na 

zriadenie komisií.Hlasovanie: 8-0-0-0.
Následne starosta obce dal hlasovať 

o predsedoch jednotlivých komisií:

1. Komisia výstavby, územného plánova-
nia a rozvoja podnikania

Predseda komisie - Ing. Sokolovská 
Dana. Hlasovanie: 7-0-1-0.

2. Komisia pre správu obecného majetku, 
rozpočtu a financií

Predseda komisie - Mgr. Dušan Ďurčo
O tejto komisii sa nehlasovalo, nakoľko 

Mgr. Dušan Ďurčo bol neprítomný. 
3. Komisia kultúry, školstva a športu
Predseda komisie - p. Beáta Badibango-

vá. Hlasovanie: 7-0-1-0.
4. Komisia pre ochranu verejného po-

riadku
Predseda komisie - Ing. Július Ilovský
Hlasovanie: 7-0-1-0.
5. Komisia pre sociálne veci
Predseda komisie - Mgr. Monika Ober-

tová. Hlasovanie: 7-0-1-0.
6. Komisia životného prostredia
Predseda komisie - p. Pavol Tavač
Hlasovanie:  7-0-1-0.
7. Komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejnej funkcie
Predsedu komisie - Marek Hanuljak
Hlasovanie:  7-0-1-0.
Bod č.7:Zriadenie poslaneckých obvo-

dov a ich zastupovanie
Starosta obce predniesol návrh na zria-

denie poslaneckých obvodov a ich zastu-
povanie:

• p. Beáta Badibangová: Za záhradami 
časť I., Kamenná

• p. Pavol Tavač:  Sokolská časť II., Špor-
tová, Nábrežná

• Marek Hanuljak: Školská, 26. apríla
• p. Peter Oberta: 28. októbra, M.Ilov-

ského
• Mgr. Monika Obertová: 1.mája, Čsl. 

brigády
• Ing. Andrea Ďurišková: Za záhradami 

časť II., Lipová
• Ing. Dana Sokolovská: Mládeže, Zá-

hradná
• Ing. Július Ilovský: Hradná, Lesná, 

SNP, Kováčska
Hlasovanie: 8-0-0-0.
Vzhľadom na neprítomnosť Mgr. Du-

šana Ďurču  poslanecký obvod: Zlatné, 
Sokolská časť I., Partizánska, Cintorínska 
a Fr. partizánov, sa bude hlasovať na ďal-
šom OZ.

Bod 8:  Informácia starostu o poverení 
zástupcu starostu

Starosta informoval, že počas jeho ne-
prítomnosti ho bude v plnom rozsahu za-
stupovať poslankyňa OZ  p. Beáta Badi-
bangová, ktorú určil za svoju zástupkyňu. 
Poslanci uvedené poverenie starostu berú 
na vedomie.

Bod 9:  Schválenie platu starostovi 
obce

Mzdová účtovníčka predniesla zmenu 
platu starostu v zmysle platného zákona.

P. Beáta Badibangová podala návrh, aby 

»  Pokračovanie z 1. strany
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starostovi zostalo 35% navýšenie platu 
vzhľadom na to, že funkcie starostu sa ne-
ujíma ako nováčik. Ing. Dana Sokolovská 
navrhla zvýšenie platu o 25% vzhľadom 
na to, že starosta plánuje  funkciu zástup-
cu starostu na úväzok v plnom rozsahu. 
Starosta s návrhom Ing. Dany Sokolov-
skej súhlasil a následne dal za predlože-
ný návrh poslankyne hlasovať. Poslanci 
schválili 25% - né navýšenie základného 
platu starostovi obce Strečno. Hlasova-
nie: 8-0-0-0.

Bod 10: Schválenie 7. zmeny rozpočtu 
za rok 2018

Starosta obce informoval poslancov o 7. 
zmene rozpočtu na rok 2018, ktorá bola 
prehodnotená na zasadnutí s predsedom 
finančnej komisie, poslancami a hlavným 
kontrolórom obce p. Petrom Lingešom 
dňa 21.11.2018. Následne dal starosta 
hlasovať za schválenie 7. zmeny rozpočtu 
za r. 2018. Hlasovanie: 8-0-0-0.

Bod 11: Schválenie programového 
rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na r. 
2020, 2021

A) Starosta obce oboznámil prítomných 
s návrhom programového rozpočtu obce 
na rok 2019, r.2020 a r.2021. Rozpočet bol 
dňa 21.11.2018 na pracovnom stretnutí 
s poslancami, s kontrolórom obce a  sta-
rostom zostavený a následne uverejnený 
na úradnej tabuli a webovej stránke obce 
Strečno. Zároveň uviedol, že na obecný 
úrad boli doručené 3 žiadosti o  úpravu 
rozpočtu na r. 2019 a dal priestor na ob-
jasnenie:

• MŠ Strečno - zo dňa 5.12.2018 – úpra-
va rozpočtu o sumu 10 000 € na plánova-
nú rekultiváciu areálu MŠ (chodníky pri 
vstupe do MŠ a školskej jedálne, oplote-
nie MŠ, terénne úpravy pozemku MŠ a 
rekonštrukcia pieskoviska)

Pani riaditeľka Žofia Rajniaková vy-
svetlila, že vzhľadom na prebehnutú re-
konštrukciu kuchyne, jedálne, elektriky 
a zateplenia ostal pozemok rozbitý a tiež 
oplotenie potrebuje rekonštrukciu. Sta-
rosta oznámil, že oplotenie zo strany cin-
torína je plánované aj zahrnuté v rozpoč-
te, ale že skôr by bolo potrebné dorobiť 
sociálne zázemie pre upratovačky, izolač-
nú miestnosť a podlahy v triedach a tiež 
treba vyriešiť vstup do MŠ.

• Inštitút zdravého vývinu, občianske 
združenie, ktoré je zriaďovateľom Cen-
tra pedagogicko-psychologického pora-
denstva, podalo dňa 27.11.2018 žiadosť 
o zvýšenie dotácie z 54 000 Eur na 70 000 
Eur z dôvodu poskytnutia odborných 
služieb klientom školského zariadenia, 
posilnením miesta psychológa s  pravi-
delným výkonom práce priamo v sídle ZŠ 
Strečno.

• FK Strečno - zo dňa 5.12.2018 - pre-
hodnotenie a  úpravu navrhovanej výšky 

rozpočtu z 20  000  Eur na plánovanú a 
požadovanú čiastku 21 150 Eur. 

Predseda FK Strečno - Ing. Róbert Be-
nedig  prezentoval podrobnú činnosť  
futbalového klubu, jeho príjmy a výdaje 
počas roku 2018. Uviedol, že navýšenie 
prostriedkov žiada len o čiastku, ktorá sa 
dvíha každoročne na platby futbalovému 
zväzu za činnosť rozhodcov. 

O možnosti požadovaných zmenách sa 
kontrolór obce vyjadril, že ak bude, tak 
ako bolo deklarované zo ZMOS-u Slo-
venska, očakávaný výnos dane z príjmov 
fyzických osôb zvýšený o 13,3% rozdele-
ný na obce a mestá, bude sa o zmenách 
rozpočtu rokovať v  priebehu nasledujú-
ceho rozpočtového roka.

Možnosť požadovaných zmien rozpočtu 
v rámci roka berú poslanci na vedomie.

B) Hlavný kontrolór obce p. Peter Lin-
geš, predniesol stanovisko k navrhované-
mu rozpočtu obce a predniesol jednotlivé 
body uznesenia. Rozpočet obce Strečno 
pre rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, 
v príjmovej časti aj výdavkovej časti je vo 
výške: 2 068 840,- EUR, ktorý bol  spra-
covaný v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, všeobecne záväzný-
mi nariadeniami a internými predpismi 
obce Strečno. Návrh rozpočtu bol verejne 
sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 
v zákonom stanovenej lehote, t.j. najme-
nej 15 dní pred jeho schválením. Kontro-
lór obce Strečno navrhol v  zmysle § 11 
ods. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. 
o  obecnom zriadení v  znení neskorších 
predpisov a § 14 ods. 2 zákona o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprá-
vy zmocniť starostu obce p. Bc. Dušana 
Štadániho vykonať zmeny programového 
rozpočtu v rozsahu 10 000 €, na základe 
rozpočtového opatrenia starostu obce 
a nesmú narušiť vyrovnanosť rozpočtu 
obce. Vykonané zmeny musia byť schvá-
lené uznesením Obecného zastupiteľstva 
obce Strečno. Kontrolór obce predložil aj 
plán kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra obce Strečno na prvý polrok 2019. 
Kontrolór navrhuje uložiť povinnosť 
ekonómovi obce vykonávať v  priebehu 
celého roka 2019 sledovanie rozpočto-
vého hospodárenia obce s rozpočtovými 
prostriedkami podľa osobitných predpi-
sov, zmien programového rozpočtu obce 
a schválené rozpočtové opatrenia.

Následne vyzval starosta obce po-
slancov OZ, aby hlasovali za schválenie 
programového rozpočtu na r. 2019 s vý-
hľadom na roky 2020 a 2021 a za ostatné 
body uznesenia, tak ako boli hlavným 
kontrolórom obce prednesené a  predlo-
žené. Hlasovanie: 7-0-1-0.

Bod 12: Príkaz na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku, záväzkov a roz-
dielu majetku a záväzkov v r. 2018

Starosta obce informoval prítomných 
poslancov o potrebe vykonať v zmysle 
zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov riadnu in-
ventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2018 v klasi-
fikácii: hmotný majetok, nehmotný ma-
jetok, ceniny, pokladňa, bankové účty, 
zásoby, záväzky a  pohľadávky. Následne 
vydal príkaz na zriadenie ústrednej in-
ventarizačnej komisie /UIK/, dielčích 
inventarizačných komisií na úseku OÚ, 
OPS s. r. o., ZŠ, MŠ a ŠJ  a na určenie ich 
predsedov a členov. Poslanci predložený 
príkaz vzali na vedomie a oboznámenie 
odobrili svojimi podpismi. 

Bod č.13: Rôzne
• Výzva „bowling“ Strečno
V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí uverejnila obec v novi-
nách obce Strečno – Strečniansky hlásnik 
č. 5/2018 oznam o možnosti prenájmu 
prevádzky bowlingu v miestnej telocvič-
ni. Záujemcovia mali možnosť zasielať 
ponuky na Obecný úrad v Strečne do 
30.11.2018.

Do tohto termínu bola obdržaná len 1 
obálka, ktorá obsahovala žiadosť p. Sa-
muela Zajaca a p. Silvestra Košíka, kde 
vysvetľujú, že ako nadšenci bowlingu 
majú záujem založiť Miestny bowlingový 
klub Strečno, ktorý by získané finančné 
prostriedky investoval do aktivít, zveľa-
ďoval by priestory prenájmu, reprezento-
val by obec v bowlingu.

Na základe uvedeného, ako aj to, že 
bola doručená len jedna žiadosť, staros-
ta dal návrh na hlasovanie za poskyt-
nutie bowligových priestorov do nájmu 
pre zakladajúce sa občianske združenie 
Miestny bowlingový klub s tým, že ďalšie 
podmienky budú dohodnuté až po zare-
gistrovaní sa, ako občianskeho združenia 
na MV SR. Hlasovanie: 8-0-0-0.

• Žiadosť o predĺženie prenájmu nebyto-
vých priestorov - kaderníctvo Nika (p. An-
drea Halušková)

Dňa 28.11.2018 bola na obec doručená 
žiadosť p. Haluškovej o predĺženie pre-
nájmu nebytových priestorov v budove 
MŠ, nakoľko jej bolo oznámené ukonče-
nie nájomnej zmluvy k 31.12.2018. Ria-
diteľka MŠ p. Žofia Rajniaková vysvet-
lila, že z  dôvodu nedostatku skladových 
priestorov, sa rozhodla  ukončiť zmluvu. 
Starosta obce konštatoval, že nakoľko 
toto rozhodnutie je v  plnej kompetencii 
štatutára MŠ – riaditeľky, p. Žofie Rajnia-
kovej, poslanci OZ berú rozhodnutie na 
vedomie.

• Vyžiadanie podkladov k výstavbe 
miestnej komunikácie na Kováčskej ulici- 
Jarmila Beháňová a PhDr. Róbert Beháň

Dňa 29. mája 2018 bol obci doručený 
Pokračovanie na 4. strane »
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list vo veci nesúhlasu vydania dodatočné-
ho povolenia pre stavebníka Alfonza Klo-
cáňa na stavbu „Rodinný dom, prípojka 
NN, vodovodná a kanalizačná prípojka“ 
z dôvodu neoprávneného záberu čas-
ti pozemkov dotyčných navrhovateľov. 
Dňa 19.10.2018 obec podala žiadosť na 
Okresný úrad, odbor katastrálny v Žiline 
o prešetrenie zakreslenia pozemkov do-
tknutých parciel. Zatiaľ na obec nebola 
doručená žiadna odpoveď.

Dňa 6.11.2018 bola p. Beháňovou a  p. 
Beháňom na obec doručená žiadosť 
o  sprístupnenie informácií ohľadom za-
bratia, predaja  pozemkov pod miestnu 
komunikáciu –Kováčska ul., a následné-
ho odpredaja obecného majetku manžel-
ke vtedajšieho starostu Alfonza Klocáňa. 
Dňa 7.12.2018 bola na obec doručená 
opätovne žiadosť o sprístupnenie infor-
mácií, v  ktorej sa dožadujú konkrétnej-
ších vecí ohľadom predaja obecného 
majetku, kto podpisoval zmluvu za obec. 
Táto žiadosť bola doručená na Obecný 
úrad Strečno, poslancom obce Strečno 
a aj NR SR.  Žiadosť je momentálne v štá-
diu spracovania. Poslanci OZ sa s infor-
máciou o podanej žiadosťou oboznámili 
na ustanovujúcom zasadnutí a berú ju na 
vedomie.

• Sťažnosť o neoprávnene zabratý poze-
mok a neoprávnenú stavbu na tomto po-
zemku - Ján Kučera - parcela E807/1 LV 
2833

Dňa 7.12.2018 bola obci doručená sťaž-
nosť p. Kučeru, kde sa sťažuje, že na jeho 
pozemku boli podniknuté vymeriavacie 
práce a stavba bez súhlasu majiteľov. 

Starosta vysvetlil, že Územné rozhod-
nutie a stavebné povolenie na chodník, 
kanalizáciu a  osvetlenie bolo platné 
13.9.2017. K vyjadreniu danej záležitosti 
bola prizvaná aj odborná referentka sta-
vebného úradu Ing. Daniela Pošteková, 
ktorá ozrejmila postup pri líniovej stavbe 
– oznámenie formou verejnej vyhlášky 
a  ubezpečila prítomných, že všetko pre-
bieha v  súlade so stavebným zákonom. 
Pred kolaudáciou,  obec dá vyhotoviť ge-
ometrický plán a s vlastníkmi sa musí na 
základe neho vysporiadať. Uistil p. Jána 
Kučeru, že daná záležitosť sa bude riešiť 
a ospravedlnil sa za možné nedorozume-
nie v komunikácii. Poslanci OZ uvedenú 
informáciu berú na vedomie.

Bod č.14: Diskusia
• p. Ľubica Kučerová – požiadavka 

skultúrnenia zázemia pre všetky kultúr-
ne zložky(WC, dvere, treba omaľovať 
priestory), využívanie zrkadiel v sále KD 
(sú zakryté stolmi)

• p. Martin Samec – situácia na Kováč-
skej ulici – je zdevastovaná, chýba kana-
lizácia a vodovod, chýba značenie slepej 
ulice, potrebný zákaz vjazdu ťažkých áut

• p. Michal Trnovec – informácia ohľad-
ne hradného brala – aká je ďalšia etapa, 
informácia zo stavebného úradu

• p. Stanislav Kucharčík – ide zimná 
údržba ciest – treba riešiť parkovanie áut

• p. Kamila Gáborová – poukázala na 
problém s  rozhlasom na Lesnej ul. (zle 
otočené rozhlasy), navrhuje osadiť na stĺp 
do stredu cesty, Hradná ul.– pri Kolesá-
rovi je len zrkadlo, treba aj spomaľovač 
(retardér) 

• p. Ľubica Kučerová – upozornila na 
veľmi zlý stav cesty pri zastávke Melo –
nebezpečenstvo pre chodcov 

• p. Anna Tarabová – poukázala naza-
braté pozemky pod cyklotrasou a  rieše-
nia zabratia pozemkov firmou p. Haceka. 

• p. Jana Tavačová – zaujíma sa, či obec 
pripravuje ozdravovací program pre 
OPS, nakoľko od r. 2015 vykazuje stratu. 
Požiadala kontrolóra obce Strečno, aby 
spolu s valným zhromaždením pripravili 
ozdravné opatrenia.  Požiadala tiež, aby 
jej bolo zrušené splnomocnenie na pri-
hlásenie sa do účtu OPS v  sociálnej po-
isťovni. Ing. Július Ilovský odpovedal, že 
síce OPS vykazuje stratu, ale nemá žiadne 
pohľadávky voči tretím stranám, len voči 
obci Strečno. Táto pohľadávka je ešte z r. 
2010, ešte pred jeho príchodom do OPS. 
Odvtedy sa dlh voči obci znížil a  pravi-
delne sa spláca mesačnými splátkami. 
Ohľadne splnomocnenia sa vyjadril, že 
jeho platnosť sa okamžite preverí a urobí 
sa prípadná náprava.

• p. Peter Dugovič st. – sa informoval 
ohľadne futbalu – čo ak na konci roka 

budú FK chýbať finančné prostriedky – 
ako sa to bude riešiť. 

Počas diskusie aj s inými spoluobčan-
mi na tému financovania futbalu v  obci 
došlo k incidentu, kde poslanec p. Pavol 
Tavač pri návrate do sály zozadu napadol 
– (udrel fackou) sediaceho p. Mareka Bu-
kovinského, ktorý sa v tom čase na stranu 
poslancov, ktorí nesúhlasili s navýšením 
rozpočtu pre FK Strečno vyjadril hrubým 
a vulgárnym spôsobom.  Tento incident 
spôsobil slovnú roztržku menovaného 
poslanca a  ľudí účastných na rokovaní 
OZ. Starosta musel niekoľkokrát slov-
ne zasiahnuť napomenutím poslanca aj 
prítomných občanov a následne vyhlásil 
ukončenie diskusie. Vyzval zapisovateľku 
na prečítanie uznesení 1. ustanovujúceho 
zasadnutia OZ.

Bod č.15: Prednesenie uznesení z 
ustanovujúceho zasadnutia OZ

Zapisovateľka Ing. Ivana Tavačová pre-
čítala uznesenia ustanovujúceho zasad-
nutia OZ

Bod č.16: Záver – ukončenie
Starosta obce sa poďakoval poslancom 

a prítomným občanom obce za účasť na 
ustanovujúcom zasadnutí OZ.  Vyjadril 
poľutovanie, že počas 1. ustanovujúceho 
OZ došlo k invektívam a hlavne to, že po-
slanec, ktorý je verejným funkcionárom, 
reagoval takýmto spôsobom.  Bol by rád, 
keby sa v  budúcnosti takáto vec neopa-
kovala. Následne poslanec p. Pavol Tavač 
prerušil starostu s vyslovením „Ja končím 
za poslanca, končím...“ Starosta sa opý-
tal čo končí. Ospravedlnil sa, ak nieko-
mu ublížil a vzápätí zopakoval, ,,končím 
s funkciou poslanca, napíšte to.“ Násled-
ne starosta schôdzu ukončil.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová
Dňa: 10.12.2018
Pozn.: celé znenie zápisnice je zverejne-

né na webovej stránke obce.

»  Dokončenie z 3. strany

Obecné zastupiteľstvo

Informácia pre občanov
V  súvislosti s  novelizáciami zákonov č. 442/2002 Z.z. o  verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a zákona č. 364/2004 Z.z.  o vodách (vodný zákon) vyplý-
vajú pre obyvateľov obce nasledovné veci:

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pri-
pojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu. 
V prípade, ak vlastník stavby akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný pripo-
jiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevy-
žaduje si to neprimerané vysoké náklady. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je 
povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 do 31. decembra 2021.

V zmysle ustanovenia § 36 ods.2,3 a 4 pri nakladaní s odpadovými vodami aku-
mulovaných vo vodotesných žumpách  a v zmysle osobitného predpisu musia byť 
tieto vody zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.  Ten, kto vykonáva odvoz 
odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. 

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o od-
voze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 najskôr od 15. septembri 2020, do 15. sep-
tembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykona-
nom po 15. septembri 2018.                     Ing. Katarína Buchtová
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Začiatok roku 2018 bol pre Obec-
ný podnik služieb Strečno, s.r.o. 

(ďalej len OPS) tak ako aj po minulé 
roky  predovšetkým v znamení zabez-
pečovania dodávky tepla pre obecný 
úrad a základnú školu a najmä zimnej 
údržby miestnych komunikácii v  obci 
Strečno ako aj niektorých areálov 
v priemyselnom parku.  Zimná údržba 
bola naša hlavná náplň až do začiatku 
mesiaca marec. 

Popri zimnej údržbe sme v  mesiaci 
február vykonali opravu chodníka pri 
budove kultúrneho domu.

Po skončení zimnej údržby sme sa 
začiatkom mesiaca marec venovali 
predovšetkým oprave telocvične. Práce 
pozostávali vo výmene starého osvetle-
nia za nové úsporné LED svietidlá ako 
aj v  oprave hádzanárskych brán, dverí 
a  oprave a vymaľovaní stien na chod-
bách a šatniach.  V druhej polovici me-
siaca marec sme začali intenzívne prá-
ce na projekte „Revitalizácia verejného 
priestoru pri kultúrnom dome v  obci 
Strečno.“ Tento projekt bol plánovaný 
do 30.5.2018  a pozostával predovšet-
kým z  vybudovania zámkovej dlažby, 
odvodnenia a  osvetlenia plochy dvora 
pri kultúrnom dome.   Napriek zmluv-
nému termínu odovzdania 30.5.2018 
sme 99% prác skončili vďaka veľkému 
nasadeniu pracovníkov OPS vo viac 
ako mesačnom predstihu. Našou am-
bíciou bolo, aby nová plocha mohla 
byť využitá pri príležitosti Behu oslo-
bodenia Strečna (29.4.) a  následného 
Majálesu (30.4.), čo sa nám aj podarilo 
naplniť.  

V   máji sme robili ešte  drobné do-
končovacie práce  na tomto projekte 
dvora pri kultúrnom dome, ale hlavne 
sme začali práce na ďalšom význam-
nom projekte tohto roku „Stavebné 
úpravy kuchyne so zázemím – MŠ 
Strečno.“ Išlo o  skutočne kompletnú 
rekonštrukciu kuchyne materskej ško-
ly so zázemím, kde ostala doslova len 
hrubá stavba, a  aj to nie celá. Menila 
sa kompletne kanalizácia, voda, elek-
trika, plyn, nové omietky, podlahy, 
dlažby, obklady, dvere, okná i  vybave-
nie ... proste všetko.  Koniec prác bol 
naplánovaný do 30.9.2018, avšak našou 
ambíciou bolo dokončiť všetky práce 
tak, aby nebol narušený začiatok no-
vého školského roku a  aby deti mohli 
nerušene nastúpiť do materskej školy 
3.9.2018.  Naplánované to bolo perfekt-
ne. Pracovať sa malo začať už v máji, po 
dohovore s  vedením materskej školy 
sme našli spôsob, ako začať práce ešte 
za prevádzky materskej školy.  Ako som 
písal, plán bol pekný, zohľadňujúci aj 
blížiace sa dovolenkové obdobie, avšak 

plán je plán a realita je realita. Podarilo 
sa nám vyhrať verejnú súťaž na realizá-
ciu projektu: „Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie Lesná ulica v Strečne“ , 
pred ktorým navyše musel byť realizo-
vaný ďalší projekt: „Strečno - Lesná uli-
ca - rozšírenie kanalizácie.“  Náročnosť 
tohto projektu spočívala predovšetkým 
v tom, že bez ohľadu na poveternostné 
podmienky bolo nutné dielo pripraviť 
tak, aby začiatkom mesiaca júl mohla 
nastúpiť fi rma, ktorá realizovala as-
faltový koberec. Kompletné dielo sme 
odovzdali v polovici mesiaca júl. 

V  mesiaci júl, najmä po dokonče-
ní prác na Lesnej ulici, sme sa naplno 
venovali projektu „Stavebné úpravy 
kuchyne so zázemím – MŠ Strečno.“  
Kvôli sklzu v harmonograme prác sme 
museli pracovať aj v nadčasových hodi-

vacie práce na multifunkčnom ihrisku.  
Koncom novembra a začiatkom  de-

cembra sme realizovali opravu zámko-
vej dlažby pre pani Katarínu Glušič-Ta-
rabovú. A v súčasnosti sa predovšetkým 
pripravujeme na zimnú údržbu, čerpá-
me dovolenky, na ktoré sme počas roku 
nemali moc času, a pripravujeme sa na 
začatie ostrej prevádzky zberného dvo-
ra v roku 2019.

 Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým 
sme sa v uplynulom roku venovali, boli 
už tradične: zabezpečenie údržby ve-
rejného osvetlenia a verejného rozhla-
su, dodávka pitnej vody, dodávka tepla, 
zimná a letná údržba, dopravné služby, 
pohrebné služby, drobné služby pre 
občanov, upratovacie služby, realizácia 
vodovodných a kanalizačných prípojok 
a  prenájom nástrojov a malej mecha-
nizácie. 

Tak ako po minulé roky aj teraz mô-
žem opäť s  potešením zhodnotiť, že 
všetci pracovníci OPS, Katarína Králi-
ková, Juraj Buchta, Vladimír Ilovský, 
Viliam Janeka, Miloš Melo, Ivan Melo, 
Jozef Melo, Peter Melo, Peter Oberta, 
Juraj Žídek, Miroslav Zajac si uvedo-
mujú dôležitosť našej hlavnej úlohy, 
ktorou je zabezpečovanie služieb pre 
potreby obce a  jej občanov k ich plnej 
spokojnosti. Nesmiem tiež zabudnúť na 
Danu Bukovinskú a Kristínu Verešo-
vú, ktoré v mesiacoch máj až september 
zabezpečovali prevádzku turistickej in-
formačnej kancelárie a  Tomáša Ober-
tu, ktorý nám významne pomohol pri 
prácach na materskej škole.

Všetkým menovaným patrí môj ne-
skonalý obdiv, úcta a  najmä vďaka za 
odvedenú prácu v roku 2018. Ďakujem 
aj ich najbližším rodinným  príslušní-
kom za toleranciu a  vytváranie rodin-
ného zázemia, aj vďaka ktorému mohli 
plniť náročné úlohy v OPS.  Moja vďaka 
tiež patrí všetkým pracovníčkam a pra-
covníkom obecného úradu Strečno za 
skutočne výbornú spoluprácu, neraz 
prevyšujúcu svojím rozsahom povin-
nosti, ktoré im ukladá pracovná náplň. 

Moje poďakovanie patrí tiež starosto-
vi obce Bc. Dušanovi Štadánimu, kto-
rý tak ako aj po minulé roky,  nám bol 
v rámci svojich možností a kompeten-
cii všemožne nápomocný. 

V neposlednej rade chcem poďako-
vať  tiež všetkým našim obchodným 
partnerom a najmä občanom Strečna 
za dôveru a spoluprácu v uplynulom 
roku 2018. 

Na záver mi dovoľte popriať Vám 
všetkým pekné a požehnané Vianoce 
a  veľa pracovných i  osobných úspe-
chov v novom roku 2019. 

Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnosti

nách,  a  to aj cez dni pracovného voľ-
na či pokoja. Náročnosť tohto projek-
tu nespočívala iba v  krátkosti času na 
jeho realizáciu. Naše práce sme naviac 
museli skoordinovať so súbežne prebie-
hajúcim projektom „Zníženie energe-
tickej náročnosti budovy MŠ Strečno“, 
s ktorým sa niektoré činnosti prekrýva-
li alebo na seba nadväzovali  a teda bolo 
nutné niektoré práce vzájomne skoor-
dinovať. Bolo to náročné, avšak najmä 
vďaka obetavosti pracovníkov OPS 
mohla začať kuchyňa fungovať pod-
ľa plánu. Koncom júla časť pracovní-
kov OPS vykonala tiež opravu výtlkov 
v  areáli fi rmy SUNGWOO HITECH 
Slovakia s.r.o. v Žiline. 

V septembri sme síce ešte uskutočňo-
vali dokončovacie práce na materskej 
škole, tieto však chod materskej školy 
ani jej kuchyne nijako významne neo-
vplyvňovali. 

V  mesiaci október sme realizovali 
opravu kotolne kultúrneho domu, kto-
rá spočívala predovšetkým vo výmene 
starých a  poruchových kotlov za po-
merne nové z materskej školy.  V tomto 
mesiaci sme tiež vybudovali schodisko 
na cintorín zo strany od Močidelného, 
čím sme zavŕšili projekt „Chodník pri 
ceste III/2087 v obci Strečno – I. etapa“ 
ešte z roku 2017.

Našou hlavnou činnosťou v  mesiaci 
november bol chodník na Sokolskej 
ulici, oprava vodovodnej prípojky pre 
športovú halu, ako aj drobné dokončo-
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Poďakovanie
Neexistuje väčšia pocta vo verejných 

službách ako slúžiť  spoluobčanom cez 
inštitút miestnej samosprávy. Nie je 
väčšou odmenou za prácu v tejto sfére 
akoopätovné zvolenie. Ďakujem  všet-
kým občanom, ktorí v  novembri prišli 
k volebným urnám a svojím hlasom mi 
dali po druhýkrát dôveru zastupovať ich 
v  obecnom zastupiteľstve. Tento výsle-
dok je pre mňa znovu veľkým záväz-
kom a výzvou nesklamať Vašu dôveru. 
Čaká nás náročné obdobie. Do obecné-
ho zastupiteľstva kandidovali poslanci 
za rôzne politické strany.  Chcem však 
vysloviť presvedčenie, že aj  napriek 
rôznorodosti splynieme v  jednotný ce-
lok, nájdeme spoločnú reč a  budeme 
sa snažiť o rozvoj a zveľaďovanie našej 
obce počas nasledujúceho volebného 
obdobia. Verím, že spoločnými silami 
to zvládneme. 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Je po voľbách
V  období pred voľbami do obecnej 

samosprávy som mal veľa rozhovorov 
o našej obci, hovorili ste mi, čo sa vám 
páči a čo by ste chceli zmeniť. Bolo to 
veľmi inšpiratívne obdobie a  dostal 
som mnoho podnetov do budúcnosti. 
Veľmi sa mi páčilo verejné stretnutie 
s vami, občanmi Strečna, kde sa ukáza-
lo, že ak je vôľa, dá sa diskutovať otvo-
rene a slušne o všetkých problémoch.

Ďakujem všetkým, ktorí našu myš-
lienku podporovali a v samotných voľ-
bách nám odovzdali svoj hlas. Ukázalo 
sa, že naše nápady vás oslovili, a preto 
sa budeme snažiť v  ich presadzovaní 
do života našej obce.

Radi, ak bude záujem, sa budeme po-
dielať na ďalšom rozvoji Strečna. Pri 
každom probléme je však potrebné 
hľadať najvhodnejšie riešenia, diskuto-
vať. No ku každej diskusii treba mini-
málne dvoch a  nedá sa k  veciam pri-
stupovať spôsobom, že jeden rozhodne 
a  pokiaľ ten druhý má iný názor, je 
automaticky proti. Toto nie je hľadanie 
kompromisu.

Idú Vianoce, sviatky pokoja a hlavne 
príde čas novoročných predsavzatí. Že-
lám vám, Strečňanom, aby sme všetci 
našli tú správnu spoločnú cestu za kraj-
ším a  lepším Strečnom pre všetkých 
jeho občanov.

Mgr. Dušan Ďurčo

Milí spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som sa Vám úprim-

ne poďakoval za podporu vyjadrenú v 
komunálnych voľbách. Je to tretie ob-
dobie, čo som dostal dôveru občanov 
zastávať tak významný post v obci. Ne-
smierne si vážim Váš postoj k voľbám, 
prejavenú dôveru prijímam s  veľkou 
pokorou a zodpovednosťou Vás ne-
sklamať. Je pre mňa zaväzujúce byť sta-
rostom aj pre tých, ktorí ma vo voľbách 
nepodporili. 

Tiež chcem úprimne zagratulovať 
poslancom OZ k  zvoleniu do funkcií 
a vyjadriť tak presvedčenie, že sa nebu-
dú riešiť osobnostné veci, ale spoloč-
nými silami budeme  vytvárať vhod-
né podmienky rozvoja života v  obci 
k spokojnosti všetkých občanov.

Prajem Vám všetkým pokojné pre-
žitie vianočných sviatkov, veľa zdravia 
a rodinnej pohody.

Váš starosta

Touto cestou chcem poďakovať za 
prejavenú dôveru v komunálnych voľ-
bách, veľmi si vážim každý jeden hlas.

Ďakujem 
Samuel Zajac

POĎAKOVANIE
Počas letných prázdnin prebehla v   

materskej škôlke celková rekonštrukcia 
našej školskej jedálne. Boli vytvorené 
nové pracovné priestory, ktoré zodpo-
vedajú všetkým hygienickým normám 
a  štandardom školských stravovacích 
zariadení. Vďaka vynoveným priesto-
rom sa vytvorili vhodné pracovné pod-
mienky pre naše pani kuchárky.

V mene zamestnancov ŠJ Strečno sa 
chcem poďakovať  pánovi starostovi, 
obecnému podniku služieb a všetkým 
tým, ktorí sa akoukoľvek formou po-
dieľali na tejto rozsiahlej rekonštrukcii 
ŠJ. 

Veľká vďaka
Silvia Prieložná, vedúca ŠJ
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31.decembra má meniny Silvester. Meno 
Silvester je z latinského slova silvestris, čo 
znamená lesný, teda muž z  lesa, obyvateľ 
lesa. Silvestrovská noc získala význam v 
16. storočí, lebo vo väčšine západokresťan-
ských krajín sa ako začiatok roka ustálil 1. 
január. Od 19. storočia je noc na Silvestra 
jednou z najbúrlivejších v roku. 

V tento deň si pripomíname prvého slo-
bodného pápeža Silvestra I. Silvester I. bol 
po Levovi Veľkom druhým najdlhšie pô-
sobiacim pápežom v  staroveku (314-335). 
Bol 33. pápežom katolíckej cirkvi.  Zomrel 
31. decembra 335, preto sa v tento deň slávi 
jeho spomienka a jeho meno sa dostalo aj 
do kalendára. Pochovali ho v Prisciliných 
katakombách. Je jedným z prvých mužov 
cirkvi, ktorí nezomreli mučeníckou smr-
ťou a napriek tomu im cirkev dodnes vy-
jadruje veľkú úctu. Počas jeho pontifikátu 
vznikli v Ríme prvé baziliky – sv. Jána v 
Lateráne, sv. Petra vo Vatikáne, sv. Pavla 
za hradbami. Silvester je jedným z prvých 
uctievaných svätých a jeho kult sa rozšíril 
do celej Európy. Stal sa patrónom domá-
ceho zvieratstva a dobrej úrody. Býva zo-
brazovaný v pápežskom ornáte, s knihou, 
mušľou alebo býkoma pod nohami máva 
draka, čo symbolizuje porazené pohanstvo.
Svätý Silvester sa narodil v Ríme.Dátum 
narodenia nie je známy. Niektoré pramene 
uvádzajú, že bol zvolený za pápeža vo veku 
21 rokov, čo by zodpovedalo roku narode-
nia približne v roku 292. Podľa  Liberpo-
ntificalis sa narodilv Ríme, jeho otcom bol 
Rufus. Legenda  VitabeatiSylvestri  uvádza, 
že jeho matkou bola Justa. Prijal krst ako 
mladík a v čase prenasledovania kresťanov 
za cisára Diokleciána sa ukrýval v lesoch na 
Monte Sorac neďaleko Ríma. Odtiaľ podľa 
legendy pochádza aj meno, ktoré si zvo-
lil po svojom zvolení za pápeža. Za kňaza 
ho vysvätil pápež svätýMarcelín. Bolo to v 
pokojnom období, po ktorom prišlo prena-
sledovanie kresťanov za cisára Diokleciána. 
Silvester ho prežil a takisto aj prenasledo-
vanie za Maximiána. Dočkal sa pokojných 
časov, ktoré nastali vďaka cisárovi Konštan-
tínovi Veľkému a jeho Milánskemu ediktu 
v roku 313.Milánsky edikt zaručoval kres-
ťanskej cirkvi slobodu vyznania. Postavenie 
cirkvi sa v čase vlády Konštantín Veľkého 
výrazne zlepšilo. Tým skôr možno ľutovať, 
že sa z tejto doby zachovalo málo hodno-
verných historických prameňov. Informácie 
sú čerpané z neskorších legiend, napríklad 
VitabeatiSylvestri, ktorá bola objavená na 
východe a existuje v gréckej, sýrskej a la-
tinskej verzii. Ďalej z apokryfného Consti-
tutumSylvestre, pôvodom z rokov 501 až 
508.Cisárova manželka darovala pápežovi 
v Ríme Lateránsky palác, v ktorom založil 
svoje sídlo. V roku 314 sa stal Silvester I. pá-
pežom. Svätý otec Silvester I. zasadol na bis-
kupský stolec v Ríme v čase, keď za kresťan-

skú vieru prestali podľa cisárskeho zákona 
hromadne zomierať mučeníci. Bol prvým 
skutočne slobodným pápežom. Cisár Kon-
štantín Veľký vybudoval na Lateránskom 
vŕšku baziliku svätého Jána Krstiteľa. Na 
cisára Konštantína, ktorý opustil Rím a vy-
budoval si nové mesto svojho vladárskeho 
pôsobenia Konštantínopol, ktorý volali aj 
Nový Rím, dnešný Istanbul, mal pápež Sil-
vester veľký vplyv. Bol síce prvým slobodne 
zvoleným pápežom, ale to neznamená, že 
mal na ružiach ustlané. Cisár Konštantín 
Veľký sa nechal oslovovať ako pontifexma-
ximus, teda najvyšší kňaz a mal chuť za-
sahovať do správy cirkvi. Navyše Silvester 
čelil ďalšiemu tlaku, keď pohania sa často 
proti kresťanom búrili a povstali mnohé 
boje, v ktorých veriacich znova zabíjali. Aj 
pápež musel utekať z Ríma.Utiahol sa na 
kopec dnes nazývaný Silvestrovým vrchom 
a tam sa schovával pred vrahmi. Zároveň 

Cisár vraj ochorel na sloniu chorobu, ako 
vtedy volali lepru. Celé telo mal pokryté vý-
sypom a keďže sa snažil užívať aj pohanský 
titul pontifexmaximus, teda titul najvyššie-
ho kňaza, uveril aj pohanskému spôsobu 
liečby.Podľa neho sa chorý na lepru mohol 
choroby zbaviť len tým, ak sa vykúpal v krvi 
nevinných malých detí. Cisárovi vojaci už 
zajali deti, aby ich povraždili, keď cisárovi, 
ktorý bol vychovávaný v kresťanskej vie-
re svojou matkou, prišlo týchto detí ľúto. 
Prepustil ich na slobodu a matkám detí sa 
ospravedlnil tým, že ich odmenil za strach, 
ktorý prežívali.V noci sa v sne cisárovi zja-
vili svätí apoštoli Peter a Pavol, ktorí ho 
pochválili za prejavené milosrdenstvo a po-
radili mu, aby sa s chorobou obrátil na pá-
peža. Silvester bol práve na vrchu Sorakte, 
dnes nazývaný Silvestrovým vrchom, kam 
sa utiahol pre nové pohanské prenasledova-
nie kresťanov v Ríme.Cisár ho dal zavolať a 
Silvester sa nad ním tak úprimne modlil, až 
cisár zázračne vyzdravel. Od cisára potom 
získal darom tzv. PatrimoniumPetri, poze-
mok, na ktorom neskôr vznikol Vatikán.

Pápež Silvester vykonal úpravu boho-
služieb a vydal rad liturgických nariadení. 
Okrem iného prikázal, aby sa v budúcnosti 
oltáre namiesto z dreva stavali z kameňa. 
Oltáre nemali byť pokryté hodvábom, ale 
len plátnom. Stanovil presné stupne sväte-
nia kňazov. Je spájaný aj so vznikom rím-
skej speváckej školy a tiež nechal zostaviť 
prvú rímsku martyrológiu (zoznam kres-
ťanských mučeníkov). Podľa ďalšej tradície 
práve tento pápež zaviedol slávenie nedele 
ako „diesDominica“, Deň Pána. Za Sil-
vestrovho pontifikátu došlo k definitívnej 
premene pohanského Ríma na kresťanský. 
Za jeho pontifikátu Cirkev opustila kata-
komby a nad hrobmi mučeníkov sa začali 
stavať prvé chrámy. S pomocou cisára boli 
v Ríme postavené štyri slávne baziliky:  sv. 
Jána v Lateráne,  sv. Petra vo Vatikáne,  sv. 
Pavla za hradbami a sv. Vavrinca za hradba-
mi. Nad katakombami svätej Priscily nechal 
vybudovať kostol, v ktorom bol neskôr sám 
pochovaný.Pápež Silvester zomrel 31. de-
cembra v roku 335, pričom funkciu Svätého 
otca vykonával  viac ako 21 rokov. Po smrti 
začal byť verejne uctievaný ako prvý titu-
lom „vyznávač,“ ktorý sa od tej doby dáva 
nemučeníkom, ktorým prejavuje západná 
aj východná cirkev liturgickú úctu.Jeho 
hrob objavil v roku 1890 archeológ De Ros-
si. V tej dobe však už jeho pozostatky boli 
uložené v chráme San Silvestro in Capie, 
kam ich dal v 8. storočí preniesť pápež Pavol 
I.Pamiatku svätého Silvestra uctieva cirkev 
31. decembra. Dátum jeho sviatku má ale aj 
symbolický význam. Tak ako 31. decembra 
sa končí jeden rok a s nádejou očakávame 
príchod nového, tak aj pontifikát Silvestra I. 
označuje koniec éry prenasledovania kres-
ťanov.                     AM

Pápež Silvester I.
čelil tretiemu tlaku zvnútra cirkvi, kde sa 
rozširovali rôzne bludné učenia. Najzáker-
nejším bol Ariánov blud. Ariánci boli stú-
penci alexandrijského kňaza  Areiosa  (260 
až 336), ktorý niekedy okolo roku 318 za-
čal popierať božstvo  Ježiša Krista. Tvrdili, 
že  Ježiš  nie je rovnakej podstaty ako Boh 
Otec, ale len vznešeným tvorom, neskôr 
Bohom prijatým za jeho Syna. Aj keď ale-
xandrijský biskup odsúdil názory svojho 
podriadeného, veľká popularita  Areiosa, 
ktorý bol vynikajúcim kazateľom, prispela 
k rozšíreniu tohto názoru.Ariánci hlásali, že 
Ježiš nie je Boh, ale je len stvorený Bohom 
Otcom, je mu teda len podobný, čo sa po 
grécky vyjadrovalo pojmom „homoiusios“, 
kým výraz na vyjadrenie tej istej podstaty 
Krista s Bohom Otcom bol „homousios“, 
teda takmer to isté slovo, ale bez jedného 
písmena v strede, bez jedného „i“. Toto „i“ 
sa nazýva v dejinách aj historická iota.Pre 
historickú iotu povstalo mnoho krvavých 
bojov veriacich. Silvester sa ako prvý slo-
bodne zvolený pápež bez strachu z toho, 
že ho cisár dá okamžite ako predstaveného 
kresťanov prenasledovať, nemohol sťažovať 
na nedostatok problémov. V mnohom mu 
pomohol cisár Konštantín Veľký, ale ten 
sám predstavoval pre cirkev nebezpečen-
stvo, keďže do nej chcel zasahovať. A tieto 
dve nebezpečenstvá sa akoby za Silvestrov-
ho pontifikátu podarilo eliminovať, keď ci-
sár Konštantín pomohol Svätému otcovi v 
boji proti Ariovej historickej iote zvolaním 
cirkevnej synody do mesta Nicea v  Ma-
lej Ázii. V roku 325 sa konal slávny koncil 
v Nicei, ktorý odsúdil Ariov blud. 

Podľa legendy sa pápež Silvester dostal do 
priazne cisára Konštantína zrejme zázračne. 
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Ak by sme rekapitulovali tento rok, 
tak by bol veľmi úrodný. Mnoho podu-
jatí bolo verejných, dostupných všetkým 
občanom Strečna a okolia. Niektoré boli 
zasa  určené pre členov OZ Hajov.

Asi najvýznamnejším podujatím tohto 
roka bol program „Do tej Ameriky, na 
tí podľesníky...“ Cielený výskum a obe-
tavosť pamätníkov prinieslo trojnásobné 
uvedenie programu. Nedá mi už len v 
duchu do neba poďakovať p. Anne Vere-
šovej, p. Anne Hanuljakovej, Márii Ha-
nuliakovej a dodnes žijúcim p.Ondrejovi 
Ilovskému a p. Márii Štadániovej za ich 
ochotu podeliť sa o svoje spomienky.  A 
samozrejme našim hosťom v programe, 
SS Jesienka zo Strečna, DFS Turiec, DFS 
Stavbárik. Pekná spolupráca priniesla 
pekné ovocie.

Ďalšie podujatia: 12.5.2018 Míľa pre 
mamu - celoslovenské podujatie na pod-
poru materských centier. 

Po „Strečanských hodoch“  sme na-
hrávali reláciu Kapurka do RTVS. Na-
šim zámerom bolo priniesť ľuďom po-
znanie o živote detí v minulosti. Keď 
ľudia žili z pltníctva a deti z pastierstva. 
Ďakujeme 1. pltníckej a raft ingovej spo-
ločnosti za spoluprácu. 

Na prelome apríla a mája sme sa spo-
lu podieľali na projekte Majáles s obcou 
Strečno. Vďaka nemu je upravený dvor 
KD, ktorý už pekne slúži tak, ako má. 
Naše OZ sa podieľalo prípravou progra-
mu a zaradili sme aj školu ľudového 
tanca. Sme radi, že ste sa zapojili. 

27.5.2018 sa konalo  podujatie „Na 
lavičke“ podporené Fondom na pod-

poru umenia. Bola to prvá debata na 
lavičke s rodákmi z obce, ktorí sú nosi-
teľmi poznania a dali obci trvalú pečať 
a krásny punc. Na prvej lavičke bol rod 
kronikárov obce - Ďurčovcov. Sprievod-
ným podujatím bola Tvorivá dielňa pre 
verejnosť na krasopísmo: kaligrafi u a 
súťaž o najkrajší rodostrom. Ďakujeme 
vzácnym hosťom, ale aj deťom a p. uči-
teľke Ďurišovej zo ZŠ SNP v Strečne za 
to, že sa aktívne zapojili do tohto hod-
notného podujatia. 

Júl 2018-Nahrávanie relácie Studnič-
ka do rádia Regina- predchádzal mu cie-
lený výskum v obci Nezbudská Lúčka. A 
nielen to. Z relácie ste sa dozvedeli, ako 
voľakedy spolunažívali Strečňania a Ne-
zbudčania. 

V mesiaci august sme reprezentovali 

obec na Medzinárodnom folklórnom 
festivale v Macedónsku. Zorganizovať 
takéto podujatie chce veľa odvahy a po-
moci. Pre nás to bolo zadosťučinenie za 
toľko rokov práce. Kolektív sa stmelil, 
čo bolo vidno na ďalšej činnosti. Veľmi 
nám pomohli rodičia HAJOVčeka. Or-
ganizačne aj fi nančne. 

Ďalšie podujatie v spolupráci s obcou 
boli „Ľekvárové hody“ ako tradičné za-
končenie leta. Tam ste isto boli. Pozva-
nie prijal aj FS Dúha z Krasňan. Prišli aj 
druhýkrát na Vianočné trhy. To bol už 
tretí hosť v Strečne.

30.9.2018 Projekt FPU „Na lavičke“ 
rod Divadelníkov - rod Štadániovcov. 
OZ Hajov podporuje to, čo nesie tradí-
ciu, čo máme poznať a čo má žiť ďalej. 
Verím, že aj druhá lavička bola príno-
som vo vašom poznaní. Ďakujeme hos-
ťom, dobrovoľníkom a návštevníkom.

19.10.2018 Tvorivý víkend s ľudovou 
hudbou spod Rokoša. Spolupráca s ka-
marátmi z Prievidze nám trvá od roku 
2016. Výmena skúseností, muzicírova-
nie a zábava. Ďakujeme OU za poskyt-
nuté priestory v knižnici. Veľmi nám 
pomohli, nakoľko nemáme vlastné mož-

Pán Boh zaplať za ten rok
Občianske združenie Hajov zastrešuje nielen folklórne skupiny Hajovček a Hajov, ale 

v rámci svojej činnosti podporuje uchovanie a vzdelávanie detí a dospelých v oblasti 
tradičnej ľudovej kultúry. Je podporované dotáciou od obce, vašimi 2% z dane, ktoré sú 
viazané iba na vzdelávacie podujatia. Nemalou mierou je založené na dobrovoľnej čin-
nosti členov združenia. Snažíme sa informovať a osloviť širokú verejnosť. Nestrácame 
sa v dave multikulturalizmu, práve naopak. Vďaka obetavým dobrovoľníkom a vzornej 
reprezentácii šírime dobré meno našej obce, vieme kto sme a kam ideme.
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Ľudová hudba PARTA zo Strečna ne-
zaháľala a zúčastnila sa mnohých vystú-
pení na rôznych podujatiach, ktoré sa 
konali nielen na pôde Strečna, ale aj v ši-
rokom okolí. Mohla sa prezentovať a ší-
riť dobré meno obce Strečno. Po letných 
prázdninách a úspechu na Jánošíkových 
dňoch 2018 sa pustila plná elánu do rôz-
nych projektov.  

16.9.2018 sme hrali a spievali na Strá-
ňavských hodoch, kde sme podľa pána 
starostu, Ing. J. Papána, a  prítomných 
návštevníkov hodov príjemne prekvapili 
a zabavili srdečné publikum. 

30.9.2018 sme boli pozvaní na veľmi 
milú akciu v Rosine pod názvom „Jeseň 
na dedine“. Aj napriek chladnému poča-
siu sme zohriali nejedno srdce a roztan-
covali prítomných divákov. 

Predvianočné obdobie sme odštartova-
li 4.12.2018 na pôde Žilinskej univerzity, 
kde sme účinkovali v programe „Viano-
ce na univerzite“. Prítomným hosťom 
sme ponúkli vianočné koledy z blízkeho 
okolia. Vystúpenie sa stretlo s veľmi po-
zitívnymi reakciami nielen od študentov 
z rôznych častí nášho Slovenska, ale aj od 
samotného vedenia Žilinskej univerzity.

Rada rodičov pri ZŠ SNP Strečno 
v  spolupráci s  obcou Strečno rozsvieti-
la 6.12.2018  vianočný stromček pred 
obecným úradom. Pásmom kolied sme 
opäť mohli naladiť divákov na vianočnú 
atmosféru. 

Obrovskou výzvou bolo pre nás po-
zvanie spolupracovať s  DFS Cipovička 
a ŽSS Spievanky zo Žiliny pod vedením 
známej folkloristky, Bc. Janky Veselej. 

Od jesene do Vianoc

Celý program „Od Ondreja do Troch 
kráľov“, ktorý sa konal v  Mestskom di-
vadle v Žiline dňa 7.12.2018, sme dopre-
vádzali hrou na hudobných nástrojoch. 
Krátkym vstupom sa predstavila aj celá 
ĽH Parta.

V nedeľu, 9.12.2018, ĽH Parta prekro-
čila hranice okresu Žilina a  namierila 
si to priamo na Gemer do malej obce 
Klenovec. Účinkovali sme ako hostia 
v predvianočnom programe s názvom 
„Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Naše vy-
stúpenie bolo ocenené obrovským po-
tleskom a  prvým tzv. standing-ovation, 
ktoré sme si naplno užili. Prekvapilo nás, 
ako tamojší ľudia majú radi piesne z náš-
ho kraja a na žiadosť celého obecenstva 
sme zahrali piesne z Terchovej. 

Vďačnosť za úspešné vystúpenia ĽH 
Parta v tomto roku chceme vyjadriť aj na 
polnočnej svätej omši. Srdečne Vás po-
zývame o 23:30 hod. do Kostola Sv. Žofi e 
v Strečne, kde už pol hodiny pred svätou 
omšou i počas nej zahráme a zaspieva-
me vianočné koledy. 

ĽH Parta, o. z.

nosti.  
30.10.2018. Tvorivé dielne v Podpo-

lianskom osvetovom stredisku vo Zvo-
lene. Dievky si vyrábali „kistki“- ozdoby 
ku kroju, malé deti pracovali s pletenič-
kami a chlapci s kožou. Vyrobili si krás-
ne pastierske biče. Isto ich využijeme v 
ďalších programoch. 

Pre členov OZ Hajov- deti aj rodičov 
sme pripravili vzdelávacie podujatie Ka-
tarínska tancovačka so školou tanca. 
Bolo zorganizované veľmi jednoducho a 
vďaka rodičom a opäť mládeži z Hajova 
dopadlo skvele.  Bude našou snahou po-
kračovať v tomto zámere, aby sa ľudový 
tanec stal súčasťou spoločenského života 
v dedine tak ako to bolo voľakedy. Ak 
máte chuť naučiť sa tancovať základné 
ľudové  tance v zábavnej forme, sledujte 
oznamy alebo nás kontaktujte. 

1.decembra sme rozsvietili vianočný 
stromček v Chateau Gbeľany. 

8.12.2018 „Strečanské fajnové via-
nočné trhy“. Už majú svoj dobrý zámer, 
aj záujemcov, remeselníkov. Tento rok 
prialo aj počasie. Nálada bol výborná až 
do samého večera. Oživením sú aj hod-
notné tvorivé dielne pre deti, aby poznali 
remeselné dedičstvo predkov. Tento rok 
to boli vianočné sklenené ozdoby  z fú-
kaného skla, remeselná technika zapísa-
ná v Unesco. Verím, že krásne hviezdy 
vám budú spríjemňovať Vianoce doma. 

Ďakujem za spoluprácu zamestnan-
com obce nielen za Vianočné trhy, ale za 
všetky podujatia za celý rok. Pomáhajú 
nám- vám pripravovať priestory a starajú 
o úpravu a čistotu.  Ďakujeme aj tým, čo 
nám pomáhajú s propagáciou podujatí. 

Rok sme zavŕšili hosťovaním v progra-
me Detského folklórneho súboru Stav-
bárik „Šťastia, zdravia vinšujeme...“ v 
Dome umenia Fatra v Žiline. Bolo nám 
cťou. 

Bol to rok naozaj silný. Všetky poduja-
tia ste mali možnosť vidieť, čítať o nich 
v Strečnianskom hlásniku, v Žilinských 
novinách a médiách.  Bolo toho  nao-
zaj neúrekom. Okrem toho boli z dotá-
cie OU Strečno a príspevkov OZ Hajov 
podporené  ďalšie činnosti detí vo fol-
klórnych skupinách. Podpora hry na 
ľudové nástroje, zaobstaranie krojových 
súčastí, cestovanie  na vystúpenia a fes-
tivaly,  podujatia v obci, folklórne vzde-
lávania: Cyklus školení Ľudový odev a 
folkloristika, Drevo v rukách ženy, re-
meselné techniky, literatúra,  spolupráca 
s inými folklórnymi kolektívmi. 

Ponúkané fotografi e sú z našich po-
sledných podujatí. 

„Vinšujeme Vám šťastlivý  Nový rok, že 
nám dal starý prežiť a nového sa dožiť.“

Za OZ Hajov, všetkých členov 
a priaznivcov Ľ. Kučerová
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   Z našej školy kolektív ZŠ SNP Strečno

Kampaň „Sviečka za nenarodené deti“ 
organizuje pro-life organizácia Fórum 
života s podporou a požehnaním bisku-
pov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tej-
to kampane je spojiť spomienku na na-
šich drahých zosnulých s pripomenutím 
si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť. 
Túto spomienku sme mohli symbolicky 
vyjadriť večer, 2. novembra 2018, zapá-
lením sviečky a modlitbou s  prosbou 
o  Božie milosrdenstvo pre nenarodené 
deti. Zakúpením sviečky s  logom kam-
pane sme podporili projekty zamerané 
na ochranu života a jeho dôstojnosti od 
počatia a na podporu rodiny. Počas kam-
pane sa v našej škole vyzbieralo 15 eur.

Technická olympiáda – úspešní rie-
šitelia školského kola, Michael Sklenka 
(7. roč.), Anička Dikošová a  Peťa Hon-
ková  (8. roč.), sa pod vedením p. uč. G. 
Smetankovej prebojovali do okresné-
ho kola, ktoré sa konalo 29.11. v Žiline. 
Úspešným riešiteľom okresného kola sa 
stal Michael Sklenka. 

KOMPARO 9 - 15.11. si naši deviataci 
vyskúšali cvičné testovanie zo slovenské-
ho jazyka a matematiky, pripravujú sa na 
celoslovenské Testovanie 9, ktorého ad-
ministrácia prebehne 3. apríla. V ten istý 
deň deviataci absolvovali Krajskú burzu 
informácií a burzu práce so zameraním 
na výber stredných škôl v Žiline.

Testovanie 5 - 21.11. absolvovali naši 
najmladší druhostupniari – piataci celo-
slovenské testovanie svojich vedomostí 
zo slovenského jazyka a matematiky.

Exkurzia do Matice slovenskej v Mar-
tine - 23.11. sa ôsmaci a  deviataci pod 
vedením p. uč. E. Trnovcovej a M. Mo-
ravčíkovej zúčastnili literárnej exkurzie. 
Počas prehliadky najstaršieho literár-
neho múzea sa žiaci dozvedeli zaujíma-
vosti z histórie nášho jazyka a literatúry 
v  rôznych historických obdobiach. Pani 

lektorka pochválila peknú spätnú väzbu 
a vedomosti, ktorými žiaci disponovali. 

Exkurzia do výrobného závodu Okra-
sa v Čadci – 26.11. - žiaci 6. a 7. ročníka 
mohli zblízka vidieť ručnú výrobu skle-
nených vianočných ozdôb. Boli svedka-
mi fúkania, tvarovania sklenených gúľ 
a fi gúrok, ich povrchovej výzdoby, mali 
tiež možnosť vidieť výrobu škatuliek, to 
ktorých sa hotové výrobky balia. 

Európsky týždeň boja proti drogám 
- Školský parlament pod vedením p. uč. 
Ďurišovej vyhlásil pre žiakov 2. stup-
ňa súťaž o  najzaujímavejšiu nástenku 
k téme. Súťaž vyhral 7. ročník (tr. uč. G. 
Smetanková).

Beseda v  obecnej knižnici – 27.11. sa 
žiaci 3. a 4. ročníka stretli s tromi sloven-
skými autormi povestí.

„Všetkovedko – veľký súboj o  naj-
múdrejšieho medzi najbystrejšími“ - 
27.11. – do celoslovenskej súťaže sa mali 
možnosť zapojiť žiaci 2. až 4. ročníka. Sú-
ťaž bola zameraná na všeobecný prehľad.

„Detský čin roka“ je jedinečný a origi-
nálny projekt, ktorý motivuje ku konaniu 
dobrých skutkov a pomáha tak deťom a 
budúcim dospelým zorientovať sa v hod-
notách. V roku 2018 prebieha už 18. roč-
ník tohto projektu, koná sa pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky, Andreja 
Kisku a  Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu. Naša škola bola oslove-
ná, aby sa po druhýkrát zapojila do tzv. 
detskej poroty. Na hodinách náboženskej 
výchovy žiaci 2. stupňa hodnotili a hla-
sovali za  nominované príbehy v rôznych 
kategóriách. 

Biologická olympiáda – žiaci 5. roč-
níka, Viky Benedigová, Kika Trnovcová, 
Nelka Pratáková, Bronka Honková, Erik 
Škorvánek, Miško Oberta a  Tomáško 
Ritkav, sa pripravujú pod vedením p. 
uč. S. Pollákovej od začiatku školského 

roka v  troch kolách (je-
seň, zima, jar). Zbierajú 
informácie o  rastlinách 
a  živočíchoch, pozorujú 
ich a  tvoria z nich zbier-
ky. Jesenné školské kolo 
prebehlo 29.11.

Chemická olympiáda - 
žiaci 9. ročníka riešia do-
máce kolá. Ich tútorom je 
p. uč. S. Polláková.

Matematické súťaže –
Maxík (1. stupeň), Max 
(2. stupeň) – každý me-

siac riešia žiaci nové matematické úlohy, 
ktoré zadáva vyhlasovateľ súťaže.

Školský parlament vyhlásil celoročnú 
súťaž v čistote tried, v mesiaci november 
na 1. stupni zvíťazila 2.A, na 2. stupni 7. 
trieda.

Projekt „Svet okolo nás“, téma: KUBA 
– dve tváre slobody – 3.12. sa ôsmaci 
a deviataci s p. uč. M. Klocáňom a S. Pol-
lákovou absolvovali zaujímavý medziná-
rodný vzdelávací projekt  vo Varíne.

6. 12. k  nám zavítal Mikuláš. Školský 
parlament pripravil ďalší tematický fa-
rebný deň. Žiaci, odetí do červených šiat 
a  s  mikulášskymi čiapkami na hlavách, 
netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša 
a  jeho pomocníkov. Pripravili si pestrý 
program, za ktorý každý dostal sladkú 
odmenu. Stretnúť sa s Mikulášom mohli 
aj večer, pri rozsvecovaní vianočného 
stromčeka v obci. Počas akcie, ktorú tra-
dične organizovala Rada rodičov, vystu-
povali so svojím programom žiaci z 2., 3. 
a 4. ročníka pod vedením svojich tried-
nych učiteľov. 

Beseda v  obecnej knižnici - 7.12. boli 
siedmaci a  ôsmaci pozvaní na zaujíma-
vú akciu, prednášajúci poet Goran Lenčo 
spolu s dvomi spolupracovníčkami Kraj-
skej knižnice v Žiline priblížili život a vý-
znamné účinkovanie rodáka z Terchovej, 
Adama Františka Kollára, za vlády Márie 
Terézie. Prednáška bola prepojená s tvo-
rivými aktivitami.

Matematická pytagoriáda- 13.12. si 
žiaci 3. - 8. ročníka zmerali sily v riešení 
zaujímavých matematických úloh.

Vianočná pošta – žiaci i  zamestnan-
ci školy sa zapojili do akcie napísaním 
odkazu pre kamarátov, spolužiakov, uči-
teľov na pohľadnice. Krásne želania a 
pozdravy sa prečítali pred vianočnými 
prázdninami v  školskom rozhlase a po-
mocníci zo Školského parlamentu ich 
odovzdali adresátom.

Vianočné sviatky si všetky deti užijú 
v kruhu svojich najbližších a  srdcu naj-
milších. Po vianočných prázdninách 
sa opäť stretneme - v utorok, 8. januára 
2019.

Popri plnení školských povinností sa naši žiaci zúčastňujú rôznych súťaží, domácich 
školských i okresných kôl olympiád, projektov, exkurzií. V mesiacoch november a decem-
ber sme absolvovali:
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nástroje (napr. akuskrutkovač, tavné 
pištole, digitálne multimetre, posúvna 
priama píla a pod.). 

Postupne sa snažíme nakupovať nový 
školský nábytok. Naši najstarší žiaci – 
deviataci dostali nové najväčšie lavice 
(staré boli výškovo nevyhovujúce), kto-
ré im zabezpečujú pohodlnejšie pod-
mienky pre vyučovanie. 

Pre potreby vyučovania telesnej vý-
chovy a športovej činnosti sme zakúpili 
početné rôznorodé pomôcky. Pre škol-
ský klub detí sme nakúpili nové hračky, 
stolové hry a jednu triedu sme vybavili 
novými lavicami a stoličkami. Vyučova-
nie na prvom stupni sme podporili via-
cerými didaktickými pomôckami.          

Školu sa snažíme posúvať dopredu aj 
vďaka vypracovaniu a  predkladaniu 
rôznorodých projektov. Naša základná 
škola bola v  tomto kalendárnom roku 
úspešná v získaní dvoch projektov. Prvý 
podporený projekt bol zameraný na 
vzdelávanie učiteľov oblasti vyučovania 
finančnej gramotnosti. Z  projektových 
financií boli zakúpené aj didaktické po-
môcky zamerané na rozvoj finančnej 
gramotnosti žiakov. Druhý projekt pod 
názvom „Zlepšenie podmienok vzdelá-
vania a  vzdelávacích výsledkov žiakov 
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 
potrebami“ je realizovaný vďaka pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvo-
ja v rámci Operačného programu Ľud-
ské zdroje. Spomínaný projekt zabez-
pečuje na obdobie troch rokov činnosť 
dvoch asistentiek učiteľa so zameraním 
na skvalitňovanie vyučovacieho pro-
cesu žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.

Každoročne sa zapájame do rôznoro-
dých olympiád: chemickej, geografic-
kej, biologickej, fyzikálnej, technickej, 
matematickej a ďalších matematických 
súťaží (Klokan, GVOBOJ, Pytagoriá-
da, Max, Maxík,...), rôznych výtvar-
ných, hudobných, literárnych a športo-
vých súťaží a pod. Naši školskí žurnalisti 
vytvárajú časopis Hugo, na stránkach 
ktorého dokumentujú vnútorný život 
školy. Títo žiaci boli za odmenu na ex-
kurzii v žilinskej TV RAJ, kde si mohli 
odskúšať prácu profesionálnych novi-
nárov v televíznom a rozhlasovom štú-
diu. Žiaci mali možnosť okúsiť rôzne 
formy zážitkového a  mimoškolského 
vzdelávania vďaka početným exkurzi-
ám a alternatívnym vzdelávacím aktivi-
tám. Technické myslenie žiakov so za-
meraním na profesijnú orientáciu sme 
sa snažili podporiť a rozvíjať exkurziou 
do výrobnej spoločnosti Donghee Slo-
vakia, s.r.o. a  jej sesterskej spoločnosti. 
Vďaka tejto exkurzii mohli žiaci sledo-

vať reálny výrobný proces. Aj fyzikálna 
exkurzia do zážitkového centra vedy – 
AURELIA v  Bratislave bola zameraná 
na sprostredkovanie vedomostí žiakom 
z  oblasti vedy a techniky vďaka nefor-
málnym metódam (pomocou „hra-
vého“ vzdelávania). Podobne aj vďaka 
mimoškolským vzdelávacím aktivitám 
z  oblasti: geografie (účasť žiakov na 
medzinárodnom vzdelávacom projekte 
– „Svet okolo nás“), dejepisu (praveké 
tvorivé dielne v Bojniciach), anglického 
jazyka (divadelné predstavenie v anglic-
kom jazyku „The Heroes“, beseda v an-
glickom jazyku s  manželským párom 
z Holandska), sa snažíme vzdelávanie 
detí čo najviac prepojiť s praxou a reál-
nym životom.    

Ešte v  roku 2017 sme sa zamerali na 
zvýšenie dôrazu vzdelávania v  oblasti 
matematiky a  slovenského jazyka a  li-
teratúry. Vyučovanie týchto predmetov 
sme výrazne posilnili vyššou hodino-
vou dotáciou. Podobnú hodinovú dotá-
ciu týchto premetov majú dlhodobo aj 
iné školy v regióne. 

Minulý školský rok 10 % našich žiakov 
9. ročníka bolo prijatých na gymnáziá, 
z toho 2 žiačky boli prijaté do francúz-
skej sekcie elitného Gymnázia bilin-
gválneho (T. Ružičku, Žilina). Na tejto 
škole študujú aj ďalší naši absolventi v 
1., 2. a 3. ročníku. 80 % minuloročných 
absolventov bolo prijatých na maturit-
né odbory (stredné odborné školy, ob-
chodné a hotelové akadémie). Na troj-
ročné odborné školy bolo prijatých 10% 
absolventov.        

Žiaci našej školy sú každoročne zapo-
jení do bohatej rôznorodej krúžkovej 
činnosti CVČ. Športová činnosť a  po-
hybové aktivity budeme môcť lepšie 
rozvíjať aj vďaka vybudovanému mul-
tifunkčnému ihrisku (investori: obec 
Strečno a Slovenský futbalový zväz).

Aj naďalej chceme odstraňovať ne-
dostatky, napredovať a postupne vybu-
dovať našu základnú školu na úspeš-
nú vzdelávaciu inštitúciu. Chcel by 
som sa poďakovať všetkým učiteľom, 
ďalším zamestnancom školy, zamest-
nancom  obecného úradu a  mnohým 
aktívnym rodičom za obetavú prácu 
v  prospech vzdelávania detí v  Strečne. 
Ďakujeme za Vašu podporu, pomoc 
a rady. 

Radi Vás privítame na 10. reprezen-
tačnom plese školy 15.2. 2018. Výťažok 
z  plesu bude opätovne použitý na zve-
ľadenie materiálno-didaktického vyba-
venia školy.

Všetkým Vám prajem za kolektív zá-
kladnej školy požehnané a  milostiplné 
prežitie vianočných sviatkov.

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Milí rodičia a  priaznivci základnej 
školy,

dovoľte, aby som v nasledujúcich riad-
koch zhodnotil uplynulý kalendárny 
rok v  Základnej škole Slovenského ná-
rodného povstania. Naše úsilie zveľaďo-
vať školu si kladie za cieľ vybudovať mo-
dernú vzdelávaciu inštitúciu s dôrazom 
na vzdelávanie pre praktický život.

Uplynulý kalendárny rok sme pokra-
čovali vo  zveľaďovaní materiálno-tech-
nického stavu a vybavenia školy. V prie-
behu letných prázdnin sme opravili 
a revitalizovali viaceré školské priestory. 
Vďaka obetavej práci nad rámec pracov-
ných povinností niektorých zamestnan-
cov a  ochotnej dobrovoľníckej brigád-
nickej výpomoci súčasných a  bývalých 
žiakov školy sa nám podarilo opraviť 
priestory zbytočného skladu lavíc (v 
minulosti priestor slúžil ako kmeňo-
vá trieda) pre potreby školského klubu 
detí. V troch triedach sa nám počas leta 
podarilo svojpomocne položiť plávajú-
cu podlahu, opraviť steny a maľovku. 
V priebehu tohto a predošlého školské-
ho roka sme výraznou mierou zveľadili 
školu nákupom modernej didaktickej 
techniky. Vďaka finančným zdrojom 
z  2% dane, výťažku zo školského plesu 
a  zberu papiera sme zakúpili a  svojpo-
mocne namontovali tri interaktívne sety 
pozostávajúce z interaktívnych tabúľ, 
dataprojektorov a  notebookov, ktoré 
sú umiestnené v  kmeňových triedach. 
Vďaka spomínaným finančným zdro-
jom sme zakúpili aj tablety pre učiteľov, 
ktoré nám umožnia v  priebehu tohto 
školského roka plnohodnotne prejsť na 
používanie elektronickej triednej doku-
mentácie: žiacka knižka, triedna kniha, 
katalógové listy. 

Pri nákupoch pomôcok sme sa výraz-
nou mierou sústredili na vyučovanie 
prírodovedných predmetov. Vytvorili 
sme dve odborné učebne pre vyučovanie 
fyziky, biológie a chémie, ktorým prie-
bežne dopĺňame vybavenie a  učebné 
pomôcky. Vyučovanie fyziky je ozvlášt-
nené veľkoplošnou obrazovkou, ktorú 
sme dostali do daru. Učebňa biológie 
a chémie má k dispozícii dataprojektor 
a nový mikroskop s kamerou (umožňu-
je digitalizáciu skúmaných preparátov). 
Pre demonštrovanie názornej výučby na 
hodinách biológie môžu žiaci využívať 
permanentné preparáty so šesťdesiatimi 
vzorkami tkanív, krvi, mikroorganiz-
mov, živočíšnych,  rastlinných buniek 
a  pod. Pre obe učebne je k  dispozícii 
elektronický vizualizér, ktorý umožňuje 
digitalizovať a  premietať predvádzané 
pokusy. Neustále dopĺňame vybavenie 
malej žiackej dielne využívanej na vyu-
čovanie techniky o materiál a pracovné 
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„Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích 
výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v ZŠ Slovenského národného povstania 
Strečno“

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289
realizuje dopytovo-orientovaný projekt 
Operačný program:  Ľudské zdroje
Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Kód projektu:  312011N732
Názov projektu:   Zlepšenie podmienok vzdelávania 
   a vzdelávacích výsledkov žiakov so Špeciálnymi  
   výchovno-vzdelávacími potrebami 
   v ZŠ Slovenského národného povstania Strečno
Realizácia projektu: 09.2018 – 08.2021
Rozpočet projektu: 62 280,00 €
Spolufi nancovanie: 5 %
Cieľová skupina:  Žiaci základnej školy
Ciele projektu:  Integráciou do hlavného prúdu vzdelávacieho proce-

su zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a iným znevýhodnením v Základnej škole Slovenského národného 
povstania Strečno. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v 
obci Strečno, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň 
vzdelávania, pripravenosti žiaka v základnej škole na strednú, resp. na jeho budúce 
pôsobenie na pracovnom trhu, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a 
inkluzívnemu vzdelaniu a integráciou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi výsledkami a s iným znevýhodnením do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu 
v základnej škole v obci Strečno

Aktivity projektu: Činnosť dvoch asistentov učiteľa v Základnej škole Slo-
venského národného povstania Strečno. Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zame-
rané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí 
vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iným znevýhodnením. 
Budú sa podieľať na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na pre-
konávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych 
alebo kultúrnych bariér. Zároveň budú rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou.   
Jednotlivé činnosti vykonávané asistentmi učiteľa na základnej škole v obci Strečno 
budú prebiehať:

 •  vo výchovno-vzdelávacom procese,    
 •  vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou,    
 •  v spolupráci s rodinou,    
 •  v oblasti vzdelávacích aktivít.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európ-

skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

V novembri aj v decembri prijali pozva-
nie do našej knižnice príjemní hostia, kto-
rí zaujímavo porozprávali o svojej práci.

27.11.2018 prijali pozvanie Peter Vrlík, 
Peter Mišák a Ján Richter. 

Pán Peter Vrlík sa zaoberá históriou 
a etnografi ou. Je autorom a spoluautorom 
viacerých publikácií, napr. Z okoličianskej 
truhlice, Povesti z Liptova, Murárske po-
vesti a príbehy, Rozprávky spod slovanskej 
lipy (spoluautor Peter Mišák).

Pán Peter Mišák je pracovníkom Matice 
slovenskej, šéfredaktorom Slov. národ-
ných novín v Martine. Pripravil a zostavil 
viacero literárnych príručiek a zborníkov: 
Skúmať vlastné slová, Malý slovník slo-
venských spisovateľov. Pre deti a  mládež 
napísal Trenčianske povesti, Najkrajšie 
slovenské povesti o  zvonoch, kde jedna 
z povestí je aj povesť o našom strečnian-
skom zvone.

Pán Ján Richter je divadelník z  ochot-
níckeho divadla v Liptovskom Mikuláši, je 
autorom textov piesní, estrád, básní. Jednu 
zo svojich básní nám zarecitoval a posky-
tol nám aj súhlas na jej zverejnenie.

Z našej knižnice

Vianoce
(Ján Richter)

Čože sa to tam ligoce
žeby išli už Vianoce?
Perinbaba skúpa je

deťom snehu nepraje.
Padla prvá snežná vločka
detičkám už žiaria očká.
Prišla zima radosť veľká
budeže to zas nádielka.
Tam na stráni na úpätí

zbehlo sa tam mnoho detí.
Šantia, kričia, vyskakujú
snehuliakov zhotovujú.

Budeže to sanica
cez vianočné sviatky

Veľká radosť z darčekov
pre poslušné dietky.

7.12.2018 prišli pracovníci z  krajskej 
knižnice v  Žiline a  žiakom 7. a  8. triedy 
ZŠ priblížili podujatie z  cyklu „Spoznaj 
svoj región“. Toto podujatie bolo venované 
jednému z  najvýznamnejších vzdelancov 
18. storočia Adamovi FrantiškoviKolláro-
vi, rodákovi z  Terchovej, dvornému rad-
covi Márie Terézie, ktorý zastával funkciu 
knihovníka Dvorskej knižnice vo Viedni. 
Okrem základných informácií zo života 
a  diela Adama Františka Kollára a  Márie 
Terézie žiaci absolvovali  aj tvorivú dielňu 
spojenú s výrobou knihy.

 Pomaly sa blíži koniec roka. Všetkým 
našim čitateľom príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a v novom roku hlavne veľa 
zdravia, šťastia a pohody želá

 Vaša knihovníčka
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Zábavnou formou sa deti naučili dôle-
žité telefóne čísla, dozvedeli sa, kedy na-
stáva proces horenia pomocou tzv. hor-
ľavého trojuholníka, vedia vymenovať 
vecné prostriedky na zásah a hasičskú 
výstroj do zásahu, druhy pien, formy ha-
senia pri lesných požiaroch, ako sa môže 
šíriť požiar v  lese a hlavne vedia pome-
novať patróna hasičov a podobne. Počas 
teoretickej výučby na Hasičskej zbrojni-
ci deti vypracovávajú tematické pracov-
né listy a  pozerajú videá k  preberanej 
téme, kde si rozoberáme spoločne danú 
problematiku. Hasiči musia mať aj dob-
rú fyzickú kondíciu, a preto trénujeme s 
deťmi aj v telocvični. Našou prioritou je 
hlavne to, aby sa deti hýbali a aby sa nau-
čili tímovej spolupráci a zručnosti.

14. novembra sme spolu s  mladými 
hasičmi navštívili Okresné riaditeľstvo 
HaZZ v  Žiline. Deťom bola predstave-
ná hasičská technika potrebná na zásah 
a  samozrejme nám hasiči priblížili, čo 
všetko v  rámci svojho povolania vyko-
návajú. Na záver prišla aj ukážka vytvo-
renia tzv. vodnej clony, ktorá sa využíva 
ako ochrana  pred sálavým teplom.

Počas krúžku nás prišiel navštíviť dňa 
5. decembra  na hasičskú zbrojnicu sv. 
Mikuláš spolu s čertom. Deti po odreci-
tovaní básničiek boli obdarované dobro-
tami.  

Dňa 15.12 sa na hasičskej zbrojnici 
v  Strečne uskutočnila výročná schôdza 

členov dobrovoľných hasičov v  obci.  
Výročnej schôdze sa zúčastnili členovia 
DHZ, starosta obce Strečno a  delegát 
ÚzO DPO SR Žilina Róbert Huliak. Na 
výročnej schôdzi sa zhodnotila činnosť 
za rok 2018 a určili sa ciele na ďalší rok 
2019. Mladí hasiči z krúžku na výročnej 
schôdzi vystúpili s  predstavením BEZ-
PEČNÉ VIANOCE.  Deti mali nesku-
točný úspech medzi členmi DHZ, kto-
rých to chytilo za srdce. Veď je predsa 
krásne vidieť pred očami vyrastať novú 
generáciu šikovných mladých hasičov. 
Mladí hasiči svoje predstavenie Bezpeč-

né Vianoce predviedli aj na Vianočnej 
akadémii základnej školy.

Deti sú veľmi šikovné a plné elánu. 
Krúžok sa vyučuje každú stredu a  má 
silnú účasť. Je veľmi dôležité deťom už 
v  skoršom veku priblížiť problematiku 
požiarnej ochrany a  naučiť ich, aby si 
vážili ľudské životy a majetok. Veď pred-
sa hrať sa so zapaľovačom nie je žiadna 
frajerina. 

V nadchádzajúcom kalendárnom roku 
máme pre deti pripravených mnoho za-
ujímavých činností, a to napr. návštevu 
lezeckého centra v Žiline, účasť na sú-
ťažiach, vykonanie taktických cvičení, 
exkurziu na záchrannú brigádu HaZZ 
v  Žiline, návštevu hasičského múzea, 
orientáciu v teréne a mnoho ďalších ak-
cií. Jedno je isté, že o MLADÝCH hasi-
čov zo Strečna budete ešte určite počuť. 

Ing. Katarína Buchtová

Z činnosti krúžku Mladý hasič
V tomto školskom roku pod Centrom voľného času pri ZŠ SNP Strečno sa prvýkrát 

otvoril krúžok  MLADÝ HASIČ pod vedením členov DHZ Strečno, ktorý navštevuje 
spolu 17 detí. Aj keď krúžok funguje krátko, zhruba tri mesiace, stihli sme s deťmi toho 
celkom dosť. 

Z príspevku poskytovanom z európ-
skych štrukturálnych a investičných 
fondov na likvidáciu biologicky rozloži-
teľného komunálneho odpadu (BRKO) 
sme získali cez projekt Podpora pred-
chádzania vzniku BRKO na území obce 
Strečno  fi nančné prostriedky na nákup 
kompostérov pre domácnosti a  pre in-
formovanosť a  osvetu verejnosti o  na-
kladaní s odpadmi. Celkové oprávnené 
výdavky na realizáciu aktivít projektu 
predstavujú sumu 97 678,40 EU.  Po-
skytovateľ(Ministerstvo životného pros-
tredia SR)  poskytol prijímateľovi (obec 
Strečno) nenávratný fi nančný príspevok 
(NFP) 92 794,48 EUR, čo predstavuje 95 
% z celkových oprávnených výdavkov 
na realizáciu aktivít projektu.  Prijímateľ 
spolufi nancoval projekt vo výške 5 %, t.j. 

4 883,92 EUR.
Plastové záhradné kompostéry s  obje-

mom 1050 lt, s  určením pre každé po-
pisné číslo v obci, sú prideľované na zák-
lade osobného odberu v areáli zberného 
dvora od 3. decembra priebežne v dňoch 
a hodinách, o ktorých je verejnosť infor-
movaná prostredníctvom obecného roz-
hlasu. Odberateľ zároveň obdrží Zmluvu 
o výpožičke kompostéra a manuál s  ra-
dami pre správne použitie a  spôsobmi 
likvidácie BRKO. Projekt je nielen požia-
davkou doby, prostriedkom na racionál-
ny prístup k ochrane životného prostre-
dia, ale v našom prípade bude slúžiť i na 
elimináciu nelegálnych skládok a vývozu 
domového odpadu k vodnému toku ale-
bo k miestnemu cintorínu.

/pa/

Kompostéry pre naše domácnosti
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Pomaly, ale isto sa nám končí ďalšia 
bežecká sezóna, ktorú môžeme zara-
diť medzi tie veľmi úspešné. Náš klub 
sa dlhodobo zúčastňuje pravidelne na 
tých najväčších bežeckých pretekoch na 
Slovensku. Inak to nebolo ani v  tomto 
roku. Ďalšia vec, ktorá nás teší, je aj to, 
že okrem výborných výsledkov sa aj náš 
klub rozrástol o ďalších členov. Či už sú 
to tí najmladší: Rudko Kubík (6r), ktorí 
sa spolu snami zúčastnili na Košickom 
behu (mini maratóne 4,2km), Martin 
Sokolovský (6r)  a Erika Belková (6r) sa 
zúčastnili  na Žilinskom behu a  taktiež 
sa pridali do Žilinskej bežeckej ligy, kde 
hlavne Martin Sokolovský podával veľ-
mi dobré výkony. Vzhľadom na jeho vek 
je perspektívou pre náš klub do budúc-
na. Ďalej sa k  nám pridali Marián Ka-
daši, Samuel Balcar a  Mária Kubiková. 
To, že sme získavali  v minulých rokoch 
cenné skúsenosti, nám veľmi pomohlo, 
aby sme sa mohli výkonnostne posunúť 
ďalej, o čom svedčia aj výsledky tohto-
ročných behov,  kde každý jeden z nás si 
vylepšil svoje osobné maximá a umiest-
nenia. (v ďalšom vydaní Hlásnika budú 
uverejnené profi ly jednotlivých bežcov,  
kde budú uverejnené tieto informácie  
detailnejšie).

Výrazný úspech dosiahol 1.miestom 
Michal Belko na Žilinský mestský pol-
maratón (15.9.2018) v behu na 5km, 
hlavná kategória + rekord trate 19:54.  
Avšak nesmieme zabudnúť na  Alenu 
Sokolovskú, ktorá išla výkonnostne ra-

AK STREČNO

pídne hore, čoho výsledkom bolo 3. 
miesto vo svojej kategórii na Belskej ho-
dovej sedmičke 

Taktiež obsadila 3. miesto vo svojej 
kategórii na Žilinskom behu s  dĺžkou 
trate 5km. V Žilinskej bežeckej lige má 
tak isto našliapnuté na veľmi dobrý vý-
sledok, kde by si vo svojej kategórii mala 

ČSOB Maratón 
Bratislava 8.4.2018
Zľava - Michal Belko, 
Milan Bača, Marian 
Lutišan, Alena Sokolov-
ská, Jozef Sokolovský, 
Gabriela Šmídová

Výsledky MMM Košice
Maratón: Michal Belko, kat. muži 212.miesto  3:26:38  1318 štartujúcich
Polmaratón: Marián Lutišan  kat. muži 108. miesto 1:29:43 2562 štartujúcich
Polmaratón: Jozef Sokolovský kat. muži 866.miesto 1:51:51 2562 štartujúcich 
Polmaratón: Jakub Slávik kat. muži 2059.miesto 2:14:58 2562 štartujúcich 
Polmaratón: Samuel Balcár kat. muži 2060.miesto 2:14:59 2562 štartujúcich 
Polmaratón: Štefan Šmída kat. muži 985.miesto 2:13:53 2562 štartujúcich
Polmaratón: Gabriela Šmídová kat. ženy 583.miesto 2:13:53 1058 štartujúcich
Polmaratón: Alena Sokolovská  kat. ženy 102.miesto 1:49:53 1058 štartujúcich
Polmaratón: Milan Bača sa nezúčastnil pre zranenie kolena
Minimaratón: Rudolf Kubík(6r) 4,2km  30:53
Minimaratón: Mária Kubíková 4,2km  30:52

Dňa 1.12.2018 sa v telocvični obce 
Strečno konal už 5.ročník volejbalového 
turnaja s názvom Sunday CUP 2018. Na 
tomto podujatí sa predstavilo spolu 24 
strečnianskych volejbalistov, ktorí boli 
rozdelení do 4 družstiev. Ide o turnaj, 
kde sa víťazom gravírujú mená na naj-
väčší (72 cm vysoký) strečniansky volej-
balový pohár. A tomuto faktu sú prispô-
sobené aj samotné podmienky a priebeh 
turnaja. To znamená, že hráči okrem zá-
kladnej časti (hrá každý s každým 2 sety 
do 25), hrajú ešte zápasy o celkové 1. a 
3. miesto. To je spolu pre každé družstvo 
8 (a v prípade tiebreaku vo fi nálových 
zápasoch až 9) setov! A vzhľadom na 
to, že je to turnaj, kde nie sú v žiadnom 
družstve hráči na striedanie, tak  naozaj 
ide o fyzicky veľmi náročný turnaj. Tento 
rok sa víťazom stali hráči (Bronka Tichá, 
Maťa Štefunová, Simonka Fajsziová, Fero 
Zajac, Majo Beháň, Jaro Štefk o), ktorí 
síce vstúpili do turnaja dvomi prehrami 
a vyzeralo to s nimi „zle- nedobre”. No 

udržať bez väčších problémov  2. Miesto.  
V  tejto bežeckej lige máme viacerých 
zástupcov nášho tímu: Milan Bača, Mi-
chal Belko, Marián Lutišan, Štefan Solár, 
Martin Sokolovský (6r.), Erika Belko-
vá(6r.) a  spomínaná Alena Sokolovskú. 
Táto  bežecká liga je celoročná súťaž, 
počas ktorej pretekár má možnosť ab-

Sunday CUP 2018
napokon sa stihli včas zmobilizovať a ná-
slednou šnúrou 4 víťazných setov vyhra-
li celú základnú časť. Na víťaznej vlne sa 
niesli aj v zápase o 1. miesto, kde porazili 
svojho súpera 2:0 na sety (25:21, 25:22) 
a stali sa tak celkovým víťazom 5. roč-

níka tohto podujatia. K tomuto úspechu 
im srdečne gratulujeme. V neposlednom 
rade by sme chceli poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizácii a prípra-
ve turnaja.

  Jaroslav Štefk o
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V sobotu 8.12. sa uskutočnil v telocvič-
ni v  Strečne halový turnaj futbalových 
prípraviek (roč.nar.2009 a  ml.). Mladí 
futbalisti z  družstiev Strečna, Stráňav, 
Brodna a  KŠK Žilina bojovali o  každú 
loptu srdnato, ale férovo. Rodičia a  os-
tatní diváci mohli vidieť čo všetko sa deti 
na tréningoch naučili. Povzbudzovanie 
a  aplauz pri akciách, kľučkách, strelách 
a zákrokoch brankárov sa ozývalo celou 
telocvičňou. Boli to vyrovnané zápasy , 
veď okrem jedného všetky ostatné zápa-
sy skončili výhrou jedného z družstiev 
o  jeden gól. Naši prehrali s  Brodnom 
a Stráňavami 1:0 a  vyhrali s  KŠK Žili-
na 1:0. Z  víťazstva sa tešili prípravkari 
Stráňav. Poradie:1.Stráňavy,2.Brodno,3.
Strečno,4.KŠK Žilina. Nakoniec boli 
všetky deti spokojné, lebo boli odme-
nené medailami a  sladkosťami. Ďaku-
jeme všetkým rodičom, ktorí pomohli 
a prispeli deťom na medaily a sladkosti. 
Taktiež sa chcem poďakovať Patrikovi 
Honkovi, že od tejto sezóny sa začal ve-
novať týmto deťom. Mohol by sa k nemu 
pripojiť aj niekto druhý, ktorý by chcel 
trénovať najmenších futbalistov. Nový 
impulz by bol určite prínosom.

Keďže sa blíži koniec roka 2018, je čas 
bilancovať. Za tento rok sme odohrali 
15 turnajov (63 zápasov). Je to menej 
ako minulý rok( 76)).Turnaje sa hra-
li: 4 –krát Strečno, Raj.Teplice, Rosina, 

Hôrky, na hlavnom štadióne MŠK Žili-
na, Kraľovany, Krasňany, Brezany, Strá-
ňavy, Podhorie, Nededza a Korňa. Popri 
tom sme odohrali aj 4 prípravné zápasy: 
Bánová, Raj.Teplice, KŠK Žilina a Belá. 
Naši mladí futbalisti boli vyprevádzať 
futbalistov MŠK Žilina na zápase proti 
Michalovciam a  aj naše „A“mužstvo sa 
zúčastnilo tréningu na hlavnom štadió-
ne MŠK  pod vedením trénerov MŠK 
Žilina. Dvaja brankári prípravky a jeden 
brankár mladších žiakov sa zúčastňova-
li v  mesiacoch október a  november na 
brankárskych tréningoch v  Žiline-Strá-
žove, pod vedením mládežníckeho tré-
nera  brankárov MŠK. Ešte chcem spo-
menúť, že 30 detí z  prípravky a  žiakov 
FK Strečno si bolo pozrieť na štadióne 
MŠK „Zápas hviezd“pri príležitosti 110.
výročia futbalu v Žiline,kde mohli vidieť 
napr. Škriniara,Dúbravku,Mintála a ďal-
ších. Snaha je, aby mali deti čo najviac 
zážitkov.

Na záver by som sa chcel poďakovať 
deťom, rodičom, FK Strečno ,ZŠ SNP 
Strečno  a  všetkým fanúšikom za pro-
pagáciu, podporu a  pomoc (fi nančnú 
a  materiálnu) pri zúčastňovaní sa na 
všetkých futbalových akciách. Všetkým 
želám pokojné Vianoce, deťom bohaté-
ho Ježiška a do  nového roka 2019 hlavne 
zdravie, šťastie a vzájomnú úctu.

Peter Beháň

Prípravka

V  rámci osláv 70. výročia založenia 
futbalového klubu v Stráňavách si v so-
botu 27.10.2018  pozvali na vzájomné 
stretnutie našich bývalých hráčov.  Títo 
sa pod trénerskou taktovkou Jožka Sam-
ca nedali zahanbiť  a  po góloch Miloša 
Ilovského, Mariána Beháňa , Štefana 
Obertu a Petra Obertu zvíťazili 4:2. Naj-
starším hráčom priateľského stretnu-
tia z  nášho mužstva  bol Daniel Samec 
a Kamil Beháň,  dnes už takmer 64-roč-
ný. V stretnutí bolo veľmi veľa pekných 
akcií, striel , výkony brankárov a v nepo-
slednom rade i gólov. 

Pred stretnutím prezident klubu p. Jan-
či a starosta obce p. Papán  ocenili viac 
ako 80  významných osobností , ktorí sa 
v 70-ročnej histórii stráňavského futba-
lu pričinili o rozvoj tohto športu v obci. 
Medzi nimi nechýbali ani niektorí naši, 
resp. bývalí  občania , konkrétne Dušan 
Zajac, ocenený ako hráč a tréner, Vlado 
Mydlo ako hráč, Ján Grňa –hráč a Robo 
Benedig ako hráč i tréner mládeže.

Štefan Tavač
Old Boys“  Strečno na  oslavách  70. výročia založenia futbalu v Stráňavách

Naši starí páni 
v akcii

solvovať  tridsaťšesť pretekov  v  rámci 
Žilinského kraja a  Slovenska. Z  týchto 
pretekov sa mu do bodovacej tabuľky 
zarátava  devätnásť  najlepších. V celko-
vom poradí z 299 bežcov je Michal Belko 
na 6.mieste, Marián Lutišan na 8. mieste, 
Milan Bača na 26.mieste, Alena Soko-
lovská na 57. mieste, Štefan Solár na 121. 
mieste, Martin  Sokolovský(6r)na 247. 
mieste, Erika Belkova(6r)na 294. mieste. 
Vo svojej kategórii  do 29r. Michal Belko 
tretí rok po sebe získal 1. miesto, Mari-
án Lutišan 2. miesto  v kategórií do 39r. 
,Milan Bača 6. miesto v kategórii do 49r.,  
Štefan Solár 22. miesto, Alena Sokolov-
ská 2. miesto v kategórii do 40r.

Máme aj špecialistu v behu do kopcov, 
čiže trial pretekov, a to Jakuba Slávika, 
ktorý sa takýchto  pretekov pravidelne 
zúčastňuje a ktoré sú preňho špecialitou: 
Strečnianska mašľa  50 km  2. miesto,  
beh na Minčol 12. miesto, šprint Po-
lom 2. miesto, endorfun beh (Fačkovské 
sedlo – Rajecká Lesná) 2.miesto, Beh 
oslobodenia Strečno 2.miesto

Taktiež ako v  iných športoch a  v  tom 
našom nie sú zranenia výnimkou, vý-
sledkom čoho bolo aj predčasné ukon-
čenie sezóny a následná liečba pre Mila-
na Baču a Mariana Lutišana.Je to veľmi 
veľká škoda, pretože mali sezónu veľmi 
dobre rozbehnutú a  určite by nás os-
tatných riadne ponaháňali. Prajeme im 
rýchle zotavenie.

Michal Belko
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 21. decembra 2018 v náklade 
300 kusov.  
Za obsahovú časť materiálov zod-
povedá redakčná rada v zložení: 
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

ŠPORT 
PARK 

STREČNO
v prevádzke od soboty

1. 12. 2018
Veríme, že bude slúžiť 
Vám všetkým, 
ktorí sa rozhodnete pod-
poriť naše heslo :

NAUČME
DETI

ŠPORTOVAŤ
Športový areál pri ZŠ SNP 
Strečno  je majetkom obce 
Strečno. Bol postavený 
za podpory obce Strečno, 
SFZ, sponzorov a organi-
zácií pôsobiacich v obci 
Strečno.
Prevádzková doba:
denne od 7:00 do 21:00  
(v prípade rezervácie do 
22:00)
Správca areálu: 
Marian Jurík, 0911942068
Cenník: hlavne ihrisko 
(umelá tráva)  
bez osvetlenia  12 eur/hod
s osvetlením   15 eur/hod
Strečnianske deti a mládež 
môžu využívať areál (v prí-
pade, že nie je rezervova-
ný, využívaný školou, alebo 
miestnymi športovými or-
ganizáciami) BEZPLATNE.
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Príjemné prežitie vianočných sviatkov,

     veľa zdravia,              

      štastia 

  a úspechov

  v roku 2019

želá 

FK Strečno


