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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 21.1.2019 sa uskutočnilo 2. za-

sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, za-
pisovateľka Ing. Ivana Tavačová. Hostia: 
podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. 
Uznesením č.14 volí overovateľov zápis-

nice: Mgr. Monika Obertová, Marek Ha-
nuljak. Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal 
sa-0.

Uznesením č.15 OZ schvaľuje program 
2.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0.

2. Zloženie sľubu novozvoleného po-
slanca

Z dôvodu neúčasti na ustanovujúcom 
zasadnutí  OZ vyzval starosta obce Mgr.
Dušana Ďurču o zloženie sľubu poslanca 
OZ.

Uznesením č.13 OZ konštatuje, že no-
vozvolený poslanec OZ Mgr.Ďurčo Du-
šan zložil zákonom predpísaný sľub po-
slanca OZ.

3. Oznámenie o zániku mandátu po-
slanca

Na ustanovujúcom OZ sa poslanec p. 
Pavol Tavač v závere slovne vyjadril, že 
sa vzdáva funkcie poslanca. Starosto-
vi obce zo zákona vyplynula povinnosť 

oznámiť zánik mandátu poslanca, ktorý 
bol uverejnený na úradnej tabuli a web 
stránke obce. V súvislosti s týmto ozná-
mením boli na obec doručené dve sťaž-
nosti na konanie starostu. K obidvom 
sťažnostiam podal starosta vyjadrenie, 
kde uviedol, že jediná možnosť domáha-
nia sa mandátu poslanca je prostredníc-
tvom súdu. 

Uznesením č.12/1 OZ berie oznámenie 
o zániku mandátu poslanca na vedomie. 

Uznesením č.12/3 OZ berie vyjadrenie 
starostu obce k sťažnostiam na vedomie. 

4. Zloženie sľubu poslanca – náhrad-
ník

Z dôvodu straty mandátu poslanca p.
Tavača vyzval starosta obce p.Samuela 
Zajaca, aby ako ďalší náhradník v poradí 
zložil predpísaný sľub poslanca. Pán Za-
jac vyjadril svoj názor na priebeh usta-
novujúceho OZ a že mu je nepríjemné za 
týchto okolností skladať sľub. Následne 
predpísaný sľub zložil. 

Uznesením č. 12/4 OZ berie na vedo-
mie nastúpenie náhradníka p.Samuela 
Zajaca na miesto poslanca OZ.

5. Kontrola uznesení
Starosta informoval o požiadavke osa-

denia zákazovej značky k pamätníku a 

Mikroprojekt česko-slovenskej 
cezhraničnej spolupráce  bude 

pokračovaním aktivít vo dvore kultúr-
neho domu. Po vybudovaní stacionár-
neho hľadiska, mobilných stánkov a 
vydlaždenía osvetlení priestoru sa pro-
ces zavŕši doplnením o parkový mobi-
liár a zastrešené cyklostojany. Zrejme 
najhodnotnejším doplnkom budú vý-
tvory ľudových umelcov, ktorí sa po-
čas viacdenného pracovného stretnu-
tiabudú snažiť vytvoriť diela viažúce 
sa ku kresťanskej tradícii a miestnym 
symbolom. Ich invencia a spracovanie 
budú dôležité pre finálne spracovanie 
záujmu žiadateľa – obce Strečno -  vy-
tvoriť svätú rodinu s jasličkami a tiež 
prípadne niektorú z postáv typických 
pre Strečno (pltník, rybár a pod).

Hlavný cezhraničný partner – Horní 

Tošanovice sa aktivity zúčastnia s jed-
ným umelcom, ktorý dielo symbolizu-
júce cezhraničnú vzájomnosť našich 
obci vytvorí pre tohto partnera.

Projekt s názvom Kultivácia revitali-
zovanej zóny na zvýšenie atraktívnosti 
a predstavenia kultúrneho dedičstva 
bude tiež okrem praktických a hma-
tateľných výstupov venovaný i propa-
gácii euroregionálych aktivít, podpory 
Európskeho fondu regionálneho roz-
voja a prezentácii reálnej spolupráce 
formou propagačných materiálov a 
info tabúľ.

Takistoje naplánovaná priama účasť 
zástupcov samosprávy a miestnych 
občianskych spolkov HorníchTošano-
vic na Strečnianskych hodoch, kedy 
by mala byť umelecká časť výstupov 

FOND MALÝCH PROJEKTOV
Kultivácia revitalizovanej zóny

Poďakovanie ochotníkov

Milí naši diváci, hneď v úvode 
sa Vám chcem poďakovať za 

Vašu priazeň, ktorá nás motivuje a 
posúva dopredu. Ochotnícke divadlo 
je veľmi náročné na čas, je to obeta 
každého ochotníka, hercov, osvetľova-
ča, usporiadateľov, predávania lístkov, 
ochotníkov, ktorí nám pomáhajú pri 
stavaní kulís, výrobe rekvizít, kostý-
mov, príprave vianočného punču ako 
aj občerstvenia pre všetkých , ktorí sú 
tvorcami predstavenia. Úprimne a zo 
srdca ďakujem. Naša činnosť nekon-
čí posledným predstavením v našej 
obci. Pokračujeme šnúrou po okoli-
tých obciach. Minulý rok sme skončili 
na konci apríla v Čadci na Palárikovej 
Rakovej, kde sme sa zúčastnili súťa-
že ochotníckych divadiel z vybratých 
súborov z celého Slovenska. Kritika 
odbornej poroty nám veľa dala a pri-
pomienky sme využili pri nacvičovaní 
ďalšej premiéry pod názvom Lekárske 
tajomstvo. Finančné prostriedky, ktoré 
získame z predstavení, investujeme do 
rozvoja ochotníckeho divadla. Navšte-
vujeme profesionálne scény, kde čer-
páme skúsenosti pre našu ochotnícku 
činnosť. 

V septembri sme posedením na Plt-
nici otvorili ďalšiu divadelnú sezónu. 
Vybrali sme komédiu, ktorá bola veľ-
mi náročná na učenie  a taktiež aj na 
skúšanie na javisku. Podarilo sa nám 
dobre obsadiť jednotlivé postavy. Do 
rozbehnutého ochotníckeho vlaku 
nastúpili noví členovia, ktorí svojím 
zodpovedným prístupom zapadli do 
kolektívu a svojimi výkonmi prispe-
li  k úspešnej premiére, ako aj ďalších 
predstavení. Pozitívne hodnotenie di-
vákov je zárukou , že sme odviedli  kus 
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Obecné zastupiteľstvo

riešenia spomaľovačov. Úloha bola za-
daná dopravnému inžinierovi na spra-
covanie návrhu. Požiadavky na skultúr-
nenie zázemia KD, opravy Kováčskej 
ulice a miestneho rozhlasu na Lesnej ul. 
bude realizovať OPS po zimnej údržbe 
komunikácií. Starosta ďalej informoval 
o príprave ozdravného plánu pre OPS. 
Pani Tavačová poukázala na nedostatky 
v zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia 
(vykazovanie straty OPS, nepredloženie 
plánu kontrolnej činnosti HK, falšovanie 
a pozmeňovanie verejnej listiny – zápis-
nice). 

Poslanec Ďurčo upozornil na nespl-
nenie povinnosti starostu odpovedať na 
sťažnosť neoprávnene zabratého pozem-
ku r. Kučerovej.

Uznesením č. 12/11 a Uznesením č.12/5 
OZ berie uvedené informácie na vedo-
mie. 

6. Voľba predsedov komisie a členov 
komisií

Uznesením č.16/A OZ volí za predsedu 
komisie pre správu obecného majetku 
Mgr.Dušana Ďurču. Hlasovanie: 9-0-0.

Uznesením č.16/B OZ volí za predsedu 
komisie životného prostredia p. Samuela 
Zajaca. Hlasovanie: 8-0-1.

Uznesením č.18 OZ schvaľuje členov 
komisie výstavby, územného plánovania 
a rozvoja podnikania v zložení: p.Janka 
Tavačová, Ing. Branislav Meliš, p.Alfonz 
Klocáň, p.Peter Oberta. Hlasovanie: 9-0-0.

Uznesením č.19 OZ schvaľuje členov 
komisie kultúry, školstva a športu v zlo-
žení: p.Marián Praták, p.Pavol Buko-
vinský, p.Ľubomír Bukovinský, p.Peter 
Oberta, p.Mgr.Dušan Ďurčo, p.Marta 
Štadániová, p.Štefan Oberta. Hlasova-
nie: 9-0-0.

Uznesením č.20 OZ schvaľuje členov 
komisie pre ochranu verejného poriad-
ku v zložení: JUDr.Martin Samec, Ing. 
Andrea Ďurišková. Hlasovanie: 9-0-0.

Uznesením č.21 OZ schvaľuje členov ko-
misie pre sociálne veci v zložení: p.Marta 
Vantúchová, p.Anna Dugovičová, p. Mgr. 
Iveta Tarabová. Hlasovanie: 9-0-0.

Uznesením č.22 OZ schvaľuje členov 
komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone verejnej funkcie v zložení: 
p.Ing. Radovan Martinček, p.Ing. An-
drea Ďurišková. Hlasovanie: 9-0-0.

Uznesením č.23 OZ schvaľuje členov 
komisie pre správu obecného majetku, 
rozpočtu a financií v zložení: p.Bc.Oľga 
Škripková, p.Mgr.Monika Obertová, 
p.Ing.Radovan Martinček. Hlasovanie: 
9-0-0.

7. Menovanie predsedu čiastkovej in-

ventarizačnej komisie pre úsek obecný 
úrad

Predsedom čiastkovej inventarizačnej 
komisie pre úsek obecný úrad menoval 
starosta obce Mgr. Dušana Ďurču.

Uznesením č.12/2 OZ berie informáciu 
na vedomie

8. Zastupovanie poslaneckých obvo-
dov

Starosta obce predniesol návrh na za-
stupovanie zostávajúcich poslaneckých 
obvodov: Mgr.Dušan Ďurčo: časť Zlat-
né, Sokolská ulica časť I., Partizánska, 
Cintorínska a Fr.partizánov. Hlasovanie: 
9-0-0.

p.Samuel Zajac: Sokolská časť II., Špor-
tová, Nábrežná. Hlasovanie: 9-0-0.

9. Návrh dodatku VZN č.1/2018 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa v školských zariade-
niach

Návrh dodatku k uvedenému VZN 
bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
a web stránke obce dňa 4.1.2019. Sta-
rosta požiadal zástupkyňu SCŠPP Mgr.
Dejovú, aby informovala prítomných o 
fungovaní zariadenia, ktoré zastrešuje 
psychologickú, špeciálno-pedagogickú 
a logopedickú oblasť a sú financovaní z 
podielových daní obce. Vzhľadom na to, 
že k návrhu neboli vznesené žiadne pri-
pomienky, dal starosta o návrhu dodat-
ku k VZN č.1/2018 hlasovať. Hlasovanie: 
9-0-0.

Uznesením č.24 OZ schvaľuje návrh 
dodatku k VZN č.1/2018 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v 
školských zariadeniach.

10. Územný plán obce Strečno
Starosta informoval o obstarávaní 

územného plánu obce. Bol prizvaný Ing.
arch.VladimírBarčiak, ktorý predstavil 
hlavné ciele územného plánu. Požiadal 
občanov o zaslanie relevantných pripo-
mienok, nakoľko ÚP sa robí s vyhliad-
kou na 15 až 20 rokov. Následne sa otvo-
rila diskusia k danému bodu. 

Uznesením č.12/6 OZ berie informáciu 
na vedomie.

11. Rôzne
A/ Starosta informoval o liste ZMOS-

-u s prosbou o súčinnosť pri poskytnutí 
emailových adries poslancov z dôvodu 
poskytovania informácií zo ZMOS k ná-
rodnému projektu. Poslanci sa dohodli 
na zriadení obecných emailových adries, 
ktoré vytvorí Mgr.Ďurčo.

Uznesením č.12/7 OZ berie informáciu 
na vedomie.

B/ Ing. Lenka Višňovská podala infor-
máciu ohľadne spracovania osobných 
údajov poslancov OZ.

Uznesením č.12/8 OZ berie informáciu 
na vedomie.

C/ Starosta informoval o blížiacom sa 
termíne ukončenia zmlúv o prenájme 
majetkov obce (prevádzka parkoviska 
pod hradom, prevádzka kompy). Bude 
zverejnená výzva na súťaž o prenájme 
obecného majetku.

Uznesením č.12/9 OZ berie informáciu 
na vedomie.

E/ Starosta informoval o došlej žiadosti 
o uzatvorení nájomnej zmluvy na po-
zemky užívané obcou (pod Pamätníkom 
francúzskych partizánov, prístupová 
cesta k cintorínu a pamätníku). Požado-
vaná cena nájmu 2 €/m2/ročne. Jediným 
riešením bude pravdepodobne vyvlast-
nenie pozemkov.

Uznesením č.12/10 OZ berie informá-
ciu na vedomie.

E/ Diskusia
Ing. Sokolovský
- poukázal na havarijný stav domu 

smútku a oplotenia
- dotazoval riaditeľa OPS ohľadne zim-

nej údržby, príplatkov zamestnancov 
OPS a vyplatenie odmeny pre riaditeľa 
OPS

- vyjadril pocit z nadbytočnosti za-
mestnania ekonómok na obci, informo-
val sa na činnosť zástupcu starostu na 
plný úväzok

- informoval sa na rokovací poriadok 
obce

- vyjadril výhrady voči zavádzajúcim 
informáciám od kontrolóra obce ohľad-
ne vyvesenia rozpočtu

Alfonz Klocáň
- pripomienkoval nefungujúce svetlá 

na Sokolskej ulici
- vzniesol námietku voči zavádzaniu 

poslancov starostom o nadobudnutí 
jeho majetku na Kováčskej ulici

- navrhol skontrolovať spätne zápisnice 
od roku 2011

Peter Repáň
- poukázal na stály problém parkova-

nia áut, neodprataný sneh a problém 
znečisťovania prostredia psími výkalmi

Ján Kučera
- poukázal na prasknutú podlahu v te-

locvični
Ľubica Kučerová
- vzniesla požiadavku na kúpu vysáva-

ča do obecnej knižnice.
G/ Členovia OZ AK Strečno predsta-

vili činnosť atletického klubu, predniesli 
správu a požiadali o dotáciu z rozpočtu 
obce. Návrhom sa bude zaoberať finanč-
ná komisia pri zmene rozpočtu.

Uznesením č.12/12 OZ berie pripo-
mienky občanov na vedomie.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová 
Pozn.: celé znenie zápisnice je zverejne-

né na web stránke obce
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projektu už predstavená širokej verej-
nosti. 

Mikroprojekt s plánovaným časo-
vým harmonogramom 02 – 10/2019 
bude teda ďalším krokom spolupráce 
partnerov, ktorí od založenia združe-
nia Euroregión Beskydy sú v stálom 
a plodnom kontakte. Finančne patrí 
k nízkorozpočtovým neinvestičným 
projektom, ale svojim významom a 

FOND MALÝCH PROJEKTOV
Kultivácia revitalizovanej zóny

poctivej ochotníckej práce. Za úspech  
nášho predstavenia ďakujem aj našej 
obci, ktorá nás podporuje a vytvá-
ra nám podmienky pre našu činnosť. 
Teší nás priazeň divákov zo širokého 
okolia, ktorí navštevujú predstavenia 
v Strečne. Začali sme hosťovanie v 
okolitých obciach, kde máme svojich 

»  Pokračovanie z 1. strany dosahom zrejme ďaleko prekračuje 
kalkulované náklady.

Celkový rozpočet malého projektu  
21915,00 Euro 

Spolufinancovanie zo zdrojov EU 
(ERDF)                 18627,75 Euro (85%)

Spolufinancovanie zo štátneho roz-
počtu SR    2191,50 Euro (10%)

Vlastné zdroje žiadateľa  
1095,75 Euro (5%)

Pavol Albrecht

skalných divákov. V  Stráňavách sme 
mali rekordný počet divákov, taktiež 
vo Varíne, aj v Mojši nás diváci milo 
prekvapili vypredaným hľadiskom. 
Čaká nás ešte Nededza, kde hráme pre 
viac obcí. Sme vďační za každého divá-
ka a čo nás teší, niektorí diváci si prišli 
komédiu Lekárske tajomstvo pozrieť 
viackrát. Naše predstavenie si boli po-

zrieť aj pracovníci krajského kultúrne-
ho strediska, vysoko hodnotili úroveň 
predstavenia, ako aj to , že máme me-
dzi divákmi veľa mladých ľudí. 

Komédia je smiech a smiech je kúsok 
dobrého života a naša radosť, že sme 
Vám ho darovali v komédii Lekárske 
tajomstvo.

Marta Pristachová

»  Pokračovanie z 1. strany

Poďakovanie 
ochotníkov

Pätnásteho februára zabezpečil 
Miestny spolok Slovenského Červené-
ho kríža prvý tohtoročný odber krvi. 
Za prípravu a priebeh odberu patrí 
vďaka predsedkyni MS SČK Eve Voj-
vodovej a členom výboru Zdenke On-
drušovej a Stanislavovi Šupejovi. 

Až tridsaťsedem darcov opäť potvr-
dilo nielen výbornú prácu výboru, ale 
aj humánny prístup každého zúčastne-
ného.

Zoznam darcov
Dušan Štadáni • Júlia Ďurčová
Juraj Židek • Rastislav Kostka

Ivan Štadáni (prvodarca) 
Miroslav Zachar • Lukáš Ondruš

Ľubomír Bukovinský
Sebastián Šupej (prvodarca)

Zuzana Obertová • Peter Oberta
Dana Špalková • Július Ilovský

Stanislav Puček • Samuel Beháň
Juraj Samec • Mariána Šipčiaková

Anton Oberta • Juraj Buchta
Michal Klocáň • Beáta Badibangová
Iveta Ondáková • Iveta Krupárová
Roman Samec • Miroslav Samec
Peter Kažimír • Dušan Mateička

Vladimír Bukovinský
Darina Bukovinská

Matej Milo • Marína Michálková
Vladimír Bukovinský (prvodarca)

Marián Beháň • Eva Balcárová
Ivan Tavač • Dana Kadašiová

Daniel Samec

Darovanie krvi



4. strana 1/2019

Všetci vieme, ako veľmi túžime 
po ľudskej odmene a pochvale 

za dobré skutky, ktoré konáme. Sme 
netrpezliví. Nevieme čakať na odme-
nu, ktorú nám Boh sľubuje po smrti, 
ale ideme za ľuďmi, lebo oni platia a 
chvália hneď. No podľa Ježiša Krista 
získavať pochvalu tu na zemiznamená 
strácať ju v nebi. Ak na toto jeho upo-
zornenie nedbáme pod vplyvom túžby 
po pochvale, uznaní, potlesku a licho-
tení, čakajme len to, že sa nám na konci 
života povie takto: „Už si dostal svoju 
odmenu.“ Nedivme sa preto, ak nám 
Pán Ježiš toto upozornenie opakuje 
niekoľkokrát po sebe. On vie, ako je to 
v nebi, veď odtiaľ prišiel a vie dobre aj 
to, ako je to tu, medzi nami, veď tu žil s 
nami. Márniví sme, pyšní, netrpezliví... 
Preto nám apoštol Pavolv I. liste Korin-
ťanom pripomína: „Všetko, ...čokoľvek 
robíte, robte na Božiu slávu!“

Podobenstvo o farizejovi a mýtniko-
vi je podobenstvo, ktoré sa nachádza 
len v jednom z kanonických evanjelií 
v Novom zákone. Podľa Lukáša farizej, 
pyšný na svoju vlastnú cnosť, kontras-
tuje s vyberačom daní, ktorý pokorne 
prosí Boha o milosť. Toto podobenstvo 
ukazuje, že je potrebné modliť sa po-
korne. Podobenstvo je nasledovné: „A 
proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, 
že sú spravodliví, a iných za nič nemali, 
povedal toto podobenstvo: „Dvaja mu-
žovia vstúpili do chrámu, aby sa modli-
li; jeden farizej a druhý mýtnik. Farizej 
si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, 
ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľu-
dia, vydierači, nespravodliví, cudzolož-
níci, alebo ako aj tento mýtnik. Postím 
sa dva razy do týždňa, dávam desiatky 
zo všetkého, čo mám. Mýtnik však stál 
zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k 
nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, 
buď milostivý mne hriešnemu! Hovo-
rím vám: Tento odišiel do svojho domu 
ospravedlnený, a nie tamten. Lebo kaž-
dý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a 
kto sa ponižuje, bude povýšený“. Po-
čas prvého storočia boli farizeji dobre 
známi pre ich striktné dodržiavanie 
Mojžišovho zákona.Farizeji za čias Je-
žiša Krista boli náboženskou sektou, 
ktorá zdôrazňovala prísne, puntičkár-
ske dodržiavanie Mojžišovho zákona 
a tradícií. Pre nich mala väčší význam 
litera Zákona, než samotný duch Zá-
kona. Ich spravodlivosť spočívala skôr 
v povrchnom zachovávaní Zákona a 

rôznych predpisov, než na praktizovaní 
cností, ktoré predpisoval Zákon. Fari-
zeji sa považovali za tých, ktorí dodr-
žujú Zákon, pýšili sa svojou falošnou 
nábožnosťou a povýšenecky sa pozera-
li na tých, ktorí nepatrili do ich sekty.
Na druhej strane Židia pohŕdali mýt-
nikmi, ktorí spolupracovali s rímskou 
ríšou. Podobenstvo opisuje mýtnika 
ako toho, kto uznáva stav svojej úbo-
hosti pred Bohom a vyzná svoju potre-
bu zmierenia sa. Mýtnik prichádza k 
Bohu v pokore a dosiahne odpustenie. 
Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi 
v chráme je vyrozprávané tým, ktorí si 
namýšľali, že sú spravodliví a viedlo ich 
to k súdeniu druhých a k pohŕdaniu 
druhými. Farizej ďakuje Bohu, že nie je 
ako ostatní ľudia, že nie je ako zlodeji, 
vydierači, cudzoložníci, a že nie je ako 
mýtnik, ktorý sa modlí vzadu. Veľmi 
jemná a nenápadná je irónia v modlit-
be farizeja. Nespomína druhých preto, 
aby za nich prosil Pána Boha, aby sa 
obrátili a polepšili, ale preto, že nimi 
opovrhuje a odsudzuje ich. Presne tak, 
ako tí na začiatku podobenstva, kto-
rým Ježiš adresuje tieto slová. Vo chví-
li, keď sa cíti bezhriešny, farizej koná 
jeden z najväčších hriechov. Stavia sa 
do pozície Boha, aby súdil blížneho. 
Mýtnik s kajúcim postojom dokáže 
povedať iba: „Bože, buď milostivý ku 
mne hriešnemu.“ Jeho modlitba hovorí 
všetko podstatné v niekoľkých slovách. 
Modlitba obsahuje uznanie si vlastnej 
viny a prosbu o odpustenie.Niekto by 
mohol namietať, že hriešnik je na tom 
lepšie, než poctivý človek. Ježiš však 
nehaní farizejove dobré skutky, ani 
nechváli mýtnikovu hriešnosť. Nechce 
povedať, že Boh má radšej roztopaš-
níka a podvodníka, ako počestného 
človeka, zachovávajúceho ľudský i Boží 
zákon. Ježiš len chce povedať, že Bohu 
je milšia pokora kajúceho hriešnika, 
než pýchadomýšľavého poctivca. Po-
dobenstvo o mýtnikovi a farizejovinám 
jasne ukazuje, že Boh sa nepozerá na 
osobu a jej stav, ale hľadí do srdca a do 
duše. Tu chápeme pravdivosť slov Svä-
tého písma, ktoré hovorí: „Boh pyšným 
odporuje, ale pokorným dáva milosť“ 
(1 Pt 5, 5). Teda je jasné, že Boh nepri-
jal modlitbu vystatovačného a pyšného 
farizeja, namiesto toho však vypočul 
modlitbu pokorného mýtnika. Pýcha 
patrí k hlavným hriechom a je najväč-
šou prekážkou pre obrátenie a pokánie, 

zatiaľ čo pokora je počiatkom opravdi-
vého obrátenia a základom pravdivého 
pokánia a pôstu. Preto si Cirkev želá, 
aby sme všetci žili život s veľkou poko-
rou, uvedomením si svojej hriešnosti, 
lebo len vtedy bude v nás dobrá vôľa k 
dobrote srdca. Bez pokory neexistuje 
obrátenie, ani žiaľ za hriechy, ani ná-
vrat k Bohu.

Pýcha (lat. superbia) je jednou z naj-
rozpačitejších vlastností človeka. Na 
jednej strane je silne odsúdená nielen 
Bibliou, ale aj tradíciami iných kultúr, 
no na strane druhej žijeme vo svete, 
ktorý k nej výslovne povzbudzuje a jej 
opak, pokoru, pokladá za slabosť.Pod-
ľa štandardov sveta človek je povolaný 
stúpať k výšinám, rásť, rozvíjať sa.  Sv. 
Tomáš Akvinský definuje pyšného člo-
veka takto: „Pyšný je ten človek, ktoré-
ho túžbou je dostať sa ponad to, čím v 
skutočnosti je.“Ale veď predsa človek sa 
musí snažiť ísť ponad to, kde práve je. 
Inak by stagnoval. Aj kresťanstvo nás 
burcuje k neustálemu rastu. Ako to teda 
je? Je pýcha neresťou alebo čnosťou? Sú 
všetky prejavy silného sebavedomia 
nerestné a, naopak, sebapodceňovania 
čnostné? V tejto veci treba mať jasno. 
Ovocie pýchy ju úplne jasné, ako nás o 
tom presviedčajú mnohé príklady z de-
jín, ale pre niekoho nie je ľahké uznať 
hriešnosť pýchy a, naopak, dôležitosť 
jej opaku, pokory.V každom prípade 
však pri mnohých veľkých katastro-
fách ľudských dejín stála pýcha. Vidieť 
to hlavne na vojnových konfliktoch. 
Mnohé by sa neboli odohrali, keby tí, 
ktorí ich rozpútali, neboli povolili uzdy 
svojej pýche.Katechizmus katolíckej 
cirkvi (2317) hovorí:„Nespravodlivos-
ti a prílišné nerovnosti(1938) ekono-
mického alebo sociálneho rázu, závisť, 
nedôvera a pýcha,(2538) ktoré zhubne 
pôsobia medzi ľuďmi a národmi, ne-
prestajne ohrozujú mier a vyvolávajú 
vojny. Všetko, čo sa robí na odstráne-
nie týchto neporiadkov, prispieva k bu-
dovaniu mieru(1941) a vyvarovaniu sa 
vojne. 

Keďže ľudia sú hriešnikmi, hrozí im 
nebezpečenstvo vojny a bude im hroziť 
až do Kristovho príchodu. Ale v mie-
re, v akej zjednotení v láske premôžu 
hriech, premôžu aj násilie, kým sa ne-
splnia Božie slová: „Z mečov si ukujú 
radlá, zo svojich kopijí viničné nože. 
Národ proti národu nezdvihne meč a 
nebudú sa viac priúčať boju“ (Iz 2,4).“ 

Čo je to pýcha? Kto je pyšný? V ma-
lom teologickom slovníku sa hovorí: 
Pýcha je nezriadená túžba vyzdvihovať 
svoje vlastnosti nad vlastnosti iných 
ľudí. Prototypom pyšných ľudí boli po-
krytci a farizeji, o ktorých Ježiš Kristus 

Pýcha - nepriateľ lásky
 „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“ 

(Mt 11,29)
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povedal: „Kto sa povyšuje, bude poní-
žený“ (Lk 18, 14). Najhlbším vyjadre-
ním tejto nečnosti je podobenstvo o 
pyšnom farizejovi a kajajúcom sa mýt-
nikovi (Lk 18, 9-14). Moralisti zaraďu-
jú pýchu na prvé miesto siedmich hlav-
ných hriechov. Jej pridružené hriechy 
sú : preceňovanie vlastných síl; chorob-
ná ambícia, čiže snaha získať neprime-
rané hodnosti; márnomyseľnosť, túžba 
po vonkajších tituloch a hodnostiach; 
chvastúňstvo; pretvárka čiže predstie-
ranie čností, ktoré človek nemá. Jed-
ným zo základných rysov biblického 
učenia je pozornosť venovaná pýche a 
jej protikladu pokore. Nadutá pýcha, 
ktorá odmieta závislosť od Boha a 
podriaďovanie sa mu a ktorá naopak 
vzdáva česť, ktorá prináleží Pánovi, len 
človeku, predstavuje koreň a podstatu 
hriechu.  So svätým Tomášom Akvin-
ským môžeme povedať, že pýcha sa 
prvýkrát prejavila vo chvíli, keď sa Lu-
cifer v pyšnej nezávislosti na Bohu po-
kúsil vyvýšiť svoj trón (Iz 14, 12-14). 
Satan spadnutý z neba (Lk 10, 18) vlo-
žil Adamovi a Eve do srdca túžbu byť 
ako Boh (Gn 3, 5). Od tej doby je ľud-
ská prirodzenosť infikovaná pýchou 
(Rim 1, 21-23). S pýchou súvisí aj „od-
súdenie diablovo“ (1Tim 3, 6). Pýcha je 
satanova zhubnosť a ničí ľudí. Preto ho 
celý Starý zákon odsudzuje, predovšet-
kým v žalmoch a múdroslovnej litera-
túre. V knihe Prísloví 8, 13 čítame, že 
Božej múdrosti je odporná povýšenosť 
a nehanebnosť. Oboje sa prejavuje v 
pýche Moábu (Iz 16,6), Júdska (Jer 13, 
19) a Izraela (Oz 5, 5), ktorú odmietajú 
menovite proroci. Známa „pýcha, kto-
rá predchádza pád“ (domýšľavosť) 
(Prís 16, 18) je hodná zavrhnutia a na-
miesto nej sa dáva prednosť ponížené-
mu duchu (Prís 16, 19). Nadutosť (go-
bah) sa objavuje ako koreň ateizmu v Ž 
10, 4 a spôsobila rovnako Nabuchodo-
nozorov pád (Dan 4,30.37). Ďalšie va-
rovanie pred pýchou nachádzame v 
neskoršej múdroslovnej literatúre napr. 
v Sir 10, 6-26. Grécke učenie bolo be-
hom posledných štyroch storočí pred 
Kr. v rozpore s judaizmom, keď pova-
žovalo pýchu za cnosť a pokoru odsu-
dzovalo. Aristotelov „vysokozmýšľajúci 
človek“ vedel oceniť svoje vlastné kva-
lity, ináč by ho považovali za slabodu-
chého. Podobne stoicizmus hlásal 
vlastnú mravnú nezávislosť a rovnosť s 
Diom. Nehanebnosť a spurnosť (hyb-
ris) je však zdrojom veľkého morálne-
ho zla v gréckej tragédii. V Starom zá-
kone pýchou označovali niečo čo sa 
vzdúva, prekypuje, v prenesenom slova 
zmysle všetko, čo je drzé, namyslené, 
naduté; v prípade človeka, ktorý sa robí 

väčším, významnejším než v skutoč-
nosti je (1 Sam 17,28; Neh 9, 10; Prís 
11, 2; 13, 10; 21, 24; Iz 13, 11; Jer 49, 16; 
50, 31; Ez 7, 10; Dan 5, 20; Abd 3 a iné). 
Význačným rysom biblickej zbožnosti 
je názor o pýche ako o koreni hriechu. 
Neposlušnosť a pýcha, ktoré si prisvo-
jujú slávu a česť, ktorá prináleží jedine 
Bohu, je podstatou hriechu. Pýcha je 
priamou vzburou proti Božej svätosti a 
zvrchovanosti. Ak je pre iné hriechy 
nádej na odpustenie, pre pýchu odpus-
tenie nie je. Pýcha vyvoláva Boží hnev 
(Prís 16, 5; Jer 50, 31; Am 6, 8), ktorého 
následkom je smrť (Ž 119, 21; Am 6, 8; 
Mal 4, 1). Pýcha bola príčinou pomäte-
nia jazykov (Gn 11, 1-9) a Božích sú-
dov (Iz 16, 6n;  Kresťanská etika sa ve-
dome dištancovala od gréckeho 
myslenia v prospech Starého zákona. 
Pokora je považovaná za najväčšiu 
čnosť, lebo Kristus o sebe povedal: 
„Som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 
29). Napokon pýcha našla svoje miesto 
na zozname zlých vecí, ktoré vyvierajú 
z vnútra človeka (Mk 7, 22). V Mári-
nomMagnifikate (Lk 1, 51) počujeme, 
že Pán poníži tých, čo pyšne zmýšľajú a 
povýši tých, čo sú ponížení. Jakub vo 
svojom liste v 4, 6 ako aj Peter v prvom 
liste 5, 5 citujú z knihy Prísloví 3,34, 
aby vynikol kontrast medzi pokorný-
mi, v ktorých má Boh zaľúbenie a pyš-
nými, ktorých Boh odmieta. Apoštol 
Pavol zaraďuje vo svojom výklade o 
skazenej pohanskej spoločnosti v liste 
Rimanom 1, 30 namyslených a chvá-
lenkárov do skupiny pyšných hriešni-
kov; podobne hovorí aj v druhom liste 
Timotejovi 3, 2. Vychvaľovanie sa a 
chvastanie označuje za zlé aj Jakub vo 
svojom liste 4, 16 ako aj Ján v prvom 
liste 2, 16. Láska v prvom liste Korinťa-
nom 13, 4 nie je bez chvály a domýšľa-
vosti, čím sa vyznačujú falošní učitelia 
v prvom liste Timotejovi 6, 4. Apoštol 
Pavol videl pýchu („vychvaľovanie sa“ 
znalosťou Zákona a skutky spravodli-
vosti) ako charakteristický rys judaiz-
mu a najvlastnejší skutok nevery Ži-
dov. Písal, že Evanjelium vylučuje 
pýchu (Rim 3, 27), lebo učí, že všetci 
ľudia sú hriešni, preto nemôžu dosiah-
nuť spravodlivosť vlastnými silami.Tú 
musí človek hľadať u Krista a prijímať 
ju ako dar skrz vieru v neho. Evanjelio-
vé posolstvo o spravodlivosti skrz Kris-
ta vylučuje prístup k Bohu založený na 
vlastnej spravodlivosti. Pyšná ctižia-
dostivosť a sebectvo sú prekážkou spá-
sy. Pyšní sa delia na dve skupiny: jedni 
sa vyvyšujú nad druhých a druhí strhá-
vajú na seba niečo, čo ich prevyšuje. 
Ide vlastne o nezriadenú žiadostivosť 
po vyniknutí, ktorému sa vzdáva česť a 

pocta. Taktiež sa môže brať ako nedo-
statok v podriadení sa človeka Bohu, v 
tom, že sa niekto povyšuje nad to, čo 
mu je prisúdené podľa Božieho zámeru 
a zariadenia. Pýcha je opakom pokory. 
Už v zárodku je ťažkým hriechom, vý-
nimkou je prípad, keď chýbajú doko-
nalé úkony (činy), totiž bez rozvážneho 
súhlasu. Pýcha je počiatkom každého 
hriechu nie úkonom, ale uspôsobením. 
Je kráľovstvom všetkých nerestí. Pýcha 
je neresť, ktorá nám bráni práve v tom, 
aby sme uznali svoju obmedzenosť a  
svoje hranice. Aby sme si nechali pora-
diť, pomôcť, nechali sa usmerniť. A keď 
zistíme, že sme sa mýlili, aby sme si to 
priznali. Sú ľudia, ktorí toto nedovolia 
ani za cenu, že príde k ich sebazniče-
niu. Vo Svätom písme sa nachádza po-
dobná myšlienka v príbehu o Adamovi 
a Eve. Boh ich stvoril a dal im na pou-
žívanie všetko, na čo len pomysleli. 
Okrem jedného, nemohli jesť zo Stro-
mu poznania. Nepočúvli ho a hranicu, 
ktorá im bola stanovená, prekročili. 
Tým nielenže nedosiahli dokonalosť, 
ale priviedli si na seba i mizériu. Prečo 
Sväté písmo vníma pýchu tak negatív-
ne? Na jednej strane preto, lebo je tu 
nebezpečenstvo, že človek sa za jej po-
moci odreže od životodarného zdroja, 
ktorým je Boh. Pyšný človek neznáša 
pocit odkázanosti na niekoho, a to ani 
na Boha. Pyšný človek chce byť se-
bestačný. A nielen to, chce vyčnievať 
nad všetkých. On sám chce byť ako 
Boh, ba vlastne nie „ako Boh“, on chce 
byť Boh. A toto je najlepšia cesta do pe-
kla, ako nám to ukazuje príbeh Lucife-
ra, nielen toho skutočného, ale všet-
kých jeho nasledovníkov v celých 
ľudských dejinách. Človek s takýmto 
zmýšľaním vždy končí v sebadeštruk-
cii. Je to tak preto, lebo prostriedky, 
ktoré si volí na to, aby sa za ich pomoci 
dostal nad ostatných: bohatstvo, moc, 
spoločenské postavenie, telesnú príťaž-
livosť a inteligenciu, sú veľmi klamné.
Druhý dôvod, prečo pýcha je Svätým 
písmom a tradíciou vnímaná negatív-
ne, je jej nebezpečenstvo pre spolužitie 
ľudskej rodiny. Výstižne to opisuje prí-
beh o stavbe Babylonskej veže. Ľudia sa 
rozhodli postaviť si vežu, ktorá by sia-
hala až do neba. „Poďte, postavíme si 
mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať 
do neba, a urobíme si meno, aby sme sa 
nerozptýlili po celej zemi!“ (Gen 11, 5). 
„Urobíme si meno“, slovo meno(hebr. 
shem) sa prekladá ako meno, sláva, po-
vesť alebo pomník. Čie meno si šli uro-
biť? To sa malo ukázať, keby vežu do-
stavali a mali by umiestniť to meno na 
jej vrchol ako do diaľav žiariacu „rekla-

Pokračovanie na  nasledujúcej. strane »
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mu“. Čie meno tam mali dať? Možno 
toto bol dôvod, prečo sa rozhádali, pre-
čo si prestali rozumieť a prečo sa rozišli. 
Pýcha vedie aj k takýmto skutkom. Pý-
cha sa nezastaví pred ničím. Ako sa pý-
cha prejavuje? Aroganciou, nadutos-
ťou, povýšenosťou, egocentrizmom, 
narcizmom, drzosťou, domýšľavosťou 
a márnivosťou. Pyšného človeka po-
známe podľa toho, že chce mať vždy 
pravdu a nevie uznať názor iných. Pô-
sobí dojmom jediného víťaza. Sila a 
moc, ktorú pýcha zdanlivo dáva, sú len 
ilúziou, pyšný vždy prehráva. Je to naj-
horšia pohroma ľudstva, je pôvodom 
sociálnych roztržiek, rivality medzi ná-
rodmi, vojen, intríg, nenávisti a nevra-
živosti. Dáva mocenské ambície, zatvr-
dzuje srdce, bráni milovať. Pyšný je 
podľa seba vždy ten správny, ostatní 
nikdy. Ak necháme pýchu víťaziť nad 
sebou, strácame veľa v láske, vzťahoch, 
v zdraví i šťastí. Pyšný vie toho najme-
nej, je sebou tak unesený, že neprijme 
žiadne vysvetlenie, nestrpí odpor, 
nechce nič počuť. Má rád spoločnosť 
lichotníkov. Sú dve formy pýchy: men-
tálna a duchovná. Mentálna charakte-
rizuje toho, kto si myslí, že všetko vie. 
Ak ho spochybníme, pýcha vypláva na 
povrch a začína neúprosná diskusia. 
Hovorí nahlas, rýchlo a neodbytne. Po-
užije všetky dostupné prostriedky, kým 
iný nepovie: „aha, už to chápem.“ Ty-
pickým rysom pyšných je časté použí-
vanie vety: „Ja som to vedel!“ Potreba 
hovoriť, že čosi vieme, je motivovaná 
pýchou. Pýcha zatvrdí v raste, bráni 
odpúšťať, vyjadrovať city, byť pravdivý. 
Je tým hlasom v hlave, ktorý nenechá-
va ani chvíľu na pokoji, urobí všetko, 
aby prežila. Má strach. A je v nás zako-
renená celé generácie.Nedokážeme sa 
jej zbaviť za deň, len postupne. Pozor 
však na duchovnú pýchu! Čím inten-
zívnejšie sa človek venuje osobnému 
rastu, tým väčšie je nebezpečenstvo, že 
sa ho zmocní. Ozve sa vtedy, ak čosi za-
číname robiť pre iných. Chce sa povy-
šovať nad ostatnými: „Som lepší, tam-
ten nie je tak vyspelý ako ja!  Pýcha 
plodí pokrytectvo, domýšľavosť, mo-
censké chúťky a pod. S pýchou dnes 
súvisí ešte iný problém. Hodnotami 
dneška sú bohatstvo, moc, spoločenské 
postavenie, telesná príťažlivosť a inteli-
gencia. Pravdou je, že mnoho arogant-
ných jedincov sa stavia nad iných spô-
sobom, ktorý je v podstate spoločnosťou 
prijímaný. Sv. Tomáš Akvinský k tomu 
poznamenáva, že človek, ktorý vlastní 
viac z hore menovaných vlastností ako 

iní, si začne namýšľať, že má špeciálne 
privilégiá, alebo že je vyňatý z toho, aby 
sa správal s úctou a empatiou voči 
iným. Môže ho to priviesť do stavu, keď 
bude pohŕdať ľudskou slabosťou a voči 
potrebám iných sa bude správať ľaho-
stajne. Jeho arogancia ho bude viesť k 
neetickému alebo protizákonnému 
správaniu. Opakom pýchy je pokora, 
skromnosť. Majme sa však na pozore 
pred falošnou skromnosťou, ktorou sa 
maskuje strach a ostatní sa dobrovoľne 
podrobujú. Ak by takí ľudia dostali 
moc, neuveriteľne sa zmenia. Sú aj takí, 
čo sa neustále ponižujú, nevedia ak-
ceptovať svoje schopnosti a talent. Po 
pochvale sú rozpačití, chovajú sa po-
korne. Tiež ide o falošnú skromnosť, 
ďalšia forma pýchy. Je pokora o tom, že 
si vôbec nevšímame rozdiely medzi 
nami a druhými? Existuje veľa oblastí, 
v ktorých naozaj môžeme vynikať. 
Máme sa tváriť, že nevynikáme a toto 
tvrdiť aj ostatným? Má napríklad v 
mene pokory vzdelaný a uznávaný ve-
dec tvrdiť, že on nič nevie, krásna žena 
dokazovať, že je škaredá, nadaný špor-
tovec, že je nemehlo, uznávaný hudob-
ník, že jeho výkon je brak, šikovný 
umelec, že je ľavý? Ak by to tak bolo, 
takáto pokora by sa zakladala na klam-
stve.Pokora, ktorá zanedbá uvažovanie 
nad svojimi darmi a schopnosťami, 
môže byť nielen nepravá, ale dokonca 
zlá. Často nám totiž môže slúžiť ako zá-
mienka na vyhnutie sa zodpovednosti 
za rozvoj svojich darov.Ak by sme si to 
všetko uznali, ako sa potom vyhnúť 
arogancii, povýšenosti a domýšľavosti? 
Obdarovaný človek, či sú jeho dary 
vrodené, alebo vypestované, si svoje 
dary v mene pokory musí uznať. Uve-
domovanie si týchto svojich darov ho 
samo osebe nerobí pyšným. Či je pyšný 
alebo pokorný závisí od toho, ako sa na 
tieto svoje dary pozerá, ako ich užíva a 
ako ich zapája do svojho vzťahu voči 
Bohu, sebe samému a blížnym.Svätý 
František Saleský pripomína, že popie-
ranie svojich darov preto, aby si človek 
nezačal na nich zakladať a aby ho to 
nepriviedlo k pýche a tak k odpadu od 
Boha, je omylom. V skutočnosti je to 
naopak. „Nie je potrebné sa báť, že 
uvedomovanie si svojich darov nás 
urobí pyšnými, ak si dáme pozor, aby 
sme nezabudli na pravdu, že žiadne 
dobro nepochádza od nás. Čo dobré 
máme, čo by sme neboli dostali? A ak 
sme to dostali, prečo by sme si mali bu-
dovať cez to slávu. Skutočné uvažova-
nie nad svojimi darmi nás bude robiť 
pokornými, pretože takéto uvažovanie 
nás bude viesť k vďačnosti.“Pokora, 
ktorá zanedbá uvažovanie nad svojimi 

darmi a schopnosťami môže byť podľa 
sv. Františka Saleského nielen nepravá, 
ale dokonca zlá. Často nám totiž môže 
slúžiť ako zámienka na vyhnutie sa 
zodpovednosti za rozvoj svojich darov. 
Svoje dary by sme mali používať k služ-
be Bohu a svojim blížnym. A čo so se-
bavedomím? Je budovanie si sebavedo-
mia prejavom pýchy alebo pokory? 
Záleží, ako sa na vec pozrieme. Ak by 
sme si nebudovali zdravé sebavedomie, 
potom by sme nemali dôvod na seba-
zdokonaľovanie, rozvoj a rast. Náš po-
cit menejcennosti alebo neschopnosti 
by v nás neustále vytváral úzkosť z 
toho, že veci nezvládneme, že to nedo-
kážeme a že sa zosmiešnime. To by 
spôsobovalo, že sa nikdy do ničoho ne-
budeme púšťať. No ak človek všetku 
svoju dôveru vloží do Boha, nemá sa 
čoho obávať. Sv. František Saleský o 
tom píše takto: „Pyšný človek, ktorý 
dôveruje len sebe, má dobrý dôvod do 
ničoho sa nepúšťať. Pokorný človek je 
omnoho odvážnejší, pretože uznáva 
svoju neschopnosť. Čím neschopnej-
ším sa cíti, tým odvážnejším sa stane, 
pretože celú svoju dôveru vkladá do 
Boha.“ Z toho teda vidíme, že pýcha 
človeku bráni angažovať sa, aby sa ne-
zosmiešnil. Pokora ho, naopak, k anga-
žovaniu sa robí schopným a robí ho 
vnútorne veľmi slobodným.V duchov-
nom živote sa vždy kládol dôraz na 
zdravé sebavedomie. Základom nábo-
ženského postoja je, že sme milovaný-
mi Božími stvoreniami, že sme jedi-
neční, pre Boha cenní a že Boh má v 
každom jednom z nás zaľúbenie. Iba z 
takéhoto štartovacieho bodu je možné 
začať zdravú životnú púť, ktorá by bola 
charakterizovaná smelosťou, zodpo-
vednosťou a vďačnosťou. 

Pôstne obdobie je duchovnou prí-
pravou na Veľkú noc. Toto obdobie sa 
začína Popolcovou stredou a trvá 40 
dní. Cirkev nás slovami Svätého písma 
vyzýva na pokánie, aby sme uznali svo-
ju hriešnosť a snažili sa o zmenu živo-
ta: “Kajajte sa a verte evanjeliu!” (Mk 
1, 15) Božie slovo nás usmerňuje, ako 
máme prežívať pôstny čas.  Spôsob, 
ako toto obdobie prežívame, nám totiž 
môžu pomôcť budovať náš charakter, 
duchovne rásť, ale aj bolestne ukázať 
biedu našej duchovnej kondície. Mod-
litbou pozývame Boha do nášho ži-
vota, aby bol jeho súčasťou. Modlitba 
nás pretvára a mení. Ovocím autentic-
kej modlitby je náš život. Nech našim 
cieľom je láska k Bohu a k blížnemu, 
lebo „naplnením zákona je láska“ (Rim 
13,10).

Podľa dostupných prameňov katolíckej 
cirkvi spracovala -AM-

Pýcha - nepriateľ lásky
»  Dokončenie z predošlej strany
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V pondelok 28. januára 2019 sme 
dostali mail, v ktorom nám pán Di-
dier Rogasik z tlačového odboru 
Francúzskeho veľvyslanectva na Slo-
vensku oznamuje smutnú správu, že 
vo veku 95 v Gentillyblízko Paríža 
zomrel Jean Boyer,jeden z posledných 
francúzskych bojovníkov, ktorí patrili 
ku skupine podplukovníka Georges-
Barazer de Lannuriena (1915-1988)a 
bojovali v SNP i po jeho potlačení na 
území Slovenska do skončenia II. sv. 
vojny. 

Jean Boyer pracoval po návrate do 
vlasti na francúzskej pošte a do dô-
chodku odchádzal ako generálny in-
špektor.Bol tiež predsedom spolku 
bývalých bojovníkovna Slovensku. 
V roku 2012 napísal pamäti, ktoré 
sú vzácnym zdrojom pre historikov. 
Pochovaný bol  30. januára v Issy-lès-

Česť ich pamiatke
-Moulineaux. 

Je smutnou zhodou okolností, že 
v ten istý deň zomrel v Châlonsen-
Champagnei AlainBonot, ktorý sa 
vo svojom príspevku, v piatom čísle 
našich obecných novín z roku 2016, 
podpisuje ako syn Reného Bonota, 
ktorý padol za slobodu národov. Pán 
Bonot sa o osude svojho otca, ktorý 
padol na Slovensku a od roku 1956 
bolo jeho meno vytesané na pamät-
níku na Zvonici, dozvedel až ako 80 
ročný. Jeho dojímavý životný príbeh 
si okrem nás všimli i mnohé sloven-
ské médiá pri jeho návšteve Slovenska 
v auguste 2016.

Pravdepodobne už posledný bývalý 
francúzsky bojovník zo Slovenska pán 
RogerNaël (+26. 12. 1924),ktorý je od 
roku 2017 Čestným občanom Strečna, 
žije v Morbihane v Bretónsku.        /pa/

Cieľom nášho podnetu je vyvolať 
širšiu spoločnú diskusiu o stave a 
problémoch žiakov a mladistvých v 
obci, ktoré zásadne vplývajú na pri-
pravenosť žiakov na vyučovanie a 
následne na ich vzdelávacie výsledky.

Na štvrťroku nám z prírodoved-
ných predmetov – MAT, BIO, CHE, 
GEO, FYZ -  prepadalo sedem žia-
kov zo 7. až 9. ročníka (5 deviataci). 
Zo spoločenskovedných predmetov 
(SJL, ANJ, RUJ, DEJ, OBN) prepada-
li 4 žiaci z 8. a 9. ročníka. Niektorí 
žiaci na štvrťroku prepadávali až zo 4 
- 6 predmetov. Slaboprospievajúcich 
bolo až 10 žiakov. 

V 9. ročníku na polroku prepadli 3 
žiaci (2 - 3 predmety) a 7 žiakov bolo 
slaboprospievajúcich (1 - 8 predme-
tov). Pre žiakov 9. ročníka posky-
tujeme po vyučovaní prípravu na 
Testovanie 9 zo slovenského jazyka 
a literatúry a matematiky. Žiaľ, len 
veľmi malá časť z nich túto možnosť 
doučovania a prípravy pravidelne 
využíva.

My, učitelia, spoločne konštatu-
jeme, že každodenne bojujeme s 
nepripravenosťou žiakov na vyučo-
vanie, s ich nesústredenosťou počas 
vyučovacích hodín, či do očí bijúcou 
únavou, ktorú prejavujú zívaním, 
sústavným podopieraním si hláv, ne-
vnímaním, či dokonca prejavmi ne-
ovládaného driemania. Od žiakov sa 
dozvedáme, že chodia veľmi nesko-
ro spať (udávajú časové údaje aj po 

Podnety zo strany učiteľov školy k správaniu 
žiakov a ich pripravenosti na vyučovanie

polnoci), a to buď kvôli pozeraniu 
televízie, hraniu sa na počítači alebo 
tráveniu času na sociálnych sieťach. 
S veľmi neskorým zaspávaním sa žiaľ 
často stretávame už aj u žiakov na 
prvom stupni.

Po vyučovaní v škole sa často mno-
hí žiaci stretávajú v uliciach Strečna, 
kde trávia spoločný čas bez kontro-
ly dospelých osôb. Skupinky žiakov 
z našej školy sú viditeľné v uliciach 
obce počas víkendov aj počas pra-
covných dní. Zarážajúce sú aj nesko-
ré večerné až nočné hodiny, počas 
ktorých sú žiaci stále vonku. Podľa 
informácií od niektorých žiakov si 
mladiství môžu zakúpiť cigarety a 
alkohol priamo v obci. Začína byť 
bežným javom fajčenie žiakov na ve-
rejnosti. 

Naša pedagogická činnosť a jej vý-
sledky sú v priamej závislosti od sta-
vu a pripravenosti žiakov, s ktorými 
v škole pracujeme. Ak nám do školy 
príde žiak, ktorý je permanentne na 
vyučovanie nepripravený, resp. jeho 
príprava je veľmi sporadická, je una-
vený až apatický, nemá pomôcky na 
vyučovanie a vôbec nemá záujem o 
vzdelávanie, jeho vzdelávacie výsled-
ky môžu byť len podpriemerné.

Táto situácia nás trápi a radi by 
sme v obci otvorili diskusiu, ktorá 
by mohla viesť k riešeniu niektorých 
problémov našich žiakov a mladist-
vých v Strečne.

Kolektív ZŠ SNP Strečno

Prenájom obecného majetku
Obec Strečno v zmysle § 9a) ods. 

9 zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v platnom znení a v súlade 
so  zásadami hospodárenia a nakla-
dania s majetkom obce zverejňuje 
zámer na prenájom obecného ma-
jetku a výzvu na predkladanie ce-
nových ponúk. 

Identifikácia majetku:
Parkovisko pod hradom 
Doba nájmu: 4 roky od uzavre-

tia zmluvy o nájme nebytového 
priestoru 

Účel využitia: parkovacie služby 
pre návštevníkov obce a hradu

Ostatné podmienky nájmu:  
služby spojené s prenájmom, 

drobné opravy súvisiacich s užíva-
ním priestorov a udržiavanie po-
riadku. Nájomca je povinný na ne-
vyhnutne potrebný čas poskytnúť 
súčinnosť a priestory prenajíma-
teľovi (napr. v prípade havarijných 
situácií, organizovaných podujatí a 
akcií vo verejnom záujme) 

Podmienky predloženia žiadosti:
Žiadosť o prenájom môže predlo-

žiť fyzická a právnická osoba. 
K žiadosti je potrebné doložiť: 
– podnikateľský zámer 
– cenovú ponuku na prenájom 
Výberové kritériá: najvyššia ceno-

vá ponuka  
Adresa a lehota na doručenie žia-

dosti o prenájom: 
Obec Strečno, Obecný úrad Streč-

no, Sokolská 487, 013 24 Strečno do 
15.03.2019 do 13:00 hod. v obálke 
označenej 

„Nájom  Parkovisko pod hradom  
– neotvárať“.  

Otváranie obálok sa uskutoční na 
zasadnutí komisie menovanej sta-
rostom dňa 18.03.2019 o 16:00 hod. 
Komisia uskutoční vyhodnotenie 
ponúk ihneď po otvorení obálok, 
vyhotoví zápis z vyhodnotenia a 
následne predloží na najbližšie za-
sadnutie obecného zastupiteľstva.

Zámer a výzvu obec zverejňuje na 
dobu minimálne 15 dní na úradnej 
tabuli obce, internetovej stránke 
obce a tlači pred schválením pre-
nájmu obecným zastupiteľstvom. 
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Ian Turiak (1970)  
filmový herec

Štúdium
1996-2000   Ecoled´ArtDramatique 
Jean Périmony (Škola dramatické-
ho umenia Jean Périmony)

Kinematografia
2018  Total Agates
2015  Los Paisajes (Krajiny)
2012  Chinese Zodiac 
 (Čínsky zverokruh)
2008  Le Noveau Protocol
 (Nový protokol)

Televízia
2017  Au service de la France 
 (V službách Francúzska)
2015  No Limit 
 (Bez hraníc)
2013  Les Mystéres de l´amour 
 (Tajomstvá lásky)

Krátky film
2015  Transaction (Transakcia)
2016  Je suis  une barbiere 
 (Som holička)

V cudzine ho volajú Ian Turiak a k 
jeho menu už akosi prischla fran-

cúzska výslovnosť. Strečno si ho pamä-
tá ešte ako neposedného chlapca, ktorý 
odišiel do sveta. Zmaturoval ako čašník, 
ale túžba ho zaviedla až pred svetlá re-
flektorov. Vyštudoval herectvo, miluje 
každú svoju úlohu a napriek všetkému, 
čo si prežil, nezabudol na to, odkiaľ po-
chádza. Francúzsky herec slovenského 
pôvodu – Ján Turiak. 

Ste rodák zo Strečna, ktoré má dlhú 
tradíciu ochotníckeho divadla. Priblíž-
te nám svoje herecké začiatky.

Ja som nikdy ochotnícke divadlo ne-
robil, iba trošku na strednej škole, tam 
sme mali vychovávateľa, ktorý sa snažil 
mladých ľudí zasvätiť do divadla. Od 
základnej školy som mal veľmi rád re-
citácie –možnože to už bol náznak môj-
ho umeleckého smerovania. V herectve 
som sa chcel orientovať priamo na pro-
fesionálnu cestu. Tu v Československu 
sa to vtedy ešte nedalo, resp. bolo treba 
mať známosti. Ja však pochádzam zo 
skromnej rodiny, moji rodičia nemali v 
tomto ohľade nejaké zázemie. Videl som 
to, keď som bol v 88. roku na prijímacích 
skúškach na Vysokej škole múzických 
umení – bolo tam dosť detí známych 
ľudí, takže som pochopil, že tentokrát to 
nevyjde. Povedal som si, že iná možnosť 
asi v Československu nie je, takže treba 
ísť do zahraničia a zobrať to z iného kon-
ca. 

Prečo ste sa rozhodli odísť práve do 
Francúzska?

V Strečne máme Pamätník francúz-
skym partizánom, takže od detstva vy-
rastáme s úctou a vďakou voči Francú-
zom. Dosť skoro som sa začal zaujímať aj 
o francúzske filmy, o francúzskych her-
cov, herečky, samozrejme, aj francúzšti-
na bola a stále je, pre nás exotická, takže 
pre mňa bolo Francúzsko jasnou voľbou. 
Jazyk je dosť ťažký pre niekoho, kto vô-
bec touto rečou nehovoril, ale keď človek 
niečo chce, tak sa na to dá. 

Boli okrem jazyka aj nejaké iné pre-
kážky, s ktorými ste sa museli v zahra-
ničí popasovať?

Boli, samozrejme. Aj keď sme Euró-
pania, Francúzi sú v temperamente a 
povahách dosť odlišní. Veľa som robil 
s deťmi, pretože som nemal nijaké zná-
mosti vo Francúzsku, takže najskôr som 
opatroval deti, aby som sa naučil jazyk. 
Koľkokrát sa mi pri práci s francúzskymi 
deťmi stalo, že Francúzi boli ľahostajní k 

Ján Turiak: 

„Nosím prsteň s erbom Strečna, aby 
som nezabudol, odkiaľ som prišiel.“

takým detským huncútstvam, ktoré by 
na Slovensku rodičia považovali za niečo 
vážne, a zase naopak – čo mi nepripa-
dalo také závažné, z toho Francúzi robili 
úplnú aféru. Už len v tomto sú odlišní. 
Čím viac človek žije v nejakej krajine, 
tým viac spoznáva ľudí a ja som si všímal 
práve tieto odlišnosti.

A čo sa týka samotného herectva, 
bolo pre Vás povolanie v cudzej kraji-
ne ťažké?

V herectve nie, pretože keď vyštudujete 
– čo je škola? Herec môže byť aj človek z 
ulice – ste talentovaný, niekto vás doho-
dí, pomôže vám alebo hľadajú náhodou 
nejakú úlohu a niečo dáte zo seba, nie-
čo vo vás prirodzene je, môžete začať aj 
kariéru. Ale byť hercom znamená nielen 
naučiť sa spamäti text a vojsť do postavy, 
ale znamená to aj naučiť sa dýchať, po-
hybovať sa celým telom, to sa volá tech-
nika a tú musí človek mať. Samozrejme, 
netreba sa hanbiť, ani sa báť. Stres, trému 
máme všetci, no najmä divadelní her-
ci, ktorí sú vždy v „priamom prenose“. 
Mňa, ako prevažne filmového herca, sa 
to až tak netýka – keď niečo pokazíte, 
keď sa pomýlite, tak sa zastaví, povie sa 
„couper“ a znova si to zopakujeme, až 
kým nemáme tú verziu, ktorá vyhovuje 
aj režisérovi aj hercovi. Robí sa to do-
vtedy, pokiaľ nie sú aspoň dve-tri verzie, 
ktoré sa môžu použiť pri strihaní filmu. 
Niektorí režiséri sú takí, že chcú od vás 
viac a viac , neuspokoja sa s tým, čo pri-
nesiete, ako vidíte tú osobnosť vy, tak vás 
trošku trýznia. Ale robia to kvôli tomu, 
aby získali to, čo od vás chcú. 

Čo to znamená byť slovenským her-
com vo Francúzsku? 

Neviem, čo to znamená, pretože ja nie 
som slovenský herec. Na to, aby niekto 
mohol povedať: „Som slovenský herec,“ 
buď to vyštudoval tu, alebo tu niečo ro-
bil. Mňa tu nikto nepoznal, zmaturoval 
som ako čašník a ja som tu z herectva 
nič nerobil. Aby to nevyniklo nejako ne-
skromne, o mne vždy môžu povedať len, 
že som francúzsky herec. Aj keď sa môže 
vždy dodať: slovenského pôvodu. 

V tom prípade, čo znamená byť Slo-
vákom, ktorý je hercom vo Francúz-
sku?

Ja myslím, že Francúzi vôbec nevedia 
o tom, že nie som narodený vo Francúz-
sku. Nie kvôli tomu, že by som nemal 
prízvuk. Ale na druhej strane niekedy 
vás trochu zrádza výzor. Samozrejme, 
že som typický Slovan. Ale aj keď som 

blondiak so svetlými očami, takých je vo 
Francúzsku plno. Možnože fyziognómia 
je iná, hovoria si, že môžem byť skôr Ne-
mec alebo Švajčiar. „Keď prehovorí, má 
inú muziku,“ nepovažujú ma za cudzin-
ca, ale za niekoho, kto môže byť z nejakej 
časti Francúzska, kde majú iný prízvuk. 
Určite však nemôžu povedať že som z 
juhu Francúzska, pretože tam sa rozprá-
va trošku viac spevavo. 

Francúzi si ale dosť potrpia na svoju 
reč. 

Je pravda, že len čo sa dozvedia o vás, že 
máte naozaj silný prízvuk, že ste cudzi-
nec, zaškatuľkujú vás do úloh cudzincov, 
čiže do úloh s prízvukom. To znamená, 
že budete robiť nemeckých esesákov, 
alebo teda vôbec postavy Nemcov, Ru-
sov, ... – všetky tie úlohy, ktorým budete 
fyzicky vyhovovať a ešte môžete k tomu 
pridať, že máte prízvuk. Samozrejme, 
niektorí chcú, aby ste prízvuk ešte trošku 
viac zvýraznili, iní, aby ste hovorili nor-
málne. Základom „prízvuku“ je hovoriť 
r tak, ako ho vyslovujeme my. Samozrej-
me, že aj francúzštinu mám inú, hlavne 
hudbu – fonetiku, lebo som sa nenarodil 
vo Francúzsku. Slovák nikdy nemôže 
zabudnúť svoj jazyk, aj keď žije v zahra-
ničí, môže sa mu nalepiť intonácia z tej 
krajiny, kde žije, ale keď zostane pár dní 
doma, už rozpráva tak, ako sa rozpráva 
tam, kde sa narodil.

Čím je vnútorné nastavenie Slovákov 
iné, čím sa líšia od Francúzov? 
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Ja som mal taký dojem počas dlhých 
rokov, keď som stretal ľudí nielen zo 
Slovenska a Čiech, ale aj z bývalého So-
vietskeho zväzu, ako keby sme sa my 
Slovania necítili byť na seba hrdí. Bolo 
to, pravdaže, spôsobené aj históriou, ko-
munistickým režimom. Koľkokrát keď 
stretnem kolegov, čo sú pôvodom Rusi 
alebo Moldavci – spoznám ich podľa 
prízvuku a niekedy tomu dodá aj fyzický 
výzor – opýtam sa ich: „Vy gavaríte po 
rusky? Ste odtiaľ alebo odtiaľ?“ Oni od-
povedia a keď hneď nadviažem ďalej po 
rusky, tak sa zbadám, že oni nechcú tým 
jazykom hovoriť. Ako keby sa hanbili a 
cítili sa menejcenní, ale to vôbec nie je 
pravda a potvrdzuje sa to v dnešnej dobe 
čím ďalej, tým viac. Nemáme sa za čo 
hanbiť a nemáme sa ani považovať za 
menejcenných, naopak, cítim sa často 
hrdý. Je pravda, že Slovákov je málo – as-
poň vo Francúzsku. Ja som odišiel pred 
dvadsiatimi šiestimi rokmi, bol som 
dlhú dobu jediný Slovák – herec, aj keď 
som ešte vtedy nehral. Potom už som 
postupne nachádzal krajanov, nie je nás 
veľa, ale viac-menej sa všetci poznáme. 

Čo máte vo svojom povolaní rád?
Je to zadosťučinenie jednej životnej 

cesty, keď sa ako mladý chlapec posadíte 
v kine a všetko je tmavé, nikto sa o vás 
nestará, vy sa nestaráte o nikoho, cítite 
sa sám a tým, že sa pred vami rozvíja ne-
jaký príbeh, môžete ho sám žiť – môžete 
sa stotožniť s takou úlohou alebo s takou 
postavou. Je tam niečo čarovné. Veľa 
ľudí si myslí, že toto remeslo chcú ľudia 
robiť kvôli peniazom alebo kvôli sláve – 
takým ľuďom mám hneď chuť povedať: 
„Zabudnite na to.“ Ja som nikdy nebol 
priťahovaný ani peniazmi, ani slávou –  
rád robím to, čo robím. 

Ako sa pripravujete na svoje úlohy?
Keď mi ponúknu úlohu, snažím sa do-

stať, bez nejakých psychologických ana-
lýz, čo najbližšie k tomu, ako by sa mohla 
tá osoba asi pohybovať, hovoriť. Človek 
je taký, aký je, ak jednu úlohu hrá tisíc 
hercov, budete mať tisíc odlišných vý-

sledkov. Máte vaše telo, máte váš hlas, 
máte vaše pohyby. Ako hovoril profesor 
Jean Périmony: treba sa v tom pravom 
momente, keď vám povedia action, za-
čne sa nakrúcať a vy ste v zábere, snažiť, 
aby ste boli čo najbližšie k pravde. Byť čo 
najpresvedčivejší. A keď sa to bude opa-
kovať aj dvadsaťkrát, musíte byť po kaž-
dej výzve actiontaký, aký ste boli vždy. 
To znamená, že nieže budete zo začiatku 
nabudený a plný sily: „Ideme do toho!“ 
a potom na konci: „Už mám toho plné 
zuby.“ Nie. Taký istý.  Herec musí zo seba 
vydať city, skúsiť rozcítiť to, čo vyžaduje 
stvárňovaná osobnosť, s vašimi pocitmi, 
s vaším „kufríkom“. – Ako sa hovorí, to, 
čo ste zažili životnou cestou, to je také 
vaše bohatstvo, taký pomyselný kufrík. 
Ten kufrík treba otvoriť a hľadať v ňom 
tie pocity, aj keď máte hrať inú situáciu 
než tú, akú ste zažili. To vám pomôže 
dostať sa do atmosféry. Ide totiž o to, aby 
tomu ľudia verili. Keď to bude falošne 
znieť, keď budete zle dýchať, tak to nemá 
zmysel.

Čo „strečnianske“ vo Vás rezonuje, keď 
sa sem vrátite, čo máte na mysli? 

Čo ma vždy priťahovalo, keď som mal 
ťažkú alebo práve dobrú chvíľu, vždy si 
pomyslím na krajinu: na hrad, na hory, 
na Váh, na nezbudskú železničnú stani-
cu, celé toto okolie, túto Žilinskú kotli-
nu, dá sa povedať od hraníc Strečna až 
po Starý hrad, všetky pamiatky, ktoré 
máme. Keď ste uzreli svetlo sveta a začali 
ste chápať život, svet, tak ste boli obklo-
pený týmto a to je vo vás tak vštepené. Je 
pravda, že keď človek odíde do zahrani-
čia a vráti sa po nejakých rokoch, príde 
vám to troška ľúto. Niekedy ma zabolí, 
že som nemohol sledovať vývoj Strečna 
odvtedy, ako som odišiel až po dnes, 
nemohol som byť na dvoch miestach 
naraz, takže sa mi stratil kúsok histórie. 
Ale to je už to riziko, keď niekto odíde z 
vlastného rodiska a nemusí to byť ani do 
zahraničia. 

Počas toho ako sa rozprávame, som si 
všimla –  máte prsteň s erbom Strečna?

Mám. 
Nosíte ho stále?
Stále. Keď ho môžem nosiť v civile, 

mám ho stále, ale niekedy, keď hrám, 
nemôžem mať prsteň. Preto, keď sa dá, 
len ho otočím naopak, aby vyzeral ako 
obrúčka. Je to také moje pripútanie k 
rodisku. Nezabúdam na moje korene, 
vždycky som mal túto dedinu rád a som 
hrdý, že som sa narodil tu. Preto som si 
dal vyryť strečniansky erb, a tak nemám 
Strečno len v srdci, ale mám ho so sebou 
aj takto. Keď chcem, tak sa môžem vždy 
pozrieť, odkiaľ som. Je dôležité, aby člo-
vek nezabudol, odkiaľ prišiel.

Michaela Melová

Prenájom obecného majetku
Obec Strečno v zmysle § 9a) ods. 
9 zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v platnom znení a v súlade 
so  zásadami hospodárenia a nakla-
dania s majetkom obce zverejňuje 
zámer na prenájom obecného ma-
jetku a výzvu na predkladanie ce-
nových ponúk. 

Identifikácia majetku:
Kompa – plavidlo na prevoz osôb 
a vozidiel cez rieku Váh, s pre-
vádzkou súvisiace priestory a za-
riadenia

Doba nájmu: max. 8 rokov od uzav-
retia zmluvy o nájme 
Účel využitia: služby pre miestnych 
obyvateľov a návštevníkov
Podmienky nájmu: Plavidlo má cer-
tifikát do r. 2020. Budúci prevádz-
kovateľ kompy sa bude podieľať na 
nákladoch opravy prípadne výme-
ny celého plavidla, ktoré mu budú 
odrátavané z nájmu po dobu trva-
nia nájomného vzťahu
Ostatné podmienky nájmu:  
spotrebu energií, odvoz odpadu si 
hradí nájomca, ako aj služby spo-
jené s prenájmom vrátane zabez-
pečenia požiarnej ochrany a drob-
ných opráv súvisiacich s užívaním 
priestorov. 
Podmienky predloženia žiadosti:
Žiadosť o prenájom môže predložiť 
fyzická a právnická osoba. 
K žiadosti je potrebné doložiť: 
– podnikateľský zámer 
– cenovú ponuku na prenájom 
Výberové kritériá:
90% cenová ponuka 
10% doba nájmu
Adresa a lehota na doručenie žia-
dosti o prenájom: 
Obec Strečno, Obecný úrad Streč-
no, Sokolská 487, 013 24 Strečno do 
15.03.2019 do 13:00 hod. v obálke 
označenej 
„Nájom  kompa – neotvárať“.  
Otváranie obálok sa uskutoční na 
zasadnutí komisie menovanej sta-
rostom dňa 18.03.2019 o 16:00 hod. 
Komisia uskutoční vyhodnotenie 
ponúk ihneď po otvorení obálok, 
vyhotoví zápis z vyhodnotenia a 
následne predloží na najbližšie za-
sadnutie obecného zastupiteľstva.
Zámer a výzvu obec zverejňuje na 
dobu minimálne 15 dní na úradnej 
tabuli obce, internetovej stránke 
obce a regionálnej tlači pred schvá-
lením prenájmu obecným zastupi-
teľstvom. 
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   Z našej školy kolektív ZŠ SNP Strečno

Milí rodičia a priatelia Základnej školy 
SNP Strečno, 

aj tento rok sa obraciame na Vás s pros-
bou o poukázanie 2% Vami zaplatenej 
dane. Táto čiastka, v prípade, že ju ni-
komu nepoukážete, ide do štátneho roz-
počtu. Týmto spôsobom môžete pod-
poriť našu školu a napomôcť zlepšeniu 
hmotných podmienok pre vyučovanie 
Vašich detí.  

2% zo zaplatenej dane získavame pro-
stredníctvom Nadácie Spoločne pre re-
gión, čo nám šetrí veľké množstvo ad-
ministratívnej práce. Nadácia Spoločne 
pre región nám poukázané financie vždy 
v plnej výške posiela na náš sponzorský 
účet. Nadácia pri odovzdávaní „pouka-
zov“ losuje spomedzi zúčastnených or-
ganizácií. Vylosovaný subjekt sponzor-
sky podporí ďalšími financiami. Bližšie 
informácie o postupe darovania 2% z 
dane nájdete na našej internetovej strán-
ke. 

Prehľad získaných prostriedkov z 2% z 
dane za uplynulé tri roky a ich využitie:

V októbri 2016 nám boli poukázané fi-
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 – august 
2017),

- učebné pomôcky a potreby (október 
2017),

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

nancie z 2% v hodnote: 9.658,17 €.
Peniaze sme využili na:
- nákup nových lavíc a stoličiek (august 

2018),
- nákup a modernizáciu IKT určených 

na vyučovací proces, napr.: interaktívne 
tabule, tablety, digitálny vizualizér, no-
tebook, mikroskop Bresser s kamerou, 
multifunkčné kopírovacie zariadenie, 
(august – október  2018),

- vybavenie odborných učební (FYZ, 
BIO-CHE): permanentné preparáty na 
biológiu, záťažové regály na pomôcky, 
nástenný držiak na veľkoplošnú obra-
zovku, atď. 

- oprava 2 tried – plávajúca podlaha 
(júl - august 2018).

V októbri 2018 nám boli poukázané fi-
nancie z 2% v hodnote: 7.428,29 €.

Peniaze plánujeme použiť najmä na:
- nákup a modernizáciu IKT určených 

na vyučovací proces, napr. interaktívne 
tabule (termín: jar - leto 2019),

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

- oprava tried, revitalizácia triedneho 
nábytku (termín: leto 2019),

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

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podpo-
ru našej školy a Vašich detí.

Mgr. Matúš Čička,  riaditeľ ZŠ Strečno

Po vianočných prázdninách sme opäť oddýchnutí zasadli do školských lavíc a 
usilovne sme začali pracovať. Na školskom dvore nás už po druhýkrát vítal ob-
rovský snehuliak, ktorého postavili naši bývalí žiaci s kamarátmi. Veľmi pekne 
ďakujeme.

V januári sme ukončili 1. polrok a 
plní očakávaní i predsavzatí sme sa 
pustili do druhého, náročnejšieho 
polroku. Počas uplynulých dvoch ka-
lendárnych mesiacov sme absolvovali 
rôzne zaujímavé akcie a súťaže. 

JANUÁR
V školskom kole recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín na konci januá-
ra súťažili žiaci 1. stupňa. Najúspešnejší 
recitátori z 25 súťažiacich, Alenka Du-
bovská a Jakubko Kubička, budú repre-
zentovať našu školu na okresnom kole 
v Žiline.

Kategória poézia: 
1. miesto - Alenka Dubovská (4. tr.) 
2. miesto - Sabinka Klimová (4. tr.) 
3. miesto - Emmka Tarabová (2.B), 

Simonka Mazúrová (2.A)
Pochvalné uznanie – Lucka Balogová 

(3. tr.)
Kategória próza: 
1. miesto - Jakubko Kubička (3. tr.) 
2. miesto –SaškaPialová (2.A)  
3. miesto - Samko Kadaši (2.B)
Žiaci 6. až 9. ročníka navštívili 30. 

januára netradičné divadelné predsta-
venie The ONLINES, činohernú diva-
delnú inscenáciu v anglickom jazyku, 
koncipovanú ako inscenovanú učebnú 
pomôcku. Predstavenie maximálne vy-
užívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými 
sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote. 

Autori pripravili pre žiakov zrozumiteľ-
ný a príjemný divadelný zážitok. 

Školský parlament opäť po mesia-
ci hodnotil čistotu tried, na 1. stupni 
zvíťazila 2.A a 2.B s rovnakým počtom 
bodov – 25, na 2. stupni vyhrala 7. trie-
da - 26 bodov.

Ďalším z obľúbených farebných dní 
bol „biely deň“ 

Víťazi na 1. stupni:
1. miesto - 4. trieda (114 vecí)
2. miesto - 2.A (113 vecí)
3. miesto - 2.B (108 vecí)
Víťazi na 2. stupni:
1. miesto - 5. trieda (63 vecí)
2. miesto - 8. trieda (35vecí)
3. miesto - 7.trieda (24vecí)
31.1.2019 si žiaci prevzali výpisy kla-

sifikácie za 1. polrok a užili si jeden 
deň polročných prázdnin. 

FEBRUÁR
Predškoláci, naši budúci prváčiko-

via, sa prišli 5. februára pozrieť na vy-
učovanie do 1. triedy. Naši prváci im 
ukázali, čo všetko sa naučili počas pol-
ročnej školskej dochádzky – ako čítajú, 
píšu a počítajú. Škôlkari si vyskúšali, 
ako sa sedí v školskej lavici, aké pra-
vidlá platia v triede, plnili zadané úlo-
hy. 17. apríla 2019 ich privítame opäť 
– na zápise do 1. ročníka.

Žiaci 9. ročníka boli 6. februára tes-
tovaní Štátnou školskou inšpekciou z 

prírodovednej gramotnosti. Test obsa-
hoval úlohy z biológie, chémie a fyziky.

V školskom kole recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín (7.2.) súťažilo aj 
23 žiakov 2. stupňa. V próze zvíťazila 
Nelka Pratáková z 5. ročníka a bude 
našu školu reprezentovať na okresnom 
kole v Žiline.

Kategória poézia (5. – 6. ročník): 
1. miesto - neudelené
2. miesto - Viktória Benedigová (5. tr.) 
3. miesto - Ema Pitlová (5. tr.)
Kategória próza (5. – 6. ročník): 
1. miesto - Nelka Pratáková (5. tr.) 
2. miesto - neudelené 
3. miesto - Marek Ján Praták (6. tr.)
Kategória poézia (7. – 9. ročník): 
1. miesto - neudelené
2. miesto - Timea Ovečková (7. tr.), 

Emma Troščáková (8. tr.)
3. miesto  - Filip Vereš (7. tr.)
Kategória próza (7. – 9. ročník): 
1. miesto - neudelené
2. miesto - neudelené 
3. miesto - Anička Dikošová (8. tr.)
Špeciálna cena poroty: Miško Sklen-

ka (7. tr.) a Erik Kubo (9. tr.) za osobitý 
prejav.

Pochvalné uznanie za aktívny prístup 
k prednesu patrí okrem umiestneným 
aj Kristínke Trnovcovej, BronkeHon-
kovej, Viktórii Hruškovej z 5. triedy; 
Samkovi Obertovi, KamkoviPernišovi 
zo 6. triedy; Božke Šmidovej, Tamarke 
Prieložnej zo 7. triedy, Peti Honkovej, 
Miškovi Cvachovi, Sebastiánovi Bačá-
rovi, Taničke Balátovej z 8. triedy; Zor-
ke Obertovej a Viktórii Tarabovej z 9. 
triedy.

Na školskom kole Chemickej olym-
piády (8.2.) sa štyria žiaci 9. ročníka 
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potrápili s chemickými vzorcami, rov-
nicami a výpočtami. Snažili sa využiť 
svoje vedomosti z chémie a úspešne 
vyriešiť čo najviac úloh. Po vyhodno-
tení ich práce bolo poradie úspešných 
riešiteľov nasledovné: 

1. miesto - Jakub Mičlo
2. miesto -  Simona Sapietová
3. miesto -  AnetaŠkripková.  
Tí najlepší budú 22. marca reprezen-

tovať seba a našu školu na okresnom 
kole v Žiline. Ceníme si ich snahu a 
ochotu venovať svoj čas príprave na 
túto neľahkú súťaž.

Školský parlament pripravil veľmi 
peknú súťaž, ktorá má už na našej škole 
svoju históriu. Každý triedny kolektív 
pripravuje fašiangovú masku, ktorá 
bude zdobiť sálu Kultúrneho domu v 
Strečne počas karnevalu a fašiangovej 
zábavy.

Výsledky súťaže „Najkrajšia fašiango-
vá maska“

1. stupeň:
1. miesto - 2.A (maska lev)
2. miesto - 1. trieda (maska lienka)
3. miesto  - 4. trieda (3 masky: GA-

LAXY okuliare, vodná príšera, futbalo-
vá lopta)

Pochvalný list za aktivitu a činnosť 
pri tvorbe fašiangovej masky bol ude-
lený 2. B za masku Vilka a 3. triede za 
masku sliepky. 

2. stupeň:
1. miesto  - 8. ročník (maska oheň)
2. miesto - 5. ročník (maska rozpráv-

ková postava Coco)
3. miesto - 6. ročník (maska šašo)
Pochvalný list za aktivitu a činnosť pri 

tvorbe fašiangovej masky bol udelený 
7. triede za masku oko. 

Mesto Žilina, odbor školstva a mláde-
že Mestského úradu Žilina aCentrum 
voľného času Žilina, vyhlásili výtvarnú 
súťaž „FAŠIANGY 2019“. Za našu ško-
lu nás reprezentujú masky„lev“ z 2.A, 
„vodná príšera“ zo  4. ročníka, mas-
ka „oheň“ z 8. ročníka a maska „roz-
právková postava Coco“ z 5. ročníka. 
Slávnostné vyhodnotenie s vernisážou 
bolo 25. februára. Obsadili sme krásne 
1. miesto (COCO) a 3. miesto (LEV). 

Výstava prác bude sprístupnená vo 
vestibule mestského úradu do 6. marca 
2019.

Účastníci recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Milí rodičia, priatelia a podporovate-
lia našej školy, 

aj touto cestou by sme sa Vám chce-
li poďakovať za podporu našej školy 
prostredníctvom 10. ročníka repre-
zentačného plesu Základnej školy SNP 
Strečno. 

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí 
obetovali čas, námahu alebo financie 
na organizáciu plesu. Ďakujeme pra-
covníkom školy, ktorí sa zapojili do 
organizácie akcie. Ďakujeme aj našim 

súčasným i bývalým žiakom a rodi-
čom, ktorí nám pomáhali a bez nich by 
realizácia plesu nebola možná. Veľká 
vďaka patrí členom ĽH Parta, taneč-
nej skupine Deep, žiačkam 2. ročníka: 
Viktórii Buchtovej, Emme Tarabovej 
a Simone Mazúrovej a divadelnému 
kvartetu z blízkej osady. Ďakujeme 
jednotlivcom, ale aj podnikateľským 
subjektom, ktorí darovali ceny do 
tomboly. V neposlednom rade ďakuje-
me všetkým tým, ktorí sa prišli zabaviť 
a podporili účel plesu. Viacerí rodičia 
aj napriek tomu, že sa nezúčastnili ple-
su, poslali dobrovoľný príspevok. 

Výťažok plesu po odpočítaní všet-
kých nákladov je 2062,51 €, čo je v 
porovnaní s minulým rokom viac ako 
dvojnásobok. Všetky tieto prostriedky 
použijeme pri nákupe sľúbenej inte-
raktívnej tabule a ďalších pomôcok. 

Ďakujeme   kolektív ZŠ SNP Strečno

10. školský ples
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Na výročnej členskej schôdzi 
Jednoty dôchodcov 7. februára 

v miestnom kultúrnom dome bilan-
covala prácu predsedníčka spolku 
ZO JDS v Strečne pani Kamila Gá-
borová, ktorá ju vo svojom príhovore 
rozdelila a hodnotila nasledovne:

1. Brigádnická činnosť:
 Celoročne sa staráme o ostrovček 

pri dolnej autobusovej zastávke a to 
znamená, že kopeme, sadíme, pleje-
me. Za  kosenie sa chcem poďakovať 
nášmu členovi Dušanovi Zajacovi 
za ochotu a spoluprácu pri kosení 
ostrovčeka.

Ďalej pomáhame pri  Behu oslobo-
denia podávaním občerstvenia.

V spolupráci s OÚ pečieme koláče 
na obecných a lekvárových hodoch.

2. Športová činnosť: 
Ako každý rok aj tento sme sa v júni 

zúčastnili okresných športových hier 
v Žiline, ktoré poriada OO JDS Ži-
lina. Zúčastnilo sa 6 členov s týmito 
výsledkami:  dve prvé miesta v behu 
na 60m a 100m dosiahol p. Dušan 
Zajac, druhé miesto hod granátom 
na cieľ získala p. predsedníčka Kami-
la Gáborová, tretie miesto v stolnom 
tenise dosiahla p. podpredsedníčka 
Anna Starostová, za čo im patrí veľká 
vďaka.

3. Kultúrna činnosť:
V marci r. 2018  sa zúčastnilo 20 čle-

nov vlakového výletu na Hrebienok 
v Tatrách  a pozreli si ľadové sochy. 
Bol to krásny zážitok pre nás vidieť 
na vlastné oči naše Tatry a úžasné 
diela sochárov. Taktiež v marci sme 
sa zúčastnili  na kultúrnom progra-
me Do tej Ameriky na tie podlesníky, 
ktorý poriadalo OZ Hajov a p. Ľuba 
Kučerová. Účinkovali sme v ňom ako 
spevácka skupina Jesienka. V novem-
bri sa tento program na požiadanie 
viacerých ľudí znova opakoval. Bol to 
krásny program o našich predkoch, 
ktorí odišli do Ameriky za prácou. 

Do kultúrnej oblasti musím zahrnúť 
aj našu spevácku skupinu Jesienka, 
ktorá vystupuje v obci na všetkých 
slávnostiach a tiež na našich akciách.

Vystupovali sme aj na adventnom 
koncerte v Žiline, na vianočnom 
programe Tradície v srdci, na osla-
vách SNP na Pomníku Zvonica, na 
akcii majáles,  ktorú usporiadal OÚ 
v Strečne a  cezhraničná spolupráca 
Poľsko- Jaworze.  V septembri sme 
vystupovali v Poľsku v rámci spolu-
práce s obcou Jaworze.

4. Spoločenská činnosť:
V apríli sa 9 našich členov zúčastni-

lo poznávacieho zájazdu do Banskej 
Štiavnice a Sklených Teplíc, ktorý or-
ganizovala ZO JDS Stráňavy. V me-
siaci apríl sme sa zúčastnili na pre-
hliadke poézie, ktorú organizovala 
OO JDS v Žiline.  Každoročne v máji 
organizujeme oslavy Dňa matiek  
spojenú s oslavou Dňa otcov. Túto 
oslavu nám spríjemnili s krásnym 
programom deti z materskej škôlky 
zo Strečna s pani učiteľkami, za čo im 
patrí veľký obdiv a veľká vďaka. V júli 
sme varili guláš na Radinovom, bola 
veľmi dobrá nálada, ktorú nám spes-
trila spevácka skupina Jesienka, dob-
rý guláš, ktorý varili naši členovia, za 
čo im patrí veľká vďaka, výborné ko-
láče, ktoré nám napiekli naši jubilan-
ti a  ostatné občerstvenie, o ktoré sa 
pričinili naše členky výboru a pred-
sedníčka ZO. V auguste sme robili 
zájazd na folklórne slávnosti Hont-
nianska paráda v Hrušove, zúčastnilo 
sa ho 30 členov zo Strečna a 10 členov 
zo Stráňav . Bol to krásny umelecký 
zážitok. V septembri sme robili dvoj-
dňový zájazd na južnú Moravu. Prvý 
deň sme navštívili ľadovú jaskyňu 
Macocha a mesto Kroměříž,   druhý 
deň sme boli vo Valticiach a Ledni-
ciach. Zájazdu sa zúčastnilo 22 čle-
nov. Výlet sa nám vydaril, bolo dobré 
počasie, máme veľa zážitkov, na ktoré 
sa nedá zabudnúť ,hlavne na jaskyňu 
Macocha. V októbri sme usporiadali 
schôdzu pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším spojenú s oslavami jubilan-
tov okrúhlych výročí. Tento rok ich 
bolo 19. Mali sme aj výstavu ovocia 
a zeleniny pod názvom: „Pestovateľ-
ské úspechy našich členov“ , za kto-
rú im chcem poďakovať. Bola veľmi 
zaujímavá a pestrá.  O program sa 
postarala folklórna skupina  „Parta“ 
zo Strečna, ktorú nám zabezpečila p. 

Beata Badibangová. No a nechýbala 
ani spevácka skupina Jesienka. O ob-
čerstvenie sa postarali členky výboru 
a dobré koláče nám napiekli naši ju-
bilanti. V októbri boli tiež vyzname-
naní niektorí naši členovia  OO JDS 
v Žiline za veľmi dobrú brigádnickú 
činnosť a ochotu spolupracovať  v ZO.

Toho roku sme sa  v máji podieľali 
na varení halušiek a remeslách ako  
mútenie mlieka na akcii majáles, kto-
rú usporiadal OÚ v rámci projektu 
Folklór, remeslá a kulinárstvo- špe-
cifické prvky na podporu cestovného 
ruchu  v spolupráci s poľským Jawor-
ze. 

A taktiež v mesiaci september sme 
v rámci tohto projektu v Poľsku varili 
fazuľovo-kupustovú polievku s úde-
ným mäsom a predstavili sme remes-
lo spracovanie dreva -rezbár. 

Nedá mi spomenúť výbornú akciu 
„ Ľekvárové hody“,  kde naši členo-
via súťažili vo varení lekváru a získali 
sme 1. miesto z troch súťažiacich,  za 
čo sa  touto cestou chcem poďakovať 
našim členom.

V roku 2018 nás opustila naša člen-
ka p. Mária Bukovinská a nedá mi 
opomenúť  tiež zomrelého p. Jozefa 
Kivoňa, ktorý bol bývalý člen a spo-
luzakladateľ našej speváckej skupiny  
Jesienka, v ktorej pôsobil 3 roky. 

Na záver sa chcem poďakovať p. 
starostovi za príkladnú a dobrú spo-
luprácu. Taktiež chcem poďakovať 
nášmu výboru ZO, ktorý mi bol veľ-
mi nápomocný, pretože tu pôsobím 
ako predsedníčka prvý rok  a  Vám 
všetkým, ktorí ste sa akokoľvek priči-
nili o chod našej ZO. 

Prajem Vám veľa zdravia, rodinnej 
pohody a ešte veľa rokov prežitých 
spolu s nami.

-KG-

Dôchodcovia v roku 2018
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Je za nami už 5.ročník škôlkarske-
ho plesu, ktorý sa niesol v duchu 

rozprávky Zlatá priadka. Opäť krásna 
výzdoba, krásne kulisy a plno úsme-
vov a radosti ľudí, ktorí sa cítili v su-
per pripravenom prostredí naozaj ako 
v rozprávke. Treba však vyzdvihnúť a 
poďakovať hlavným organizátorom a 
ich úsiliu, aby prípravy a priebeh ce-
lého podujatia dopadli na 100%. Stalo 
sa. Sála, program, výzdoba, adminis-
tratívne veci ako originálne pozvánky, 
nápojové  lístky, objednávky tovaru, 
zákuskov, obsadenie personálu v šat-
ni, obsluhe, v kuchyni, hudba, bufet, 
to všetko muselo fungovať od začiatku 
až do rána bieleho. Takže, vďaka patrí 
hlavne p.uč.Katke Pratákovej a Aďke 
Kopáskovej, Janke Verešovej s manže-
lom, Mirke Zajacovej, p. kuchárkam 
Libuške Kyselovej,  Evke Kubičkovej, 

Zlatý ples
Silvii Prieložnej, Evke Kadašiovej, Mo-
nike Obertovej, Vierke Brezániovej a 
Peťovi Melovi, Peťovi Obertovi, Roma-
novi Kontšekovi, Katke Buchtovej, La-
covi Obertovi, Lacimu Hodermarské-
mu, Ivke Tavačovej , Kaji Horváthovej 
s manželom, Zuzke a Tiborovi Hanu-
liakovým a všetkým ostatným, ktorí 
pomáhali pri piatkových prípravách. 
Ďakujeme aj všetkým sponzorom za 
dary do naozaj pestrej a bohatej tom-
boly. 1.cenu venovala DONGHEE  
Slovakia, s.r.o. Hlavným sponzorom 
plesu bola hudobná skupina   ,,SUN-
NY  MUSIC“ , ktorá sa postarala ako 
vždy o skvelú zábavu.

Výťažok z plesu bude použitý na 
skrášlenie okolia MŠ. Škôlku už máme 
peknú, a  tak sa tešíme na práce oko-
lo nej. Kto máte chuť priložiť ruku k 
dielu, vašupomoc vždy privítame. Ešte 

raz,  VEĽKÁ VĎAKA.
Za MŠ v Strečne 
Žofia Rajniaková, riaditeľka MŠ

6.január sa vďaka tohtoročnej boha-
tej snehovej nádielke niesol v Strečne 
v znamení snehuliakov. A nie obyčaj-
ných! Videli ste už niekedy napríklad 
včielku, hasiča Floriána alebo chobot-
nicu zo snehu? Všetci, ktorí boli prvú 
nedeľu tohto roka v parku v Strečne, 
ich videli na vlastné oči. Tešíme sa, že 
sa stretli rodiny, ktoré spolupracovali, 
užívali si spoločné chvíle a zabávali sa. 
Stavanie snehuliakov so svojimi blízky-
mi je jeden zo spôsobov, akými môžu 
deti spoznávať svet okolo seba a tiež sa 

učiť vyjadrovať svoje pocity. Aktivity 
tohto typu prispievajú k upevňovaniu 
interpersonálnych vzťahov v rodine, 
ale aj v obci. Spoločne strávený čas sme 
ukončili odovzdaním výhier v jednot-
livých kategóriách. Akciu organizova-
lo občianske združenie Inštitút vzdelá-
vania a psychológie, ktorého jedným 
z cieľov je práve podpora vzájomných 
vzťahov medzi členmi rodiny a pod-
pora dobrých medziľudských vzťahov. 
Ďakujeme obci sa možnosť realizácie 
podujatia.                                                /it/

Obecná knižnica vyhlasuje súťaž 
pre žiakov Základnej školy v Strečne  
„O najlepšieho čitateľa/ku mesiaca 
MAREC“ - príď, požičaj si knižku a 
začítaj sa do príbehu....
- na toho, kto prečíta najviac, čaká od-
mena.
Pre žiačikov prvého stupňa Základnej 
školy vyhlasuje Obecná knižnica súťaž 
„Hľadá sa knižný škriatok“.
- zober pastelky, fixky...
- nakresli svojho škriatka
- vymysli mu meno
- obrázok daj podpísať rodičom, aby 
sme ho mohli vystaviť v našej knižnici
- dones obrázok do knižnice do 
1.4.2019
 - spoločne vyberieme toho, ktorý sa 
stane „škriatkom našej knižnice“

Stavali sme 
snehuliakov

Z našej knižnice
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V rámci zdokonaľovania fyzickej 
zdatnosti a obratnosti pripra-

vili členovia DHZ Strečno pre našich 
mladých hasičov návštevu lezeckého 
centra La Skala, ktoré sa nachádza na 
sídlisku Solinky v Žiline. 

Veľmi nás teší, že sa DHZ omladil, a 
preto sa snažíme, aby sa deti na krú-
žok vždy tešili a aby si osvojovali vedo-
mosti či už z oblasti požiarnej ochrany, 
topografie, poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a mnoho ďalších zaují-
mavých tém zábavnou formou. 

Taktiež nám záleží aj na tom, aby 
mali deti dostatok pohybu, ktorý bo-
hužiaľ dnešná moderná počítačová 
doba neguje. 

Dňa 6.2 sme navštívili s našimi ná-
dejnými mladými hasičmi návštevu 
spomínaného lezeckého centra. Deti 
boli nesmierne šikovné a zistili sme, že 
máme medzi sebou aj tzv. ,,pavúčích 
mužov,, moderne napísané Spiderma-
nov. Tí menej odvážnejší, ktorí museli 
najskôr získať dôveru v inštruktoroch 
sa nakoniec vôbec nenechali zahanbiť 
a prekonali  svoj strach a zdolali lezec-
kú stenu. Návšteva trvala 1,5 hodiny a 
po celú dobu mali naše deti na starosti 
traja inštruktori, ktorým veľmi pek-
ne ďakujeme za ich trpezlivosť a vždy 
úsmev na tvári. Návštevu lezeckého 
centra určite ešte zopakujeme, nakoľ-
ko to malo medzi deťmi neskutočný 
úspech.

Mladí hasiči v lezeckom centre

V blízkej dobe nás čaká prvá súťaž 
v zimnom kole Plameň. Bude to pre 
našich hasičov taká prvá skúška, kde  
ukážu, čo sa všetko za tak krátku dobu 
fungovania naučili, a čo bude svedčať 
o tom, že sú nesmierne šikovní. Urči-
te sa môžete v priebehu roka tešiť na 

množstvo či už športových alebo kul-
túrnych akcií, kde sa naši mladí hasiči 
predvedú.

Ďakujeme za Vašu podporu a pria-
zeň.

Ing. Katarína Buchtová, 
člen DHZ Strečno

V roku 2018 sa narodilo 25 detí, zomrelo 26 občanov. Počet uzavretých sobášov 
- 9. Do obce sa prisťahovalo 33 ľudí. Odsťahovalo sa 29 osôb. K 31.12. 2018 malo 
Strečno 2 624 obyvateľov. 
Počet obyvateľov nad 80 rokov ........ 41
Počet obyvateľov nad 85 rokov ........ 22
Najstarší občania (starší ako 90 rokov):
Etela Jakubcová ..............................1924
Irena Kajsíková ..............................1927
Mária Štadániová ...........................1928
Pavol Chovančík ............................1928

Narodení:
Kevin Oberta ...............................13. 01.
Ema Dovičák ...............................06. 02.
Lukáš Zrelica ...............................27. 02.
Matúš Vlček .................................16. 03.
Karin Magočová..........................10. 04.
Irena Melová................................10. 04.
Timothy Samec ...........................16. 04.
Tobias Badík .................................18. 04
Jakub Štefančin ...........................05. 05.
Šimon Martiniak.........................16. 05.
Ondrej Káčerík ...........................10. 07.
Alex Noah Beháň ........................13. 07.
Martin Vladimír Škripek ...........24. 07.
Boris Oberta ................................27. 09.
Dávid Jakubička ..........................04. 10.
Sebastián Bosík ...........................11. 10.
Juraj Melo ....................................17. 10.
Alex Meliš ....................................21. 10.
Marek Belko ................................22. 11.
Marek Beleš .................................25. 11.
Alexandra Vojteková ..................29. 10.
Eliška Mojská ..............................06. 11.
Timea Ceterová ...........................07. 11.
Stella Rose Alsaifi........................15. 11.
Vanesa Hurajová .........................04. 12.

Zomrelí:
Matúš Ilovský .............................  08. 01.

Štatistika obce 2018

Vladimír Taraba ..........................10. 01.
Vladimír Jakubec ........................15. 01.
Agnesa Dikošová ........................17. 01.
Jozef Trhančík .............................21. 01.
Stanislav Melo .............................23. 01.
Eva Ďuračková ............................01. 02.
Ján Samec .....................................09. 02.
Vladimír Tavač ............................13. 02.
Rastislav Cesnek .........................23. 02.
Igor Ilovský ..................................06. 03.
Daniel Oberta .............................06. 04.
Jozef Kivoň ..................................22. 05.
Jozef Repáň ..................................30. 05.
Anna Hanuljaková ......................23. 06.
Mária Pratáková ..........................13. 07.
Gizela Rendárová ........................18. 07.
Žofia Gašková .............................10. 08.
Ladislav Taraba ...........................28. 08.
Mária Bukovinská .......................31. 08.
Štefan Samec ...............................01. 11.
Margita Obertová .......................17. 11.
Vladimír Bajana ..........................09. 12.
Mária Solárová ............................20. 12.
Daniel Dugovič ...........................26. 12.
Anton Beháň ...............................28. 12.

Sobáše
Juraj Melo  Zlata Gažiová

Miloš Melo  Miroslava Zajacová
Peter Kadaši  Katarína Gottasová

Michal Klocáň  Paulína Kardošová
Marek Mazák  Gabriela Obertová

Martin Krkoška  Miroslava Macáková
Martin Dendis  Anna Honková
Roman Vereš  Miriam Ďugelová
Roman Kováč  Marika Hliníková

-spôsob, ako znížiť množstvo odpadu 
a vyrobiť si kvalitný kompost

Dátum: 13. marca  2019 (streda)
   o 18:00 hod.
Miesto: Kultúrny dom Strečno
Lektor: Branislav Moňok, Priatelia 

Zeme – SPZ 
Program: 
• ako si vyrobiť kvalitný kompost v 

domácich podmienkach
• využitie kompostu na záhrade
• diskusia 
Program a zameranie prednášok 

ekopropagáciou je súčasťou informač-
ných kampaní na zúžitkovanie biolo-
gicky rozložiteľného komunálneho od-
padu, (BRKO) využitím kompostérov 
na produkt pre biopotraviny. Kom-
pastéry, na ktoré miestna samospráva 
získala v roku 2018 financie projektom 
spolufinancovaným Európskou úniou 
z Operačného programu Kvalita život-
ného prostredia ,  boli následne pride-
ľované do všetkých domácností.

KOMPOSTOVANIE 
V KOMPOSTÉROCH
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V piatok 11.1.2019 sa konal v hote-
li Slovakia tradičný ples ObFZ Žilina, 
ktorý je spojený s ocenením najlepších 
strelcov, trénerov, rozhodcov, funkci-
onárov,ako i s vyhlásením Jedenástky 
roka 2018. V tomto roku sme mali 
dvoch zástupcov z našej obce. V ka-
tegórii strelcov to bol Matúš Belko , 
ktorý v I.MIRAGE triede mladších 
žiakov v ročníku 2017-18 nastrieľal 35 
gólov.Aj v jesennej časti ročníka 2018-
19 v II.A tr. žiakov je momentálne na 
čele strelcov, keď nastrieľal už 28 gó-
lov, a to máme za sebou len polovicu 
súťaže. Matúš, ako 11-ročný hráč,  bol 
najmladším účastníkom celého večera.

Druhým oceneným, ktorý bol na-
vrhnutý a schválený VvObFZ Žilina, 
je známy dlhoročný komentátor Ka-
mil Tichý alias don Kamilo. Je dlhé 
roky spojený s futbalom, veď začal ako 
hráč, potom ako funkcionár v sused-
nej Nezbudskej Lúčke, no a keď roky 
pribudli, začal sa viac venovať  komen-
tovaniu nielen majstrovských zápa-
sov, ale turnajov rôzneho charakteru. 
Jeho hlas počúvame už viacero rokov 
aj na  našom ihrisku. Najprv to boli 
turnaje Medveďov, k tomu sa pripoji-
li turnaje žiakov, prípravkárov, na a v 
neposlednom rade všetky majstrovské 
futbalové stretnutia našich mužstiev. 
Je známy už aj za hranicami nášho 
okresu,či kraja. Jeho dobrý športový 
prejav, okorenený vhodným humorom 
a doplnený dobrými pesničkami, nás 
baví pri každom zápase. A k tomu ešte 

Ocenený „don Kamilo“ a mladý futbalista

Prezident SFZ p. Ján Kováčik a preds.ObFZ 
Žilina p.Igor Krško spolu s ocenenými Kami-
lom Tichým a Matúšom Belkom

ovláda i našu časomieru a výsledkovú 
tabuľu, či pomáha nášmu hospodáro-
vi pri prácach na našom ihrisku. Nech 
nám naďalej prinášaš len a len radost-
né správy z úspechov našich mužstiev.

Za túto celoživotnú prácu pre rozvoj 
futbalu mu  odovzdal na spomínanej 
akcii ocenenie prezident SFZ p. Ján 
Kováčik a predseda ObFZ Žilina p. 
Igor Krško , ktorí aj Matúšovi Belko-
viodovzdali vecné odmeny a pamätné 
plakety.                                Štefan Tavač

Turistický oddiel Uhlík v minulom 
roku naplnil svoje plány k spokoj-

nosti každého člena. Nielen že si mohli 
vybrať zakaždým z pestrého ročného 
programu čosi pre seba, ale tiež pripra-
vili a kvalitne organizačne zabezpečili 
i prvý ročník  Strečnianskej mašle - 50 
km preteku a prechodu Malou Fatrou 
cez nám najbližšie dominanty – Suchý a 
Minčol. 

Turistický rok sa opäť rozhodli zakon-
čiť tradičnou túrou na chatu pod Suchým 
a potom posedením v kolibe Panoráma.

Bolo čerstvo nasnežené a aj keď bola 
hmla, šliapalo sa vynikajúco. Hore išli po 
červenej značke alebo po ceste. Na chate 
bolo ako vždy plno, tak po skonzumova-
ní zásob vyrazili cez Jedľovinu smerom 
do Nezbudskej Lúčky  na Kolibu, kde si 
spoločne posedeli pri ľudovej hudbe.

Na chatu vyšlo 36 turistov a na pred-
silvestrovskej zábave sa stretlo 76 taneč-
níkov.

Už tradičná prvá akcia na začiatku roka 
je výstup na Čipčie. Po dlhej dobe Uh-
líkov v Turí privítali kopy snehu, tak si 
konečne užili pravú zimnú turistiku. Tí, 
ktorí podcenili zimnú výstroj ,sa trošku 
pošmýkali. Aj keď bolo pod mrakom a 
výhľady neboli moc zaujímavé, turistika 
bola pekná.

V sále KD v Turí bolo plno, tak sa na 
Country zábave zdržali len krátko.

Výročnú členskú schôdzu 13. januára 
naplánovali do KD v Nezbudskej Lúčke. 
Využili ponuku starostky a tiež ďalších 
svojich členov z našej susednej obce. 
Hostiteľom treba vyjadriť veľké poďa-
kovanie, pretože všetko – organizáciu, 
úpravu sály, pohostenie a celkový prie-
beh zvládli k plnej spokojnosti každého. 
VČS bola nielen bilancovaním, ale tiež 
voľbou na nadchádzajúce štvorročné 
obdobie. Predsedom sa jednohlasne stal 
opäť Dušan Ďurčo. Je to vyjadrenie do-
terajšej práce, ale tiež očakávaní rastúcej 
členskej základne pre budúcnosť. Plány 
sú zaujímavé, a preto sa už radí Uhlík k 
najväčším turistickým spolkom v regió-
ne. V tomto roku to má byť aj pohorie 
Fagaras a najvyšším vrchom Rumunska. 
Bola by to jedna z ďalších zahraničných 
ciest po minulých návštevách českých 
Krkonôš, Adrpašských skál a tiež pocho-
du Praha  - Prčice.

Plán na rok 2019 teda plnili už Čipčím 
a doteraz aj ďalšími dvoma akciami.

40 členov a ďalších záujemcov sa zú-
častnilo 9. februára výletu na Krahule a 
Skalku. Každý tam išiel splniť si svoj cieľ, 

pretože akcia bola určená pre turistov, 
bežkárov a lyžiarov. Aj teraz sa všetci 
vracali v dobrej nálade a spokojní z ak-
tívne využitého dňa.

Prechod z Vrútok do Strečna cez Grúň 
absolvovalo 26 turistov 26. februára. 
Tentokrát využili na cestu tam vlak a na-
späť už iba svoje nohy. Krásne počasie a 
stály dostatok snehu na trase potvrdzo-

Aktívny Uhlík 

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

vali, že i v tomto čase máme, nie zvyčaj-
ne, stále typickú zimu.

Najbližšími akciami budú návšteva 
rozhľadní v Divinke a Svederníku 13. 
apríla a potom už tradičný výstup na Po-
lom 5. mája, na ktoré Uhlík pozýva kaž-
dého a všetkých, čo chcú vidieť a zažiť 
v kruhu priateľov, terajších či budúcich 
známych.                                             (pa)

Cestou na Grúň
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 1. marca 2019 v náklade 300 ku-
sov.  
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

Muži FK Strečno

Mužstvo mužov sa v medziobdobí  no-
vember – december a časť januára stre-
távalo v udržiavacej fáze na tréningoch 
1 x týždenne, aby hráči nevyšli úplne z 
tréningového tempa. Hlavná zimnáprí-
prava  začala u  mužov 18.1. , do začiatku 
jarnej majstrovskej súťaže máme teda 10 
týždňov tvrdej práce, z ktorej sa potom 
čerpá celý rok,  až do ďalšej zimy.

Ako tréner bude pri mužoch pôsobiť  
Róbert Benedig. Naplánovaných je 36 
tréningových jednotiek a 7 prípravných 
zápasov. Trénujeme striedavo v telocvič-
ni, na umelej tráve v Strečne, v okolitej 
prírode a tiež v posilňovni na ihrisku. 

V príprave je nesmiernou pomocou 
nové ihrisko s umelou trávou  pri telo-
cvični v Strečne. Tohtoročná zima nám 
nadelila poriadnu a opakovanú nádielku 
snehu. Tento veľký sneh sme si pred tré-
novaním museli opakovane ručne z celej 
plochy odhádzať lopatami. Do budúcna 
by sa na tieto účely v obci hodila sneho-
vá fréza, ktorá by sa dala v obci využiť aj 
na ďalšie účely údržby verejných komu-
nikácií a obecných priestorov.

Do prípravy sme občasne zapojili aj 
tréningy na veľkom ihrisku s umelou 
trávou v KNM, kde sa  realizuje hlavne 
herný tréning a nácvik herného systému, 
zahrávanie  štandardných situácií. Tieto 
činnosti sa na malej tréningovej ploche 
trénovať nedajú.

Prípravné zápasy:
3.2.   Strečno – Brezany  2:1 , góly : Be-

háň Jakub , Peter Sokolovský
10.2. Ladce – Strečno  1:1, gól : Róbert 

Kán
17.2. Gbeľany – Strečno 1:1, polčas 1:0, 

gól : Peter Sokolovský 
23.2. Žabokreky – Strečno , 15:00, zá-

pas sa odohrá na umelej tráve Fomat 
Martin

3.3.   Rajec – Strečno , 16:00, zápas sa 
odohrá na umelej tráve KNM

10.3. Teplička – Strečno , prírodný 
trávnik, miesto a čas sa spresní podľa 
počasia a hracích plôch 

17.3. Strečno- Bánová, prírodný tráv-
nik, miesto a čas  sa spresní podľa poča-
sia a hracích plôch 

Jarná časť začína  domácim zápasom 
24.3. NE 15:00, Strečno – KNM 

Káder mužstva zostáva prevažne rov-
naký,  došlo k nasledovným zmenám:

Hráč Tibor Kašjak  prestúpil do Gbe-
lian.  Dvaja hráči prejavili záujem zahrať 
si súťažne futbal v Strečne. Sú to zahra-
niční hráči pôvodom z Anglicka, kde 
hrávali aj súťažne futbal. Teraz  žijú v Ži-
line: Liam May a John Hopkins. 

Naši hráči ich zobrali do partie a budú 
dopĺňať naše mužstvo. Prajeme im veľa 
športových úspechov.

Snahou trénera ako aj hráčov bude 
zapracovať do kádra postupne potenci-
álnych hráčov dorastu. Veríme, že budú 
časom  prínosom a platnými hráčmi 
mužstva mužov. 

Pre hráčov je toto obdobie pomerne 
náročné  po kondičnej, ale aj časovej 
stránke. Musia skĺbiť športové, osobné, 
ale hlavne pracovné a študijné povin-
nosti. Zatiaľ sa to primerane darí, aj keď 
stále sa dá zlepšovať. 

Dorast FK Strečno
Dorastenecké družstvo rovnako ako 

muži začali zimnú prípravu 18.1.2019
Vzhľadom na zmenu trénera u mužov 

, bolo potrebné nájsť trénera pre dorast. 
Tejto úlohy sa po vzájomnej dohode s 
členmi FK zhostil tréner Marek Mazák,  
za čo mu chceme poďakovať.  

Dňa 9.2.2019 sa v obecnej telocvični 
uskutočnil už 6. ročník volejbalového 
turnaja s názvom Valentínsky pohár 
2019. 

Turnaj je určený len pre hráčov o.z. 
VOLLEYBALL STREČNO, a tak ako 
každý rok, tak aj tento 
sa ho zúčastnilo spolu 
24 hráčov, z ktorých viac 
ako polovica bola z mlá-
dežníckych kategórií. V 
kombinácií so staršími a 
skúsenejšími spoluhráč-
mi sa teda očakával pek-
ný a behavý volejbal s dl-
hými výmenami. Tento 
predpoklad sa naozaj aj 
naplnil a viacere zápa-
sy tak mali neuveriteľne 
dramatické koncovky, 
kde rozhodovali skutoč-
ne  len detaily. 

Z víťazstva sa napokon 
tešili hráči (Lujza Klocá-
ňová, NellkaHrbeková, 
Kika Nováková, Peťo 
Novák, Ľubo Dikoš, Šte-
fan Oberta ), ktorí zo  6 
odohraných setov získali 
až 5 na svoje konto a za-

Valentínsky pohár 2019

Prajeme mu veľa energie a trpezlivos-
ti pri vedení mládežníckeho mužstva , 
ktorého veková kategória 15-18 rokov 
je nesmierne náročná  po športovej 
ako aj osobnostnej stránke hráčov.  Pre 
zvládnutie celoročnej  súťaže veľkého 
futbalu je potrebné  mať v kádri aspoň 
14-15 hráčov, o čo sa vedenie klubu ako 
aj tréner intenzívne snaží.  Jadro nášho 
dorastu tvorí dobrá snaživá strečnianska 
partia. Veríme, že títo chlapci potiahnu  
a pritiahnu k dorastu aj ďalších prípad-
ných záujemcov o futbal v tejto kategó-
rií.  Dorast má naplánovaných 5 príprav-
ných zápasov (Krásno, Vrútky , Ladce, 
Staškov, Divina)  a trénujú 2-3 x týžden-
ne (telocvičňa, umelá tráva, posilňovňa, 
výbehy do okolia Strečna).

Dúfame, že dorast bude aj naďalej dob-
re reprezentovať náš futbalový klub  a 
obec Strečno.

Info
Aj touto cestou chce FK Strečno po-

prosiť svojich priaznivcov, aby venovali 
svoje 2% z daní pre FK Strečno. Formu-
láre vám radi poskytneme. Info u Róbert 
Benedig 0903 503 194, robert.benedig@
gmail.com, alebo u členov FK.

Vopred ďakujeme.   Ing. Róbert Benedig

slúžene tak vyhrali  pohár pre víťazov. 
K tomuto úspechu im srdečne gratulu-
jeme. Na záver by sme chceli ešte po-
ďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a organizácii tohto podujatia.

Jaroslav Štefko
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 18.3.2019 sa uskutočnilo 3.za-

sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta 
obce, poslanci OZ, zapisovateľka Ing. 
Ivana Tavačová. Hostia: podľa pre-
zenčnej listiny.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. 
Uznesením č.25/A volí overovateľov 

zápisnice: Ing. Andrea Ďurišková, p.
PeterOberta. Hlasovanie: za-6, proti-0, 
zdržal sa-0, neprítomní-3.

Uznesením č.25/B volí členov návr-
hovej komisie v zložení: p. Beáta Badi-
bangová, Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasova-
nie: 6-0-0-3.

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

2. Kontrola uznesení 
(z predchádzajúcich zasadnutí)
- vytvorenie e-mailových adries pre 

poslancov, kontá boli vytvorené, je po-
trebné ich zaktívniť, 

- žiadosť p.Jakubíka o uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na pozemky užíva-

né obcou - obec preveruje právnou 
formou zákonnosť predaja parciel v 
rámci konkurzného konania na maje-
tok JRD. 

- upozornenie na nesplnenie povin-
nosti odpovedať rodine Kučerovej na 
sťažnosť voči neoprávnene zabratému 
pozemku na výstavbu chodníka. Dňa 
6.2.2019 bola rodine Kučerovcov za-
slaná odpoveď a bol oslovený geodet 
k zameraniu skutkového stavu za úče-
lom budúceho vysporiadania.

- hospodárenie OPS, informácie o 
príprave ozdravného plánu, nezrovna-
losti ohľadne schválenia plánu Hlavné-
ho kontrolóra obce. Dňa 6.2.2019 bola 
začatá kontrola na OPS. Vzhľadom k 
tomu, že kontrolór je PN, nepoznáme 
výsledky jeho zistení. Riaditeľ OPS 
predložil návrh na úpravu cien výko-
nov a prác, vody a pohrebných služieb, 
lebo tieto neboli menené od roku 2013. 

Uznesením č. 27 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie. Hlasovanie:  
6-0-0-3.

Pokračovanie na 6. strane »

Na základe výberového konania nový nájomca kompy Bohuš Čurjak – BČ & 
Group zabezpečoval v priebehu apríla demontáž kompy, ktorá bola už  v technic-
ky nevyhovujúcom stave. V priebehu mája by mal inštalovať jej novú verziu – t.j. 
úplne nové pontóny, ktoré nahradia doterajšie, plniace funkciu prevozu vozidiel 
a osôb od roku 1992.

Kompa po 27 rokoch doslúžila

PLTE SÚ TU UŽ 
DVADSAŤ ROKOV

História pltníctva na Váhu sa da-
tuje od 11. storočia. Je to ohrom-

ný kus histórie a svedectva o živote a 
práci ľudu. Bolo zdrojom obživy, za-
bezpečenia dopravy dreva, tovarov a 
ľudí z priestorov v mnohých prípa-
doch nedostupných a nebezpečných. 
Plť –plavidlo z navzájom pospájaných 
kusov dreva je najjednoduchšou mož-
nosťou prepravy na vodnej hladine. Je 
známe od nepamäti. Jeho konštrukcia 
vždy musela rešpektovať silu a nástrahy 
toku.

Váh práve v strečnianskom prielome 
bol určujúcim pre pevnosť úväzov a 
rozmery pltí. Prejsť Besnou a Margitou 
už znamenalo bezproblémovú plavbu 
z Liptova do Komárna či až Čierneho 
mora. 

Prielom bol úsekom, na ktorý sa tešili 
i ktorého sa obávali. Nástrahy v podo-
be bájnych brál, ale na druhej strane 
krásna príroda a hrady boli jedineč-
nými. Vnímali to pltníci, pre ktorých 
toto remeslo bolo obživou, ale predo-
všetkým tento úsek oslovoval osoby s 
hlbšími duchovnými vlohami. Literáti, 
národní buditelia, fotografi, malia-
ri, dokumentaristi ním boli očarení a 
premietlo sa to častokrát do ich tvor-
by. Predovšetkým vďaka ním máme o 
pltníctve v tomto úseku viac informá-
cií ako z iných častí  Váhu alebo vôbec 
splavovaných riek na Slovensku.

Prelom devätnásteho a dvadsiateho 
storočia bol obdobím najväčšieho roz-
voja pltníctva. Na Váhu sa plavili, lete-
li, stovky pltí. Industrializácia sa však 
podpísala i pod tento druh dopravy. 
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Obecné zastupiteľstvo

3. Voľba členov komisie pre životné 
prostredie

Uznesením č.28 OZ schvaľuje členov 
komisie životného prostredia v zlože-
ní: Ing. Katarína Buchtová, p.Pavol Ta-
vač. Hlasovanie:  6-0-0-3.

4. Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra na prvý polrok 2019

Uznesením č.29 OZ schvaľuje plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra na prvý polrok 2019. Hlasovanie:  
6-0-0-3.

5. 3.zmena rozpočtu 
Tretia zmena rozpočtu bola upravená 

v príjmovej časti na základe podielo-
vých daní na rok 2019 a vo výdajovej 
časti na základe Dodatku č.1 k VZN 
č.1/2018 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa. 

Uznesením č.30 OZ schvaľuje 3.zme-
nu rozpočtu na rok 2019. Hlasovanie:  
6-0-0-3.

6. Zásady odmeňovania poslancov 
OZ a členov komisií

Z dôvodu zmeny zákona o obecnom 
zriadení bolo potrebné vypracovať 
nové zásady odmeňovania, podkla-
dom pre vyplatenie budú prezenčné 
listiny zo zasadnutí. Výška odmien 
bola navrhnutá finančnou komisiou.

Uznesením č.31 OZ schvaľuje zásady 
odmeňovania poslancov OZ a členov 
komisií. Hlasovanie:  6-0-0-3.

7. Prenájom obecného majetku – 
parkovisko pod hradom, kompa

A) Prevádzka parkoviska 
Dňa 27.2.2019 obec v zmysle § 9a 

zákona č,138/1991 Z.z v znení ne-
skorších predpisov zverejnila výzvu 
na predkladanie cenových ponúk. Do 
termínu predloženia ponúk 15.3.2019 
boli doručené 4 cenové ponuky. Jakub 
Kurtík, Stráňavy, ponúknutá cena 1100 
€/ročne, Alexandra Obertová, Strečno, 
ponúknutá cena 2500 €/ročne, Michal 
Tavač, Žilina, ponúknutá cena 2500 €/
ročne,  Štefan Oberta, Strečno, ponúk-
nutá cena 3200 €/ročne. Dňa 18.3.2019 
vyhodnotila komisia v zložení: staros-
ta obce, Mgr. Ďurčo, Ing. Sokolovská, 
Ing. Albrecht doručené ponuky a od-
poručila poslancom OZ najvýhod-
nejšiu ponuku uchádzača p.Štefana 
Obertu. Uznesením č.32 OZ schvaľuje 
prenájom obecného majetku – par-
kovisko pod hradom nájomcovi Šte-
fanovi Obertovi, Strečno v cene 3200 
€/ročne na dobu 4 rokov. Hlasovanie:  
6-0-0-3.

B) Kompa
Dňa 27.2.2019 obec v zmysle § 9a 

zákona č,138/1991 Z.z v znení ne-
skorších predpisov zverejnila výzvu 
na predkladanie cenových ponúk. Do 
termínu predloženia ponúk 15.3.2019 
bola doručená 1 cenová ponuka - Bo-
huš Čurjak-BČ&GROUP, SNP 70, 
Strečno. Záujemca odprezentoval zá-
mer. Dňa 18.3.2019 vyhodnotila ko-
misia v zložení: starosta obce, Mgr.
Ďurčo, Ing.Sokolovská, Ing.Albrecht 
doručenú ponuku a odporučila ju 
poslancom OZ schváliť. Uznesením č. 
33 OZ schvaľuje prenájom obecného 
majetku – kompa nájomcovi p.Bohu-
šovi Čurjakovi BČ&GROUP, SNP 70, 
Strečno s dobou nájmu 7 rokov 11 me-
siacov. Hlasovanie:  6-0-0-3.

8. Majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov

Starosta informoval o zaslaní Zmlu-
vy o budúcej zmluve o zriadení vecné-
ho bremena pre ŽSK na pozemky vo 
vlastníctve obce, ktoré sú pod pláno-
vanou cyklotrasou.

Uznesením č.34 OZ schvaľuje podpí-
sanie Zmluvy o budúcej zmluve o zria-
dení vecného bremena pre realizátora 
ŽSK na pozemky vo vlastníctve obce 
pre plánovanú cyklotrasu v našom ka-
tastri. Hlasovanie:  6-0-0-3.

9. Rôzne
A) Starosta informoval o liste z pro-

kuratúry - vyžiadaní a potrebe doplne-
nia podnetu, ktorý obec dňa 5.3.2019 
podala na prešetrenie žiadosti a sťaž-
nosti p.Melišovej. Tiež informoval o 
doložení podkladov pre prokuratúru 
na základe podnetu poslanca Mgr.
Ďurču vo veci preskúmania právoplat-
nosti zápisnice. 

Uznesením č. 35 OZ berie na vedo-
mie informáciu starostu o prijatých 
sťažnostiach.

B) Riaditeľ OPS informoval o potrebe 
novely VZN o pohrebníctve (od r.2010 
sa ceny za služby  nemenili, zvýšila 
sa min.mzda a ostatné náklady, ktoré 
nezodpovedajú skutočnosti). Ceny sú 
navrhnuté tak, aby pohrebné služby 
vykonávané OPS neboli minimálne 
stratové. 

Uznesením č. 36 OZ berie na vedomie 
prípravu návrhu nového VZN o poh-
rebníctve.

C) Uznesením č.37 OZ schvaľuje 
otváracie hodiny prevádzky bowlingu 
OZ Bowlingový klub Strečno.

D) Starosta informoval o podnetoch 
občanov: vo veci napadnutia psom, o 
žiadosti na odstránenie stromu v loka-
lite starý cintorín a o žiadosti na opra-
vu Nábrežnej  a Kováčskej ulice. 

Uznesením č. 38 OZ berie na vedomie 
podnety a pripomienky občanov.

10.  Diskusia
Mgr.Ďurčo
- upozornil na dlhodobo odstavené 

nákladné auto pri ,,campingu“ 
- vzniesol požiadavku od p. Juraja 

Cesneka zo Sokolskej ulice na mož-
nosť vydláždenia zeleného pásu na 
parkovanie pred domom 

Ing.Sokolovská
- požiadala pripraviť do budúceho OZ 

- v akej výške a aké právne služby boli 
za posledný štvrťrok poskytnuté obci

- informovala sa  na sťažnosti, kto-
ré boli určené  OZ a odpovedal na ne 
kontrolór obce.

- informovala sa na prevádzkovanie 
zberného dvora

- upozornila na zachytávanie podsta-
ty prejednávaných vecí na OZ v zápis-
niciach

- poukázala na potrebu novelizácie  
Rokovacieho poriadku, Štatútu obce. 
Starosta odpovedal, že je to v štádiu 
prípravy. 

- požiadala, aby na nadchádzajúce 
OZ  boli poslanci informovaní o pra-
covnej náplni zástupkyne starostu

- poukázala na neustály problém s 
elektrickým vedením na Záhradnej 
ulici.

Ing. Repáňová Katarína
- pýtala sa na zvyšovanie pohrebných 

služieb – či je to v rámci ozdravného 
plánu OPS

- upozornila na úprava vnútrajška 
domu smútku. Starosta informoval, 
že je vypracovaná projektová doku-
mentácia na celkovú renováciu domu 
smútku. 

p. Tarabová Anna
- vzniesla námietku k plánovaným 

zvýšeným cenám za pohrebné služby. 
- pýtala sa na riešenie problému 

obecnej cesty v bývalom JRD 
p. Kadašiová Otília
- upozornila na potrebu zabezpeče-

nia podstavca na kvety a vence v dome 
smútku 

p. Kučera Ján
- poukázal na nevhodne osadené 

svetlo – reflektor nad dverami v dome 
smútku

p. Bukovinská Dana
- poukázala na dlhodobo odstave-

né auto na Ulici 1.mája a tiež na stály 
problém parkovania

- informovala sa ohľadom zverejňo-
vania zápisníc z minulých rokov

Uznesením č.39 OZ berie na vedomie 
podnety a pripomienky poslancov

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová
Pozn.: celé znenie zápisnice je zverej-

nené na web stránke obce
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Oznamujeme občanom, že podľa 
novely zákona č. 39/2007 Z.z. o vete-
rinárnej starostlivosti v znení neskor-
ších predpisov vzniká od 1. septem-
bra 2018 povinnosť vlastníkom psov 
zabezpečiť trvalé označenie psa cho-
vaného na území Slovenskej republi-
ky transpondérom (čipom) najneskôr 
do 12 týždňov veku psa (šteniatka). 
Ostatné psy do 31.10.2019. 

Označovanie psov transpondérom 
môže robiť len súkromný veterinárny 
lekár. U vlastníkov psov narodených 
do 31. októbra 2019, ktorí sú v hmot-
nej núdzi alebo poberateľmi minimál-

neho dôchodku, poplatok uhradí štát 
(viac informácií na obecnom úrade). 

Ak majiteľ nedodrží povinné ozna-
čenie, respektíve nezačipuje psa cho-
vaného na území Slovenska, môže 
dostať  pokutu vo výške 50 eur. 

Veterinárna správa však môže udeliť 
aj pokutu od 300 do 800 eur, ak úmy-
selne poraníte, budete týrať alebo za-
bijete zviera nezákonným spôsobom. 
Rovnakú pokutu môžete dostať aj vte-
dy, ak to urobí osoba, ktorá koná na 
vašu zodpovednosť.

Ing.Andrea Ďurišková
poslankyňa OZ

Miestny spolok Červeného kríža v 
Strečne sa dlhodobo radí k popred-
ným spolkom v regióne vzhľadom na 
získavanie darcov krvi. Len za minulý 
rok dobrovoľní darcovia odovzdali u 
nás v Strečne 50 litrov krvi. Vo svojich 
kruhoch majú 60 členov a ich rady sa 
postupne rozširujú. Okrem tejto hlav-
nej aktivity sú nápomocní aj pri rôz-
nych športových či kultúrnych aktivi-
tách usporiadaných obcou. 

Dňa 13.apríla 2019 sa konala vý-
ročná členská schôdza ich spolku za 
účasti vedenia obce. Bilancovanie ich 
práce bolo tiež príležitosťou na ocene-
nie tých, ktorí sa medzičasom svojim 
darcovstvom zaradili k oceneným Ján-
skeho plaketou alebo ešte zvýšili svoj 
kredit jej ďalším stupňom..

Plaketa prof. MUDr. Jana Janského  
alebo medaily prof. MUDr. Jána Kňa-
zovického sa udeľuje za mnohonásob-
né darovanie krvi.

 Sú kategorizované podľa počtu od-
berov:

Bronzová plaketa - ženy 10 odberov, 
muži 10 odberov

Strieborná plaketa - ženy 20 odberov, 
muži 20 odberov

Zlatá plaketa - ženy 30 odberov, muži 
40 odberov

Diamantová plaketa - ženy 60 odbe-
rov, muži 80 odberov

Kňazovického medaila - ženy 80 od-
berov, muži 100 odberov

Na VČS nášho miestneho spolku  
prevzali tieto ocenenia nasledovní 
darcovia

Miroslav Beháň  - Zlatá Jánskeho pla-
keta 

Zuzana Obertová - Strieborná Ján-

Piateho apríla sa dožila 95 rokov 
svojho života pani Etela Jakubcová. 
Na svoj vek výnimočne čulá prijala na 
pripomienku svojho výročia aj zástup-
cov obce – zástupkyňu starostu Beá-
tu Badibangovú a matrikárku Lenku 

Jubileum najstaršej občianky

VČS MS SČK a ocenenia 
Jánskeho plaketou

skeho plaketa
Matej Oberta, Darina Bukovinská, 

Vladimír Bukovinský, Eva Balcárová, 
Róbert Kán, Július Ilovský, Iveta Krupá-

rová, Iveta Ondáková - Bronzová Ján-
skeho plaketa

Srdečne blahoželáme
(B)

Višňanskú, ktoré jej prišli zagratulovať 
a popriať do ďalšieho života ešte veľa 
zdravia a pekných chvíľ v kruhu rodi-
ny. 

Ku gratulantom sa pripája tiež redak-
cia obecných novín.
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Počas liturgického roka si Cirkev 
pripomína celé Kristovo tajomstvo od 
vtelenia až po zoslanie Ducha Svätého 
a po očakávanie Pánovho príchodu. 
Keď takto pripomína tajomstvá vykú-
penia, otvára veriacim bohatstvo spa-
siteľných činov a zásluh Ježiša Krista, 
takže sa v každom čase stávajú istým 
spôsobom prítomnými, aby sa veriaci 
dostávali s nimi do styku a tak napĺ-
ňali ich milosť spásy. Pôstne obdobie 
je zamerané na Veľkú noc. Začína sa 
Popolcovou stredou.V 5. storočí začí-
nal 40-denný pôst na 1. pôstnu nede-
ľu. Pretože kresťania nikdy nepočítali 
nedeľu ako pôstny  deň, boli pred túto 
nedeľu pridané ďalšie 4 dni. Ako za-
čiatok pôstneho obdobia je streda od 
6. storočia a od 10. storočia je na ňu 
udeľovaný popolec, od ktorého má 
názov Popolcová. Obrad s popolcom 
je svätenina na znamenie ochoty člo-
veka obrátiť sa od hriechu k pokániu 
a k životu v láske podľa pravdy. Pôstne 
obdobie má 6 nedieľ. Tou poslednou 
je Kvetná nedeľa. Po štyridsaťdňovom 
pôste, ktorý vyvrcholí Veľkým piat-
kom a končí sa Bielou sobotou, prichá-
dza v kresťanskom roku veľkonočné 
obdobie. Veľkonočné obdobie trvá 50 
dní od Veľkonočnej nedele do nede-
le zoslania Ducha Svätého. Veľká noc 
je vrcholom celého liturgického roka 
a najstarším kresťanským sviatkom. 
Veľký (svätý) týždeň sa začína Kvetnou 
nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, 
v ktorej sa spája predzvesť kráľovského 
triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho 
umučení. Veľký týždeň je zameraný 
na spomienku Kristovho utrpenia od 
jeho mesiášskeho vstupu do Jeruza-
lema. Veľkonočné trojdnie Pánovho 
umučenia a zmŕtvychvstania sa začína 
večernou omšou vo Štvrtok  Pánovej 
večere. Jeho stredom je veľkonočná 
vigília a končí sa vešperami Nedele 
Pánovho zmŕtvychvstania. Ráno vo 
štvrtok Veľkého týždňa biskup konce-
lebruje omšu so svojimi kňazmi, žehná 
oleje a posväcuje krizmu. Veľký piatok 
je pripomienkou smrti Ježiša Krista na 
kríži.Počas Bielej soboty sa nekonajú 
žiadne veľké obrady ani svätá omša. 
Výnimkou je, okrem liturgie hodín, 
obrad Effeta, otvorenie uší a perí do-
spelého krstenca, voľba kresťanského 
mena a pomazanie olejom katechu-
menov,ktorým sú katechumeni pri-
pravení na samotný krst. Zvykom je 
počas Bielej soboty konať tzv. bdenie 
pri Božom hrobe. Biela sobota sa litur-
gicky končí okamihom začatia obra-
dov nočnej bohoslužby nazvanej Veľ-
konočná vigília, ktorou sa už začínajú 
oslavy nedele Zmŕtvychvstania Pána. 

Na Veľký piatok a prípadne aj na Veľ-
kú sobotu až do Veľkonočnej vigílie sa 
zachováva posvätný veľkonočný pôst. 
Kristus uskutočnil dielo ľudského vy-
kúpenia a dokonalého oslávenia Boha 
predovšetkým svojím veľkonočným 
tajomstvom, v ktorom svojou smrťou 
zničil smrť a svojím zmŕtvychvstaním 
obnovil život. A tak ako je nedeľa vr-
cholom týždňa, je slávnosť Veľkej noci 
vrcholom liturgického roka. Veľko-
nočná vigília v posvätnej noci Kristov-
ho zmŕtvychvstania je akoby „matkou 
všetkých posvätných vigílií“, v ktorej 
Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕt-
vychvstanie a slávi ho sviatosťami. Slá-
venie Veľkej Noci má svoje pravidlá od 
roku 325, od Nicejského koncilu. Deň 
Veľkej Noci vychádza na prvú nedeľu 
po prvom mesačnom splne po jar-
nej rovnodennosti. Zaujímavosťou je, 
že najbližšie roky sa bude Veľká Noc 
odohrávať len v apríli. Na Veľkú noc 
veriaci spievajú Aleluja a symbolom 
je veľkonočná svieca paškál, ktorá sa 
zapaľuje pri každej svätej omši tohto 
obdobia. Na Veľkonočnú nedeľu si ve-
riaci pripomínajú ukrižovanie, smrť a 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zmŕt-
vychvstanie, najväčší Kristov zázrak a 
základná pravda kresťanskej viery. Je 
to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupi-
teľského diela. Jeho duša sa opäť spojila 
s osláveným telom, na ktorom síce os-
tali rany ukrižovania, ale ináč nepod-
liehalo obmedzeniam času a priesto-
ru. Veľkonočný pondelok nazývaný 
aj „pondelkom Baránka“ alebo Svetlý 
pondelok, či Pondelok Paschy, je deň, 
ktorý nasleduje po nedeli Zmŕtvych-
vstania, resp. po nedeli Paschy. Je to 

druhý deň svetlého týždňa, resp. veľ-
konočnej oktávy. Podľa Svätého Písma 
anjel dodával odvahu ženám, ktoré na 
úsvite pribehli k hrobu a boli vydese-
né a znepokojené, keď ho našli prázd-
ny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal 
z mŕtvych. Niet ho tu.“ (Mk 16, 6). A 
dodal: „Ale choďte a povedzte to jeho 
učeníkom“. Veľkonočný pondelok je 
spojený s rôznymi tradíciami a zvykmi, 
ktoré sa zaraďujú medzi prechodové 
rituály končiacej sa zimy a nastávajú-
cej jari. Posledný sviatočný deň Veľkej 
noci je známy aj šibačkou a oblievaním 
dievčat vodou. Veľkonočný pondelok 
je však nielen dňom veselej oblievačky, 
či šibačky, ale i súčasťou veľkonočnej 
oktávy. Veľkonočná oktáva je týždeň 
rímskokatolíckeho liturgického roka, 
ktorý sa začína nedeľou Zmŕtvych-
vstania Pána a končí sa nedeľou Bo-
žieho milosrdenstva (prvá nedeľa po 
Veľkej noci, v tomto roku 28.apríla) t. 
j. 2. nedeľu veľkonočnú. V minulosti sa 
nazývala Bielou nedeľou, keďže v roku 
389 cisár Theozodius Veľký (379-385) 
vyhlásil celotýždenné svätenie veľko-
nočných sviatkov, aby novopokrsten-
ci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje 
biele krstné rúcho, mohli dostávať ďal-
šie ponaučenie z kresťanskej náuky. A 
práve biele krstné rúcho sa slávnostne 
odkladalo v posledný deň veľkonoč-
nej oktávy, ktorá potom dostala názov 
Dominica in albisdeponendis (Nedeľa 
odkladania bieleho rúcha, tj. Biela ne-
deľa). V Ríme sa odkladanie bieleho 
rúcha slávnostne robilo v Lateránskej 
bazilike. Týždeň trvajúce svätenie Veľ-
kej noci sa postupne skracovalo na tri, 
neskoršie na dva dni a od roku 1951 už 
ani Veľkonočný pondelok nie je priká-
zaným sviatkom. Dni veľkonočnej ok-
távy sa slávia ako slávnosti Pána.  Nesú 
názov „veľkonočný/veľkonočná“ a rov-
nako, ako vo Veľkom týždni, v nich nie 
je miesto pre slávenie sviatkov svätých. 
Ak pripadne do tohto obdobia 25. 
marec, je slávnosť Zvestovania Pána 
presunutá až na nasledujúci pondelok. 
Nedele tohto obdobia sa považujú za 
veľkonočné nedele. Nedele nasledujú-
ce po nedeli Pánovho zmŕtvychvstania 
sú druhá, tretia, štvrtá, piata, šiesta, 
siedma veľkonočná nedeľa. Nedeľa po 
Zmŕtvychvstaní, nazývaná v minulosti 
Biela, je sviatkom Božieho milosrden-
stva a štvrtá nedeľa je nazývaná nede-
ľou Dobrého pastiera. Na štyridsiaty 
deň po nedeli Pánovho zmŕtvychvsta-
nia Cirkev slávi Nanebovstúpenie 
Pána, vždy vo štvrtok. Všedné dni po 
Nanebovstúpení, až po sobotu pred 
slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 
vrátane, sú prípravou na príchod   

Veľkonočné 
obdobie
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 Ducha Svätého. Slávnosť Ducha Svä-
tého je poslednou nedeľou veľkonoč-
ného obdobia. Táto slávnosť sa často 
nazýva narodeninami Cirkvi, lebo 
zoslaný Duch Svätý je prvým ovocím 
veľkonočného tajomstva. Svätodušný 
pondelok sa chápe spolu s nedeľou ako 
dvojitý záver veľkonočného obdobia. 
Po skončení veľkonočného obdobia 
sa paškál uchováva pri krstiteľnici. V 
tomto období sa odporúča sláviť sláv-
nosť prvého svätého prijímania, hlav-
ne v 6. a 7. veľkonočnú nedeľu, aby sa 
mohla použiť eucharistická modlitba z 
omše za účasti detí. Kto pristúpi prvý 
raz k svätému prijímaniu, môže získať 
úplné odpustky za zvyčajných pod-
mienok a tiež tí, ktorí sa zúčastňujú na 
slávnosti prvého svätého prijímania.

AM

Projekt Kultivácia revitalizovanej zóny na zvýšenie atraktívnosti a predstavenia kul-
túrneho dedičstva, ktorého náplňou je estetické dotvorenie vonkajšieho priestoru s 
pódiom a prezentačnými stánkami pri kultúrnom dome, je už v etape realizácie. Jeho 
prvou očividnou aktivitou bude stretnutie a tvorba rezbárov zo Slovenska a Českej re-
publiky. Náš cezhraničný projektový partner – Horní Tošanovice zabezpečí jedného 
ľudového umelca a slovenská strana bude zastúpená tzv. Rajeckou rezbárskou školou, 
pod gesciou Eduarda Poláčka.

Umelci budú počas remeselných dielní vytvárať diela viažuce sa k miestnej sym-
bolike a religióznej tematike. Postavy a typické tvary budú vnesené do lipového, ja-
seňového a dubového dreva. V tomto čase sa zabezpečujú kmene, náradie a ďalšie 
potrebné materiály, aby v prvej polovici mája mohli začať tvoriť. Diela budú vznikať 
na priestranstve pri kultúrnom dome, čo bude zároveň príležitosť pre každého oboz-
námiť sa s prácou rezbárov. Bude to nadstavba alebo pridaná hodnota súčasného 
vývoja a smerovania našich iniciatív, ktoré sa zrejme budú časom dostávať do vyš-
šej kvalitatívnej úrovne, zodpovedajúcej významu Strečna a očakávaniam. Verejnosť 
okrem priamej možnosti sledovať vývoj prác bude môcť následne zhliadnuť  ukon-
čenú remeselnú tvorbu počas Strečnianskych hodov 18. – 19. mája.                      /pa/

Veľkonočné obdobie

Členky Tvorivej dielne spod Strečna 
chcú zo srdca poďakovať OU Strečno, 
ľudovej hudbe Parta na čele s Mariá-
nom Pratákom, detičkám z MŠ Streč-
no, moderátorovi Mircovi Horvátho-
vi  za spoluvytvorenie úžasnej akcie, 
ktorá sa konala v sobotu 23.3.2019 s 
názvom ,, Pálenie Moreny“. Verím, že 
sa domáci či cezpoľní účastníci dobre 
zabavili pri súťažiach, pochutili si na 
koláčikoch a potešili sa hudobným 
programom. Tešíme sa na Vás o rok.

Tvorivá dielňa spod Strečna 

Rezbárske dielne

14. 4. 33 členov aj miestne rybárske 
združenie pri príležitosti Dňa Zeme  
čistilo brehy rieky a miestnych tokov. 
Skupiny vykonávali zber pozdĺž Váhu 
od lanopásu po hrad Strečno a ďalší 
čistili potok v doline a potok prechá-
dzajúci cez obec. Spolu vyzbierali 6 
prívesných vozíkov nánosov a odpadu.

Pálenie Moreny

Rybárska brigáda
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Nástup železnice, vybudovanie Košic-
ko – bohumínskej trate a predovšet-
kým stavba priehrad na Váhu v prvej 
tretine dvadsiateho storočia znamenali 
zánik pltníctva.

Uzavrel sa jeden z významných úse-
kov typického života a práce sloven-
ského ľudu, ktorý bol nielen ťažký, ale 
aj romantický a ohromne pestrý kvôli 
množstvu súvisiacich činností od prí-
pravy až po ukončenie plavby, ktorá 
mala svoje úskalia, no aj neobyčajné 
zážitky a dojmy zo splavovania.

Obnovenie tradície 
Pltníctvo je svedkom našej histórie a 

pre túto dobu malo  nielen významný 
dokumentačný potenciál, ale s ohľa-
dom na zmenu životného štýlu má i 
výrazné predpoklady byť súčasťou po-
nuky na predstavenie kultúrneho de-
dičstva. 

Od myšlienky k realizácii  však ne-
musí byť blízko. Predpokladá predo-
všetkým vieru v zámer, odvahu, pros-
triedky a kapacity  pre jej naplnenie.

Vedomie o pltníctve i jeho odraze 
pre život u nás bolo v deväťdesiatych 
rokoch iba sprostredkované. Pamätní-
ci, resp. aktívni pltníci už nežili, niečo 
bolo možné počuť či dozvedieť sa od 
starých ľudí, ktorí v tých časoch boli 
deťmi, hrali sa na brehoch či pásli do-
bytok na lúkach okolo vody, kade plte 
„leteli“. Fakty bolo treba naštudovať.

Bol to čas, keď sme sa otvárali svetu a 
vytváral sa priestor pre invenčné veci a 
sebarealizáciu. Začali sme si uvedomo-
vať potenciál sídla a krajiny a aj vďaka 
pohľadom zvonku cez novovytvárané 
medzinárodné kontakty sme začali in-
tenzívnejšie vnímať a veriť, že Strečno 
má neobyčajné danosti. A záleží iba 
na chuti a odvahe angažovať sa v sfére, 
ktorá bola do tej doby veľmi málo roz-
vinutá. Na hrade prebiehala, resp. kon-
čila rekonštrukcia, príroda a história 
boli vzhľadom na súčasný stav pohľadu 
sporadickým cieľom spoznávania. Tu-
rizmus, či jeho ďalšia forma cestovný 
ruch boli sférou, kde sme sa neanga-
žovali, ale javili sa byť budúcnosťou a 
príležitosťou pre každého.

To bol impulz i pre štyroch, dnes 
možno povedať nadšencov, no v tom 

čase zrejme v očiach mnohých „bláz-
nov“ či hazardérov, ktorí sa rozhodli 
myšlienku pltníctva oživiť a spraviť z 
nej atrakciu, ktorá umožní nie zvyčaj-
nou formou predstaviť miestne bohat-
stvo.

Bola postavená doslova „na vode“ a v 
skutočnosti veľmi divokej. Váh, pereje, 
vôbec nepoznané skryté i videné ska-
ly, i keď Margita a Besná neznamenali 
takmer žiadne nebezpečie, pretože v 
tom čase už boli viac ako polstoročie 
odstrelené. Boli tu však ďalšie nástrahy, 
ktoré bolo treba odhaliť, vyhnúť sa im 
či odstrániť, aby očakávaný zážitok bol 
nerušený. A samozrejme postaviť plť, 
ktorá to umožní.

Alfonz Klocáň, Vladimír Melo, Sil-
vester Trnovec a Pavol Albrecht sa do 
toho pustili. Ako jeden z nich aj  s od-
stupom času častokrát nechápem, kde 
sme nabrali tú silu a nadobudli pocit či 
dokonca vieru, že naša cesta je správna. 
A nielen my, ale i naše rodiny, ktoré to 
prijali a súhlasili investovať do neistej 
veci doslova požičané prostriedky. A 
samozrejme venovať tomu všetok voľ-
ný čas.

Práve v tomto období – pred dvadsia-
timi rokmi, na jar 1999 sme začali sta-
vať prototyp plte, ktorej parametre sme 
dúfali, že môžu byť základom plavidla 
pre našich budúcich klientov. Mali sme 
šťastie na seba. Boli sme partnermi, z 
ktorých každý svojim dielom dopĺ-
ňal mozaiku podnikateľského zámeru 
budúcej  Prvej pltníckej a raftingovej 

spoločnosti s r.o., Strečno. Organizač-
ne, technicky aj legislatívne. V každej 
oblasti, o ktorej sme vedeli, alebo sa v 
procese prípravy a realizácie objavila.

Nemali sme žiadne skúsenosti, i keď 
inšpiráciu i niektoré poznatky sme zís-
kali aj z Pienin. No vedeli sme tiež, že 
plť z Dunajca je nepoužiteľná na naše 
plavebné pomery. Už Besná a následné 
Krivé by boli pre ňu neprekonateľné.

Tak pod penziónom Irenka začal 
vznikať „vyprošťovák“ , ako sme ho ne-
skôr nazvali. Trojpontónové plavidlo 
z drevených „forštov“ a dosiek, ktoré 
obalili vnútorné polystyrénové bloky. 
Nostalgia, ktorá sa mi objavuje každo-
ročne pri príprave sezóny, je charakte-
ristická prichádzajúcou Veľkou nocou 

PLTE SÚ TU UŽ DVADSAŤ ROKOV
Na začiatku bol nápad založený na tradícii spojenej s typickou prácou, príro-

dou, bájnymi bralami, hradmi. A na odvahe a viere v potenciál.
Nápad využívajúci silu, pereje a meandre Váhu na  to, aby sa Strečno ďalej 

zviditeľňovalo a predstavilo svoju jedinečnosť.

»  Pokračovanie z 1. strany

Zaťažkávacia skúška pontónov vyzerá opti-
misticky
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a pašiami. Dodnes Vlado chodí s nota-
mi či textami na Gazdovský dvor, kde 
opravujeme v tomto období plte, aby 
následne išiel na nácvik, ako vtedy 
spod Irenky behával do kostola. Dlho-
ročne patrili k atmosfére i osúšky. Ze-
miakové a kapustné, ktoré roky každú 
sobotu stará mama Štadániová piekla 
pre všetky svoje deti v Strečne a nám 
sa tiež ušlo. Ako dlho sme plť stavali už 
neviem -  boli to týždne, až prišiel čas 
jej spustenia na vodu. Jar je vždy na ňu 
bohatá, ale strach sme, neviem prečo, 
nemali. Vybavení vestami a veslami 
sme spod penziónu odrazili. Išlo to a 
videli sme, že plti sa dá veriť. Nepotápa 
sa a dá sa ovládať . Prirazili sme pod 
ihriskom na Radinovom, odkiaľ nás 
odviezol za traktorom na plaťáku Fero 
Hanuliak. Ten s nami spolupracoval 
ako prepravca i v ďalšom období, keď 
sme začali skúšať vodu najskôr z Mlíš-
ku a nakoniec priamo z Bariérovej. Vy-
prošťovák sa tak stal prototypom pre 
zadanie na dotvorenie plte katedrou 
vodnej dopravy Žilinskej univerzity. 
Bol zrejme vydareným ideovým rieše-
ním, pretože súčasné, katedrou navrh-
nuté jednoduché plavidlo -  typová plť 
Strečno sa od neho líši iba v niektorých 
technických doplnkoch a  detailoch. 
Po jej schválení Ministerstvom dopra-
vy SR sme pristúpili ku konštrukcii 
prvých dvoch plavidiel a tiež k prípra-
ve pltníkov. Bolo nás desať. Spoloční-
ci plus ďalších šesť – Rasťo Melo, Silo 
Trnovec ml., Michal Taraba, Dušan 
Rosina ml., Peter Lokaj a Jaro Tučník. 
Po absolvovaní testov, z pohľadu ná-
ročnosti podobných tým pre získanie 
vodičského preukazu, nás pod dozo-
rom  Štátnej plavebnej správy čakala 
„jazda“ na splavovanom úseku Barié-
rová – Strečno. My sme predtým mali 

za sebou požadovaný počet skúšob-
ných splavov, kedy sme sa zoznamova-
li s tokom a osvojovali si techniku, no 
skúšobná komisia išla tade prvýkrát... 

S preukazmi vodcu malého plavidla, 
certifikátom plte a samozrejme pod 
oficiálnou spoločnosťou sme mohli za-
čať ponúkať náš produkt. Boli to celé 
prečkané víkendy – iba vtedy sme v 
začiatkoch chceli splavovať, bez hoci-
jakého záujmu. Snažili sme sa na seba 
upozorniť, ale aj tu platilo, že začiatky 
sú ťažké. Plte sme vozili na plaťáku a 
zakaždým sme ich na štarte skladali a 
v prístavisku, i vtedy totožnom s prí-
stavom kompy, rozoberali. Cestujúcich 
sme dopravovali osobnými súkromný-
mi autami a 1203-kou. Výbavou pltní-
ka okrem plavebných schopností bola 
tiež  torba s kľúčmi a vyžadovala sa i 
dostatočná fyzická sila pri nakladaní a 
skladaní jednotlivých pontónov, z kto-
rých každý má cca 150 kg. No i spora-
dickí návštevníci a ich spokojnosť nás 
presviedčali o správnosti zámeru.

Ďalšia genéza a publicita
Plte na Váhu mali ambíciu stať sa 

miestnou a navštevovanou atrakciou 
so samozrejmou spokojnosťou zákaz-
níka.  K tomu, aby sme  sa sem dostali, 
ako by sme dnes povedali, bol potreb-
ný marketing. Už v nasledujúcom roku 
– v roku 2000 pltníci zorganizovali 
Odomykanie Váhu – deň, kedy ofici-
álne začínajú sezónu. K tejto, doteraz 
každoročne poriadanej akcii, pozva-
li médiá –zástupcov tlačí, rozhlasov 
a televízií na zabezpečenie publicity. 
Táto promo akcia je už tradičnou a za-
každým, ako po prvýkrát, zviditeľňuje 
Strečno a jeho krásy cez plavbu na pl-
tiach po Váhu.

V tom čase sa začala tiež európska 
cezhraničná spolupráca s českými a 

poľskými susediacimi regiónmi a vy-
tvoril sa Euroregión Beskydy. Jedným 
z jeho hlavných cieľov bolo perspektív-
ne zabezpečenie trvalo udržateľného 
rozvoja v tomto prihraničí a podpora  
vytvárania príležitostí na predstavenie 
prírody a krajiny a stabilizácia oby-
vateľstva. Turizmus a cestovný ruch 
identifikovali ako  jedny z hlavných 
oblastí, na ktoré sa vo svojich koncepč-
ných projektoch orientovali. K tomu 
pomáhala tiež účasť na medzinárod-
ných výstavách. K prezentácii Strečna 
sa okrem prírody, hradu, pamätníka a 
kompy pridali i plte. 

Vytváranie pozitívneho obrazu o na-
vštívenom mieste zážitkom z pltí bolo 
zásadným pre prácu pltníckej spoloč-
nosti. 

Médiá postupom času registrova-
li plte ako príležitosť na predstavenie 
krás Slovenska nielen pri Otváraní 
Váhu ale počas celej sezóny, ktorá trvá 
od apríla do konca októbra. Plte sa teda 
začali stávať  námetom cielených relácií 
venovaných turizmu a cestovnému ru-
chu. Cez plte je Strečno prezentované 
prakticky stále a všetkými masovoko-
munikačnými prostriedkami s miest-
nou, regionálnou a celoslovenskou pô-
sobnosťou. 

No viackrát boli navštívení i nemec-
kou ARD, ČTV a stávajú sa pravi-
delným cieľom tzv. infociest rôznych 
ďalších zahraničných televízií, audio a 
printových médií a agentúr na predsta-
venie a ponuku Slovenska pre klientov 
z najrôznejších krajín. 

Prevádzka
Od roku 2000 začali pltníci zabez-

pečovať stálu prevádzku so službou v 
unimobunke voľne postavenej na par-
kovisku na mieste súčasného TIKu. 
Prvým „službukonajúcim“ bol Rasťo 
Melo. Po ňom nastúpila Petra Mydlo-
vá s Dušanom Rosinom. A následne 
Zitka Melová (Kováčová).Ich služobný 
život sa premietol i do osobného. Peťa 
si v tejto práci našla manžela – pltníka 
Dušana a Zitka bola prvou, ktorá svo-
ju svadbu chcela mať i na plti.  Taktiež 
sa zdokonalil systém prepravy pltí, keď 
traktor s prívesom nahradila LIAZka s 
hydraulickou rukou, ktorou bolo mož-
né naložiť, prepraviť a vyložiť tri plte 
naraz. Šoférmi boli Ľudvík Bukovin-
ský a Pavol Pristach ml. Odpadla tak 
značná námaha a tiež sa eliminovalo 
riziko úrazu pri montáži a demontáži, 
nakládke a vykládke pltí.

V roku 2004 dochádza k rozšíreniu 
spoločnosti o ďalšieho člena – Pavla 
Pristacha st. Zároveň sa zakúpil poze-

Prvá plavba dolu Váhom
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mok so zničeným objektom rodinné-
ho domu a hospodárskymi stavmi na 
Ul. SNP 86. Nasleduje rekonštrukcia 
a nadstavba domu a spoločnosť mení 
sídlo na túto adresu, ktorú označuje 
ako Gazdovský dvor.

Rekonštrukciou sa vytvára adekvátny 
a kapacitne zodpovedajúci priestor so 
zázemím pre kontakt so zákazníkom, 
parkovanie a čakáreň návštevníkov, ich 
transport na miesto štartu pltí. Dôle-
žitým bolo tiež získanie vyhovujúcich 
priestorov pre skladovanie a opravu 
pltí a parkovanie obslužných vozidiel  
(v tomto čase AVIA s hydraulickou 
rukou a dve osobné vozidlá Medcedes 
Sprinter 8+1 na prepravu cestujúcich).

Činnosť spoločnosti je pod stálou 
kontrolou Štátnej plavebnej správy. Je 
nutné priebežné plnenie legislatívnych 
náležitostí, poistení, bezpečnostných 
požiadaviek a predovšetkým zabez-
pečenie technického stavu plavidiel. 
Každoročne pred vstupom do sezóny 
sú potrebné investície na vykonanie 
generálnej opravy celej „plavebnej flo-
tily“ (v súčasnosti 10 pltí) – výmeny 
častí plavidiel, impregnácie a nové ná-
tery. V prípade opotrebenia nad rámec 
sa pristupuje k stavbe nových pltí. To 
isté platí pre vozový park - pravidelná 
údržba, opravy, samozrejmé technické 
kontroly,obmena. Spoločnosť si je ve-
domá zodpovednosti, a preto sa sna-
ží predchádzať všetkým negatívnym 
okolnostiam. Rešpekt a vďaku vyjad-
ruje tiež každoročným posvätením pltí 
spolu s modlitbou na začiatku sezóny.

Prevádzku a kontakt so zákazníkom 
na Gazdovskom dvore zabezpečuje 
a ekonomickú agendu vedie Martina 
Pristachová.

Pltníci
Od roku 1999 sa pltníkom stalo 

takmer 100 chlapcov a mužov. Cca 80 
% z nich bolo a je občanmi Strečna. V 
sezóne je k dispozícii 30 – 40 pltníkov. 
Sú profesne zdatní na základe vykona-
ných skúšobných jázd a skúšok vodcu 
malého plavidla. Pre samostatnú prácu 
sa od nich vyžaduje i znalosť tzv. itine-
ráru – sprievodného slova a faktogra-
fie o splavovanom úseku. Cestujúcich 
informuje zadník, predník je vedúcim 
plavidla a udáva smer plte počas jazdy.

Pre svoju prácu používajú štylizované 
kroje, rešpektujúce miestne farby (zele-
ná a biela) so symbolom strečnianske-
ho erbu – rybou a klobúky.

Zručnosť, komunikatívnosť i jazy-
ková vybavenosť sú základnými pred-
pokladmi pre splnenie očakávaní ces-
tujúcich. Je to tiež intelektuálna práca 
predpokladajúca flexibilitu nielen pri 
riešení momentálnych plavebných si-

tuácií, ale tiež v reakcii na otázky a 
požiadavky cestujúcich rôznych kul-
túr, veku i telesnej a mentálnej dis-
pozície. V doterajšej histórii sa teda 
vďaka pltiam vyškolilo nemálo našich 
i dochádzajúcich pltníkov a získalo 
nielen prax, ale aj vedomosti a sú stále 
schopní nadštandardne informovať o 
Strečne i pri iných príležitostiach. Po-
važujú za prirodzené predať očakávanú 
profesionalitu pre návštevníkov a nao-
pak spoločnosti záleží na spokojnosti 
zamestnancov finančným a morálnym 
ocenením.

Fluktuácia je iba dôsledkom odcho-
du do škôl, zmien adries či súkromné-
ho života všeobecne. Z pltníkov vzišlo 
množstvo absolventov vysokých škôl 
- magistrov, inžinierov, lekárov a pod. 
Radi na túto skúsenosť spomínajú a 
vzťah so spoločnosťou v rámci mož-
ností zachovávajú. 

Pretože to pre nich nebol iba denno-
denný pestrý kontakt s klientelou z ce-
lého sveta, ktorú potešili, pri ktorej si 
zdokonalili komunikatívne schopnosti, 
prejav, podporili svoje  ego a budovali 

si  patriotizmus, hrdosť na obec a kraji-
nu všeobecne. Ale aj pestrý komunitný 
život pri rôznych spoločnosťou poria-
daných pravidelných či príležitostných 
akciách pred, počas a po ukončení se-
zóny (Odomykanie Váhu, vianočná ka-
pustnica, zabíjačka a pod.).

Klientela
Vďaka koncepčnému profesionál-

nemu prístupu a poznaniu potrieb a 
očakávaní zákazníka spoločnosť môže 
konštatovať, že zámer osloviť,  uspo-
kojiť a potešiť každého návštevníka sa 
úspešne darí. Plte na Váhu boli doteraz 
cieľom individuálnych a kolektívnych 
ciest desaťtisícov návštevníkov Slo-
venska a Strečna z celého sveta. Stali 
sa špecifickou a jedinečnou atrakciou 
a významným dielom prispievajú k 
tomu, že zo Strečna sa stáva destinácia 
medzinárodného významu.

Svedčia o tom viaceré fakty. Už dva-
krát boli plte jedným z cieľov na pred-
stavenie Slovenska veľvyslancom a 
predstaviteľom zastupiteľských úradov 
a misií pre Slovensko, organizovaných 
vtedajšími ministrami zahraničných 

Gazdovský dvor pred rekonštrukciou ... a dnes
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vecí – pánmi Kubišom a Lajčákom. V 
rámci služobných či súkromných ciest 
a návštev Strečna sa plavili plťou tiež 
traja premiéri SR – Radičová, Dzurin-
da a Mečiar.

Spoločnosť reflektuje skutočnos-
ti, ktoré sa jej i regiónu týkajú. Keď 
zmienku o pltiach na Váhu zaradili 
do spoločnej československej skladby 
NáNáNá skupiny No Name a China-
ski, boli pltníci pozvaní na krst CD v 
špeciálnom vlaku z Košíc do Prahy. Na 
túto príležitosť doniesli vodu z rieky. 
Následne pozvali skupinu No Name do 
Strečna, kde ich na plti tiež odviezli.

Po zisku majstrovských titulov žilin-
ských hokejistov a futbalistov im vďaku 
za tento športový úspech pltníci preja-
vili ponukou na splav, čo kolektívy vy-
užili. Plte sú cieľom i ďalších osobností, 
ktoré častokrát prichádzajú individu-
álne či anonymne, ako napr. arabská 
princezná so sprievodom, fotografka 
Sára Saudková, moderátori Michalech, 
Herman, umelci Hasprová, Kobielski a 
Valihora s rodinami a pod.

Tiež sú využívané ako prostriedok 
prezentácie života a plnenia túžob rôz-
nych osôb pri koncipovaní dokumen-
tov pre televízie o rodákoch, postihnu-
tých deťoch a pod.

O kvalite ponúkanej služby a ako aj 
ústretovosti spoločnosti svedčia mno-
hé uznania, ďakovné a pochvalné listy 
od oficiálnych osobností a rôznych hu-
manitárnych a spoločenských organi-
zácii. Dojmy individuálnych návštev-
níkov  zaznamenáva pamätná kniha, 
kde vyjadruje svoje pocity každý, kto 
má záujem vo svojom jazyku.

Ďalší prínos pltí pre obec a región
Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť 

je už akceptovanou a rešpektovanou na 
trhu CR. Jej produkt je ponúkaný na 
spoznanie krás severozápadného Slo-
venska, pre vyplnenie voľnočasových 
aktivít,počas pobytov v najrôznejších 
zariadeniach cestovného ruchu a tiež 
sú priamym cieľom organizovaných 
skupín či individuálnych výletov.

Špecifickosť atrakcie a jej záber bola 
priamym zadaním min. troch diplo-
mových prác, ktoré študovali a po-
sudzovali technické riešenia, mar-
ketingové hodnoty a jej význam. V 
množstve ďalších bakalárskych a dip-
lomových prác  bola atrakcia porovná-
vaná a  analyzovaná v kontexte s inými 
miestnymi, regionálnymi i celosloven-
skými produktami cestovného ruchu.

Plte už v roku 2008 so svojím vtedaj-
ším významom a angažovaným prístu-
pom majiteľov  boli jedným zo zásad-

Návštevníci pod našou dominantou

ných argumentov pri eliminácii rizika 
vybudovať vodné dielo v strečnian-
skom prielome, a tak nezvratne devas-
tovať meandre. Investori, vzhľadom na 
celospoločenský význam pltí,dokonca 
navrhovali kompromisné riešenie pre-
pravy pltí cez priehradný múr, čo však 
bolo absurdné a neakceptovateľné. 

Tiež časté dopravné problémy na 
hlavnej ceste I/18 sú posudzované i 
vzhľadom na obmedzenia, ktoré vy-
tvárajú pre plynulú prevádzku pltí. 
Samospráve tak dávajú do rúk  ďalší 
argument pri jednaniach súvisiacich s 
prejazdnosťou, bezpečnosťou občanov 
a ochranou ich majetku. Záujem o plte 
môže byť pre ňu tromfom i v iných sú-
vislostiach. Pretože činnosť je ekologic-
ká, využíva potenciál prírody a krajiny 
a zodpovedá regionálnej politike. Po-
žiadavkám kladených na životné pro-
stredie pri zachovaní všetkých atribú-
tov, ktoré sa od tohto územia očakávajú 
– spomínaný trvaloudržateľný rozvoj, 
krajinotvorba, konkurencie schopnosť 
a hospodársky rast, má sociálny i eko-
nomický prínos ako i ďalšie vyššie uve-
dené faktory. O  podiele na prezentácii 
obce bolo tiež už zmieňované.

Významným vkladom spoločnosti je 
zvyšovanie záujmu o Strečno, spolu-
tvorba tejto značky, a tým aj rast jeho 
hodnoty. Nie je možné tento prínos 
vyčísliť, no má určite nezanedbateľ-
ný vplyv okrem iného i napr. na cenu 
pozemkov a nehnuteľností všeobecne. 
Kataster Strečna je už vnímaný kom-
plexne a hodnotovo je významne po-
sunutý aj vďaka pltiam i následným 
aktivitám v CR. V čase naštartovania 
pltníckej činnosti sme však bádali a 
objavovali miesta, ktoré sa dnes chápu 
ako samozrejmé, všeobecne známe a 
s turistickým potenciálom. Bariero-
vá bola iba málo poznaným miestom, 
kde sa občas súkromne ťažil piesok 
a miesto terajšieho prístavu využíva-

li sporadicky žilinskí vodáci a rybári. 
Kde je Besná a Margita a aký bol ich 
osud, tiež bolo málokomu zrejmé.

Ekonomicky spoločnosť vytvára se-
zónnu pracovnú príležitosť a možnosť 
osobnostného rastu pre každého  záu-
jemcu z radov študentov, pracujúcich  
i dôchodcov. Vyvoláva ďalší záujem o 
služby priamo súvisiace  - ubytovanie, 
stravovanie , parkovanie ako i ďalšie 
(servisy, opravy a pod.), iniciuje budo-
vanie infraštruktúry.

To všetko je prínos realizácie myš-
lienky, ktorej základy sú stáročné a ta-
kpovediac ležala nepovšimnutá alebo 
nikto nejavil záujem či nemal dosta-
točnú guráž. Prínos súkromnej spoloč-
nosti, ktorá len z vlastných prostried-
kov naštartovala a stále zabezpečuje 
svoj chod.  Spoločnosť nikdy neprofito-
vala z rôznych fondov, štátnych dotácií, 
podporných programov či grantových 
schém. Iba vstupný súkromný kapitál a 
investície z príjmov a pôžičiek sa po-
dieľajú aj na progrese obce, širokého 
regiónu a prezentácii Slovenska.Bez 
ich akéhokoľvek vkladu mierou, ktorá 
významom presahuje  množstvo sub-
jektov  pôsobiacich v rovnakej alebo 
podobnej a štátom či z iných verejných 
zdrojov subvencovanej sfére.

Profit však majú, takpovediac, všetci. 
Možnosti sú pre každého nasledovníka 
rovnaké. Boli a určite existujú. Je to o 
práci, zodpovednosti, chuti pre seba-
realizáciu a zisku určitej nezávislosti. 
Ak sa k tomu pridá chuť vytvárať celo-
spoločenský prospech, tak to je chvály-
hodné. Pltníci sa o to postarali mierou, 
ktorá postavila latku veľmi vysoko. V 
dohľadnej dobe možno neprekonateľ-
ne. Každý podobný kreatívny impulz 
a následná realizácia, ktorú vždy spre-
vádza i určitá miera rizika, iba vytvorí 
širší rámec pre víziu urobiť zo Strečna 
hodnotovo vyhľadávané miesto. 

Pavol Albrecht
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Zelený štvrtok – 18. apríl bol dňom 
každoročnej promo akcie streč-

nianskych pltníkov na otvorenie novej 
sezóny.

Tentokrát bolo odomykanie Váhu 
špecifické, pretože bolo tiež pripo-
mienkou okrúhleho výročia aj formou 

Aj tento rok sa marec „MESIAC 
KNIHY“  niesol v duchu besied v 
obecnej knižnici. Besied sa zúčastnili 
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 
obnovili preukaz na rok 2019. Zúčast-
není žiaci boli oboznámení aj o súťaži 
„ Hľadá sa knižný škriatok“, do ktorej 
sa aj mnohí z nich zapojili. Ich dielka 
sú vystavené v našej obecnej knižnici.

21.3.2019 pozvanie prijala sprie-
vodkyňa cestovných kancelárii Lenka 
Drastichová, ktorá si pre nás pripravila 
zaujímavú prezentáciu o Islande. Svoje 
skúsenosti a postrehy z tejto nádhernej 
krajiny nám priblížila aj fotografiami a 
rôznymi predmetmi, ktoré si z Islandu 
priniesla.

22.3.2019 pozvanie prijala aj spisova-
teľka Natália Milanová. Napísala kniž-
ku Dejiny statočného národa sloven-
ského. Svojím rozprávaním o histórii 
zaujala žiakov 5. a 6. ročníka základnej 
školy.

12.4.2019 sme s deťmi 3. ročníka 
spolu s pani učiteľkami zažili príjemné 
popoludnie s Andersenom v knižnici. 
Deti sa dozvedeli rôzne zaujímavosti 
zo života tohto známeho autora roz-
právok, preverili si svoje vedomosti o 
rozprávkach, zahrali sa na Princeznú 
na hrášku aj Tri prasiatka. Domov od-
chádzali s krásnymi spomienkami sa 
toto vydarené popoludnie.

Ivana Smolková

Z našej knižnice

Odomykanie Váhu

Prítomnosť médií, prívetivé počasie, 
atmosféra s folklórnymi prvkami s 
výnimočnou publicitou boli opäť prí-
ležitosťou na posun v kvalite, ponuke 
a záujme nielen  o služby pltníkov, ale 
perspektívne každého, kto sa snaží vy-
užiť rôznorodosť Strečna a priľahlého 
okolia.

/pa/

Strečno priebežne reaguje na 
výzvy doplnenia infraštruktúry, 
skrášlenia obce a skvalitnenie živo-
ta všeobecne.

V tomto období dochádza k na-
plneniu resp. už aj administratív-
nemu ukončeniu troch projektov s 
týmto zameraním.

Kamerový systém v obci sa dopĺ-
ňa o ďalšie body v miestach s naj-
väčším pohybom či možným ohro-
zením. Projekt z Rady vlády z roku 
2018 na prevenciu kriminality SR 
a dotácia vo výške 10000 Euro so 
spoluúčasťou obce vo výške 3176 
Euro inštaláciou 12 kamier posúva 

naše snaženie o zabezpečenie verej-
ného a súkromného majetku.

Úspešný europrojekt Operačné-
ho programu Integrovaná infraš-
truktúra - Wifi pre Teba vytvorí 
bezplatné wifi zóny v miestach naj-
väčšej koncentrácie verejnosti a na 
miestach pre trávenie voľnočaso-
vých aktivít. Preto sa pre inštaláciu 
štyroch Access pointov (prístupo-
vých bodov) zvolil TIK , športový 
areál na Radinovom a kultúrne 
priestranstvo a park pri obecnom 
úrade.

Športové vybavenie pre FK  je re-
álnym krokom naplnenia snáh o 
podporu športu a vytváranie pod-
mienok pre aktívny život. Projekt 
Úradu vlády a finančný príspevok v 
objeme 4000 Euro (+ 217 Euro spo-
luúčasť obce) umožnil nákup špor-
tového ošatenia a vybavenia pre 
našu prípravku a mládežnícke fut-
balové družstvá – žiakov a dorast.

Ing. Pavol Albrecht
projektový manažér obce

Projekty pre občiansky komfort

upútavky a informovania o prvých 
krokoch - genéze Prvej pltníckej a raf-
tingovej spoločnosti od roku 1999 v 
priestoroch terasy Gazdovského dvora 
jednoduchou fotovýstavkou a textom s 
názvom Sme tu už dvadsať rokov.

Symbolické otočenie kľúčom od vod-
níka Jurka bolo štartom aj nádejou pre 
tento rok i ďalšie obdobia.
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Turisti z Uhlíka aj v tomto roku 
pokračujú v plnení svojich cieľov 

– spoznávania Slovenska a rozvoji ces-
tovného ruch v Strečne. Po prechode 
z Vrútok do Strečna cez najvyšší bod 
nášho katastra – Grúň dňa 23. febru-
ára sme zorganizovali 14. apríla ak-
ciu, ktorá viedla  cez tri rozhľadne. Zo 
Svederníka na rozhľadňu Svedernícky 
vrch s pokračovaním do Marčeka a s 
výstupom na rozhľadňu Veľký vrch. 
Odtiaľ po zídení do Divinky niekto-
rí pokračovali cez Budatínsky zámok 
popri Vodnom diele až do Strečna a 
po ceste navštívili tretiu rozhľadňu na 
moste v Mojši. Celá trasa merala 30 
km a bola hlavne prípravou na diaľko-
vý pochod Praha – Prčice.

Absolvovanie tejto naozaj maso-
vej akcie (vlani tam bolo skoro 25 ti-
síc turistov) je opäť našou náplňou aj 
tohtoročnej činnosti. Vlaňajší úspech, 
či spokojnosť sa premietli do opätov-
ného záujmu. Do Prahy odchádzame v 
piatok ráno a v sobotu 18. mája vyrá-
žame na úseky zvolené podľa toho, ako 
kto sa cíti. Máme medzi sebou i bež-
cov, ktorí viac ako 70 km chcú zvlád-
nuť behom. Ostatní pôjdu najdlhšiu 
a dielčie (50 km, 35 km a pod.) podľa 
vlastného uváženia. Všetci veria, že sa 
v cieli v zdraví a pohode stretnú a bude 
to pre nich ďalšia skúsenosť či dosiah-
nutá méta.

Nielen spoznávanie, ale aj ochrana 
prírody je našou náplňou. 31. marca 
sme zorganizovali brigádu na chate 
na Domašíne, kde sme urobili hlavne 
údržbu po zime. V rámci toho sa sku-
pina presunula na parkovisko pri hlav-
nej ceste oproti Starému hradu, ktoré je 
v bezprostrednej blízkosti našej chaty. 
Aj keď týždeň predtým upravovala toto 
priestranstvo Slovenská správa ciest, aj 
tak sme odstránili z tejto a priľahlých 
plôch ďalší kontajner nečistôt... Bolo 
to obrovské množstvo neporiadku, 
odpadkov, biologických zvyškov a ďal-
ších vecí, ktoré nie sú dobrou vizitkou 
o našom vzťahu k životnému prostre-
diu. Práve tento čas po zídení snehovej 
pokrývky je najvhodnejším na takéto 
aktivity, pretože čakať, že zeleň zas 
všetko zakryje, je nielen alibizmom ale 
aj našou hanbou.

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

 Rozhľadňa nad Divinkou

Rozhľadňa nad Svederníkom 

Našou najbližšou aktivitou je spo-
luorganizácia hviezdicového výstupu 
na Javorinu a Polom. Tento výstup sa 
uskutoční 5. mája. Pre všetkých záu-
jemcov z radov účastníkov budeme 
ponúkať občerstvenie a guľáš pri chate 
lyžiarskeho vleku na Ostredku.

22. júna pripravujeme Strečniansku 
mašľu – diaľkový pochod a beh okolo 
Strečna. Už dnes máme prihlásených 
prvých záujemcov. Prihlasovací for-
mulár na oficiálnej stránke KST Uh-
lík pozýva všetkých na druhý ročník 
tohto zaujímavého preteku, ktorý sme 
sa po minuloročnej podarenej ouver-
túre rozhodli zopakovať. Aj touto ces-
tou vás pozývame na štart. Tí, ktorí si 
zvolia 50 km trasu, vybiehajú o šiestej 
ráno, polovičná slučka začína o dve 
hodiny neskôr.

/pa+dd/

 Čistenie parkoviska pri Domašíne
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   Z našej školy kolektív ZŠ SNP Strečno

• • • FEBRUÁR • • •
(nadväzujeme na náš príspevok v po-

slednom vydaní Hlásnika):
Lyžiarsky výcvik (25.2. – 1.3.) – žiaci 

6. a 7. ročníka pred jarnými prázdni-
nami absolvovali lyžiarsky kurz v Ja-
senskej doline.

Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo 
(25. – 26.2.) - našu školu reprezento-
vali v Žiline Jakubko Kubička (3. tr.), 
Alenka Dubovská (4. tr.), Nelka Pra-
táková  (5. tr.). Jakubko získal čestné 
uznanie za svoj prednes prózy.

• • • MAREC • • •
Karneval (1.3.2019) – veselé fašian-

gové obdobie spríjemnila našim žia-
kom Rada rodičov. Deti si užili skve-
lú zábavu, zatancovali si, vyšantili sa. 
Najkrajšie masky boli odmenené hod-
notnými cenami.

Počas jarných prázdnin sme pre žia-
kov 2. stupňa upravili priestory šatní. 
Každý žiak má svoju uzamykateľnú 
skrinku na odev a obuv. Podľa finanč-
ných možností plánujeme zakúpiť 
skrinky aj pre žiakov 1. stupňa.

Marec bol mesiacom knihy. Všet-
ky triedy 1. stupňa navštívili miestnu 
obecnú knižnicu, kde sa s pani kni-
hovníčkou Smolkovou porozprávali o 
knihách a ich významnej úlohe v živo-
te človeka.

Fyzikálna olympiáda, okresné 
kolo(13.3.)– víťazka školského kola, 
EmmkaTroščáková  z 8. triedy, rieši-
la teoretické fyzikálne úlohy v Centre 

voľného času v Žiline. Na fyzikálnu 
olympiádu ju pripravovala p. uč. Sme-
tanková v našej novovytvorenej fyzi-
kálnej učebni.

Biologická olympiáda – školské 
kolo, kategória D (14. – 15.3.) - žiaci 
6.ročníka, Adam Klocaň, Marek Klo-
caň, Filip Leščinský, Samuel Oberta a 
žiačka 7. ročníka, Elena Kazimírová, 
riešili dve praktické úlohy. V koneč-
nom hodnotení sa na 1.mieste umiest-
nil Samko, 2. miesto obsadil Adamko a 
3. miesto patrí Filipkovi. 

Beseda v knižnici „Dejiny statočné-
ho národa slovenského“ (22.3.) – žiaci 
5. a6. ročníka sa stretli s autorkou kni-
hy, p. Milanovou, ktorá im predstavila 
svoju knižku a zaujímavým spôsobom 
prezentovala jednotlivé historické ob-
dobia, so zreteľom na regionálne deji-
ny. Rozprávala im o Žofii Bosniakovej, 
spôsobe života na hrade, o rytieroch. 

Chemická olympiáda, okresné kolo 
(22.3.)– deviataci, Jakub Mičlo a Si-
mona Sapietová,  reprezentovali našu 
školu pod vedením p. uč. Pollákovej 
na náročnej súťaži v Žiline, Jakub bol 
úspešným riešiteľom.

Matematická pytagoriáda, okresné 
kolo (26. – 27.3.) – najúspešnejší rie-
šitelia školského kola boli pozvaní re-
prezentovať školu v Žiline – Tomáško 
Oberta, Gabrielko Troščák z 3. roční-
ka, Emka Obertová, Emka Vojvodová, 
Andrej Kazimír, Sárka Porubčanská, 
Šimonko Bukovinský, Marek Mojský 

zo 4. ročníka. Úspešnými riešiteľmi 
boli Emka Obertová a Andrejko Ka-
zimír. 

Súťaž v riešení SUDOKU (27.3.) – 
zaujímavej, logiku rozvíjajúcej súťaže 
pre žiakov 2. stupňa v ZŠ v Gbeľanoch 
sa zúčastnili aj naši žiaci. FilipLeščin-
ský (6. tr.) obsadil 6. miesto a Timea 
Ovečková (7. tr.) obsadila 10. miesto v 
I. kategórii. V II. kategórii nás repre-
zentovali ôsmačky, Tania Balátová a 
Anička Dikošová, ktoré sa umiestnili 
na 7. a 8. mieste.

Školský parlament vyhlásil ďalší te-
matický farebný deň. V marci naša 
škola ozelenela.

1. stupeň:  1. miesto - 2.B, 
  2. miesto- 2.A, 
  3. miesto - 4. trieda.
2. stupeň:  1. miesto –5. trieda 
  2. miesto–6.trieda
  3. miesto -8. trieda

• • • APRÍL • • •
Testovanie 9 (3.4.) – celoslovenské 

testovanie žiakov 9. ročníka z pred-
metov slovenský jazyk a literatúra a 
matematika prebehlo aj v našej škole. 
17 žiakov malo príležitosť ukázať, ako 
zvládli učivo základnej školy.

Matematická olympiáda, okresné 
kolo (9.4.) – úspešná riešiteľka škol-
ského kola, Tania Balátová, riešila v 
Žiline tri náročné matematické úlohy. 
Zo 70 pozvaných ôsmakov sa umiest-
nila na krásnom 11. mieste.

Volejbalový turnaj, majstrovstvá 
okresu  (10.4., 12.4.) –dievčatá aj 
chlapci sa umiestnili na krásnom 2. 
mieste.

Deň narcisov (11.4.) – verejno-pro-
spešnej zbierky Ligy proti rakovine sa 

Ani sme sa nenazdali a máme za sebou už tretí školský štvrťrok. Prebiehajú 
školské i okresné súťaže, olympiády, aktívne sa zapájame do rôznych akcií.  

Lyžiarsky výcvik, Jasenská dolina

Slávik Slovenska, šk. kolo, víťazi I. kate-
górie 
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zúčastnili aj niektorí naši žiaci 7. – 9. 
ročníka.

Slávik Slovenska, školské kolo (11.4.) 
– v speve ľudových piesní súťažili naši 
žiaci v troch kategóriách.
I. kategória (1. – 3. ročník)
1. miesto: Simonka Mazúrová (2.A)
2. miesto: Peťko Kováč (3. tr.) 
3. miesto: Emka Tarabová (2.B) 
II. kategória (4. – 6. ročník)
1. miesto: Nelka Pratáková (5. tr.)
2. miesto: Tánička Martiniaková (4. tr.)
3. miesto: Larika Prieložná (4. tr.) 
III. kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto: Šimon Srneček (8. tr.)
2. miesto: Timea Ovečková (7. tr.)
3. miesto: Anička Dikošová (8.tr.)
Súťaž GVOBOJ  (12.4.) – štyria žia-

ci 9. ročníka, Simona Sapietová, Nina 
Franeková, Aneta Škripková a Jakub 
Mičlo, sa zúčastnili obľúbenej mate-
matickej súťaže na Gymnáziu Veľká 
okružná v Žiline, ktorú každoročne 
organizujú študenti gymnázia.

Andersen v knižnici (12.4.) – prí-
jemné popoludnie strávili žiaci 3.roč-
níka v miestnej obecnej knižnici. Súťa-
žili, riešili hádanky a zaujímavé úlohy, 

ktoré si pre nich pripravili p. uč. Hliní-
ková a p. uč. Martinčeková. Pani kni-
hovníčka ich aktivitu odmenila pekný-
mi cenami.

Školský parlament vyhlásil v apríli 2 
zaujímavé súťaže:

„Pásikavý deň“
1. stupeň:  1. miesto - 2.B
  2. miesto–4. trieda
  3. miesto -1. trieda
2. stupeň:  1. miesto – 5. trieda
  2. miesto – 8.trieda
  3. miesto -6. trieda
„Súťaž o najkrajšie vyzdobenú trie-

du s veľkonočnou tematikou“
1. stupeň:  1. miesto - 2.B
  2. miesto–4.trieda
  3. miesto -3. trieda
2. stupeň:  1. miesto – 8. trieda
  2. miesto – 6.trieda
  3. miesto -5. trieda
Čistenie ulíc obce (17.4.)– pri príle-

žitosti Dňa Zeme sa ešte pred veľko-
nočnými prázdninami naši žiaci zapo-
jili do čistenia ulíc obce Strečno. 

Zápis  žiakov do 1. ročníka (17.4.)– 
v septembri sa brány školy otvoria pre 
34 prváčikov. Tešíme sa :)

Testovanie žiakov 9. ročníka
Chemická olympiáda, Jakub Mičlo

Dňa 11. apríla 2019 sa ulice Strečna 
napriek chladnému počasiu zaplnili 
dobrovoľníkmi, oblečenými v žltých 
tričkách, ktorých tvorili prevažne 
žiaci zo Základnej školy SNP Streč-
no. Pripnutím žltého narcisu sme vy-
jadrili spolupatričnosť ľuďom, ktorí 
bojujú s rakovinou. 

Ako každý rok, aj teraz sme mali 
možnosť vhodením dobrovoľné-
ho príspevku prispieť na dobrú vec 
– pomôcť ľuďom s onkologickým 
ochorením. Tých na Slovensku bohu-
žiaľ každým rokom značne pribúda. 

V tomto roku sa podarilo našim 
dobrovoľníkom v Strečne vyzbierať 
672,35 €. Všetkým darcom srdečne 
ďakujeme. 

Beáta Badibangová, 
zástupca starostu

Deň narcisov
 Biologická olympiáda, Marek Klocaň
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Apríl je pre mladých strečnianskych 
volejbalistov zo ZS SNP Strečno kaž-
dý rok mesiacom, kedy sa zúčastňujú 
na jednom z vrcholov sezóny – Maj-
strovstvách okresu vo volejbale žiakov 
a žiačok základných škôl. Tento rok sa 
na tomto podujatí našim volejbalistom 
podarilo vybojovať jeden z najväčších 
úspechov v doterajšej histórii mlá-
dežníckeho strečnianskeho volejba-
lu – stali sa vicemajstrami žilinského 
okresu aj v kategórii žiakov ZŠ a aj v 
kategórií žiačok ZŠ. 

V chlapčenskej kategórii to bol ten-
to rok pre našich mladých volejbalis-
tov (Boris Oberta, Ján Dudus, Michal 
Beháň, Jakub Beháň, Šimon Srneček, 
Sebastián Bačár, Michal Cvacho, Ma-
túš Belko) veľký úspech, pretože po 
suverénnom víťazovi ZŠ Martinská 
si na druhé miesto ,,brúsila zuby“ ZŠ 
Karpatská. No neuveriteľne napínavý 
vzájomný zápas medzi našimi chlap-
cami zo ZŠ SNP Strečno a volejbalis-
tami zo ZŠ Karpatská rozhodol o tom, 
že druhé miesto nakoniec získali naši 
žiaci. Tento súboj ukončil až tiebreak, 
ktorý mladí strečnianski volejbalisti 
vyhrali najtesnejším možným rozdie-
lom a otočili tak zápas z nepriaznivého 
stavu 0:1 na konečný výsledok 2:1 na 
sety. 

V kategórii žiačok sa rovnaký ,, hu-
sársky kúsok“ podaril aj našim diev-
čatám (Monika Zaťurová, Zorka 
Obertová, Simonka Sapietová, Anetka 

Škripková, Emma Troščáková, Peťa 
Honková, Katka Fuňáková), ktoré ten-
to rok vyhrali tri zo štyroch zápasov, a 
tým si zabezpečili historický úspech. 
V poslednom zápase turnaja porazili 
jedného z veľkých favoritov ZŠ Mar-
tinská, kde taktiež ako chlapci otáčali 
z nepriaznivého stavu 0:1 na konečný 
výsledok 2:1 na sety. A vďaka tejto vý-
hre sa aj dievčatá dostali tento rok na 
druhú priečku. 

Tento výsledok je pre strečnian-
sky dievčenský volejbal určite jeden  

Vicemajstri zo Strečna

z najhodnotnejších, pretože zabezpečil 
dievčatám titul vicemajstra žilinského 
okresu v kategórii žiačok ZŠ. V histó-
rii ide o najvyššie umiestnenie, aké sa 
kedy našim dievčatám podarilo získať 
na podujatí majstrovstiev okresu vo 
volejbale žiačok ZŠ. 

Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili 
týchto podujatí a úspešne reprezen-
tovali ZŠ SNP Strečno a taktiež obec 
Strečno srdečne gratulujeme a ďaku-
jeme! 

Jaroslav Štefko

a Lyžiarsky oddiel Javorina
Vás pozývajú v nedeľu

5 mája 2019
na tradičný hviezdicový

výstup na Javorinu
pri príležitosti osláv 74. výročia 

ukončenia II. svetovej vojny
Slávnostný program kladenia 
vencov začína o 12:00 hod.

Po výstupe je pre všetkých zá-
ujemcov pripravený vynikajúci 
guľáš a občerstvenie pri lyžiar-
skom vleku na Ostredku
Bližšie informácie a lístky na 
guľáš (3,00 €) si môžete zakú-
piť u Janky Tavačovej (Sokolská 
374) alebo Dušana Ďurču (So-
kolská 274).
Podrobnosti nájdete aj na inter-
nete: uhlik.strecno.eu

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
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pera, KNM zaslúžene vyhralo.
Následne sme v ťažkom zápase doma 

zdolali Skalité. Polčas bol 0:0, súper 
išiel do vedenia v druhom polčase, ale 
naše mužstvo nezložilo zbrane a dvaja 
striedajúci hráči Kán a May  sa posta-
rali o otočenie nepriaznivého výsled-
ku.  Druhý gól sme strelili v tesnom 
závere stretnutia. Ako vidieť, aj v našej 
súťaži sa hrá zápas až do posledného 
písknutia rozhodcom.

V treťom zápase v Predmieri si divá-
ci neprišli na svoje. Hral sa oku nela-
hodiaci futbal, na pomerne ťažkom a 
nekvalitnom ihrisku.  Po skrumáží v 
našej 5- ke sme rýchlo v 8.min. inka-
sovali a následne sme sa smerom do-
predu nedokázali vážnejšie presadiť. 

Pred štvrtým zápasom sme sa z ne-
úspechu potrebovali otriasť a nabu-
diť sa pozitívne na domáci zápas. To 
sa nám aj podarilo , povedali sme 
si v kabíne čo hrať nechceme a hlav-
ne, aký herný prejav chceme mať pre 
naše zloženie mužstva. To sa  pozitív-
ne prejavilo v zlepšenej hre a nasadení 
mužstva. Následne  sa nám podarilo 
doma vyhrať nad druhým mužstvom 
tabuľky Vysokou nad Kysucou, strelili 
sme jediný ale víťazný gól , striedajú-
cim hráčom  Liam May, ktorému pri-
hrával v podstate do prázdnej bránky 
jeho parťák v útoku Andrej Barošinec.  
Následne sme ešte nastrelili hlavou 
tyč súperovej bránky . Taktiež súper 
vykopával z bránkovej čiary loptu po 
prekonaní brankára Andrejom Baro-
šincom , ale situácia gólom neskončila. 
Zápas skončil našou výhrou 1:0.

Každý zápas v tejto vyrovnanej súťaži 

je náročný a vyžaduje si kvalitné výko-
ny a prípravu.

Dúfame, že sa našim hráčom v ďal-
ších zápasoch bude dariť  pre potešenie 
našich verných divákov , ako aj celého 
FK a obce Strečno.

Aktuálne sme na 4. mieste v tabuľke :
5. liga , skupina A. Lídrom tabuľky je 

Kysucké Nové Mesto , ktoré značne v 
zimnej prestávke vyzbrojilo mužstvo 
novými hráčmi. Zatiaľ majú 8 bodový 
náskok . Dá sa predpokladať ešte väčší 
bodový rozdiel od ďalších mužstiev, za 
povšimnutie stojí aj to, že v sedemnás-
tich zápasoch inkasovali iba 9 x. Naďa-
lej chceme byť  v kontakte s vrchnou 
časťou tabuľky.  

»  Pokračovanie z 16. strany

Veríme , že sa nám už nepritrafia 
ďalšie vážnejšie zranenia. Aktuálne la-
boruje náš kapitán Jakub Beháň , pre 
zranenie achilovky sa nemohol zapojiť 
do predošlých dvoch bojov. Prajeme 
mu skoré uzdravenie. 

Info: 
FK Strečno ďakuje svojim priazniv-

com, ktorí nám venovali  2% z daní, 
takto zozbierané finančné  pros-
triedky budú použité na materiálne 
vybavenie mládežníckych mužstiev. 
Ďakujeme.

Ing. Róbert Benedig

Prvá pltnícka a 
raftingová  

spol. s r.o., Strečno

Príjme 
väčší počet 

pltníkov

Finančne zaujímavá 
a sezónna pracovná príležitosť pre 
študentov, zmenárov, nezamestna-
ných a pod. 

Predpoklady: vek nad 18 rokov, 
dobrý zdravotný stav, komunikatív-
nosť

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

Email: prvapltnicka@strecno.sk
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 26. apríla 2019 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

Mladší žiaci FK Strečno
Mladší žiaci odštartovali jarnú časť . 

Doposiaľ odohrali dva zápasy pod ve-
dením trénera Vojta Obertu ml.

Zatiaľ sa chlapcom nepodarilo zvíťa-
ziť s dobrými súpermi .

Strečno – Gbeľany 3:5, góly : Matúš 
Belko, Miro Hrašna, Nikolas Oberta

Strečno – Podhorie 1:3, gól: Filip Ve-
reš

Hráčov čaká ešte 8 zápasov, v ktorých 
veríme, že budú výsledkovo úspešnej-
ší, aby ich to ešte viac motivovalo k 
ďalšiemu športovaniu.

V tabuľke si držia 2. miesto za vedú-
cou Rosinou.

Starší Žiaci FK Strečno :
Trénerom st. žiakov je Tomáš Trpiš, 

tak ako jesennej časti sezóny.
St. žiaci doposiaľ odohrali 3 zápasy , 

všetky skončili našim výrazným víťaz-
stvom.

Strečno – Krasňany  9:0, 
góly : 3 x Matúš Belko , 2x Timotej 

Kuric, 2 x Filip Vereš, 1 x Boris Oberta, 
1x Miroslav Hrašna

Lietava – Strečno  0:7 , 
 góly : 2 x Jakub Beháň , 2 x Matúš 

Belko, 1 x Boris Oberta, 1x Filip Vereš, 
1 x Timotej Kuric

Strečno – Podhorie 7:0, 
góly : 4 x Matúš Belko, 1 x Michal Be-

háň , 1x Jakub Beháň, 1 x Michal  Janus
St. žiaci sú zatiaľ na 2. priečke II. trie-

dy skupina A o skóre za Višňovým , 
ktoré má ale jeden zápas k dobru.

Predsavzatím družstva a aj našim 
prianím je  atakovať prvú priečku a 
postúpiť o súťaž vyššie od 1. triedy, 
kde by boli pre nás kvalitnejší súperi 
a vyrovnanejšie zápasy. Hráčom by to 
pomohlo viac futbalovo rásť a porov-
návať sa s lepšími hráčmi.

Našim chlapcom veríme a držíme 
palce do ďalších bojov.  Prajeme im 
veľa športového elánu ,  vytrvalosti  a 
odhodlania v ďalších stretnutiach.

Dorast FK Strečno

Veľmi pekné 3. miesto v tabuľke (sú-
ťaž 4. liga skupina A)  si zatiaľ drží 
naše dorastenecké mužstvo pod ve-
dením trénera Mazáka.  V jarnej časti 
odohrali zatiaľ 4 zápasy : 3 výhry , 1 
prehra.

Strečno – Skalité  5:0, góly: 2x Čičma-
nec, 2x Svrček, 1x Múčka

Strečno – Stráňavy 1:0, góly : vlastný 
gól hostí

Rajec – Strečno  2:1, gól : 1x Múčka
Strečno – L.Lúčka 5:1  , góly : 3x Za-

ťura, 1x Čičmanec, 1x Múčka
V prvom zápase sme sa rozstrieľali 

doma proti Skalitému.
Následne sme zvládli ťažký derby zá-

pas so Stráňavami , ktorý sme vyhrali 
tesne 1:0, výhra po kvalitnom výkone 
sa veľmi cení.

Následne sme cestovali k lídrovi do 
Rajca , kde sme do 80 minúty vyhrá-
vali 1:0. Následne domáci otočili zápas 
vo svoj prospech, keď na 1:1 preme-
nili penaltu a v úplnom konci zápasu 
v 90. min sa nám nepodarilo prerušiť 
posledný protiútok, z ktorého sme in-
kasovali a nešťastne sme prehrali 2:1. 
Nešťastní hráči si od lídra nakoniec 
nedoviezli ani spravodlivý bodík. V 
ďalšom zápase s L. Lúčkou si však na-
pravili pokazenú chuť a druhé muž-
stvo porazili výrazným rozdielom 5:1.

Chlapcom dorastu prajeme  hlavne 
veľa zdravia a chuti do ďalších zápasov 
a do tréningového procesu. Veríme, že 
budú naďalej atakovať popredné mies-
ta v súťaži.

Muži FK Strečno : 
Muži z jarnej časti súťaže odohrali 4 

zápasy. Zatiaľ máme kolísavé výkony  
ako na hojdačke. 2 zápasy sme vyhrali, 
2 prehrali . Slabšie výkony sa striedajú 
s lepšími, tak ako to už v športe cho-
dieva.

Stále máme čo zlepšovať . Trápi nás 
najmä koncovka, potrebovali by sme 
byť viac efektívni  v zakončení. Tak ako 
v jesennej časti aj teraz si v zápasoch 
vypracujeme viaceré gólové šance, 
ktoré by sme chceli do budúcna pre-
mieňať vo väčšom počte a strieľať v zá-
pasoch viac gólov.  Na tomto musíme 
do budúcna popracovať.

Strečno : KNM  1:4, gól : vlastný hos-
tia

Strečno : Skalité  2:1, góly : Róbert 
Kán, Liam May

Predmier : Strečno 1:0
Strečno : Vysoká nad Kysucou  1:0, 

gól: Liam May
Zápas s KNM nám príliš nevyšiel, 

chceli sme proti kvalitnému mužstvu 
hrať hlavne kvalitne v defenzíve a 
hroziť protiútokmi, žiaľ súper bol ma-

V.liga skupina A
1 MŠK KNM 18 12 3 3 38:10 39
2 TJ Vysoká n. Kys. 18 10 3 5 52:27 33
3 MFK Bytča 18 10 0 8 46:36 30
4 TJ Višňové 18 8 6 4 28:18 30
5 FK Strečno 18 9 2 7 30:29 29
6 OFK Kotešová 18 9 1 8 35:33 28
7 ŠK Belá 18 8 4 6 38:42 28
8 FK Turzovka 18 8 3 7 45:44 27
9 ŠK Čierne 18 8 1 9 35:33 25
10 FK Predmier 18 7 1 10 30:30 22
11 TJ Slovan Skalité 18 6 3 9 30:37 21
12 TJ Fatran Varín 18 6 2 10 17:29 20
13 TJ Zborov n. Bys. 18 5 2 11 19:46 17
14 TJ Oščadnica 18 4 1 13 24:53 13
IV.liga dorast U19 skupina A

1 ŠK Liet. Lúčka 18 12 4 2 93:27 40
2 FK Rajec 18 12 3 3 64:28 39
3 FK Strečno 18 12 2 4 53:20 38
4 TJ Fatran Varín 18 11 3 4 64:19 36
5 OŠK Stráňavy 18 10 6 2 46:15 36
6 OŠK Kam. Poruba 18 9 4 5 63:29 31
7 ŠK Štiavnik 18 8 5 5 63:35 29
8 ŠK Makov 18 8 2 8 46:51 26
9 OFK Teplička n. V. 18 6 1 11 33:47 19
10 TJ Oščadnica 18 5 1 12 26:68 16
11 TJ Slovan Skalité 18 5 1 12 18:65 16
12 TJ Zborov n. Bys. 18 4 3 11 29:57 15
13 TJ Višňové 18 3 1 14 33:123 10
14 TJ Vysoká n. Kys.u 18 2 2 14 30:77 8
I.MIRAGE trieda mladší žiaci
1 OŠK Rosina 13 11 1 1 90:20 34
2 FK Strečno 13 10 0 3 105:26 30
3 TJ R.Tepl.- Konská 12 9 0 3 95:24 27
4 TJ ŠK Podhorie 13 8 2 3 48:25 26
5 ŠK Gbeľany 13 8 1 4 73:37 25
6 JUVENTUS ŽA 12 7 2 3 79:48 23
7 OŠK Rosina B 13 5 0 8 46:51 15
8 FK Hliník 12 3 1 8 26:110 10
9 RTJ Brodno 13 3 0 10 39:89 9
10 1. KŠK Žilina 13 1 1 11 16:74 4
11 TJ Tatran Bytčica 13 0 2 11 20:133 2

II. MIRAGE trieda žiaci 
skupina „A“

1 TJ Višňové 15 15 0 0 128:7 45
2 FK Strečno 15 13 1 1 103:12 40
3 FKDolná Tižina 15 8 2 5 70:40 26
4 TJ Tatran Bytčica 14 8 2 4 49:37 26
5 TJ Kunerad 15 8 1 6 74:24 25
6 TJ ŠK Podhorie 15 7 3 5 51:47 24
7 TJ Babkov 15 7 0 8 61:68 21
8 TJ Krasňany 15 7 0 8 47:60 21
9 FK Trnové 15 6 1 8 27:38 19
10 OŠK Kam. Poruba 16 4 2 10 19:59 14
11 FK Ďurčiná 15 3 3 9 20:70 12
12 ŠK Lietava 14 2 0 12 13:100 6
13 TJ Rozvoj Mojš 15 1 1 13 16:116 4

ximálne efektívny v koncovke. Hneď  
v úvode zápasu sme  inkasovali, ná-
sledne sme síce vyrovnali na 1:1 po 
vlastnom góle súpera , ale v ďalšom 
priebehu sme nepremenili penaltu a 
nenašli sme recept na prekonanie sú-

Pokračovanie na 15.  strane »
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 17.6.2019 sa uskutočnilo 4.za-

sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, ekonómka obce p.Škripko-
vá, zapisovateľka Ing. Ivana Tavačová. 
Ospravedlnení: Ing. Dana Sokolovská, 
Mgr. Monika Obertová, Ing.Andrea Ďu-
rišková. Hostia: podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. 
Uznesením č.40/A volí overovateľov zá-

pisnice: p.Samuel Zajac, p.Peter Oberta. 
Hlasovanie: za-6, proti-0, zdržal sa-0, 
neprítomní-3.

Uznesením č.40/B volí členov návrhovej 
komisie v zložení: p. Beáta Badibangová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Uznesením č.41 OZ schvaľuje program 
4. zasadnutia OZ. Hlasovanie: 6-0-0-3.

2. Kontrola uznesení 
(z predchádzajúcich zasadnutí)
• Informácia o výške a druhu poskyto-

vaných právnych služieb za 1. štvrťrok 
2019 - pre obec je zazmluvnený JUDr. 
Branislav Samec. Za január 300 € (práv-
ne zdôvodnenie k bodom zasadnutia 
OZ, vyjadrenie k uzavretiu nájomnej 
zmluvy p. Jakubíka, príprava podkladov 

k vyvlastňovaniu nehnuteľností) a marec 
360 € (právne vyjadrenia a postúpenia 
podania k opakovanej sťažnosti p.Me-
lišovej, oznámenie o skončení nájmu 
kompy, príprava podkladov pre rokova-
nie komisie pre ochranu verejného po-
riadku – prerokovanie priestupku záko-
na č..282/2002 Z.z.).

• Odstránenie odstaveného auta pri 
campingu –majiteľ auta bol vyzvaný na 
odstránenie, úloha splnená.

• Pracovná náplň zástupkyne starostu - 
bola zaslaná poslancom e-mailom, Mgr. 
Ďurčo požiadal o zverejnenie na obecnej 
stránke.

• Zberný dvor – v prevádzke podľa 
schválených prevádzkových hodín od 1. 
júna 2019. Celý areál je počas nestrán-
kových dní uzamknutý a označený ta-
buľami.

• Rekonštrukcia a obnova domu smút-
ku - bola spracovaná projektová doku-
mentácia a zmena rozpočtu je zahrnutá 
v 5. zmene rozpočtu.

• Vypracovanie novelizácie Rokovacie-
ho poriadku a Štatútu obce - rokovací 
poriadok bol zaslaný mailom poslancom 

Strečnianske hody spojené  
so sochárskym sympóziom a vernisážou

Po 17 rokoch pôsobenia v našej far-
nosti odchádza 30. júna 2019 vdp. 

dekan Ladislav Gura na rodné Kysuce. 
Bol 10 rokov dištriktuálnym dekanom 
varínskeho dekanátu. Počas pôsobenia v 
našej farnosti sa snažil veriacich povzbu-
dzovať k uvedomelému a radostnému 
prežívaniu svojej viery. Skrášlil sa jeho 
pričinením areál kostola a fary. Urobilo 
sa mnoho na kostole, farskej budove a 
iných cirkevných objektoch.

Deti pripravoval na 1.sv.prijímanie, 
birmovky, vyprevádzal na večnosť na-
šich zomrelých, požehnával novoman-
želov, krstil naše deti.

Keďže nie je kňazov navyše, p.biskup 
ho posiela do novej farnosti, ktorá má 
832 obyvateľov. Ak mu dá Pán Boh zdra-
vie, môže ešte veľa užitočného urobiť pre 
nesmrteľné duše budúcich farníkov. 

Sme mu vďační za jeho obetavú kňaz-
skú službu a prajeme mu, aby ho spre-
vádzalo Božie požehnanie, viedol Duch 
svätý a ochraňovala Panna Mária.       /r/

Odchod do 
novej farnosti - 
Radôstky

Spoločné foto po vysviacke pri sochách Svätej rodiny a Žofie Bosniakovej. Vpredu zľava: Jozef 
Liška, Eduard Poláček, Miroslav Mládenek. Stojaci zľava: Milan Laurenčík, Dušan Štadáni, Boris 
Zvada, Ladislav Gura, Pavol Albrecht, Ladislav Repka
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»  Pokračovanie z 1. strany

Obecné zastupiteľstvo

na pripomienkovanie, štatút obce je v 
štádiu prípravy.

• Kontrola OPS
Dňom 6.2.2019 začal kontrolór 

obce  kontrolu  OPS. Správu predložil 
10.6.2019 predsedovi finančnej komisie, 
riaditeľovi OPS, bývalej konateľke OPS a 
starostovi obce. Navrhol prijať opatrenia 
konateľovi OPS formou zabezpečenia 
dennej a dôslednejšej evidencie pohy-
bov na bankových účtoch a v bankovej 
knihe, presnú evidenciu zmlúv, ponúk a 
pod

Uznesením č. 42 OZ berie uvedené in-
formácie na vedomie. Hlasovanie: 6-0-
0-3.

3. Záverečný účet obce za rok 2018
Hlavný kontrolór obce predložil sta-

novisko k plneniu a hospodáreniu obce 
za rok 2018. Hospodárenie obce sa ria-
dilo podľa schváleného rozpočtu na rok 
2018. Bežný rozpočet obce bol zostave-
ný ako prebytkový a kapitálový rozpočet 
obce ako schodkový. Rozpočet obce bol 
menený sedemkrát. 

Navrhol  OZ schváliť záverečný účet 
obce a celoročné hospodárenie s prebyt-
kom 39 317,85 Eur bez výhrad a použiť 
zostatok finančných operácií na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 39 317,85 
EUR.

Uznesením č.43 OZ berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce za r.2018. Hla-
sovanie: 6-0-0-3.

Uznesením č.44 OZ schvaľuje závereč-
ný účet obce Strečno za rok 2018.

Hlasovanie: 6-0-0-3.
Použitie zostatku finančných operácií 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 39 
317,85 €.

Uznesením č.45 schvaľuje použitie zo-
statku finančných operácií na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 39 317,85 €.

Hlasovanie: 6-0-0-3.
4. Zapojenie rezervného fondu do roz-

počtu obce
Pred konaním OZ prebehlo stretnutie 

starostu obce s predsedom finančnej ko-
misie ohľadom zapojenia prostriedkov 
z rezervného fondu do rozpočtu obce 
na kapitálové výdavky. Návrh zapojenia 
prostriedkov na:

• nové auto - z dôvodu rozvážania obe-
dov zo školskej jedálne - 12 000 €

• rekonštrukcia domu smútku 6 939 €
• ochranné siete v areáli multifunkčné-

ho ihriska 3 750 €
Uznesením č. 46 OZ schvaľuje zapo-

jenie rezervného fondu z roku 2018 vo 
výške 29 689 € do rozpočtu obce 2019. 

Hlasovanie: 6-0-0-3.
5. 5. zmena rozpočtu na rok 2019

- navýšenie rozpočtu ŠJ pri MŠ z dôvo-
du obedov zadarmo pre predškolákov a 
školákov ZŠ
- potreba zakúpenia auta na rozvoz obe-
dov
- renovácia domu smútku  pre I. a II. 
etapu
- ochranné siete multifunkčného ihriska
- ostatné zmeny (transfery zo štátneho 
rozpočtu)

Uznesením č. 47 OZ schvaľuje 5. zmenu 
rozpočtu na rok 2019. Hlasovanie: 6-0-
0-3.

6. VZN č.1/2019  o prevádzkovom po-
riadku pohrebísk obce Strečno 

Návrh VZN č.1/2019 bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce dňa 31.5.2019. Do termínu zasad-
nutia OZ neboli vznesené žiadne pripo-
mienky. 

Uznesením č.48/2019 OZ schvaľuje 
VZN č.1/2019 o prevádzkovom poriad-
ku pohrebísk obce Strečno. Hlasovanie: 
5-0-1-3.

7. VZN č.2/2019 o podmienkach po-
skytovania opatrovateľskej služby, o spô-
sobe a výške úhrady za opatrovateľskú 
službu 

Návrh VZN č.2/2019 bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce dňa 31.5.2019. Do termínu zasad-
nutia OZ neboli vznesené žiadne pripo-
mienky. 

Uznesením č.49/2019 OZ schvaľuje 
VZN č.2/2019 o podmienkach poskyto-
vania opatrovateľskej služby, o spôsobe 
a výške úhrady za opatrovateľskú službu 
Strečno. Hlasovanie: 6-0-0-3.

8. VZN č. 3/2019 o poskytovaní jedno-
razovej dávky v hmotnej núdzi občanom 
obce Strečno

Návrh VZN č.3/2019 bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce dňa 31.5.2019. Do termínu zasad-
nutia OZ neboli vznesené žiadne pripo-
mienky. 

Uznesením č.50/2019 OZ schvaľuje 
VZN č.3/2019 o poskytovaní jednora-
zovej dávky v hmotnej núdzi občanom 
obce Strečno. Hlasovanie: 6-0-0-3.

9. VZN č.4/2019 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu výdav-
kov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti 
ŠKD, podmienkach úhrady v školskej 
jedálni, činnosti centra voľného času 

Návrh VZN č.4/2019 bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce dňa 31.5.2019. Do termínu zasad-
nutia OZ neboli vznesené žiadne pripo-
mienky. 

Uznesením č.51/2019 OZ schvaľuje 
VZN č.4/2019 o výške mesačného prí-
spevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti ŠKD, 
podmienkach úhrady v školskej jedálni, 
činnosti centra voľného času 

Hlasovanie: 6-0-0-3.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na II. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce oboznámil po-

slancov OZ s plánovanou kontrolnou 
činnosťou v obci a  predložil návrh - Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na 2. polrok 2019 poslancom OZ.

Uznesením č.52 OZ schvaľuje plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontroló-
ra obce na 2. polrok 2019. Hlasovanie: 
6-0-0-3.

11. Žiadosť firmy SEVAK – schválenie 
dodatku ku zmluve o nájme na rekon-
štrukciu ČSOV 

Firma SEVAK a.s., plánuje realizovať 
rekonštrukciu pôvodných čerpadiel, 
ktoré sú nevyhovujúce a poškodené. 
Z dôvodu, že ČSOV je v majetku obce 
Strečno, je potrebný súhlas OZ v Streč-
ne. 

Uznesením č.53 OZ schvaľuje realizáciu 
rekonštrukcie ČSOV Strečno 2 z vlast-
ných prostriedkov firmy SEVAK a.s. na-
chádzajúcu sa v obci Strečno a vo vlast-
níctve obce. Hlasovanie: 6-0-0-3.

12. Schválenie spolufinancova-
nia projektu NFP s názvom „Zvýšení 
přístupnosti a bezpečností ke kulturním 
památkam v česko-slovenském pohrani-
čí“ – pokračovanie budovania cyklotrasy 
Žilina-Martin

Starosta informoval o projektovej žia-
dosti o NFP: „Zvýšení přístupnosti a 
bezpečností ke kulturním památkam v 
česko-slovenském pohraničí“.

Hlavným projektovým zámerom na 
slovenskej strane je pokračovanie budo-
vania cyklotrasy Žilina - Martin. 

Projekt rieši pokračovanie cyklotra-
sy od jej ukončenia pri obytnej zóne v 
Strečne v bezprostrednej blízkosti vzdu-
tia VD Žilina po lávku pre peších v obci. 
Obec Strečno vstupuje do projektu s 
rekonštrukciou mostu.  Rekonštrukcia 
mosta pre peších ponad rieku Váh rieši 
stavebné úpravy lávky so zvýšením zaťa-
žiteľnosti a úpravou šírkových paramet-
rov pre cyklodopravu.

Celkový rozpočet obce Strečno na pro-
jekte  „Zvýšení přístupnosti a bezpeč-
nostní ke kulturním památkam v česko-
-slovenském pohraničí“ je 751 012,34 
€. Finančná spoluúčasť obce 5% je 37 
550,62 €. 

Uznesením č.54 OZ schvaľuje predlo-
ženie žiadosti o NFP, realizáciu projek-
tu, finančnú spoluúčasť obce vo výške 
37.550,62 € a dohodu o spolupráci part-
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nerov na projekte. Hlasovanie: 6-0-0-3.
13. Rôzne
Potreba opráv v budove ZŠ
Ide o opadávajúce obloženie strechy, 

opadávajúce obloženie spodnej časti 
obvodových múrov a rekonštrukciu ply-
novej kotolne. Starosta navrhuje aspoň 
záchytné siete.  Informoval, že je otvore-
ná výzva – Kvalita životného prostredia, 
ktorá ponúka možnosti nových prvkov 
vykurovania. 

Podnety učiteľov ZŠ
Starosta informoval o liste riaditeľa a 

učiteľov ZŠ, v ktorom poukazujú na sú-
stavné problémy žiakov a mladistvých v 
obci, ktoré zásadným spôsobom vplýva-
jú na ich pripravenosť na vyučovanie a 
vzdelávacie výsledky. Mgr. Ďurčo navr-
hol osloviť komisiu pre verejný poriadok, 
upozorniť a dať výzvy pre prevádzky, kde 
dochádza k predaju cigariet a alkoholu, 
robiť kontroly, navrhol zákaz hracích au-
tomatov a stávkovania. P. Iveta Tarabová 
objasnila možnosť sťažnosti na sociálnej 
kuratele a prisľúbila byť nápomocná, 
p. Marián Praták požiadal o súčinnosť 
obecného úradu so štátnou políciou. 

Regulácia potoka
Do  obce  boli doručené dve žiadosti 

– Mgr. Norbert Bado a p.Richard Dre-
venák - na reguláciu potoka, lebo u me-
novaných opakovane dochádza k poško-
dzovaniu majetku. Jedným z riešení by 
mohlo byť zatrúbnenie, Mgr. Ďurčo na-
vrhol spevniť brehy a ponechať otvorený 
potok. Odporúča vstúpiť do rokovania s 
Povodím Váhu. 

Oplotenie multifunkčného ihriska
Na obec bola doručená žiadosť p. 

Gabriela Tavača o urgentné rieše-
nie oplotenia multifunkčného ihriska 
ochrannými sieťami. Jeho dom sa nachá-
dza v blízkosti areálu a častými prekop-
nutými loptami dochádza k narušeniu 
kvality života jeho rodiny. Peňažné pro-
striedky na rozšírenie multifunkčného 
ihriska o ochranné siete sú schválené. 

Odtok dažďovej vody
Pizzeria Alžbetka žiada o riešenie 

problému s dažďovou vodou, ktorá ste-
ká po ceste od cintorína a zalieva prístup 
do pizzerie. Starosta zadal požiadavku 
riaditeľovi OPS. Mgr. Dušan Ďurčo po-
ukázal na potrebu zrušiť kompostovisko 
pri cintoríne. 

Neodbornosť obce a podnet z kraj-
ského súdu

Starosta  informoval o liste od p.Meli-
šovej, v ktorom upozorňuje na neodbor-
nosť obce pri aplikácii zákonov v praxi 
a osobnom stretnutí s pani Melišovou, 
kde si vysvetlili určité skutočnosti. Dňa 
3.6.2019 bola  obci doručená žaloba z 
krajského súdu v Žiline vo veci opätov-
ného určenia mandátu p.Pavlovi Tavačo-

vi. V liste súd žiada obec o stanovisko. 
Vec bola posunutá právnej kancelárii.

Susedský spor
Starosta informoval o doručení sťaž-

nosti p.Meisselovej na rodinu Tichú z 
dôvodu narúšania komfortu bývania 
zlým parkovaním. Sťažnosť bola postú-
pená na doriešenie komisii pre ochra-
nu verejného poriadku. Motoristi budú 
upozornení bločkami o neparkovaní na 
cestnej komunikácii. V prípade neu-
poslúchnutia obec pristúpi  k represív-
nejším opatreniam. Mgr. Dušan Ďurčo 
uviedol, že je možnosť parkovať na Ma-
jeri. 

Sťažnosť p.Ladivera - strata súkromia 
Obci bola doručená sťažnosť p.Jozefa 

Ladivera na stratu súkromia z dôvodu 
prechádzania turistov na rozhľadňu Špi-
cák po Lesnej ulici. Sťažnosť bola postú-
pená na riešenie hlavnému kontrolórovi 
obce, ktorý konštatuje, že obec nezavini-
la pri úprave miestnej komunikácie Les-
nej ulice ani vybudovaním rozhľadne 
žiadne pochybenia. Obec bude súčinná  
s klubom Značkár zo Žiliny a miestným 
KST UHLÍK pri novom turistickom 
značkovaní z hlavnej cesty od COOP 
Jednota až po rozhľadňu. 

Uznesením č.55 OZ berie na vedomie 
podnety a pripomienky občanov

14. Diskusia
Starosta informoval o:
• pripravovanom umiestnení banko-

matu pri budove TIK Strečno 
• prevádzke služby na bezplatný odber 

obecných správ občanom formou sms,
• liste Štatistického úradu SR - od 1.7.-

31.12.2019 bude v domácnostiach pre-
biehať štatistické zisťovanie o zdraví 

• výročí obce - v roku 2021 obec Streč-
no bude oslavovať 700. výročie, je po-
trebné sa dohodnúť na organizácii pod-
ujatia 

Zástupkyňa starostu informovala o:
• potrebe nového označenia obce 

Strečno pri vstupe do obce
• pozvala všetkých na Jánske ohne a 

Memoriál Jarka Hanuljaka
p. Samuel Zajac:
• vzniesol požiadavku vykosiť vysokú 

trávu pri SHELL-ke a potrebe umiest-
nenia väčších smetných košov pri mul-
tifunkčnom ihrisku

• upozornil na potenciálny vznik čier-
nych skládok pri lanopáse

p. Marek Hanuljak
• apeluje, aby sa doriešila otázka Majer 

a navrhuje spraviť VZN ohľadne parko-
vania 

p. Samuel Beháň
• navrhol riešiť čierne skládky foto-

pascami
p. Peter Oberta
• upozornil na potrebu vyradenia a od-

hlásenia Liaz-ky na Majeri
Ing. Július Ilovský
• informoval o prevádzke zberného 

dvora - ľudia ukladajú netriedený odpad 
k okoliu zberného dvora mimo prevádz-
kových hodín. Apeloval aj na zložky v 
obci a vyzval k ich k separácii odpadov 
po akciách. 

Uznesením č.56 OZ berie na vedomie 
podnety a pripomienky poslancov. 

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

Ponuka práce 
Opatrovateľka v domácnosti

Miesto práce:  Strečno
Nástup:  1. augusta 2019
Typ pracovnej ponuky:  Opatrovateľka v domácnosti 
Pracovný úväzok: 4 hodiny denne
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Opatrovanie starších osôb v domácnosti - terénna opatrovateľská služba, vy-
konávanie úkonov sebaobsluhy a pomoc v domácnosti podľa zazmluvnených 
úkonov klienta.
Platové podmienky:
Odmeňovanie v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.
Všeobecne požadované znalosti:
Prácu môže vykonávať osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady - vzdelanie 
v odbore zdravotníctvo alebo absolvovala odborný opatrovateľský kurz v roz-
sahu min. 220 h. a preukázala bezúhonnosť výpisom z registra trestov.
Bližšie informácie o náplni a podmienkach výkonu práce podá starosta obce 
Strečno.
Termín podania prihlášky:
Záujemcovia môžu doručiť žiadosť so stručným životopisom v termíne do 15. 
júla 2019 na adresu: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, prípadne 
elektronicky: zastupca@strecno.sk
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Strečno má symboly, ktoré  ho cha-
rakterizujú. A cielene sa ich snaží 

prezentovať. Je to nielen hrad, príroda a 
rieka. Sú to tiež postavy či osoby, ktoré k 
nemu jednoznačne patria.

Práve ich stvárnenie a zvýraznenie  kul-
túrneho dedičstva bolo aj predmetom 
europrojektu cezhraničnej česko-slo-
venskej spolupráce. Už v predchádzajú-
com období z podobného projektu obec 
skultúrnila priestor pri obecnom úrade, 
keď tam vybudovala vonkajšie pódium 
a prezentačné stánky a teraz pristúpila k 
jeho ďalšej kultivácii.

Náplň bola v jeho vybavení mobiliá-
rom a tiež doplnení o výtvory umelec-
kých rezbárov.

Práve tieto vytvoria pridanú hodnotu  
a možno určili ďalší smer zvýrazňovania 
kultúrneho dedičstva.

Aktívnou spoluprácou obce s miest-
nym rezbárom Eduardom Poláčekom sa 
podarilo nielen vytvoriť koncept projek-
tu, ale ho i reálne naplniť.

Vďaka jeho kontaktom Strečno anga-
žovalo kolegov, profesionálnych rezbá-
rov z tzv. Rajeckej školy a tiež ľudového 
umelca z projektovej partnerskej českej 
obce Horní Tošanovice.

A tak štyria rezbári od 10. mája pozý-
vali na prezentáciu tvorby sôch z masív-
neho dreva v rámci Sympózia Strečno 
2019.

Mgr. art Miroslav Mládenek, absolvent 
SUŠP v Bratislave, umelecký rezbár pô-
sobiaci v Rajci, vytváral z kláta jaseňa plt-
níka. Ako hovorí, rád pracuje s drevom 
všetkých druhov a farieb, ktoré vzájom-
ne kombinuje a využíva ich kontrasty. 
Pltník v nadživotnej veľkosti, ktorého 
stvárnil, ako motív nielen symbolizujúci 
prácu ľudu, ale tiež remeslo vyžadujúce 
niekedy až nadľudské úsilie pri prekoná-
vaní strečnianskeho prielomu, zrejme, 
keďže ho inšpiruje tradícia, vyhovoval 
jeho predstavám o figurálnej tvorbe. Ur-

čite tiež oslovil nielen návštevníkov ho-
dov, ale bude ešte dlho pútať pozornosť 
každého, kto príde do Strečna.

Jozef Liška -rezbár z Malej Čiernej, pre 
ktorého je rezbárstvo voňavé umenie, sa 
tomuto umeniu venuje viac ako 50 ro-
kov. Jeho diela sú známe, a ako hovorí, 
roztrúsené po celom svete. Pre Strečno 
na sympóziu vytvoril svätú rodinu. Z 
jedného kláta lipového dreva vystrúhal, 
vyrezal či vydlabal stojaceho svätého Jo-
zefa a sediacu Máriu s Jezuliatkom.

Diela Ladislava Repku z Rajca pokrý-
vajú široké spektrum profánneho i sak-

rálneho charakteru. Každé z nich je je-
dinečné a takým je i Žofia Bosniaková. 
Žofia a pltník sa viažu k histórii Strečna 
a zrejme pre každého znalého by tieto 
dve postavy boli jednoznačnými indícia-
mi pre túto obec. Vytvoril ju stojacu so 
symbolmi jej nábožného života a pomo-
ci poddaným – modlitebnou knižkou a 
bosniakom.

Boris Zvada je ľudový umelec z part-
nerskej obce v rámci projektu – z Hor-
ních Tošanovic. Vyrezáva z dreva, maľu-
je a kreslí. Pre svoj odkaz zo sympózia 
zvolil vytvorenie špecifickej lavičky, 
symbolizujúce partnerstvo obcí, ktorá 
ho bude stále pripomínať svojím umiest-
nením pred obecným úradom českého 
partnera.

Diela boli počas sympózia vytvárané 
pri obecnom úrade. Verejnosť a deti zo 
škôl permanentne využívali prítomnosť 
rezbárov na zoznamovanie sa s veľakrát 
nepoznaným. A bol to nielen vizuálny 
vnem, ale tiež ochota samotných umel-
cov, ktorí im mnohé vysvetlili a povedali.

Vlastné predstavenie diel pripadlo 
na nedeľu 19. mája, v rámci hlavného 

programu Strečnianskych hodov, ktoré 
takto, okrem svojej spoločenskej strán-
ky, zábavy a kultúrneho zážitku získali i 
významnú pridanú hodnotu.

Vernisáž otvoril starosta Strečna Dušan 
Štadáni, po ktorom nasledovalo pred-
stavenie zámerov a výstupov projektu 
projektovým manažérom obce Pavlom 
Albrechtom a tiež predstavenie umel-
cov a diel Eduardom Poláčekom. Prí-
tomným sa prihovoril tiež podpredse-
da VÚC ŽSK – poskytovateľa projektu, 
Milan Laurenčík. S potešením hodnotil 
kroky Strečna, ktoré sleduje a mnohých 
aktivít sa i osobne zúčastňuje. Po ňom 
si zobral slovo starosta Horních Toša-
novic, Petr Martiňák, ktorý veľmi pozi-
tívne hodnotil už takmer dvadsaťročnú 
spoluprácu so Strečnom a nielen to, ale 
aj všetci  prítomní zástupcovia z tejto 
obce boli mimoriadne spokojní až dojatí 
z predstavených reálnych výstupov spo-
ločného projektu.

Zavŕšenie vernisáže bolo posvätením 
všetkých diel kňazom miestnej farnosti 
– dekanom Ladislavom Gurom.

Strečno tým oficiálne predstavilo re-
álne výsledky projektu, ale aj potvrdilo 
cieľavedomú koncepciu nielen kultivo-
vať miestne bohatstvo, ale tiež zanechá-
vať duchovný odkaz pre budúce generá-
cie.

Ing. Pavol Albrecht

Strečnianske hody spojené  
so sochárskym sympóziom a vernisážou
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Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 
(správca Zberného dvoru Strečno) ozna-
muje občanom, že od 1.6. 2019 je otvorený 
Zberný dvor Strečno. Prevádzkové hodiny 
zberného dvora pre letné obdobie (marec 
– október) sú:

utorok  11.00 h – 17.00 h
streda   11.00 h – 17.00 h
piatok   11.00 h – 17.00 h
sobota    9.00 h – 15.00 h
Žiadame občanov Strečna, aby rešpekto-

vali prevádzkové hodiny a nepokúšali sa 
ukladať odpad na zbernom dvore v inom 
čase a bez prítomnosti pracovníka zberné-
ho dvora, lebo je nutná takzvaná primárna 
evidencia, kde musí pracovník zberného 
dvora zapísať množstvo a druh triedené-
ho odpadu ako aj meno a adresu občana 
Strečna, ktorý odpad vyprodukoval a pri-
niesol na zberný dvor. Zdôrazňujem, že 
zberný dvor je určený výhradne občanom 
Strečna, ktorí majú zaplatený poplatok za 
odvoz komunálneho odpadu.  

Upozorňujeme, že uloženie odpadu na 
iných verejných priestoroch ako je zberný 
dvor (napr. pri plote zberného dvora), je 
protizákonné vytvorenie čiernej skládky a 
bude riešené v súlade so zákonmi.

Pre urýchlenie vášho vybavenia na zber-
nom dvore vám odporúčame, aby ste pri-
chádzali na zberný dvor s už roztriede-
ným odpadom po jednotlivých druhoch 
a striktne sa riadili pokynmi pracovníka 
zberného dvora. Ukladanie triedeného 
odpadu na zbernom dvore je bezplatné s 
výnimkou drobného stavebného odpadu, 
ktorý je spoplatnený sumou 2,5 €/100 kg.

Chceme všetkých občanov požiadať o 
maximálnu súčinnosť pri triedení odpa-
du, a to tak na zbernom dvore, tak aj pri 
nádobách rozmiestnených po obci. Zvyšo-
vaním miery triedenia odpadu si chráni-
me nielen životné prostredie, ale môžeme 
aj znížiť náklady na likvidáciu odpadu,  a 
teda si chránime aj vlastné financie. 

 V tejto súvislosti sa obraciam najmä 
na organizátorov najrôznejších spoločen-
ských podujatí, po ktorých nám ostávajú 
len vrecia zmiešaného komunálneho od-
padu a pritom som si istý, že 99% z neho 
by sa dalo vytriediť na plasty, sklo, papier, 
plechové obaly a tetrapaky. 

Viem, že je to náročnejšie a neboli sme 
na to zvyknutí, avšak doba sa mení aj keď 
nie vždy k lepšiemu. Poďme urobiť niečo 
správne  a aspoň malým dielikom prispieť 
k ochrane prírody a pritom ušetriť aj neja-
ké to euro. Ďakujem 

Ing. Július Ilovský, 0911 277 744

25. máj 2019 bol dňom volieb do Eu-
rópskeho parlamentu v Slovenskej re-
publike. Aj keď volebná účasť na Sloven-
sku stúpla oproti voľbám spred piatich 
rokov o viac ako deväť percent, je stále 
najnižšia v rámci Európskej únie.

Na Slovensku prišlo voliť 22,74 percen-
ta oprávnených voličov, v roku 2014 to 
bolo dokonca len 13,05 percenta.

Druhá najnižšia volebná účasť bola v 
Slovinsku (28,29 percenta), tretia v Čes-
kej republike (28,72 percenta).

Najviac ľudí prišlo voliť v Belgicku 
(88,47 percenta), kde sa zároveň s eu-
rópskymi konali aj parlamentné a regi-
onálne voľby.

Celoeurópsky priemer dosiahol 50,93 
percenta, čo je tiež nárast oproti voľbám 
v roku 2014. Vtedy prišlo v krajinách Eu-
rópskej únie voliť 42,54 percenta voličov.

Výsledky volieb do Európskeho parla-
mentu v Strečne, možno povedať, koreš-
pondujú s celoslovenským priemerom 
nielen z hľadiska účasti, ale v určitom 
priblížení možno u nás hovoriť i o rela-

Voľby do Európskeho parlamentu
tívnej zhode z hľadiska odovzdania hla-
sov jednotlivým politickým subjektom.

Rast záujmu o eurovoľby reflektuje 
vnímanie významu tohto spoločenstva. 
Uvedomuje si ho čoraz viac voličov, a 
aj keď výsledky sú odrazom politických 
pnutí, prúdov či momentálnej geopoli-
tickej situácie, v zásade sú potvrdením 
záujmu o spoločnú úniu a demokraciu. 
Volič zrejme čoraz viac vníma a chápe 
hierarchiu, význam a tvorbu hodnôt, 
ktoré EÚ predstavuje a svojím hlasom 
potvrdzuje záujem na tomto procese. 
Aj keď ísť voliť svojich zástupcov do 
centrálnej inštitúcie nebýva spojené s 
priamym poznaním či vzťahom ku kan-
didátovi, ako je to zvyčajné v prípade 
regionálnych volieb, uvedomujeme si, 
že volíme hráča na najvyššej úrovni, kde 
ovplyvňuje globálne potreby. A k tým 
sa okrem najmä mierového vývoja, pro-
sperity či hospodárskej stability v čoraz 
väčšej miere pripájajú i životne dôležité 
environmentálne otázky.

Ing. Pavol Albrecht
Výsledky volieb do EP v Strečne

Okrsok č. 1(%) Okrsok č. 2(%) Spolu (%) SR (%)
PS a Spolu 21,25 18,30 19,87 20,11
LS Naše Slovensko 17,71 8,48 13,38 12,09
Kresťanská únia 14,17 5,35 10,04 3,85
Smer-SD 12,20 19,64 15,69 15,72
SaS 10,23 13,83 11,92 9,62
KDH 9,05 15,62 12,13 9,69
OĽANO 5,51 4,46 5,02 5,25
SNS 3,93 5,80 4,81 4,09
Účasť na voľbách 23,80 21,33 22,57 22,74

Ďalší školský rok sa nám pomaly končí 
a deťom sa začínajú dlho očakávané let-
né prázdniny. Deti budú mať menej po-
vinností a viac času pre seba a na čítanie. 

Naši prváci už spoznali všetky písmen-
ká a v máji sa slávnostným pasovaním 
za čitateľa stali čitateľmi a spolu so svo-
jou pani učiteľkou si vypožičali svoju 
prvú knižku. Pevne verím, že si aj počas 
prázdnin nájdu čas a spolu s rodičmi, 
alebo aj sami prídu a požičajú si novú. 
Obecná knižnica ponúka veľa zaujíma-
vých kníh nielen pre deti, ale aj pre do-
spelých čitateľov.

V tomto roku sme na FPU podali 2 žia-
dosti o poskytnutie dotácie. 

1. Doplnenie knižničného fondu v 
obecnej knižnici. FPU nám poskytol 
finančné prostriedky v sume 1000 € a 
spolu so spoluúčasťou obce 300 € bude 
zakúpená beletria a náučná literatúra pre 
dospelých aj detských čitateľov. Každá 

kniha zakúpená z finančných prostried-
kov z FPU bude označená logom FPU.

2. Skvalitnenie interiéru knižnice
FPU poskytol finančné prostriedky 

v sume 4500 € a spolu so spoluúčasťou 
obce 1000€ bude zakúpený nábytok 
(knižné regály, taburetky, stoly k počíta-
čom pre verejnosť, koberce). Nábytok a 
koberce zakúpené z poskytnutej dotácie 
sa označia logom fondu a označením: 
„Projekt z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia“.

Všetkým deťom a študentom prajem 
krásne prázdniny, kopec 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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Po vyhlásenom výberovom konaní na prenájom 
kompy, kde bol iba jediný záujemca, bola obcou 
Strečno s nájomcom Bohušom Čurjakom -BČ&-
GROUP podpísaná nájomná zmluva.

Nasledovala demontáž starej kompy a príprava 
úplne nových pontónov, financovaných nájomcom.

Nová kompa s totožnými parametrami bola sláv-
nostne uvedená do prevádzky 18. mája za účasti 
podpredsedu VÚC Milana Laurenčíka, prednostu 
OÚ Žilina Michala Lavríka, starostu Strečna Duša-
na Štadániho, zástupcov regionálnych samospráv, 
ďalších hostí a verejnosti. O program za postarali 
folkloristi z našej Party, frontman skupiny AYA Bo-
ris Lettrich a Tomáš Bezdeda.

Po prestrihnutí pásky sa všetci mohli prvýkrát no-
vou kompou previesť na opačný breh a späť, a tak 
začať novú etapu v živote tohto ekologického do-
pravného prostriedku.                                     /pa/

Pravidlá cestnej premávky, práva a 
povinnosti osôb v súvislosti s cest-

nou premávkou sú upravené v zákone č. 
8/2009Z.z. o cestnej premávke. V usta-
novení §2 vyššie citovaného zákona sú 
vymedzené základné pojmy. Pre účely 
tohto zákona sa zastavením rozumie 
uvedenie vozidla do pokoja na čas nevy-
hnutne potrebný na urýchlené nastúpe-
nie alebo na vystúpenie prepravovaných 
osôb alebo na urýchlené naloženie alebo 
na zloženie nákladu a státím uvedenie 
vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas 
dovolený na zastavenie. Vodič smie za-
staviť a stáť len vpravo v smere jazdy v 
jednom rade a rovnobežne s okrajom 
cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na 
jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak 
nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky, vodič smie v obci 
zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo 
na okraj cesty alebo zastaviť v druhom 
rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň 
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m 
pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí 
zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh ši-
roký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. 
Táto povinnosť vodiča sa vzťahuje na 
obojsmernej pozemnej komunikácii. 
Zjednodušene povedané, ak vodič vo-
zidla zostane stáť (alebo zaparkuje) na 
obojsmernej komunikácii,  je potrebné, 
aby zostala šírka tejto komunikácie 6 m, 
pri zastavení je to šírka 3 m. Táto povin-
nosť neplatí na jednosmernej komuniká-
cii (jednosmerke). Dôležité je poukázať 
v tomto smere na § 23 zákona o cestnej 
premávke, kde sú uvedené miesta, na 
ktorých vodič nesmie zastaviť a stáť. Pre 
aplikáciu zákona o cestnej premávke 
pre obec Strečno je potrebné upozorniť 
predovšetkým na nasledovné miesta: - 
neprehľadná zákruta na priechode pre 
chodcov vo vzdialenosti kratšej ako 5 m 
pred ním na križovatke a vo vzdialenosti 
kratšej ako 5 m pred hranicou križovat-
ky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v 
obci na križovatke tvaru „T“ na nápro-
tivnej strane vyúsťujúcej cesty na mieste, 
kde by vozidlo zakrývalo zvislú alebo 
vodorovnú dopravnú značku,  na moste 
pred vjazdom na cestu z miesta mimo 
cesty alebo na vyhradenom parkovisku, 
ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovis-
ko vyhradené na cestnej zeleni a inej ve-
rejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch 
a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené 
dopravnou značkou na iných miestach, 
kde zastavenie alebo státie môže ohroziť 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne 
na miestach vjazdov alebo výjazdov z 
pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov 
určených na zásobovanie alebo parkova-
cích miest. Vzhľadom na skutočnosť, že 
v obci Strečno nie sú dostatočné šírkové 
pomery jednotlivých komunikácií, kto-
ré by umožňovali stáť vozidlám na tejto 
komunikácii, to, že vodiči parkujú na 

PARKOVANIE V OBCI
Stanovisko Dopravného inšpektorátu PZ SR Žilina k parkovaniu 
vozidiel na miestnych komunikáciách v obci Strečno

ceste pred svojim domom a nezostáva 
tam voľných 6 metrov, znamená poruše-
nie zákona o cestnej premávke vodičmi 
týchto vozidiel, teda vodiči sa dopúšťajú 
priestupku proti bezpečnosti a plynulos-
ti cestnej premávky v zmysle priestup-
kového zákona. Za takýto priestupok 
je možné políciou uložiť v blokovom 
konaní pokutu do 50 eur a v správnom 
konaní do 100 eur. Vzhľadom na vyššie 
uvedené prichádza do úvahy čiastočné 
parkovanie na komunikácii a chodníku, 
pričom musí zostať voľná šírka chodníka 
najmenej 1,5 metra.                              (JJ)

Vážení spoluobčania,
zvyšujúci sa počet áut a ich celoden-

né parkovanie  na miestnych komu-
nikáciách je problém, ktorý sa netýka 
len našej obce. Preto opäť dávame do 
pozornosti vyššie uvedený článok, 
spracovaný príslušníkom dopravnej 
polície.  

Je častým javom, že šoféri parkujú na 
chodníkoch a obmedzujú pohyb chod-
cov, čo je protizákonné konanie, a to aj 
napriek tomu, že pri dobrej vôli by to 
robiť nemuseli. Žijeme a bývame na de-
dine a každý má možnosť parkovať vo 
vlastnom dvore.

Vyzývame preto občanov, ktorí sú-
stavne parkujú svoje osobné motorové 
vozidlá na miestnych komunikáciách, 
priľahlých chodníkoch, aby si svoje 
autá zaparkovali vo svojom vlastnom 
dvore, na vlastnom pozemku a neza-
medzovali tak premávke na miestnych 
komunikáciách a neznemožňovali - 
nezatarasovali chodníky pre peších, po 
ktorých sa potom nedá prejsť s kočík-
mi, ba dokonca niekedy ani pešo. Dl-
hodobé parkovanie vozidiel v obci nie 
je možné, nakoľko obec nemá na ta-
kéto parkovanie vytvorené miesto ani  

 
podmienky. Takýmto parkovaním sa 
bráni riadnemu a nerušenému užíva-
niu verejných priestranstiev, miestnych 
komunikácií a priľahlých chodníkov 
obyvateľom obce ako aj iným obča-
nom. V úzkych uliciach to robí prob-
lém vozidlám záchrannej zdravotnej 
služby, požiarnym vozidlám, smetia-
rom, v čase zvozu komunálneho od-
padu a pri údržbe ciest, pretože sa tam 
autá nemôžu dostať, musia vycúvať. Ide 
najmä o úzke uličky, kde sú autá zapar-
kované po oboch stranách.

Obec žiaľ nemá kompetenciu pokuto-
vať majiteľov nesprávne zaparkovaných 
vozidiel, tú má len polícia.  Zostáva jej 
len spolupracovať so štátnou políciou 
na zlepšení tohto stavu a pôsobiť na 
uvedomelosť šoférov a majiteľov vozi-
diel. Vedenie obce však nemá záujem 
pristupovať k radikálnejším opatre-
niam. Preto by sme si všetci mali uve-
domiť naliehavosť riešenia daného sta-
vu. Verím, že tento problém pochopíte 
a podniknete kroky k náprave. V opač-
nom prípade budeme nútení konať v 
spolupráci so štátnou políciou. 

Beáta Badibangová zástupca starostu

Kompa opäť v prevádzke
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Životné jubileum
18. 5. 2019 bol dňom deväťdesiatin 

pána Jozefa Tojčíka. V kruhu rodiny a 
taktiež návštevou a gratulantmi z rod-
nej obce si pripomenul toto významné 
jubileum.

K všetkým, čo mu priali veľa zdravia, 
splnenia prianí či túžob sa pripája i re-
dakcia miestnych novín.

Jánske ohne
Jedným z najstarších zvykov, ktorý sa u nás zachoval, je pálenie Jánskeho ohňa. Tra-

dovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly – zem, voda i oheň, ktorých sila 
sa akoby privolávala na pomoc. Preto najväčším symbolom tejto noci sú svätojánske 
ohne. Oheň mal po celý rok chrániť ľud pred nadprirodzenými bytosťami – vílami, 
duchmi, vodníkmi či bosorkami. V Strečne je kopec Chlumec miestom, kde sa tradí-
cia pálenia Jánskeho ohňa dlhé roky prezentuje a zachováva. 

V sobotu 22.6.2019 vítala návštevníkov vysoká vatra, ktorú pripravil tak, ako každý 
rok, náš DHZ zo Strečna. Po západe slnka bola slávnostne zapálená.

Kultúrny program ladil na ľudovú nôtu. Spokojní návštevníci si vychutnávali atmo-
sféru pohody a dobrej nálady do neskorých hodín, o ktorú sa postarala ĽH Parta zo 
Strečna. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že v tak hojnom počte sa stret-
neme aj o rok.

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Strečnianske hody 
Opäť ubehol rok a my sme stretli na Strečnianskych hodoch, ktoré sú späté so slá-

vením sviatku sv. Žofie.  V dňoch 18.-19.mája 2019 privítal vyzdobený areál pri kul-
túrnom dome svojich rodákov a návštevníkov. Hodové slávnosti lákali nielen stánka-
mi, dobrým jedlom, pitím, kolotočmi, ale aj hudbou. Bohatý kultúrny program bol 
rozdelený na dva dni. V obci máme veľa zložiek a súborov, ktoré rozhodne majú čo 
svojim priaznivcom ponúknuť.  V sobotu si svojim nebojácnym vystúpením  vyslúžili 
potlesk naši najmenší - deti z MŠ, ZŠ, detskí hasiči. Podvečerným hosťom dňa bola 
prešovská skupina Hrdza. Pre všetkých vytrvalcov bola pripravená večerná zábava do 
neskorých hodín v podaní skupiny Sunny Music. 

Nedeľné popoludnie bolo ladené slávnostnejšie a bolo zamerané aj na umenie. Po 
príhovore pána starostu patrilo pódium domácim zložkám. Svojimi vystúpeniami 
nám robili radosť: dychová hudba Strečnianka, DFS Hajovček, ŽSS Zvonica, FS Ha-
jov, spevácka skupina Jesienka, Robko Bukovinský hrou na heligónku, ĽH Parta a 
program osviežil aj hosť programu, skupina Par strun zo Stříteže. Súčasťou nedeľ-
ného programu bolo aj zavŕšenie rezbárskeho sympózia. Večer sa ľudia zabavili pri 
hlavnom hosťovi – Igorovi Kmeťovi st., ktorý rozprúdil dobrú náladu a spestril záver 
tohtoročných hodov. Poďakovanie patrí všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom po-
dieľali na príprave tohtoročných hodov. A čo dodať záverom? Úprimným prianím 
bolo, aby sa ľudia stretli, oddýchli si od bežných starostí a dopriali si pohodu pri dob-
rej nálade. Dúfam, že sa nám to i napriek menšej nepriazni počasia podarilo.

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

„Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený“
Posledný aprílový deň sa viaže s ľudovou tradíciou stavania mája.  Výnimka nebola 

ani tento rok a za hudobného sprievodu DFS Hajovček nám v parku pri OU „vy-
rástol“ krásny, pestrofarebný máj. U nás sa o osadenie mája každoročne  postarajú 
členovia DHZ v Strečne, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Večer sa niesol v znamení tanečnej hudby a zábavy, o ktorú sa postarala skupina 
Sunny Music. Bol to deň plný spevu, tanca ale predovšetkým dobrej nálady. 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Oslavy SNP
Pietny akt k 75. výročiu SNP sa v Streč-

ne pri pamätníku Francúzskych partizá-
nov na Zvonici bude konať 28.augusta  
2019 o 16,00 hod.

Organizátori: VÚC ŽSK, OÚ Strečno,  
Obl. výbor SZPB

Panorámy
V nedeľu 30. Júna bude na hrade Streč-

no na Paseke výstava fotografií nášho 
rodáka Pavla Ďurču. Na jednodňovom 
podujatí bude autor prezentovať svoje 
panorámy Malej Fatry.

„Zo všetkých ciest sa dá vrátiť, len z tej 
jednej nie...“

Úprimne ďakujeme všetkým za účasť 
na poslednej rozlúčke s našou milova-
nou

Bibiánou Melovou,
ktorá nás navždy opustila dňa 15. 4. 

2019 vo veku 50 rokov
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Od Veľkej noci čas v škole letí neuveriteľne rýchlo. Prebiehali súťaže, exkurzie, 
výlety, žiaci písali koncoročné previerky, opravovali známky a hodnotenie prá-

ce žiakov v 2. polroku. 

cov a 2 dievčatá. V napínavých zápasoch 
sa najviac darilo Matúšovi Belkovi z 6. 
triedy, ktorý obsadil celkové 3. miesto. 
Zorka Obertová z 9. triedy prehrala až 
vo finále a skončila tak na konečnom 2. 
mieste. Celkovým víťazom sa tento rok 
stal Jakub Beháň zo 7. ročníka. 

Rozvíjej se, poupátko (10.5.) 3 diev-
čatá (Emmka Tarabová, Simonka Mazú-
rová a Nelka Pratáková) sa zúčastnili v 
poradí už 17. ročníka tradičnej medzi-
národnej speváckej súťaže v Stříteži v 
Česku. Naše súťažiace sa v silnej konku-
rencii určite nestratili. 1. miesto získala 
v kategórií 2. - 3. ročník Simonka Ma-
zúrová s piesňou Vločka. Toto víťazstvo 
je o to cennejšie, že sa nám ho podarilo 
získať po 14 rokoch, odkedy pravidelne 
navštevujeme túto súťaž. 

Biologická olympiáda, kategória F 
(16.5.) Piataci Kristínka Trnovcová, 
Vikinka Benedigová, Erik Škorvánek, 
Tomáško Ritkav, Miško Oberta,  Nel-
ka Pratáková a Bronka Honková sa po 
náročnej príprave zúčastnili okresného 
kola Biologickej olympiády v kategó-
rii F, starší žiaci. Súťažili ako päťčlenné 
družstvo pod názvom PIMPRLÍCI (2 
náhradníčky boli pripravené v prípade 
potreby zaskočiť chýbajúceho člena).  
Dokázali, že ich celoročná snaha nebola 
zbytočná a v konkurencii ďalších dobre 
pripravených družstiev skončili ako VÍ-
ŤAZI!!! 

Beh do hradných schodov (17.5.) Na 
tohtoročnom behu nás reprezentovali: L. 
Hanuliaková (4.), E. Škorvánek (5.) a Z. 
Obertová (9.).

Strečnianske hody 2019 (18.5.) Po-
čas hodových slávností sa predstavili so 
svojim programom aj naši žiaci. Zabavili 
divákov piesňami, tančekmi i krátkymi 
scénkami. 

Školský výlet do Demänovskej jaskyne 

Slobody (23.5.) Žiaci 2.A s úžasom po-
zorovali kvaple, ktoré vytvorili „rozpráv-
kový“ svet v podzemí našej krajiny.

V máji školský parlament vyhlásil 
oranžový farebný deň. Na prvom stup-
ni sa na 1. mieste umiestnila 2.B., na 2. 
mieste 4. trieda a na 3. mieste 2.A. Na 
druhom stupni sa na 1. mieste umiestni-
la 5. trieda, na 2. mieste bola 8. trieda a 
na 3. mieste 7. trieda.

V mesiacoch november - máj školský 
parlament bodoval čistotu tried. Hodno-
tila sa čistota tabule, čistota okolo koša, 
čistota okolo lavíc. Triedy hodnotili v 
náhodné dni členovia  školského par-
lamentu. Ocenenie najčistejšia trieda z 
prvého stupňa získala 2.A, z druhého 
stupňa 8. trieda.

Počas celého školského roka 2018/2019 
školský parlament vyhlásil viacero akcií. 
Najaktívnejšia trieda na prvom stupni, 
ktorá získala najviac 1. miest bola 2.B. 
Na druhom stupni to bola 5. trieda.

Pasovanie prvákov za čitateľov kniž-
nice (24.5.) Naši prváčikovia sa už ska-
marátili so všetkými písmenkami abe-
cedy. Sú naozaj veľmi šikovní a veľmi 
pekne čítajú. Slávnostne boli pasovaní a 
prijatí do klubu čitateľov našej obecnej 
knižnice, dostali preukaz a vypožičali si 
svoju prvú knižku.

Exkurzia do Banskej Štiavnice (25.4.) 
Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa vybrali na ex-
kurziu do Banskej Štiavnice a okolia. 
Navštívili Banské múzeum v prírode, na-
priek obavám vošli Štôlňou Bartolomej 
do hĺbky 50 m pod povrch a predierali 
sa rôzne širokými chodbami, kde sa do-

   Z našej školy kolektív ZŠ SNP Strečno

APRÍL 
Beh ulicami Strečna (24.4.) - vyhodnotenie

1.-2. ročník
dievčatá chlapci
1. Nika Hanuliaková (2.B) 1. Radko Beleš (2.B)
2. Paťka Mráziková (2.A) 2. Romanko Kontšek (2.B)
3. Janka Vrbková (2.B) 3. Miško Kučerík (2.A)

3.-4. ročník
1. Lejka Hanuliaková (4.) 1. Gabrielko Troščák (3.)
2. Larika Prieložná (4.) 2. Peťko Kováč (3.)
3. Sabinka Klimová (4.) 3. Alex Dugovič (4.)

5.-6. ročník
1. Kristínka Trnovcová (5.) 1. Erik Škorvánek (5.)
2. Barborka Belková (6.) 2. Filip Stanco (6.)
3. Anetka Trnovcová (6.) 3. Mirko Hrašna (6.)

7.-8. ročník
1. Elenka Kazimírová (7.) 1. Boris Oberta (8.)
2. Emmka Troščáková (8.) 2. Filip Vereš (7.)
3. Katka Fuňaková (7.) 3. Jakub Beháň (7.)

Biologická olympiáda, kategória D 
- 6. – 7. ročník (25.4.). Okresného kola 
sa zúčastnili dvaja žiaci zo 6. ročníka – 
Samko Oberta a Adamko Klocáň, Sam-
ko bol úspešným riešiteľom. 

Literárno – dejepisná exkurzia do Ži-
liny (30.4.). Žiaci 8. ročníka absolvovali 
prehliadku Burianovej veže  a výstup na 
vyhliadku s panoramatickým pohľadom 
na mesto zo všetkých svetových strán. V 
Rosenfeldovom paláci sa stretli s pani 
Lidou Mlichovou, ktorá vedie kníhtla-
čiareň. V jej dielni sa knihy robia rôz-
nymi technikami, aj žiaci mali možnosť 
vyskúšať si výrobu vlastnej knižky. V 
podkroví s bábkami sa žiaci dozvedeli 
o histórii Bábkového divadla v Žiline. 
Mali možnosť si bábky vyskúšať, zahrať 
sa s nimi.

MÁJ
Škola v prírode, Bystrá – 3. a 4. roč-

ník (6. – 10.5.) Rekreačného pobytu sa 
zúčastnilo 36 detí. Dopoludnia trávili na 
rôznych výletoch do blízkeho okolia, na-
vštívili aj Bystriansku jaskyňu. Popolud-
nia boli plné súťaží a hier.

Slávik Slovenska 2019 (7.5.) Na okres-
nom kole súťaže v speve ľudových piesní 
nás reprezentovali výhercovia školského 
kola – Simonka Mazúrová (2.A), Nel-
ka Pratáková (5.) a Šimon Srneček (8.), 
ktorí spievali s hudobným sprievodom 
Katky Ďurčovej. Súťaže sa zúčastnilo 
takmer 80 žiakov, Šimon si vyspieval 
krásne 3. miesto.

Stolnotenisový turnaj žiakov našej 
školy (9.5.) V telocvični obce Strečno sa 
podujatia zúčastnilo 14 žiakov, 12 chlap-



9. strana3/2019

zvedeli množstvo zaujímavých informá-
cií o histórii baníctva. V základnej škole 
v Štiavnických Baniach im domáci žiaci 
poukazovali areál s rôznymi jazierkami 
a ekosystémami. Na záver prehliadky 
nasledovalo vystúpenie sokoliarov zo 
ZŠ. Zastavili sa aj v historickom centre 
Banskej Štiavnice, prezreli si námestie so 
zaujímavým Morovým stĺpom. 

Exkurzia do Osvienčimu – Krakov 
(24.5.) Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili 
dejepisnej exkurzie. Navštívili Auschwi-
tz, ktorý pôvodne slúžil ako vojenské 
kasárne, pokračovali do druhého tábora 
Auschwitz – Birkenau. Tento tábor bol 
vystavaný samotnými väzňami a budo-
vy skôr pripomínali stajne pre dobytok 
než ľudské obydlie. Zastavili sa pri va-
góne, ktorý je ukážkou toho, v akých 
neľudských podmienkach boli ľudia 
prepravovaní niekedy aj niekoľko dní. 
Táto exkurzia bola pre žiakov náučná, 
no zároveň veľmi emotívna. Posledným 
bodom programu pred cestou domov 
bola prehliadka mesta Krakov s veľkole-
pou históriou.

Zber papiera a kartónov (27. – 31.5.)
Žiaci našej školy opäť súťažili. Spoloč-

ne dokázali vyzbierať takmer 9,5 tony 
papiera. Ďakujeme za ochotu pomáhať 
pri plnení kontajnerov našim žiakom 8. 
a 9. ročníka.

1. miesto: 5. trieda
2. miesto: 3. trieda
3. miesto: 4. trieda
Základy podnikania pre žiakov (28. – 

31.5.) Žiaci 6. ročníka absolvovali vzde-
lávací program JA Základy podnikania, 
ktorý realizovala organizácia JA Sloven-
sko pod vedením lektorky Gabriely Ku-
ricovej.

Školský výlet 1. ročníka (5.6.) Naši 
najmladší žiaci cestovali vlakom do 
Martina, navštívili skanzen Múzeum 
slovenskej dediny.

JÚN
Školský výlet 5. triedy (3. – 4. 6.) Dvoj-

dňový výlet do Belej si užili žiaci 5. roč-
níka. Žiaci si oddýchli a načerpali nové 
sily na záverečné týždne školského roku. 

Atletický trojboj v Horných Tošano-
viciach (5.6.) Naši žiaci sa zúčastnili 16. 
ročníka športovej súťaže „Medzinárod-
ný atletický trojboj“ v Českej republike. 
Pretekali v troch disciplínach - hod kri-

ketovou loptičkou, beh na 60 metrov a 
skok do diaľky. Napriek presile v počte 
zúčastnených žiakov z iných škôl celko-
vo obsadili 6. miesto, v individuálnych 
disciplínach dosiahli výborné výsledky: 

1. miesto - Radko Beleš (beh na 60 
metrov), Peťo Kováč (skok do diaľky) 

2. miesto - Dávid Králik  (skok do diaľ-
ky)  

3. miesto - Erik Škorvánek  (skok do 
diaľky), Dávid Králik (beh na 60 met-
rov).

Medzinárodný deň detí (7.6.) Napriek 
nepriaznivému počasiu sme prežili nád-
herný deň, ktorý tradične organizovala 
Rada rodičov. V telocvični sa mohli deti 
vyšantiť na skákacom hrade, zahrali si 
volejbal, futbal, kolektívy starších žiakov 
si zahrali bowling. Nechýbalo ani ob-
čerstvenie a balíčky pre všetky deti. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí nám zabezpečili 
príjemné dopoludnie.

Súťaž Enviroexpert (10.6.) Súťaž je 
usporiadaná ZŠ Varín, organizácie sa zú-
častňujú nielen pedagógovia, ale aj žiaci 
9. ročníka. Žiaci si na rôznych stanoviš-
tiach overovali svoje teoretické a prak-
tické znalosti z oblasti biológie, chémie, 
geografie či fyziky. Náš tím tvorili Patrik 
Hauer (5.), Filip Leščinský (6.) a Nina 
Franeková (9.). Síce sme sa neumiestnili 
medzi tromi najlepšími, ale dostali sme 
pochvalný list a nadobudli sme skúse-
nosti, ktoré môžu žiaci uplatniť v nasle-
dujúcom ročníku súťaže.

Prednáška z finančnej gramotnos-
ti (11.6.) Prednášku z oblasti finančnej 
gramotnosti prišla na našu školu pre-
zentovať zástupkyňa z bankového fi-
nančného sektora. Žiaci 8. a 9. ročníka 
si tak mohli utvrdiť svoje vedomosti tý-
kajúce sa finančnej gramotnosti, dozve-
deli sa viac o možnosti založenia si účtu 
v banke, o zodpovednosti k financiám v 
rámci domáceho rozpočtu, o rozdieloch 
platobných kariet a iné. 

Exkurzia do Donghee Slovakia s. r. o. 
(14.6.) Žiaci 8. ročníka boli na exkurzii 
z techniky vo výrobnej firme Donghee 
Slovakia, s.r.o. V úvodnej prezentácii sa 
zoznámili s históriou vzniku firmy, jej 
výrobným programom, aj počtom za-
mestnancov. Následne sme navštívili vý-
robu, kde žiaci mohli pozorovať reálny 
výrobný proces počas štandardnej pra-

covnej prevádzky. Veľmi pekne ďakuje-
me za umožnený vstup Ing. Branislavovi 
Kočvarovi, ako aj za príjemné sprevá-
dzanie výrobou.

Dopravné ihrisko v Žiline (14.6.)
V rámci dopravnej výchovy sa žiaci 2. 

ročníka zúčastnili exkurzie na doprav-
nom ihrisku v Žiline. Privítali ich dve 
príslušníčky mestskej polície, objasnili 
základné pravidlá, ktoré musia ovládať 
chodci a cyklisti. Po prednáške deti svoje 
zručnosti preskúšali na bicykloch a ko-
lobežkách.

Na hojdačke (14.6.) Podujatie *Na hoj-
dačke* tematicky nadväzovalo na cyk-
lus podujatí Na lavičke. Tentoraz si na 
hojdačku zasadli spolu s moderátorkou 
programu, Otkou Moravčíkovou, riadi-
teľ skoly, Matúš Čička, úspešní žiaci na-
šej školy – Jakubko Kubička (3.), Emka 
Obertová (4.), Miško Oberta (5.) a Tania 
Balátová (8.) i naša absolventka, Diana 
Obertová.  

Školský výlet 2.B (17.6.) Včielky z 2.B 
sa spolu s rodičmi vybrali do Vrátnej do-
liny. Po turistike v Jánošíkových dierach 
navštívili areál autokempingu v Belej, 
kde sa zahrali na novovybudovaných 
detských ihriskách s rôznymi preliezka-
mi a šmýkačkami. Nechýbal samozrejme 
ani futbalový zápas proti svojim otcom 
na umelom ihrisku. 

Školský výlet 8. a 9. ročníka (19.6.) 
Žiaci navštívili galériu Ilusia s netradič-
nými aktivitami popierajúcimi gravitá-
ciu, dosiaľ známu realitu, zaujímavé očné 
klamy i zrkadlové siene. Veľmi sa im pá-
čil dom hore nohami i park miniatúr v 
Liptovskom Jáne, kde sú umiestnené mi-
niatúrne významné stavby na Slovensku, 
medzi nimi Bojnický zámok, Radnica v 
Levoči, Strečniansky hrad a iné.

Školský výlet 6. a 7. ročníka (20.6.)
Cieľom koncoročného výletu bolo na-

vštíviť Tricklandiu v Starom Smokovci, 
kde žiaci zažili napríklad jedinečnú galé-
riu trick-artu a optických ilúzií. Žiaci si 
vyskúšali 24 atrakcií, ktoré obsahovali 15 
trick-artových obrazov, rozšírenú (aug-
mented) realitu, antigravitačné miest-
nosti, či najkrajšie zrkadlové bludisko v 
strednej Európe. Po skončení prehliadky 
výlet pokračoval na Štrbské pleso. 

Školský výlet 4. triedy (21.6.) Žiaci si 
Pokračovanie na ďalšej strane »
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užili výlet do Konga v OC Idea v Žiline, 
kde sa vozili na kolobežkách a štvorkol-
kách, šmýkali sa na rôznych šmykľav-
kách, preliezali rôzne preliezky, hojdali 
sa na hojdačkách a hrali rôzne hry. 

Prijímacie pohovory žiakov 9. roční-
ka Najstarší žiaci, deviataci, po prázdni-
nách zasadnú do nových tried, budú štu-
dentmi stredných škôl. Dvaja žiaci budú 
pokračovať v štúdiu na gymnáziu, 9 žiaci 
na stredných odborných školách s matu-
ritou a 6 žiaci na stredných odborných 
školách. Prajeme im veľa šťastia!

Maľba vo vestibule
Po úspešnej realizácii maľby rozpráv-

kovej dediny, s ktorou sme vyhrali 2. 
miesto v súťaži Projekt roku 2017 (plot 
pri ceste k vodnému dielu), sme sa roz-
hodli, že i v našej škole farebne dotvorí-
me steny vestibulu. Cieľom bolo dostať 
veselosť a hravosť do vstupného priesto-
ru školy. Spoločne s pani učiteľkami M. 
Moravčíkovou a E. Trnovcovou a žiačka-
mi 8. a 9. ročníka postupne takmer dva 
júnové týždne vznikala farebná násten-
ná maľba. Vďaka ich úsiliu nám vestibul 
ožil tematicky ladenými motívmi det-
ských postavičiek, ktoré budú vítať a tešiť 
všetkých návštevníkov školy. 

V mesiaci jún školský parlament vyhlá-
sil retro deň. Z 1. stupňa zvíťazila 3. trie-
da, na 2. mieste bola 2.B a na 3. miesto 

obsadila 4. trieda. Z 2. stupňa sa na 1. 
mieste umiestnila 5. trieda, na 2. mieste 
7. trieda, na 3. mieste 6. trieda.

V mesiaci jún bola vyhlásená ZBIER-
KA PRE ŽILINSKÝ ÚTULOK. Zbierku 
organizovala Iniciatíva za zákaz týrania 
zvierat pri krúžku Mladý kynológ z CVČ 
pri ZŠ SNP Strečno. Mladým kynológom 
veľmi ochotne pomáhali so zbierkou aj 
členovia školského parlamentu. Žiaci 
nosili pre psíkov rôzne hračky, deky a 
granuly pre psov. Všetky vyzbierané veci 
odovzdali 18. júna do útulku pre psov v 
Mojšovej Lúčke. Tu si vypočuli príbehy 
opustených psíkov, dozvedeli sa o sta-
rostlivosti a možnostiach adopcie zvie-
rat, mali možnosť vyvenčiť troch psíkov. 
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom zapojili do zbierky, ďakujeme.

Srdečne ďakujeme pánovi Jánovi Zre-
licovi, ktorý ochotne vyčistil a obnovil 
pamätník padlým obetiam v SNP, ktorý 
je umiestnený pri vstupe do školy.

Posledné zvonenie školského zvonče-
ka... Školský rok 2018/2019 sa skončil. 
Niektorí žiaci sa spokojne usmievajú, 
niektorí nie sú spokojní so svojou prá-
cou a výsledkami. Prichádzajú prázdni-
ny, počas ktorých si všetci oddýchneme, 
načerpáme nové sily na ďalšie obdobie. 
Prajeme všetkým krásne leto, veľa krás-
nych zážitkov s rodinou a priateľmi. V 
septembri opäť dovidenia...

   Z našej školy
Dokončenie z predošlej strany »

Výjazdové zasadnutie Okresnej rady Slo-
venského zväzu telesne postihnutých Žili-
na, konané 16.05.2019 v Strečne na obec-
nom úrade.

Predsedovia a členovia rád základných 
organizácii SZTP Okresného centra Žili-
na sú pozývaní každoročne na výjazdové 
zasadnutie OR, ktoré usporiada vždy iná z 
ôsmich ZO okresu. Tohtoročné zasadnutie 
usporiadala ZO SZTP Strečno za výraznej 
podpory a pomoci starostu obce p.Štadá-
niho,  jeho zástupkyne p. Badibangovej a 
ostatných zamestnancov OÚ, ktorí nám 
pripravili slávnostne vyzdobenú sálu a stôl 
na občerstvenie– kávu, čaj, minerálky. Čle-

Zasadnutie Okresnej rady SZTP

novia ZO pripravili a ponúkali chlebíčky a 
domáce koláčiky. Bohatý program zasad-
nutia pripravený členmi rady ZO v spolu-
práci s  OC Žilina obsahoval:

Otvorenie a privítanie účastníkov predse-
dom  ZO OC ŽA p. Capekom a hostiteľov 
zástupcov OÚ. Po príhovoroch nasledova-
la prehliadka pamätnej izby, rezbárskych 
prác rezbárov konaných pri príležitosti 
Strečnianskych hodov, nového športové-
ho areálu ZŠ, bowlingovej haly.Po spoloč-
nom obede v penzióne Irenka nasledovala  
návšteva hradu a stredovekej dediny na 
Paseke. Zasadnutie viedol predseda ZO, 
ktorý ocenil dobrú spoluprácu a súčinnosť 

s pracovníkmi obecného zastupiteľstva pri 
usporiadaní kultúrno-spoločenských akcií 
v športovom areáli „koniareň“ a možnosť 
využiť tieto priestory bez úhrady. Aby sme 
len nežiadali, tak z vďaky a snahy skráš-
ľovať našu obec  sa už 20 rokov staráme 
o obecný park, kde zorganizujeme  3 až 4 
brigády ročne napriek nášmu telesnému 
postihnutiu. Vďaka  patrí iniciatívnym čle-
nom ZO, Š. Hanuliakovi, P. Beháňovi, Ka-
milovi a Dušanovi Klocáňovcom, Očkovej, 
manželom Obertovcom, Tarabovcom, Ca-
pekovcom aj tým, ktorí už nie sú našimi 
členmi.

Po úvodnom vystúpení predseda ZO 
udelil slovo starostovi obce a jeho zástup-
kyni. Obaja srdečne privítali hostí, zástup-
cov až ôsmich obcí, a to  z Bytče, Dlhého 
Poľa, Štiavnika, Rajca, Terchovej, Varína, 
Žiliny a Strečna. Starosta podal prítom-
ným informácie o živote v obci, podpore 
neziskových organizácii, vykonaných a 
pripravovaných projektoch, športových 
a turistických akciách. Pani Badibangová  
hovorila o kultúre v obci . Na požiadanie 
účastníkov hovorila o obecnom divadle a  
jeho histórii, minulých aj pripravovaných 
aktivitách a tradícii vianočných a veľko-
nočných predstavení. Po vystúpeniach 
starostu a zástupkyne obce sa predseda 
ZO v mene účastníkov srdečne poďakoval 
hostiteľom za krásne pripravené priestory, 
občerstvenie a v darčekových taškách mal 
pre každého účastníka pripravené propa-
gačné materiály. ZO Strečno uskutočňuje 
už druhé výjazdové zasadnutie OR. Prvé 
dvojdňové sa konalo v r.2011, kedy si 
účastníci užili plavbu na pltiach, odviezli 
sa na kompe a vzdali úctu padlým parti-
zánom návštevou Pamätníka francúzskym 
partizánom. Na tohtoročnom zasadnutí si 
účastníci prezreli pamätnú izbu so sprie-
vodným slovom starostu obce, kde sa 
členovia ZO z Terchovej nadchýňali his-
torickými fotografiami s občanmi pracu-
júcimi na políčkach starej Terchovej, kto-
ré v ich archíve nevideli, prácou rezbárov 
ochotných odpovedať na zvedavé otázky 
,novým športovým areálom s krásnou be-
žeckou dráhou a s mäkulinkým umelým 
trávnikom na ihrisku a bowlingovú halu. 
Po návšteve a prehliadke hradu, kde nám 
p. Repáňová umožnila vyviezť telesne po-
stihnutých členov osobnými autami až na 
paseku, sme si po prehliadke hradu prezre-
li aj artefakty   starovekej dediny. Program 
sme ukončili zasadnutím OR pod vedením 
podpredsedníčky p. Antalovej v penzióne 
Irenka a besedou o problematike občanov 
s telesným postihnutím.

Prialo nám aj počasie, účastníci na záver 
vydarenej akcie vyjadrili usporiadateľom 
ZO Strečno aj zástupcom obce veľké po-
ďakovanie za pohostenie a krásne zážitky.

Rada ZO SZTP v Strečne



11. strana3/2019

Nedeľa 02.06.2019 sa v obci Strečno 
niesla v rodinnom duchu. Inštitút 

vzdelávania a psychológie, o.z. v spolu-
práci s obcou Strečno organizovali pod-
ujatie venované Medzinárodnému dňu 
detí. Akcia niesla názov DEŇ nie(len) 
pre DETI. Cieľom podujatia bolo pod-
poriť trávenie spoločného času detí s ich 
rodinou. Deti mali splniť rôzne úlohy na 
stanoviskách, ktoré si pre ne pripravili 
organizácie a firmy. Po splnení všetkých 
úloh čakali na deti diplomy, medaily a 
balíčky s malými odmenami od spon-
zorov. Nultý ročník DŇA nie(len) PRE 
DETI bol výnimočný i tým, že deti sa 
mohli vyšantiť v kope peny, ktorú pripra-
vil Dobrovoľný hasičský zbor zo Strečna 
a taktiež premeniť sa na akúkoľvek roz-
právkovú bytosť alebo zvieratko vďaka 
maľovaniu na tvár, ktoré zabezpečilo 
Franke Slovensko s.r.o.. Akcie sa zúčast-
nilo viac ako 150 detí so svojimi rodina-
mi. Obrovské ďakujeme patrí všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí s celým podujatím 
pomáhali, menovite sú to: 

Martina Tarabová, Marián Taraba, Jana 
Mojská, Iveta Ondáková, Natália Ondá-
ková, Michal Tavač, Zitka Michulková a 
Miroslav Slovaček. Ďalej ďakujeme part-
nerom, ktorí celú akciu podporili: DHZ 
Strečno, Franke Slovakia s.r.o., Futbalo-
vý klub Strečno, Detský folklórny súbor 
Hájovček, Základná organizácia Jedno-
ty dôchodcov v Strečne, Tvorivá dielňa 
spod Strečna, Klub slovenských turistov 

Uhlík, Klientske centrum Invia Žilina a 
Ing. Alena Záborská z agentúrnej kan-
celárie Allianz v Žiline. Za ozvučenie a 
skvelú zábavu ďakujeme šikovnému mo-
derátorovi Jaroslavovi Obertovi a hudob-
nej skupine Sunny Music. Pevne veríme, 
že DEŇ nie(len) PRE DETI sa stane tra-
díciou a budeme sa každoročne stretávať 
v minimálne tak dobrej atmosfére, ako to 
bolo teraz.                   Mgr. Iveta Tarabová

14. jún bol dňom druhého tohtoročného odberu krvi od bezplatných darcov, orga-
nizovaný MS SČK v Strečne. 

Opäť sa potvrdila dobrá organizačná práca vedenia spolku a záujem o tento humán-
ny čin. Tridsiatim ôsmim darcom odobrali krv pracovníci mobilnej transfúznej sta-
nice. Popri ich odbornej práci organizačne zabezpečovali priebeh tiež predsedníčka 
MS SČK v Strečne – Eva Vojvodová a členovia výboru: Veronika Samcová, Zdenka 
Ondrušová a Stanislav Šupej.                                                                                         /pa/

Darcovia krvi

Darcovia:
Rastislav Kostka
Miroslav Zachar
Zuzana Hanuljaková
Darina Bukovinská
Vladimír Bukovinský
Dominik Boka
Július Ilovský
Stanislav Puček
Beáta Badibangová
Lenka Honková
Róbert Kán
Dušan Štadáni

Darina Cesneková
Sebastián Šupej
Michal Klocáň
Richard Ondruš
Lukáš Ondruš
Samuel Beháň
Ivana Fabuľová
Róbert Oberta
Monika Michalková
Anton Oberta
Ľubomír Bukovinský
Tomáš Oberta
Zuzana Obertová

Barbora Hrdá
Juraj Oberta
Jana Škorvánková
Iveta Ondáková
Miroslava Pernišová
Juraj Židek
Peter Kazimír
Dušan Matejička
Peter Oberta
Roman Samec
Filip Fabuľa
Adam Klocáň
Libor Záhradník

Poďakovanie NTS 
Touto cestou sa chcem poďakovať  

miestnemu spolku Červeného kríža a 
dlhoročnú  perfektnú spoluprácu s Ná-
rodnou transfúznou službou odberovým 
centrom Žiline.

Váš ústretový prístup, perfektný nábor 
darcov krvi a osobná zainteresovanosť 
prináša vždy obdivuhodný počet dar-
cov krvi tak, ako aj 14.06.2019 v počte 
38 ľudí. Osobne by som rada vyzdvihla 
prácu  pani Veroniky Samcovej. Ešte raz 
veľká vďaka.

MUDr. Mária Laurincová, vedúci lekár 
Národná transfúzna služba SR, praco-

visko Žilina

Dňa 23.5.2019 sme si pripomenuli Deň 
matiek a Deň otcov, ktorý  každoročne 
spolu oslavujeme.  

Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vy-
chádzajúce z milujúceho materinského 
srdca. Srdcia našich mám sú pre nás 
záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu, 
lásky, porozumenia, oddanosti, trpez-
livosti, sily, obetavosti, starostlivosti a 
vznešenosti. Materinskú lásku snáď ani 
opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpez-
livá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, 
všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko 
vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím 

Aktivity ZO JDS v Strečne
nahradiť. 

Otcovia tiež túžia po láske, uznaní a 
pochopení. Keď sa vyskytne možnosť 
prejaviť vďaku a úctu, mali by sme to 
využiť. Veď krása života spočíva pre-
dovšetkým v týchto malých rodinných 
zastaveniach a oslavách. Prajem Vám v 
mene svojom veľa zdravia, šťastia, lásky, 
porozumenia v kruhu svojich blízkych.

 Okresné športové hry v Žiline
Dňa 13.6.2019 sa sedmi členovia ZO  

Jednoty dôchodcov v Strečne zúčastnili 
na okresných športových hrách Žiline, 
aby si zmerali sily so svojimi rovesníkmi. 

Stretlo sa celkom 150 účastníkov. Súťa-
žilo sa v behu na 200m, 100m a 60m, vo 
vrhu guľou, v hode granátom do diaľky, v 
hode granátom na cieľ, v stolnom tenise, 
v streľbe, hod váľkom do diaľky, petangu 
a v šachu. Každý mohol súťažiť najviac v 
troch disciplínach. 

 Naši seniori ukázali schopnosť aktívne 
zabojovať o víťazstvo. Získali sme jednu 
zlatú medailu  v hode granátom na cieľ, 
ktorú získala p. Anna Starostová a jednu 
bronzovú medailu v petangu, ktorú zís-
kal p. Miroslav Oberta.

 S výhrami boli všetci spokojní.
Cieľom podujatia bolo najmä spoločné 

stretnutie seniorov a zároveň spestrenie 
a obohatenie života v ich spoločných 
záujmoch. Práve aktívny život dáva se-
niorom silu, radosť a kvalitu v ich veku. 
Už teraz sa tešia na budúci ročník, kde 
zabojujú o viac medailí.                        K.G.

MDD
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Detská folklórna skupina Hajovček 
sa pravidelne zapája do súťaže det-

ského folklóru už od roku 2009. Súťaž je 
trojstupňová: regionálna -„Vítanie jari“, 
krajská - „Kubínske krpčeky“ a celoštát-
na pod názvom  „Pod Likavským hra-
dom“. Tento rok sa zmenil usporiadateľ 
a mesto Likavka nahradilo mesto Košice 
so súťažou pod názvom „Eniki-beniki“. 
Do súťaže sa zapájajú súbory a folklórne 
kolektívy z celého Slovenska. Tento rok 
sa ich zapojilo spolu 170, pričom iba 11 
z nich malo možnosť byť na celoštátnej 
úrovni. A tak už len byť na takomto pod-
ujatí bol pre nás sviatok. Výkony hodnotí 
7 členná odborná porota zložená z etno-
lógov, etnochoreológov, choreografov, 
umeleckých tanečníkov a spevákov. Tí 
dbajú na vhodnosť výberu materiálu, na 
spevácky, tanečný a hudobný prejav detí, 
rozvoj predpokladov detí, funkčnosť 
rekvizít, umelecký prínos, dramaturgiu 
a scenár pásiem, a takisto aj prínos pre 
ľudovú kultúru ako takú.

Naše vystúpenie hodnotila porota veľmi 
kladne. Ocenili náš ekologický prístup k 
práci, ale hlavne úplne odlišné vnímanie 
detského sveta hier a jeho prenos na pó-
dium, ktoré lahodí oku diváka. Akoby 
„kukátkom“ nazerali na detskú hru v ča-
soch minulých. Zvláštnu cenu sme získa-
li za dramaturgiu programu a prirodzený 
detský prejav detí. Ocenili nás aj vedúci 
iných súborov, čo nás potešilo, pretože 
naše deti boli v súťaži najmladšie. O to je 
náš pocit krajší.  

Hajovček sa prezentuje ako detská fol-
klórna skupina, ktorá od samého začiat-
ku pracuje inak, s pokorou a s úctou, s 
tvorivým prístupom a poznaním do-
máceho folklóru. Vďaka tomu má už 10 
rokov úspechy a vystupuje na festivaloch 
doma a v zahraničí. 

Malé spomenutie:  
2009 Postup na krajskú súťažnú pre-

hliadku /pásmo: Morena, Morena...
2011 Zlaté pásmo na celoštátnej súťaži 

Pod Likavským hradom/pásmo: „Pastie-
ri na Ducha“  

2013 Zlaté pásmo na krajskej súťaži /
pásmo: „Uš máme mlatoveň!“

2015 Zlaté pásmo na krajskej súťaži /
pásmo: Naša kapsa úbohá! 

2017 Strieborné pásmo na celoštátnej 
súťaži Pod Likavským hradom/pásmo: 
„Uš je upečený!“

2019 Strieborné pásmo na celoštátnej 
súťaži Eniki-beniki /pásmo: „Teraz pekňe 
po poriadku, uložené na piestečku...“

Celoštátna súťaž DFS v Košiciach nám 
priniesla aj krásne momenty. Organizá-

tori dbali na prijatie všetkých účastníkov 
v meste Košice. V nedeľu po súťaži sme 
prijali slávnostné požehnanie v Dóme sv. 
Alžbety, zástupcovia všetkých folklór-
nych súborov boli oficiálne prijatí u p. 
primátora mesta Košice. S protokolom 
ako má byť a aj so zápisom do veľkej 
knihy hostí. Ostatní účastníci sa okrem 
vystúpení zúčastnili slávnostného sprie-
vodu mestom. Počas rozborového se-
minára mali deti sprievodný program: 
školičku tanca, hry, súťaže a tvorivé re-
meselné dielničky.

Mesiac máj a jún je pre nás vždy nároč-
ný počtom vystúpení, ale aj samotnou  
prípravou na ne. Už od marca pracujeme 
na programe na FF Východná 2019, na 
ktorý sme dostali pozvanie z Národné-
ho osvetového centra. Počas soboty 6. 7. 
2019 o 13:00 sa predstavíme v programe 
„Na ďalekú cestu“ v troch vstupoch: ces-
ta pltníkov po Váhu, cesta Mariánok  na 
púť do Višňového a najveselšia bude azda 
cesta detí školským autobusom. Program 
bude pokračovať sprievodom po obci 
Východná, kde sa naša folklórna skupi-
na povezie práve v autobuse Škoda 706 
RTO (fazuľa). V nedeľu o 10:00 odznejú 
vysťahovalecké piesne a listy z Ameriky 
v evanjelickom kostole v programe „Zo 
sveta“. 

Počas leta nás čakajú aj ďalšie plánova-
né vystúpenia : 

30. 6. 2019 FF Klenovská rontouka v 
Klenovci - Program „Zo sveta“ o vysťa-
hovalectve do Ameriky 

4. 8. 2019 FF Podroháčske folklórne 
slávnosti v Zuberci

22.-27. 8. 2019 sme prijali pozvanie na 
Medzinárodný folklórny festival v Bul-
harsku-mesto Aheloy.

Veríme, že všetko zvládneme. Máme 
dobré deti, dobrých rodičov a zodpoved-
ný prístup k práci. Touto cestou im veľmi 

pekne ďakujeme za pomoc. Ďakujeme aj 
OU Strečno za podporu, informátorom 
za prínosný materiál a nášmu p. učiteľovi 
Erikovi Marcinovi, ktorý za nami chodí 
rád, lebo vie, že u nás to má veľký výz-
nam a  potenciál. Mať takého kolegu je 
radosť. Vážime si jeho zodpovedný a tvo-
rivý  prístup k nám všetkým.

Dobrá správa pre nových členov: Na-
koľko čakateľov do Hajovčeka je dosť, od 
nového šk. roka plánujeme otvoriť novú 
skupinu - prípravku pre mladšie deti. Ak 
by bol záujem o členstvo aj vo veľkom 
Hajove, môžete nás kontaktovať. Kon-
takt: 0903893008.

Touto cestou chceme požiadať aj OU 
Strečno a obecné zastupiteľstvo, aby zva-
žovali a hľadali priestory, kde by sme 
mali stále sídlo pre folklórne skupiny a 
OZ Hajov. Sála KD je na tanec vhodná, 
ale ocenenia by si zaslúžili klubovňu. 
Potrebujeme stále miesto na pravidelnú 
spevácku aj hudobnú prípravu, kde ne-
musíme všetko na pár hodín voziť a nosiť. 
Miesto na vzdelávanie detí, zrelaxovanie, 
na remeselnú činnosť a iné aktivity, ktoré 
realizujeme, aby sme budovali kvalitnú 
komunitu detí, ktorá zotrvá. Lebo chodiť 
na jedno miesto len za prácou s taškami a 
nástrojmi je únavné. Aj mládež potrebuje 
svoje, aby sa stretali len tak, pre spriazne-
nosť a súdržnosť, ktorá sa odráža v našej 
práci. 

Naše aktivity nie sú zamerané len na 
Hajovček. V rámci OZ Hajov tvoríme a 
podávame projekty z vlastnej iniciatívy, 
ktoré sú zamerané aj na vzdelávacie pod-
ujatia pre generácie a širokú verejnosť. 
Nezameriavame sa len na nás, ale aj na 
ľudí, ktorí si pozornosť zaslúžia, pretože 
robia našu dedinu výnimočnou.

Dúfame, že sa pre nás nájde vhodné 
miesto. Po 12 rokoch kvalitnej práce si 
ho naozaj zaslúžime.

Vopred ďakujeme za pochopenie.
Želáme  vám pekné leto  a  tešíme sa na  

vás na folklórnych festivaloch. 
Za OZ Hajov Ľubica Kučerová

OZ Hajov
Hajovček opäť strieborný na Celoštátnej prehliadke detského folklóru v Košiciach
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OZ Hajov uskutočnilo dva tematické 
večery s názvom Na lavičke, venované 
kronikárskemu rodu Ďurčovcov a diva-
delníckym ochotníkom – Štadániovcom. 
Po tejto dvojsérii usporiadalo veselý 
podvečer tematicky premenovaný „Na 
hojdačke“. Predstavili sa v ňom nadaní 
žiaci našej ZŠ – SNP v Strečne. Podmien-
kou pohojdania a porozprávania sa na 
verejnej lavičke boli výsledky školákov v 
školských a okresných súťažiach. Riaditeľ 
ZŠ Mgr.Matúš Čička veľmi uvítal túto ak-
ciu a promptne uskutočnil výberové ko-
nanie na obsadenie špeciálnej hojdačky a 
prijal pozvanie, aby v programe vystúpil 
ako prvý hosť. Moderátorka Otília Mo-
ravčíková postupne predstavila ďalších 
hostí: Emku Obertovú – riešiteľku mate-
matickej pytagoriády, Jakubka Kubičku, 
- recitátora Hviezdoslavovho Kubína a 
riešiteľa v Klokane, Taniu Balátovú – rie-
šiteľku matematickej a Bio olympiády a 
trojnásobného majstra Slovenska v mi-

Na hojdačke
nikárach Michala Obertu. Ako špeciálny 
hosť vystúpila majsterka sveta v hip-hope 
Diana Obertová. Veselé dialógy plné det-
skej spontánnosti, názorov a humoru 
rozhojdali publikum a pripravili pôdu 
pre divadelné predstavenie Drevený tato 
od T.Janovica, ktoré do Strečna prišli 
zahrať Drobátka a Zborík zo Základnej 
umeleckej školy na Ul.P.Mudroňa v Mar-
tine pod vedením Pavly Musilovej. Mladí 
herci odovzdali na strečnianskom pódiu 

nádherný výkon plný hereckých interak-
cií, sviežosti a nápadov, čím si vyslúži-
li zaslúžený obdiv. Ďakujeme všetkým 
hosťom, členom OZ Hajov, za pomoc a 
finančnú podporu Obecnému úradu v 
Strečne, Nadácii Spoločne pre región a 
ZŠ – SNP v Strečne a ZUŠ Martin. Špe-
ciálne poďakovanie venujeme Romanovi 
Pratakovi za ozvučenie tejto milej akcie, 
ktorá ukázala, že aj deti majú čo povedať, 
aj keď zatiaľ iba – na hojdačke.

Jednou z najmilších slávností, ktoré 
obec usporiada, je určite uvítanie 

detí do života, ktoré sa konalo 17.5.2019. 
Veď narodenie dieťaťa je najradostnej-
šou udalosťou v živote každého rodiča. 

Rodičom sa prihovoril starosta obce. V 
príhovore rodičom sľúbil, že sa vynasna-
ží spraviť všetko pre to, aby si deti aj po 
rokoch spomenuli na to, odkiaľ pochá-
dzajú a kde sa môžu vždy vrátiť. Preto-
že každý starosta je rád, keď  deti, ktoré 
uvíta do života, zostanú vo svojej rod-
nej obci žiť a vytvárať hodnoty pre nás 
všetkých. Príjemnú atmosféru umocnilo 
vystúpenie našich najmenších – detičiek 
z materskej škôlky pod vedením pani 
učiteliek Katky Pratákovej a Aďky Ko-
páskovej. Ako býva zvykom, nechýbal 
ani pamätný zápis do kroniky obce a ná-
sledne pán starosta odovzdal mamičkám 
finančný dar a upomienkový predmet. 

A tak sa Strečno opäť raz omladilo, 
rozjasnilo detským smiechom a plačom 
detí: 

Ema Dovičák • Karin Magočová
Lukáš Zrelica • Matúš Vlček

Kevin Oberta • Timothy Samec
Tobias Badík • Jakub Štefančin

Šimon Martiniak • Ondrej Káčerik
Alex Noah Beháň • Boris Oberta

Martin Vladimír Škripek • Juraj Melo
Dávid Jakubička • Sebastián Bosík
Alex Meliš • Alexandra Vojteková
Eliška Mojská • Timea Ceterová
Stella Rose Alsaifi • Marek Beleš
Marek Belko • Vanesa Hurajová

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Uvítanie detí
Vyšší územný celok Žilinský samo-

správny kraj podporuje novátorské rie-
šenia, vytvára priestor na ich prezentá-
ciu a oceňuje ich v programe Inovácia 
Žilinského kraja od roku 2007.

Rozhľadňa Strečno za krátku dobu svo-
jej existencie oslovila riešením, umiest-
nením a predovšetkým predstavením  
neopakovateľnej scenérie a vyvolala ne-
zvyčajný a neočakávaný záujem. To bol 
aj dôvod na podnet – prihlásiť sa do sú-
ťaže o inovatívne riešenia v rámci ŽSK 
za rok 2018.

Inovatívnosť projektu bola v prihláške 
zdôvodňovaná novým prístupom na 
predstavenie priestoru s mimoriadnou 
ponukou v rámci úspešne napĺňanej 
koncepcie vytvoriť zo Strečna jedno zo 
stredísk cestovného ruchu na Slovensku. 
A to aj tým, že celodrevená rozhľadňa 
rustikálneho charakteru s optimálnou 
dostupnosťou z centra obce, resp. parko-
viska pod hradom poskytuje nádherný 
panoramatický pohľad a  je doplnkom 
aktívneho využitia času pobytu. Náv-
števník má možnosť zoznámiť sa s kra-
jom nielen prostredníctvom vizuálneho 
dojmu, ale tiež pomocou tabúľ s označe-
ním pohorí a vrcholov na jej najvyššom 
bode.  Výnimočnosťou rozhľadne je tiež 
to, že svojou konštrukciou nevyčnieva z 
krajiny, iba ju predstavuje, a tiež v mož-
nosti vidieť až štyri hrady Považia.

Za inovatívny bol v  uvádzaný aj prí-
stup k realizačnému projektu. To, že 
zámerom zadávateľa a zmyslom vybudo-
vania rozhľadne nebolo vytvoriť ďalšiu 

dominantu, inštaláciou narušiť ráz kra-
jiny, ale prostredníctvom diela,  vhodne 
zakomponovaného do prostredia, priblí-
žiť jeho potenciál.   

30. máj bol dňom, kedy boli vyhláse-
né oficiálne výsledky súťaže Inovácia 
Žilinského samosprávneho kraja na 
podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2019 
v priestoroch coworkingového centra 
Banka Žilina. 

Bohatý a inšpiratívny program po-
zostávajúci z info blokov o živote na 
Liptove, podpore inovatívnych riešení 
Nadáciou KIA a o IT kraji pokračoval 
vyhlásením výsledkov 12. ročníka ino-
vačného ocenenia v kategóriách:

- Stredoškolský podnikateľský zámer 
- Malé a stredné podniky
- Regionálny rozvoj
Naša Rozhľadňa v kategórii Regionál-

ny rozvoj bola jedna z deviatich prihlá-
sených a posudzovaných inovačných 
riešení. V každej kategórii bol určený iba 
víťaz. V našej ním bolo Občianske zdru-
ženie Ekoenergia Rajec. 

Ostatní dostali ďakovný list za prínos 
v oblasti inovačného rozvoja Žilinského 
kraja, ktoré im v mene predsedníčky Eri-
ky Jurínovej odovzdali podpredsedovia 
ŽSK – Peter Dobeš a Milan Laurenčík.

Za Strečno ho prevzal starosta Dušan 
Štadáni, ktorý spolu s Pavlom Albrech-
tom odchádzali z podujatia nielen s mo-
rálnym ocenením práce, ale aj s množ-
stvom pozitívnych ohlasov, kontaktov a 
námetov do budúcna. 

Ing. Pavol Albrecht

Rozhľadňa jednou z inovácií Žilinského kraja pre rok 2018
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V.liga skupina A
1 MŠK KNM 26 18 5 3 62:15 59
2 ŠK Čierne 26 14 2 10 55:44 44
3 TJ Vysoká n. Kys. 26 13 4 9 65:40 43
4 FK Strečno 26 13 4 9 43:41 43
5 TJ Višňové 26 12 6 8 40:29 42
6 ŠK Belá 26 12 5 9 51:54 41
7 FK Turzovka 26 11 5 10 59:57 38
8 OFK Kotešová 26 12 2 12 48:46 38
9 FK Predmier 26 11 3 12 42:38 36
10 MFK Bytča 26 11 2 13 59:58 35
11 TJ Slovan Skalité 26 9 3 14 40:49 30
12 TJ Fatran Varín 26 8 3 15 25:41 27
13 TJ Oščadnica 26 7 1 18 35:76 22
14 TJ Zborov n. Bys. 26 7 3 16 28:64 21

IV.liga dorast U19 skupina A
1 ŠK Liet. Lúčka 24 17 4 3 121:32 55
2 FK Rajec 24 14 4 6 85:51 46
3 FK Strečno 24 14 3 7 76:35 45
4 OŠK Kam. Poruba 24 13 5 6 78:34 44
5 Baník Stráňavy 24 12 8 4 67:21 44
6 TJ Fatran Varín 24 13 5 6 68:30 44
7 ŠK Štiavnik 24 12 4 8 80:45 40
8 ŠK Javorník Makov 24 10 3 11 71:81 33
9 TJ Slovan Skalité 24 7 4 13 36:87 25
10 OFK Teplička n.V. 24 6 4 14 53:68 22
11 TJ Zborov n. Bys. 24 5 2 17 39:86 17
12 TJ Višňové 24 5 1 18 50:164 16
13 TJ Oščadnica 24 4 1 19 25:115 13
II. MIRAGE trieda žiaci skupina A

1 TJ Višňové 24 23 1 0 210:10 70
2 FK Strečno 24 20 2 2 167:18 62
3 TJ Tatran Bytčica 24 15 2 7 84:58 47
4 TJ Partizán Kunerad 24 15 1 8 104:35 46
5 TJ Babkov 24 15 0 9 105:93 45
6 Dolná Tižina 24 12 3 9 105:50 39
7 Fatran Krasňany 24 11 1 12 76:96 34
8 TJ ŠK Podhorie 24 8 3 13 60:82 27
9 FK Ďurčiná 24 7 4 13 45:97 25
10 OŠK Kam. Poruba 24 7 3 14 28:88 24
11 FK Trnové 24 7 2 15 37:94 23
12 ŠK Lietava 24 2 2 20 19:174 8
13 TJ Rozvoj Mojš 24 1 2 21 28:173 5

I.MIRAGE trieda mladší žiaci
1 Raj. Tep. - Konská 20 17 0 3 159:35 51
2 FK Strečno 20 16 0 4 155:35 48
3 OŠK Rosina 20 15 1 4 126:44 46
4 ŠK Gbeľany 20 14 1 5 112:51 43
5 TJ ŠK Podhorie 20 13 2 5 79:35 41
6 JUVENTUS ŽA 20 12 2 6 113:66 38
7 OŠK Rosina B 20 6 0 14 56:96 18
8 RTJ Brodno 20 5 1 14 64:112 16
9 FK Hliník 20 4 3 13 43:149 15
10 1. KŠK Žilina 20 1 1 18 18:125 4
11 TJ Tatran Bytčica 20 0 3 17 28:205 3

Speváckych súťaží môžeme v posled-
ných rokoch sledovať mnoho, naj-

mä v televízii. Tá, ktorá sa uskutočnila v 
poslednú aprílovú sobotu v kultúrnom 
dome v Strečne, nebola síce v žiadnej 
televízii, ale deti zo Strečna, ktoré v nej 
súťažili, dali do svojich vystúpení všetko 
svoje úsilie a talent.

Detskú spevácku súťaž Strečno hľadá 
svoju hviezdu 2 usporiadali SHSH, Zák-
ladná škola SNP Strečno a rodičia detí za 
výdatnej pomoci sponzorov. Ako napo-
vedá názov, bol to už druhý ročník pod-
ujatia, ale uskutočnil sa až 12 rokov po 
tom prvom. Prečo to tak bolo, vysvetlil 
Roman Franek, jeden z organizátorov: 
„Trvalo nám 12 rokov, kým sme našli 
dostatok detských talentov na to, aby 
mala súťaž úroveň. Snažili sme sa o ďal-
ší ročník už skôr. Najbližšie sme k tomu 
boli pred 6 rokmi, ale ani vtedy sa nena-
zbieralo dosť detí, ktoré by vedeli spievať 
s hudobnými podkladmi. Tentoraz sme 
našli spolu deväť šikovných dievčat a 
chlapcov, a tak sme sa rozhodli, že opäť 
ukážeme svetu, aké sú v Strečne spevác-
ke talenty,“ prezradil R. Franek.

Na pódiu sa postupne pred slušne za-
plneným hľadiskom s piesňami od slo-
venských aj českých autorov predstavili 
žiaci strečnianskej ZŠ: Peter Kováč, Lara 
Prieložná, Viktória Buchtová, Tamara 
Gallová, Emma Tarabová, Roman Kont-
šek, Simona Mazúrová, Nikola Hanulia-
ková a Nela Pratáková. Všetky deti si od 
divákov vyslúžili za svoje vystúpenia veľ-
ký potlesk. Vyhrať by si zaslúžili viacerí, 
ale porota, v ktorej mal okrem Romana 
Grešáka, Kataríny Pratákovej a Jaroslava 
Moravčíka zastúpenie aj Žilinský večer-
ník, sa nakoniec rozhodla pre Simonu 
Mazúrovú a jej interpretáciu piesne od 
Kristíny: Jabĺčko. Na 2. mieste skončila 

Emma Tarabová, tretiu priečku obsadila 
Nela Pratáková.

„Myšlienka urobiť spevácku súťaž me-
dzi deťmi je pre mňa fascinujúca tým, že 
podporuje u detí túžbu nielen súťažiť, 
ale aj niečo tvoriť a na niečom usilovne 
pracovať. Klobúk dolu pred deťmi, orga-
nizátormi a všetkými, ktorí deti na súťaž 
pripravili,“ povedal známy choreograf, 
tanečník a predseda súťažnej poroty Ja-
roslav Moravčík.

Víťazka súťaže, druháčka Simona Ma-
zúrová, má osem rokov a nebolo to pre 
ňu prvé vystúpenie. „Na pódiu som stála 
už niekoľkokrát, kedy presne prvý raz, 
to si už nepamätám. Spevu sa venujem 
odmalička a radšej spievam moderné 
pesničky ako ľudové,“ prezradila Žilin-
skému večerníku malá víťazka súťaže. 
Okrem hry na gitare ju baví aj čítanie, bi-
cyklovanie a rada chodí aj do školy. Či sa 
bude spevu venovať aj v budúcnosti, ešte 
sama nevie. „Súťaž ma veľmi bavila, hoci 
som súperila s kamarátmi a spolužiak-
mi. Spočiatku som mala aj trošku trému, 
ale tá postupne opadla. Ak bude súťaž aj 
o rok, rada sa jej opäť zúčastním,“ prisľú-
bila Simona.

Cenu divákov, ktorí mohli takisto hla-
sovať za svoju malú spevácku hviezdu, si 
podelili Nela Pratáková a Nikola Hanu-
liaková. „K spevu ma priviedli rodičia, 
ktorí si pred dvomi rokmi založili skupi-
nu Parta. Spievanie a hudba  ma celkovo 
veľmi bavia a určite sa im chcem venovať 
do konca života,“ povedala Nela Pratá-
ková, ktorá sa venuje aj hre na husliach. 
Na pódiu okrem malých účinkujúcich 
vystúpili aj Malvína Kučerová, ktorá 
skončila na 2. mieste v prvom roční-
ku súťaže, sestry Klaudia, Diana a Zora 
Obertové so svojím tancom  a gitarové 
dievčenské duo Vox Supra. So svojou 

Strečno hľadá svoju hviezdu 2 choreografiou sa predviedol aj predseda 
poroty a nestarnúci bývalý člen SĽUK-u, 
Jaroslav Moravčík a piesňou sa odpre-
zentoval moderátor súťaže, spevák Ro-
man Nadányi. Prítomní diváci si prišli 
na svoje aj pri záverečnej bohatej tom-
bole.

Michal Kolárik, Roman Franek
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Klub slovenských turistov

UHLÍK StrečnoKlub slovenských turistov Uhlík Streč-
no sa po vlaňajšej úspešnej organizácii, 
rozhodol v pokračovaní preteku a pre-
chodu Malou Fatrou. Presvedčili sme sa, 
že pretek má všetky znaky na to, aby sa 
stal súčasťou kalendára minimálne slo-
venských ultrabehov, k čomu sa okrem 
trasy, parametrov a prírodného rázu ako 
základného predpokladu viaže ochota a 
profesijná zdatnosť celého tímu z radov 
svojich členov, dobrovoľníkov a podpo-
rovateľov.

Druhému ročníku, naplánovanému na 
22. júna 2019, predchádzalo množstvo 
aktivít, ktorých cieľom bolo nielen kva-
litatívne pripraviť Mašľu, ale tiež urobiť 
jej dostatočné promo na zabezpečenie 
účasti.

Tak sa dostala na stránky hiking.sk, 
beh.sk, trenujeme.sk a prostredníctvom 
regionálnej tlače i do povedomia žilin-
ského a susedných okresov, kde je množ-
stvo záujemcov o outdoorové aktivity 
tohto zamerania. Verejnosť bola tiež in-
formovaná v susedných obciach, kadiaľ 
pretek prechádza a plagáty informovali 
i na známych horských chatách v okolí.

Očakávanému záujmu však museli 
byť vytvorené dostatočné podmienky. 
A s dostatočným časovým predstihom. 
K ním patrili napr. aktualizácia stránky 
preteku, zabezpečenie spoluorganizáto-
rov, sponzorov, značenie trasy, určenie 
miest, obsadenia a vybavenia kontrol-
ných stanovíšť. A už sa iba spoliehať, že 
všetko pripravené klapne a počasie bude 
priaznivo naklonené.

Po vlaňajších skúsenostiach došlo iba 
k minimálnym úpravám v organizácii. 
Trasa v časti Jedľovina sa presmerovala 
na cyklotrasu do Kúrskej doliny a finiš 
preteku či prechodu sa viedol z Bašty do 
Strečna cez ulice:  Lesná, SNP a Sokolská 
k obecnému úradu. 

Zmeny boli hlavne kvôli lepšej orientá-
cii a tiež popularizácii akcie. Došlo k pre-
dĺženiu o cca 2 km, no dosiahla sa úplná 
dĺžka 50 km Mašle s dvoma identickými 
25 km slučkami a úhrnným prevýšením 
3000 m. Tiež sa upravil čas štartu kratšej 
25 km trate jednotne na 8,30 hod., aby aj 
pretekári v tejto kategórii mohli byť oce-
není a vytvoril sa vhodný, relatívne rov-
naký,  časový interval príchodu do cieľa 
obidvoch vzdialeností z organizačného a 
i zaujímavého  diváckeho pohľadu.

Na trase bolo spolu osem kontrolných 
stanovíšť a samozrejme zabezpečenie 
v priestore štartu a cieľa pri obecnom 
úrade. O pohybe a mieste výskytu štar-
tujúcich bola informovaná zo stanovíšť 
centrála v cieli prostredníctvom vlastnej 
aplikácie. Kontrolné stanovištia okrem 

tejto služby plnili hlavne účel občerstvo-
vacích staníc, kde si pretekári mali mož-
nosť  doplniť tekutiny a získať energiu z 
ovocia, potravín, výživových a energe-
tických doplnkov či zabezpečiť si dosta-
točnú prevenciu pred únavou a kŕčmi.

Na štart 22. júna o šiestej sa postavilo 
36 pretekárov na 50 km a o dve a pol ho-
diny neskôr vyštartovalo ďalších 78 pre-
tekárov na dvadsaťpäťku.

Dvojnásobný záujem oproti minulému 
roku svedčil o tom, že pretek má svoje 
parametre, kvalitu a stáva sa známym. 
Organizátori už môžu hovoriť o medzi-
národnej účasti, pretože štartovali nielen 
Slováci, ale aj Česi a tiež zástupca z fran-
cúzskej ambasády. A tiež o výraznom 
náraste kvality. 

Tá bola v tomto druhom ročníku vý-
razne potvrdená. Až nadštandardne. 
Veď zvládnuť 50 km za 5 hod. a 33 min., 
ako to dokázal Patrik Milata z ETOS 
Slovakia, zrejme nikto neočakával. Bol 
viac ako o pol hodinu lepší ako Tomáš 
Podpera na prvom ročníku, ktorý tu bol 
aj teraz, ale pre zdravotné problémy od-
stúpil. 

Neopomenuteľným faktorom je vý-
znamný záujem našich pretekárov, z kto-
rých sa mnohí neriadili Coubertinovým 
„Nie je dôležité zvíťaziť,ale zúčastniť sa“. 
Mali svoje ambície nielen v zvládnutí 
trasy, ale aj v jej čase či umiestnení. Zo 
strečnianskych reprezentantov Uhlíka, 
Vollejbalu, AK, OPS a Pltí sa postavilo 
na štart až  45 bežcov a diaľkoplazov. 
Mali svoje zastúpenie na oboch tratiach 
a vo všetkých kategóriách – muži a ženy 
do 40 rokov a nad 40 rokov. Podpísali sa 
i pod kvalitu. 

Máme aj  svojich víťazov a ďalších na 
pódiových miestach! Dvadsaťpäťku v 
kategórii do 40 rokov vyhral Martin 
Albrecht,  pretekajúci za Plte Strečno. 
Dobehol spolu s víťazom kategórie nad 
40 rokov Jaroslavom Taranom z Čierne-

ho. Obidvaja to zvládli pod tri hodiny, 
lebo  2:57 je úctyhodný čas rekreačného 
športovca. Jakub Slávik s časom 7:14 bol 
medzi mužmi do 40 rokov na 50 km trati 
na treťom mieste. Medzi ženami nad 40 
rokov bola najlepšia Alena Sokolovská z 
AK Strečno s časom 4:10. V tejto kategó-
rii bola tiež na treťom mieste Barbora 
Brandýska. Na delenom druhom mieste 
sa v kategórii ženy nad 40 rokov umiest-
nili Renáta Dvorská s Júliou Ďurčovou 
z KST Uhlík. Gratulujeme. Kompletné 
výsledky sú na stránke masla.strecno.eu

Druhý ročník Strečnianskej mašle je za 
nami. Všetko prebehlo podľa prianí a v 
maximálnej miere naplnilo očakávania.

Predsedovi KST Uhlík Strečno Duša-
novi Ďurčovi a jeho bezprostredným 
spoluorgaizátorom – Petrovi Obertovi 
a Róbertovi Dvorskému mohol padnúť 
kameň zo srdca. Takisto množstvu pria-
mo nemenovaných, ale osobne a tiež 
srdcom zaangažovaných členov klubu a 
ďalším, ktorí vnímajú ich prácu ako krok 
nielen v súlade s dobou, ale aj so sme-
rovaním obce na vytváranie podmienok 
pre všeobecný rozvoj človeka a vzťahu k 
hodnotám. Ďakujeme. Ich práca sa zrej-
me premietne i do budúcna. 

Dobrá zvesť sa šíri rýchlo a nielen pre-
tekári sa o to zaslúžia. Každý, kto absol-
voval preteky, bol maximálne spokojný a 
veríme, že dobré meno sa  dostane do uší 
i doteraz neznalým a o rok naše preteky 
opäť o kúsok narastú.

 Ing. Pavol Albrecht

Strečnianska mašľa 2019
Podporovatelia Strečnianskej mašle:

Obec Strečno • TU Reality
Lugera & Maklér • TT a.s.

Gefco Partners • Adam Sport
Zigo, pracovné oblečenie

Pizzeria Alžbetka • Janus nápoje
Penzión Irenka • Koliba Panoráma

PPRS Strečno
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 28. júna 2019 v náklade 300 ku-
sov.  
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

Dňa 23.6.2019 sa uskutočnil už 8.roč-
ník tohto žiackeho turnaja. Myšlienka a 
tradícia tohto turnaja je silná. Som rád, 
že partia nadšených rodičov a priateľov 
futbalu sa nezľakla výzvy usporiadať ten-
to turnaj. Patrí im veľká vďaka! 

Na turnaji sa zúčastnili štyri mužstvá: 
FK Strečno, 1.KŠK Žilina, TJ Zbyňov a 
minuloročný víťaz TJ Partizán Kunerad. 
Mladí futbalisti predvádzali výborné 
výkony a diváci ich odmeňovali po-
tleskom. Konečne sa nám podarilo po 
dlhej dobe tento turnaj vyhrať a putov-
ný pohár ostane na rok doma. Poradie 
na turnaji: 1. FK Strečno, 2. TJ Zbyňov, 
3. KŠK Žilina, 4. TJ Partizán Kunerad . 
Všetky zúčastnené družstvá boli odme-
nené pohármi a cenami v podobe špor-
tových tréningových pomôcok. Tak isto 
boli odmenení aj jednotlivci. Z každého 
družstva bol vyhlásený najlepší hráč. Z 
nášho družstva to bol Boris Oberta. Boli 
vyhlasovaní aj najlepší strelec, hráč a 
brankár turnaja. Tam sme mali od nás 
najlepšieho strelca Filipa Vereša.

Chcel by som sa poďakovať aj všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli či už finančne 

alebo materiálne: ZŠ SNP Strečno, TES 
Media, BUČKO BUS – p. Marek Buko-
vinský, OKY-HYDRAULIK – p. Milan 
Hacek, OPS Strečno, POTERY BB – p. 
Lukáš Bolibruch, p. Adam Klocáň, MA-
RIO BAR – p. Marián Šipčiak, JANUS 
NAPOJE – p. Ľuboslav Janus, p.Štefan 
Oberta, BOWLING CLUB, Rada Rodi-
čov pri ZŠ SNP Strečno, BISTRO LADIK 
– p. Michal Taraba, BUFET POD HRA-
DOM – p. Štefan Martinický, p. Honko, 
ĽH Parta.  

Za celý výťažok z tohto turnaja chceme 
pripraviť obom našim družstvám mlad-
ších aj starších žiakov nejakú odmenu 
(podľa výšky zisku) za celú sezónu. Ak 
by chcel ešte niekto prispieť na dob-
rú vec, ozvite sa mi. Zaslúžia si to, veď 
obidve družstvá skončili na peknom 
druhom mieste! My, rodičia, sme radi, 
že deti trávia zmysluplne svoj voľný čas 
a je jedno v akej súťaži hrajú. Ďakujeme 
trénerom Tomášovi Trpišovi a Vojtovi 
Obertovi za ich trpezlivosť.

Ešte raz by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí robili na tomto turnaji.

Peter Beháň

Memoriál Jarka Hanuljaka

Tak ako po minulé roky, tak aj tento 
rok sa v obecnej telocvični konal domá-
ci dievčenský (6.6.2019) aj chlapčenský 
(30.5.2019) volejbalový turnaj.

Naši chlapci (Boris Oberta, Sebastian 
Bačar, Jano Dudus, Michal Beháň, Matúš 
Belko, Šimon Srneček, Michal Cvacho, 
Jakub Beháň)  bojovali o pohár so žiak-
mi z Gymnázia J. Lettricha Martin a so 
žiakmi zo ZŠ A. Dubčeka Martin. Úro-
veň hosťujúcich družstiev bola tento rok 
naozaj veľmi vysoká a našim žiakom sa 
tak podarilo obsadiť 3. miesto. Víťazom 
sa stala ZŠ A. Dubčeka, keď vo finále po-
razila chlapcov z Gymnázia J. Lettricha 
2:1 na sety (v rozhodujúcom sete najtes-
nejším možným rozdielom 25:23).

Na dievčenskom turnaji sa tento rok 
predstavili 2 družstvá zo Strečna, volej-
balistky z Belej a dievčatá z Bilingválne-
ho gymnázia zo Sučian. Hneď v druhom 
zápase turnaja na seba narazili oba streč-
nianske tímy. Po neuveriteľne napína-
vom súboji napokon zvíťazili dievčatá 
(Natálka Obertová, Lujza Klocáňová, 
Nellka Hrbeková, Anetka Melová, Bron-
ka Tichá, Paťka Zrelicová, Mirka Trhan-
číková) z tímu Strečno 2, keď porazili 
Strečno 1 (Zorka Obertová, Monika 
Zaťurová, Simonka Sapietová, Anetka 
Škripková, Katka Fuňáková, Emma 
Troščáková, Peťa Honková, Dominika 
Sokolovská) 2:0 na sety (25:23,25:22). 
V poslednom zápase turnaja sa odohral 
súboj medzi tímom Strečno 2 a Gym-
náziom Sučany (v tomto tíme hrala aj 
naša bývalá hráčka a žiačka Anetka Be-
nedigová), kde sa rozhodovalo aj o cel-
kovom víťazovi tohto podujatia. Tento 
duel napokon lepšie zvládli naše domáce 
volejbalistky, ktoré vyhrali 2:1 na sety. A 
stali sa tak celkovými víťazkami. Diev-
čatá z tímu Strečno 1 obsadili konečné 
3. miesto. Všetkým mladým strečnian-
skym volejbalistom a volejbalistkám sr-
dečne gratulujeme.

Jaroslav Štefko

Domáce 
volejbalové 
turnaje

28. apríl bol dňom okrúhleho, už 35. 
ročníka  Behu oslobodenia obce Streč-
no. 145  pretekárov v desiatich kategó-
riách od žiakov až po tých nad 60 rokov 
sa vydalo na trať 5 km cezpoľného pre-
teku. Jubilejný ročník sa od predchádza-
júcich odlišoval systémom registrácie 
dobehu. Posledné dva boli zabezpečené 
systémom vratných čipov a tentoraz sa 
pristúpilo k jednorazovým štartovným 
číslam, ktoré čip už obsahovali. Zname-
ná to značné zjednodušenie registrácie i 
ukončenia preteku, keďže odpadá potre-
ba odoberania štartovných čísel i spätné-
ho vrátenia čipov. A pretekárovi ostane 
spomienka na jeho výkon.

Beh oslobodenia
Kolorit preteku je už daný a osvedčený. 

Miestna dychovka vytvára atmosféru, 
klub dôchodcov zabezpečuje občerstve-
nie a pracovníci OÚ, poslanci, SČK  a 
dobrovoľný požiarny zbor organizačnú 
a bezpečnostnú stránku akcie. A rovna-
ké to bolo i tentokrát. Príjemné počasie 
sa tiež podpísalo k zdarnému priebehu. 
Uzavrel sa teda ďalší ročník preteku k vý-
ročiu oslobodenia Strečna. To si okrem 
behu však už v doobedňajších hodinách 
uctili zástupcovia OÚ tradičným polo-
žením vencov a po slovách  vďaky z úst 
starostu i pietnou minútou ticha pri hro-
boch padlých na miestnom cintoríne a 
na Zvonici.                               P. Albrecht
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Od 1. júla má strečnianska farnosť 
nového kňaza. Prichádza k nám 

z Púchova. Mons. Michal Keblúšek po-
chádza z Bytče. Narodil sa 3. júla 1960 v 
Považskej Bystrici. Za kňaza bol vysväte-
ný v Nitre 24. júna 1984.

Jeho prvým pôsobiskom bola Žili-
na - mesto, kde slúžil ako kaplán od 1. 
júla 1984. 7. januára 1985 odchádza ako 
kaplán do farnosti Rajec.  Od 1. januá-
ra 1990 je v Rajci administrátorom. Od 
roku 2000 je nositeľom čestného titulu 
Monsignor. Pôsobí tu do 18. augusta 
2003,  kedy odchádza do farnosti Púchov 
za farára. 

Od roku 2005, až do odchodu z farnos-
ti, je dekanom Dekanátu Púchov. Púchov 
bol najdlhšie miestom jeho pastoračnej 
činnosti. Počas nej  okrem základného 
poslania vykonal tiež viacero investič-
ných počinov, ktorými zachovával, tvoril 
a zhodnocoval cirkevný majetok. K jeho 
dielam patrí  stavba filiálneho kostola v 
Streženiciach, generálna rekonštrukcia 
farského kostola, výstavba kaplnky a 
ďalšie.

Nový kňaz

Pokračovanie na 5. strane »

Tohtoročné jubileum si účastníci spo-
mienky na SNP uctili na vrchu Zvonica 
28. augusta.

Čakalo ich príjemné augustové poča-
sie. Organizáciu mali pod patronátoma-
ko zvyčajneVÚC Žilinský samosprávny 
kraj, oblastný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Žilinaa 
obec Strečno.

Pietny akt, na úvod ktorého viac ako 
dvadsať delegácií položilo vence k cen-
trálnej mohyle, pokračoval po hymnách 
Francúzskej a Slovenskej republiky prí-
hovormi starostu Strečna Dušana Šta-
dániho, chargé d´affairsFrancúzskej 
republiky na Slovenku PhilippaMorela, 
predsedníčky VÚC ŽSK Eriky Jurínovej 
a predsedu oblastného výboru organizá-
cie SZPBJuraja Drotára.Tento na záver 
v mene OV STPB okrem iných  ocenil 

Spomienkové oslavy 75. výročia SNP
za dlhoročnú spoluprácu a organizáciu 
spomienkových osláv i starostlivosť o 
pamätník tiež obec Strečno a starostu 
Dušana Štadániho Spomienkovým lis-
tom a pamätnou medailou.

Po ukončení boli všetci účastníci po-
zvaní starostom Strečna na spoločenské 
stretnutie do kultúrneho domu, ktoré po 
prípitku pokračovalo projekciou doku-
mentu spomienok posledného žijúceho 
francúzskeho bojovníka na Slovensku, 
pána RogeraNäela, ktorý bol z nich naj-
mladší a v decembri sa dožije 95 rokov. 

Oficiálny program 75. výročia SNP a 
spoločenské stretnutie síce skončili ne-
formálnymi rozhovormi účastníkov, no 
všetci boli následne pozvaní i na „Ľek-
várové“ hody, usporiadané už tradične v 
termíne osláv.

/pa/

Po úspešnom ukončení súťažných pre-
hliadok a vystúpení končiacich v júni si 
deti z folklórnej skupiny Hajovček a Ha-
jov veru neoddýchli. Už od marca 2019, 
keď sme dostali pozvania a zadania na 
letné  programy, vystúpenia, domáce a 
zahraničné festivaly, sme súčasne pra-
covali na  všetkých choreografiách a no-
vých programoch, čo je náročné. 

Leto začalo vystúpením na FF Kle-

Aktívne leto folklórnych skupín 
Hajovček a Hajov

novská rontouka v Klenovci- 30.6.2019- 
program Zo sveta o vysťahovalectve 
do Ameriky. Program bol uvedený v 
miestnom kostole po bohoslužbe, spolu 
s účinkujúcimi: FS Hornád, FS Podpoľa-
nec, Roman Malatinec, Veronika Mala-
tincová, FS Kriváň z Važca a FS Hajov.

FF Východná 2019 6. a 7.7. 2019 Or-
ganizátori festivalu nás oslovili na spo-

Pokračovanie na 6. strane »
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Vážené dámy, vážení páni, drahí pria-
telia,

je už dlhoročným rituálom, že sa stre-
távame v Strečne, aby sme vzdali úctu 
bojovníkom, ktorí sa v tomto krásnom 
Považskom regióne postavili postupu 
nacistických vojsk s odvahou a obetova-
ním.

Tento rok si ešte emotívnejšie pripo-
míname udalosti spred 75 rokov, kedy 
200 francúzskych bojovníkov po boku 
slovenských partizánov a ruských voja-
kov spojilo svoje sily v účasti na Sloven-
skom národnom povstaní v pluku Foch 
pod velením kapitána George Barazer de 
Lannurien, jednotky 1. Štefánikovej bri-
gády, ktorej velil Plk. Veličko. Generál de 
Gaulle sa o nich vyjadril, že tvorili úžas-
nú jednotu, ktorá vznikla z vôle utečen-
cov z nemeckých väzníc, aby sa zúčast-
nili na posledných bojoch, ktoré viedli k 
pádu nacistického režimu. 

Pripomíname si najväčšie odovzdanie 
sa 56  týchto Francúzov, ktorí padli po-
čas bojov a s úctou sa skláňame pri pa-
mätníku, ktorý chráni telesné pozostat-
ky 24 z nich, navždy odpočívajúcich  na 
tomto mieste. 

Vážené dámy, vážení páni, hoci kaž-
dodennosť nášho sveta je poznačená 
napätím, dnešná spomienka je našou 
povinnosťou, nás Francúzov, Slovákov, 
Európanov. A keby sme si aj nesplnili 
túto povinnosť, je tu niekto, kto nám to 

pripomína: RogerNaël, posledný žijúci 
z pluku Foch, v ktorom bojoval tu, na 
tomto území, hoci mal len 19 rokov.

Slovenská republika si v roku 2017 
dvojnásobne uctila môjho vlastenca, a to 
udelením najvyššieho vyznamenania pre 
cudzích štátnych príslušníkov, vojen-
ským Radom Bieleho dvojkríža. V tom 
istom roku ste Vy, vážené dámy, vážení 
páni, obyvatelia Strečna, z neho urobili 
čestného občana Vášho mesta. Rovnako 
ako my, je za to Slovensku mimoriadne 
zaviazaný.

Dnes 94-ročný RogerNaël si dokonale 
spomína na boje. Hovorí jednoduchými, 
ale významnými slovami: „V roku 1944 
som bol s mojimi kamarátmi priradený 
k brigáde plk. Veličku, ruského dôstojní-
ka. Boli sme mladí, nemali sme za sebou 
výcvik, museli sme sa všetko naučiť a 
hlavne narábať so zbraňami... A potom 
prišli Nemci so svojimi tankami, ktorým 
sme počas troch týždňov bránili prenik-
núť do Strečna, kde sa odohrávali prvé 
boje. Ale proti ťažkým tankom sme mali 
len protitankové pušky a protitankové 
delo, guľomety a jeden ťažký guľomet. 
Keď Nemci okupovali celé Slovensko...
Dostali sme sa k horám.. Život bol v do-
line, ale prežitie v horách. Pretože Nemci 
sa tam príliš neodvážili...Každý sme mali 
jednu prikrývku, vojenskú uniformu 
a jeden kabát...Veľmi dobre nás prijali 
obyvatelia a dedinčania, ktorí tiež ris-

kovali život, keď nám nosili jedlo. Takže 
takto sme prežili“.

Pri príležitosti tohto 75. výročia Slo-
venského národného povstania, ktoré-
ho bol svedkom a aktérom, vám chcel 
sprostredkovane poslať tento priateľský a 
bratský odkaz: „Chcel by som poďakovať 
všetkým Slovákom za to, že nám počas 
vojny tak veľmi pomáhali. Chcem vzdať 
úctu aj sovietskym výsadkárom, sloven-
ským vojakom, ktorí zostali po našom 
boku, a svojim kamarátom, ktorí tu padli 
v roku 1944.“ 

Vážené dámy, vážení páni, Francúz-
sko je šťastné, že môže počítať s týmito 
hrdinami, s ich jedinečnými životnými 
cestami, hrdinami,  ktorí prispeli k vy-
tvoreniu pevných väzieb našich krajín, 
ako napríklad generál Milan Rastislav 
Štefánik, ktorého sté výročie úmrtia si v 
tomto roku pripomíname. 

Partneri, spojenci, priatelia, osudy 
Francúzska a Slovenska sa už viac ako 
storočie pretínajú, roztínajú a znovu 
spájajú v európskom projekte. Francúz-
ski bojovníci pri Strečne a všetci hrdi-
novia, ktorí sa zúčastnili na Slovenskom 
národnom povstaní, sú v tomto ohľade 
zdrojom inšpirácie pre dnešnú Európu, 
ktorá sa zmieta v  neistote a spochybňo-
vaní. Nech je večne živá ich pamiatka, 
aby sme aj zajtra mohli zvolať:  Nech žije 
Slovensko, nech žije Francúzsko, nech 
žije Európa!

Príhovor charge d´ affairs Francúzskej republiky Philippa Morela

Vážená pani predsedníčka ŽSK, váže-
ní zástupcovia veľvyslanectiev, poslan-
ci NR SR, zástupcovia združení, vážení 
občania,

vítam Vás v Strečne, na pamätníku, 
ktorý je tu umiestnený na pamiat-
ku Francúzov, ktorí práve  v tomto 
priestore prvýkrát prejavili svojho bo-
jového ducha a odhodlanie postaviť sa 
nepriateľovi.

Je to už 75 rokov. Čas, ktorý umožnil 
dožiť sa tohoto výročia už iba jednému 
bojovníkovi zo skupiny kpt. de Lannu-
riena. Pána Näela, ktorý žije v regióne 
svojho veliteľa – v Bretónsku, takto na 
diaľku pozdravujem a vyjadrujem mu 
tak ako i ostatným padlým a nežijúcim 
hlbokú úctu a vďaku.

Tento rok je rokom aj ďalších výročí, 
ktoré nás spájajú s Francúzskom.

100 rokov od smrti generála Milana 
Rastislava Štefánika sme si pripomenu-
li v máji. Je to mimoriadna osobnosť, 
ktoré prepojila naše národy a bola spo-
lutvorcom tiež česko – slovenskej vzá-
jomnosti.

Príhovor starostu obce Strečno Dušana Štadániho

V novembri bude 30 rokov od ďal-
šieho medzníka v našej histórii. Nežná 
revolúcia otvorila cestu slobode a de-
mokracii a následne sme sa mohli spo-
jiť s Francúzskom ale opäť i s Českou 
republikou v zväzku Európska únia.

Sú to všetko udalosti, ktoré tvorili 
stavebné kamene našej súčasnosti. Sú-
časnosti, ktorej hodnotu si však často-
krát nevieme vážiť, či uvedomiť. Dôvo-
dom je zrejme časový interval a nové 
generácie už nevnímajú obete, ktoré 
dnešnému mieru  a dostatku predchá-
dzali. Je to však i nezáujem a nedo-
statočná reflexia hrozieb, ktoré reálne 
existujú a zakaždým na tomto mieste 
odznievajú. 

Som rád, že Strečno má symbol, ktorý 
je stále a zakaždým mementom udalos-
tí, z ktorých povstala naša prítomnosť 
a ešte raz vítam všetkých, s ktorými si 
tu dnes opäť pripomíname hrdinstvo 
Francúzov, ktorí  napriek svojmu mla-
dému veku i predpokladaným obetiam 
neváhali bojovať i za našu slobodu.

Česť ich pamiatke!

13. 6. naplnili Anton Kadaši a Elena, 
rod. Kubičková 50 rokov spoločného 
života. K zlatej svadbe im v mene obce 
prišli zaželať veľa zdravia a ešte dlhý 
spoločný život starosta Dušan Štadáni 
so svojou zástupkyňou Beátou Badiban-
govou. K ich prianiam a prianiam detí, 
najbližších príbuzných a známych sa pri-
pája tiež redakcia obecných novín.      /r/

Zlatá svadba
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Pozemkové úpravy – 
rozdeľovací plán

Pozemkovým a lesným odborom 
Okresného úradu Žilina doručený obci 
Strečno Rozdeľovací plán (RP), spra-
covaný pre lokalitu Kamenné v rámci 
jednoduchých pozemkových úprav.

Obsahom RP Strečno je písomná 
časť – register nového stavu a grafická 
časť – umiestnenie nových pozemkov 
(zákres parciel, zákres hranice obvodu 
projektu jednoduchých pozemkových 
úprav a zákres nadzemných vedení).

RP Strečno – Kamenné je zverejnený 
na 30 dní v obci Strečno. V zmysle §13 
odst. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o po-
zemkových úpravách je možné proti 
RP Strečno – Kamenné podať písomné 
námietky Okresnému úradu – pozem-
kovému a lesnému odboru, Vysoko-
školákov  8556/33B, Žilina do 30 dní 
odo dňa zverejnenia – 22. august 2019.   

 /r/

Doteraz využívané kompostovisko pri 
novom cintoríne je zakázané používať 
kvôli nepriaznivým dôsledkom na kva-
litu životného prostredia v jeho okolí a  z 
dôvodu náhrady jeho funkcie sprevádz-
kovaním zberného dvora.

Zberný dvor Strečno umožňuje vyvá-
žať biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad (BRKO)do kontajnerov, resp. na 
plochy na to určené. Občania tu môžu 
počas pracovných hodín zberného 
dvora priviesť BRKO z domácností a 
zodpovedný pracovník ich usmerní na 
umiestnenie. Kompostovateľné zložky 
budú ukladané do kontajnerov a drevitá 
hmota bude následne spracovávaná na 
štiepku a spaľovaná v kotolni na bioma-
su.BRKO je taktiež možné riešiť formou 
uskladňovania do kompostérov, ktoré 
občania dostali do domácností v rámci 
projektu.

Pod biologicky rozložiteľným odpa-

Od júna t.r. je Zberný dvor Strečno 
organizačne plne zabezpečený. Účelo-
vo získané a investované prostriedky sa 
premietli do jeho výstavby, technického 
i technologického vybavenia. Pracovný 
režim,  vyčlenení pracovníci, zodpove-

Zberný dvor plnohodnotne plní svoje určenie
dajúce priestranstvo a kontajnerový sys-
tém umožňujú účelne a účelovo triediť 
odpad z domácností a spolu so zodpo-
vedným prístupom každého občana pri-
spievať k eliminácii dopadov na životné 
prostredie. 

Zákaz vývozu biologicky rozložiteľného odpadu k novému cintorínu
dom sa predovšetkým myslí pokosená 
tráva, drobná drevitá hmota, burina, na-
hnité ovocie a zelenina zo záhrad a od-
pad z domácností (šupky a pod.).

Kompostéry sú pre každú 
domácnosť

Od decembra 2018, kedy bolo nado-
budnutých  z projektu Podpora pred-
chádzania vzniku BRKO na území obce 
Strečno, podaného v rámci operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
822 ks veľkokapacitných (1050 lt) kom-
postérov, si ich doteraz vyzdvihlo cca 70 
% domácností. Využívali ich už počas 
tohtoročného vegetačného obdobia.

Kompostéry sú bezplatne prideľované 
a určené do každej domácnosti so zák-
ladným zámerom eliminovať záťaž ži-
votného prostredia, budovanie skládok, 
ale predovšetkým znovuvyužiť biologic-
ky rozložiteľný odpad vo forme humusu.

Obecný úrad Strečno preto vyzýva 
všetky domácnosti, ktoré si ešte kom-
postér nevyzdvihli, že je to možné počas 
úradných hodín OÚ alebo počas pracov-
nej doby na zbernom dvore.              /pa/
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Sviatosť kňazstva, alebo Sviatosť po-
svätenia kňazstva, najnovšie Svia-

tosť posvätného stavu,  je jedna zo sied-
mich sviatostí katolíckej cirkvi. Kedysi 
bola nazývaná v slovenčine „sviatosť 
kňazstva“, avšak slovenský preklad  Ka-
techizmu Katolíckej cirkvi uprednostnil 
názov sviatosti ako Sviatosť posvätného 
stavu. Latinsky sa nazýva: sacramentum 
ordinis, teda sviatosť vysviacky. Služob-
né kňazstvo ustanovil Ježiš Kristus pri 
Poslednej večeri, keď premenil chlieb a 
víno slovami: „Toto je moje telo... toto 
je moja krv... toto robte na moju pa-
miatku!“ Ježiš Kristus prikazuje apošto-
lom robiť to isté, čo robil on, premieňať 
chlieb a víno na Telo a Krv Ježiša Krista, 
čo patrí aj k samotnej podstate kňazskej 
moci. Celú svoju náuku, ktorú prijal od 
Otca a časť svojej božskej moci odo-
vzdal Ježiš Kristus svojim apoštolom na 
čele s Petrom. Dal im poverenie hlásať 
túto náuku a vysluhovať sviatosti až do 
konca sveta a po celom svete. Apoštoli 
neskôr ustanovili podľa príkladu Ježiša 
Krista zodpovedných ľudí, aby pokra-
čovali v ich činnosti. 

Pôvod novozákonného, novodobého 
kňazstva nájdeme v Starom zákone už 
na prvých stránkach Písma, keď čítame 
o prvých obetách Bohu. Obetu prináša-
li už synovia Adama a Evy. Ďalej obe-
ta Noeho, ktorý ju priniesol s rodinou 
Bohu ako poďakovanie po potope na 
hore Ararat. Potom nasledovali obety 
Abraháma a záhadného salemského 
kráľa a kňaza pravého Boha Melchize-
decha, ktorý prvýkrát obetoval chlieb a 
víno a ďalšie iné obety prorokov a krá-
ľov. V tých časoch bol kráľ alebo faraón 
zároveň aj najvyšším kňazom, niekde aj 
bohom. Prvým veľkňazom boha Izraela 
bol z božej vôle určený Mojžišov brat 
Aron. Potom túto hodnosť dedili syno-
via z jeho rodu, celý rod Léviho bol ur-
čený na Pánovu službu (knihy Levitikus 
a Numeri). Celý rad pokolení veľkňazov 
a kňazov smeruje zo starozákonných 
dejín k jedinému veľkňazovi, k Ježišovi 
Kristovi. Z prvotnej Cirkvi sa zachovali 
niektoré označenia spolupracovníkov 
apoštolov aj keď už neznamenajú dnes 
to isté. Tieto služby sú známe z Jáno-
vých a Pavlových cirkví. (Sk 14, 23; 1 
Tím 3, 1; Sk 20, 17; Tít 1, 5-7; Jak 5, 14). 
V Didaché sa hovorí o miestnych nosi-
teľoch úradu - biskupoch a diakonoch, 
ktorí boli vyvolení cirkevnou obcou. V 
liste Klimenta Rímskeho Korinťanom 
z konca 1. storočia sa píše o kolégiu 
presbyterov, ktorí majú úlohu „episko-
pie“, dozoru, nad ktorými má najvyšší 
dozor apoštol vo Filipách. Sv. Ignác z 
Antiochie vo svojich listoch píše, že: „v 
biskupovi pôsobí Kristus“. Biskup ne-

líši od všeobecného kňazstva, laického 
stavu, osobitnou sviatosťou posvätného 
stavu. Vo sviatosti posvätného stavu, 
kňazstva rozlišujeme tri stupne: 1. dia-
kon - je podriadený presbyterom a bis-
kupovi. Diakoni sú pomocníci biskupa 
a kňazov. Majú moc ohlasovať Evanje-
lium, udeľovať sviatosť krstu, požehná-
vať manželstvá a sláviť liturgiu bez mož-
nosti slávenia svätej omše (t.j. nemôžu 
slúžiť bohoslužbu obety), tiež nemôžu 
vysluhovať sviatosť zmierenia a svia-
tosť pomazania chorých. 2. presbyter 
- (kňaz)gr. presbyteros: starší, v latin-
čine sa používa aj termín sacerdos, t. j. 
„svätý, ktorého si povolal/pomazal Pán“ 
má moc sláviť Eucharistiu a vysluhovať 
všetky sviatosti s výnimkou manželstva 
(ktoré si vysluhujú manželia) a kňaz-
stva. Svoju službu vykonáva podriadený 
biskupovi,  ktorý zvolením Cirkvi zod-
povedá za náboženský život na určitom 
území v presne určenej skupine ľudí. 3. 
episkop - (biskup),gr. episkopos: do-
zorca, vysviackou sa mu udeľuje plnosť 
kňazstva. Okrem poslania posväcovať a 
vysluhovať aj sviatosť kňazstva je biskup 
poverený aj poslaním učiť a spravovať. 
Je nástupcom apoštolov. Diakon je usta-
novený na službu, kňaz a biskup majú 
služobné kňazstvo. Okrem týchto stup-
ňov kňazstva v Cirkvi poznáme aj práv-
ne (úradné) hodnosti, ktoré sú kňazom 
udeľované: farár - kňaz, ktorý sa má 
starať o duchovnú správu farnosti, kap-
lán - pomocník farára, pomáha farárovi 
v rámci pastorácie vo farnosti, dekan 
- spravuje dekanát, ktorý tvorí viacero 
farností, arcibiskup - správca viacerých 
diecéz a tituly čestnej hierarchie: kano-
nik, monsignor, prelát, kardinál. Kardi-
náli majú možnosť zúčastňovať sa voľby 
pápeža.

Kňazstvo je sviatosť, ktorou Ježiš ude-
ľuje svoju kňazskú moc a dáva potrebnú 

milosť k tomuto úradu. Ježiš Kristus je 
pravý a večný kňaz. Vykonáva kňaz-
ský úrad a poslanie. Je prostredníkom 
medzi Bohom a ľuďmi. Aby mohol ne-
pretržite pokračovať vo svojej kňazskej 
službe aj po odchode do neba, ustano-
vil sviatosť kňazstva. Ňou prepožičiava 
svoju kňazskú moc kňazom. Pomocou 
nich ako živých nástrojov je prítomný 
v Cirkvi a stále pokračuje v kňazskom 
poslaní. Kňazstvo je prostrednícka služ-
ba medzi Bohom a ľuďmi. Je to služba 
na poučovanie a po¬sväcovanie ľudí v 
Cirkvi. Kňazom sa môže stať iba muž, 
ktorého Boh povoláva k tejto posvätnej 
službe. Príprava na kňazstvo sa usku-
točňuje štúdiom posvätnej teológie 
a výchovou v kňazskom seminári. Je 
spoloč¬nou starosťou celej Cirkvi. Za 
kňazské povolania sa pravidelne mod-
líme a napomáhame ich rozvoj. Sviatosť 
kňazstva udeľuje biskup vkladaním rúk 
a modlitbou pri kňazskej vysviacke. 
Sviatosť kňazstva udeľuje kňazskú moc, 
Božiu milosť a nezmazateľný znak, kto-
rý spôsobuje, že kňaz je kňazom naveky. 

  Poslaním kňaza je hlásať Evanjelium, 
prinášať obetu svätej omše, vysluhovať 
sviatosti, viesť veriacich k bohumilému 
životu na zemi a k spáse vo večnosti. 
Pán Ježiš sám seba označil za Dobrého 
Pastiera (Jn 10,1-18), ktorý pozná svo-
je ovce a vedie ich do svojho ovčinca. 
Každý kňaz je tiež poslaný k určitému 
spoločenstvu ľudí, o ktorých sa má sta-
rať po duchovnej stránke ako pastier 
o svoje stádo. Za toto svoje zverené 
spoločenstvo ľudí je zodpovedný pred 
Bohom a zároveň je oprávnený, aby 
im on vysluhoval sviatosti a duchovne 
ich viedol. Každý kňaz je teda pastier, 
ktorý ukazuje cestu k Bohu. Kňaz má  
obrovskú zodpovednosť za duše ľudí, 
ktoré mu boli zverené do opatery. Do 
svojho povolania musí vložiť seba sa-
mého, čiže darovať seba samého. Mal 
by využívať všetky svoje dary, aby bol 
dobrým pastierom, nestratil ani jednu 
ovečku, ale naopak, aby ich čím viacej 
utekalo za ním. To však neznamená, že 
len kňaz má zodpovednosť, ale aj kaž-
dý z nás. Našou úlohou je modliť sa za 
svojich kňazov, aby ich vždy viedol Boží 
Duch a aby vždy plnili Božiu vôľu, lebo 
len vtedy budú skutočne dobrými kňaz-
mi. Veď my všetci tvoríme Cirkev, preto 
by nám to nemalo byť ľahostajné. Kaž-
dý svojou troškou môže prispieť a spolu 
môžeme niečo dokázať. Na prvý pohľad 
sa zdá, že byť kňazom je taká rutina, 
každý deň len spovedať, slúžiť liturgiu a 
všetky iné povinnosti súvisiace s týmto 
povolaním. Určite kňazská cesta nie je 
práve tá najľahšia. Kňaz je človek ako 
každý iný. A predsa, keď sa stáva kňa-

Sviatosť 
posvätného 

stavu
- kňazstva

garantuje len jednotu, ale aj tradíciu a 
kontinuitu s prvotnou cirkvou. Jasne je 
v nich vyjadrená trojstupňovitosť cir-
kevného úradu:  episkopát, presbyterát 
a diakonát.Kňaz sa stáva nie sluhom, ale 
služobníkom Božieho ľudu.

  Služobné kňazstvo  (stav), sviatostné, 
čiže hierarchické kňazstvo sa podstatne 

:
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zom, už nepatrí sebe, ani určitej skupi-
ne ľudí. Má všetkých a zároveň nikoho. 
Je medzi všetkými a napriek tomu sám. 
Tento posvätný stav je jeho radosťou aj 
odriekaním. Je to človek, ktorý je váže-
nou osobou, no zároveň osobou najviac 
posudzovanou a osočovanou. Kňazský 
život je úžasnou formou kresťanského 
života. Boh miluje človeka a preto má 
pre neho pripravenú vždy len tú naj-
lepšiu cestu. Každého z nás volá práve 
tam, kde nám bude najlepšie, preto by 
bola škoda, keby sme nejakou neopatr-
nosťou prepočuli jeho hlas. Pre nás,  pre 
celú Cirkev je najlepšie keď na tú Božiu 
lásku odpovieme aj my láskou a každé 
jeho pozvanie prijmeme ako najväčší 
dar.

Mons. František Tondra napísal: 
„Hneď na začiatku treba povedať, že 
kňazstvo ako vec, ktorá nie je z tohto 
sveta, sa nedá vyčerpávajúco vysloviť 
ľudskými slovami, lebo tie vznikli na 
základe vecí toho zmyslami vnímateľ-
ného sveta. Aj abstraktné pojmy sú len 
odrazom pozorovateľných relácií týchto 
viditeľných vecí. Kňazstvo patrí do Bo-
žieho kráľovstva, ktoré na svet priniesol 
Kristus. Je to dar a zároveň úloha starať 
sa o toto Božie kráľovstvo tu na zemi. 
Iný výraz na Božie kráľovstvo je spása. 
Tú nevnímame iba v posmrtnom ži-
vote. Keď si pripomenieme prívlastky 
tohto kráľovstva, ako ich spomíname 
v omšovej prefácii na Slávnosť Krista 
Kráľa, hneď zbadáme, že ide o nás tu na 
zemi. Je to kráľovstvo pravdy a života, 
svätosti a milosti, spravodlivosti, lásky a 
pokoja. Keby sa tieto prívlastky naplno 
realizovali v spoločnosti, o koľko krajší 
by bol náš život na zemi. Aj to patrí do 
pojmu spása, ktorú nám Kristus ponú-
ka. Spása je záchrana človeka a celého 
ľudstva vo všetkých jeho dimenziách, 
pozemskej i večnej. Kňazský život je 
dnes viac ohrozený ako v minulosti. Ro-
bia to na prvom mieste vizuálne médiá, 
ktoré prezentujú konzumný život v jeho 
najširších rozmeroch. Sex sa predsta-
vuje v jeho úplnej nahote, pudovosti a 
nezodpovednosti. Aj kňaz je len človek, 
a ak si denne neuvedomuje svoje posla-
nie, ľahko môže podľahnúť. Kňaz je pre 
ľudí, musí byť s nimi v kontakte. Musí 
mať rád deti, mládež, rodiny i chorých a 
starých ľudí. Všetkým musí byť otcom. 
Nesmú ho opustiť ideály. V opačnom 
prípade sa alebo uzavrie, alebo prispô-
sobí trendu doby. Aj svojim životom, 
aj činnosťou musí byť prorokom doby, 
ktorý ľudu tlmočí Boží hlas. Niekedy sa 
stretne aj s neporozumením, ale to ho 
nesmie odradiť. Ani Pána Ježiša nepo-
čúvali všetci.“

AM
:

Významnú pozornosť venoval  tiež 
deťom a mládeži formou podpory cir-
kevnej materskej a základnej školy a  du-
chovnej podpore a príprave na sviatosti 
nielen im, ale tiež i zamestnancov  týchto 
zariadení.

Do Strečna prichádza krátko pred 
dovŕšením 59. roku života. Titul jeho 
zbierky homílií „Božie slovo pýta kaž-
dé srdce“ je tiež krédom jeho životného 
poslania. Aj u nás chce pôsobiť pri jeho 
napĺňaní. Keď mal k nám prísť, práve za-
zrel v televízii reláciu o obnove činnosti 
kompy, ktorá preváža cez rieku na druhý 
breh.  Bol to pre neho symbol, pretože i 
on, ako hovorí,  nás chce viesť z brehu 
pozemského života na breh večnej bla-
ženosti.

/pa/

Nový kňaz
»  Dokončenie z 1. strany

Za Zdzisławom Bylokom

13. augusta 2019 zomrel Zdzisław 
Bylok (1950-2019), starosta našej 
partnerskej poľskej obce Jaworze v 
rokoch 2002 – 2014. Bolo to práve 
obdobie, keď začínal svoju činnosť 
Euroregión Beskydy, cezhraničné 
partnerské zoskupenie prihranič-
ných susedských regiónov Poľska, 
Českej a Slovenskej republiky. Bol 
nielen jeho iniciátorom ale od pr-
vopočiatku tohto zväzku i aktív-
nym členom predsedníctva. Práve 
Strečno patrilo a stále patrí medzi 
hlavných partnerov obce Jaworze 
v tejto cezhraničnej spolupráci. 
Pán Zdzisław Bylok bol zakaždým 
ústretový k všetkým zámerom 
a vďaka nemu sme zrealizovali 
množstvo spoločných projektov, 
ktorých reálne výsledky možno u 
nás vidieť takpovediac na každom 
kroku. 
Pred nástupom do funkcie sta-
rostu bol kapitánom a navigáto-
rom lodí po svetových moriach a 
oceánoch. To bola devíza, ktorá 
sa premietala do práce v rodnom 
Jaworze. No boli to nielen jeho 
skúsenosti a rozhľad, ale predo-
všetkým ochota a ľudskosť, ako 
uvádza s vďakou starosta Strečna 
vo svojej kondolencii.
Posledná rozlúčka so Zdzisławom 
Bylokom bola 16. augusta v Ja-
sienici – susednej obci Jaworze. 
Za Euroregión sa prišli rozlúčiť 
viacerí starostovia a spolupra-
covníci z Čiech a Slovenska. Od 
nás sa rozlúčky zúčastnil bývalý 
starosta Alfonz Klocáň, s ktorým 
boli súčinní od začiatku práce Eu-
roregiónu a Pavol Albrecht, ktorý 
projekty s Jaworze pripravoval a 
koordinoval.  
Česť jeho pamiatke!

Dlhoročné snahy o zabezpečenie ban-
komatu v obci neprinášali efekt. Všet-
ky oslovené bankové inštitúcie dôvodili 
nedostatočnou lokálnou kapacitou a 
potrebou a požiadavkami výberu hoto-
vosti týmto dnes všeobecne používaných 
systémom. Argumenty samosprávy pou-
kazujúce na návštevnosť či ekonomický 
potenciál neboli akceptované. Pritom 
nielen občania, ale i turisti či záujemco-
via o služby u nás, by túto službu uvítali, 
či ju ako samozrejmosť očakávajú.

Až v priebehu tohto roku sa začali javiť 
reálne snahy o umiestnenie bankomatu 
pri jednaní s firmou EuronetServices 
Slovakia, spol. s r.o. Obec Strečno ako 
partner sa zaviazala vytvoriť a sieťovo 
napojiť miesto inštalácie. Vzhľadom na 
potreby a možnosti bola na tento účel 
zvolená Turisticko- informačná kance-
lária. Bankomat bude umiestnený v jej 
vonkajšom priestore a bude funkčný bez 
časového obmedzenia. V tomto čase po 
príprave miesta už očakávame priamu 
inštaláciu a sfunkčnenie tohto druhu 
bankovej služby.                                          /pa/

Inštalácia bankomatu
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luprácu do spoločného programu pod 
Názvom  „Na ďalekú cestu“. Program 
bol zameraný na cesty ľudí po vode, 
na vozoch, na pltiach, autobusom, na 
bicykloch, za robotou, za zábavou, na 
sväté púte. Na pódiu sme vystupovali  
spolu s FS Železiar z Košíc, FS Podpoľa-
nec z Detvy, SS Škrupinkári z Trenčína, 
SS Vranky z Nitry. Do programu sme 
prispeli cestou na plti, cestou strečnian-
skychMariánok na sv.púť do Višňového 
a nakoniec aj veľmi veselým vstupom: 
cestovanie detí školským autobusom na 
výlet. Celý program bol kladne ohodno-
tený nielen obecenstvom, ale aj samot-
nými organizátormi. Bude sa opakovať 
na ďalších folklórnych festivaloch. Verí-
me, že sa objaví aj v RTVS v rámci reprí-
zy. Cestu detí školským autobusom isto 
zaradíme do programu Tradície v srdci. 
Ďakujeme našim informátorom: man-
želom Márii a Antonovi Klocáňovcom, 
Emílii Kadašiovej, Speváckej skupine  
Jesienka, Otílii Kadašiovej za námety a 
piesne.  

V nedeľu 7.7.2019 odznel opäť v evan-
jelickom kostole vo Východnej program 
„Zo sveta“ o vysťahovalectve do Ame-
riky. Hneď po programe na požiadanie 
návštevníkov sv. omše odzneli ešte jeho 
časti v druhom katolíckom kostole v 
obci. 

Natáčanie relácie  Studnička rádio Regi-
na 24.7.2019. Po obci Strečno, Nezbud-
ská Lúčka sme navštívili novovystavanú 
obec Mojšova Lúčka so zámerom nahrať 
a dochovať spomienky pamätníkov na 
starú už zatopenú Mojšovu Lúčku. Re-
lácia odoznie 29.9.2019 o 15:05 v rádiu 
Regina.

FF Podroháčske folklórne  slávnosti v 
Zuberci 4.8.2019. Krásna nedeľa v krás-
nom prostredí oravských hôr. Program 
zameraný na pltníctvo na Váhu. 

Počas leta ďalej pokračovali nácviky 
a aktívna príprava HAJOVčeka. A celý 
august patril ručným prácam- vyšívaniu 
krojov a príprave na medzinárodný fes-
tival.

22.-27.8.2019  MFF v Bulharskom mes-
tečku Aheloy. Pozvanie prišlo od medzi-
národnej folklórnej asociácie v spolu-
práci s MK v Bulharsku. Pozvaní bolo 
viac a do viacerých krajín. No nakoľko 
máme vo svojich radoch študentov vy-
sokoškolákov, museli sme prihliadať 
na študijný kalendár a na ich skúškové 
obdobia. Termínovo vyšlo Bulharsko, a 
tak sme opäť  vycestovali na Balkán, kto-
rý je folklórom bohatý a má čo ponúk-
nuť aj folklórnym súborom z ostatných 
krajín. Bulharsko nám prinieslo nielen 

úspešnú účasť na súťažnom festivale, 3 
vystúpenia v meste Pomorie a Aheloy, 
ale aj možnosť spoznávať pamiatky Une-
sco- Nesebar a kúpať sa v mori. Ostatné 
spoločné aktivity utužili kolektív, ale aj 
rodičov. Domov sme sa vrátili zdraví a 
spokojní. A to nás čaká už práca na pro-
jekte Folklór- duša Slovenska /FPU. Jeho  
výstupy budete mať možnosť sledovať.  

»  Dokončenie z 1. strany

Aktívne leto folklórnych skupín Hajovček a Hajov

Vystúpenia v Aheloy, Bulharsko

Od septembra otvárame prípravku 
Hajovčeka a do radov mládeže a do-
spelých môžu vstúpiť tiež záujemcovia 
/min.13r./.  Pre bližšie informácie nás 
nájdete v utorok od 17:00hod. v KD 
Strečno. Kontakt 0903 893 008

Ďakujeme za podporu OZ Hajov, rodi-
čom, OU Strečno, Nadácii Spoločne pre 
región.

Výšívanie tradičných strečnianských výšiviek v rámci projektu
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V marci 2019 vydalo MK SR mimo-
riadnu výzvu č.1/2019 na predkla-

danie žiadostí a projektov.  Táto mimo-
riadna výzva MKSR slúži  na podporu  
folklórnych skupín a súborov a individu-
álnych ľudových umelcov a tvorcov.  Má 
pomôcť čo najširšej skupine ľudí, ktorí 
svoj čas a energiu venujú slovenským 
tradíciám.

Občianske združenie Hajov poda-
lo projekt pod názvom  „Duša je vždy 
mladá“, ktorý bol úspešný a podporený  
Fondom na podporu umenia, čomu sa 
tešíme.

Nosným prvkom projektu je výskum 
v obci Strečno a v blízkom okolí so zá-
merom spojiť generácie v aktívnom po-
čúvaní - na posiedkach. Odzneli a ešte 
odznejú spomienky staršej generácie na 
mladosť a voľnočasové aktivity mládeže 
v dobách minulých, keď ľud bol tvorivý 
a žil v cykle roka a v dedinskom spolo-
čenstve. Výsledky výskumu budú pod-
kladom na prípravu programu Tradície 
v srdci 2020. Mal by priniesť poznanie a 
porovnanie  života mládeže vtedy a dnes. 

klórnych skupín Hajovček a Hajov v 
školiacom stredisku, komplexná drama-
turgická príprava programu s hosťami, 
ako aj vytvorenie a prevádzka web strán-
ky OZ Hajov a folklórnych skupín. Pro-
stredníctvom nej sa dozviete priebežne  
o napĺňaní projektu. O ostatných výstu-
poch projektu Vás budeme pribežne in-
formovať aj na sociálnych sieťach. 

OZ Hajov svojimi cieľmi neustále pra-
cuje na uchovávaní nášho dedičstva. Aj 
projekty FPU ako „Na lavičke“, „Na hoj-
dačke s deťmi“, „Tradície v srdci“, alebo 
„Duša je vždy mladá“ prinesú osoh celej 
dedine a ľuďom , ktorí si ctia svoje ro-
disko a chcú uchovať jeho krásne frag-
menty.

Preto Vás prosíme, ak chcete pomôcť 
s výskumom v obci, veľmi nám pomô-
žu staré dobové fotografie. Tie môžete 
spolu s krátkym popisom priniesť alebo 
odfotiť, naskenovať a poslať na adresu 
OZ Hajovhajovstrecno@gmail.com. Isto 
nám pomôžu skladať kaleidoskop nášho 
krásneho Strečna. Ďakujeme Vám.

OzHajov a projekt FPU  
„Folklór- duša Slovenska“

V júni roku 2015 vznikla v spolupráci 
s etnologičkou p. Andreou Jágerovoua 
rádiom Regina Banská Bystrica relácia o 
Strečne so zámerom nahrať a dochovať 
spomienky pamätníkovna našu obec.  
Priniesla krásny pohľad na život ľudí v 
obci v spojitosti s rybolovom na rieke 
Váh. A keďže všetky susedné obce mali 
vplyv aj na náš život, v septembri 2018 
vznikla druhá relácia , v ktorej sme sa 
zamerali na susednú obec Nezbudská 
Lúčka. Živilo ju pastierstvo a pltníctvo 
a naše susedské vzťahy boli veľmi silné. 
V tomto roku sme odhalili spomienky aj 
na starú zatopenú Mojšovu Lúčku. Dedi-
na bola po dlhoročnej stavebnej uzávere 
cca od roku 1952 zatopená a  v roku 1997 
boli ľudia presídlení do nových domov v 
novej Mojšovej Lúčke.  

Bolo krásne počúvať spomienky pa-
mätníkov na detstvo detí pri Váhu.  Pa-
senie dobytka, školské časy, kúpanievo 
Váhu, korčuľovanie, sánkovanie. Mládež 
sa stretala na ihrisku alebo v kultúrnom 
dome na čaji o piatej. Na ten chodili aj 
naši Strečňania. Chlapi mali svoje rituály 
v miestnej krčme. A dedina žila. Možno 
si pamätáte aj vy. 

V tom rozprávaní spomienok pamätní-
kov-vtedy detí, bola veľká radosť. No po 
dlhšom nahrávaní radostné  spomienky 
vystriedali neisté  pocity ľudí dnes. Po 

Ich starosti, ale aj radosti. Zámerne sme 
vybral tému tak, aby naša mládež v Ha-
jovebola sama aktívnym bádateľom .

A keďže sa vo folklórnej skupine venu-
jeme aj remeselným činnostiam, dievča-
tá a členovia OZ Hajov si za pomoci lek-
torov vyrobia  vlastné krojové súčiastky. 
Práce už začali v mesiaci  júl a august. 
Počas leta už dievčatá začali vyšívať ľa-
nové oplecká-košieľky, ktoré budú po-
tom ručne riasiť, šiť a aj s láskou nosiť. 
Je to práca náročná, lebo vyšívať na ľan 
je náročné na oči aj prsty. Treba vyšívať 
v lete na prirodzenom svetle. Je to drob-
ná práca. Práce vedie p.Otília Kadašiová. 
Má dostatok vzorov a skúseností a vie 
poradiť. Aký ľan, aké bavlnky, aké ihly. 
Darí sa nám.Mladšie dievčatá budú pod 
vedením lektorov šiť jednoduché skosky 
a zásterky.  Finančná podpora projektu 
poslúži aj na zakúpenie  diktafónu na vý-
skum, šijacieho stroja,  kožúšky pre čle-
nov folkl. skupín ako aj ručne šité zimné 
kapce.

Súčasťou projektu je aj celoročná prí-
prava a samostatné sústredenie fol-

Natáčanie relácie  Studnička- rádio Regina, obec Mojšova Lúčka

ťažkom presídlení, ktoré malo svoje pra-
vidlá, obyvatelia síce našli nové domy s 
krásnym vybavením, ale dedina strati-
la svoj„geniusloci“. Nenávratne zanikli 
miesta, kde sa ľudia, mládež a deti schá-
dzali. Zanikli miestne dôležité spolky 
ako hasiči, divadelníci, športovci. Zanik-
li susedské vzťahy, súdržnosť komunity...
Krutá daň za presídlenie. Naše Strečno 
to vďakabohu nezastihlo. 

Aj tieto zaujímavosti si môžete vypo-
čuť v pripravovanej relácii. Spomínali: 

p. Miroslav Hreus/bývalý starosta obce, 
p. Milan a Anna Hreusová, p. Milan Ze-
miak, p. Anna a Milan Kuba s manžel-
kou Bertou. Na nahrávaní relácie boli 
prítomní aj členovia FskHajov. Viem, že 
živé počúvanie spomienok bol pre nich 
pekný zážitok. 

Predpokladaný termín vysielania je v 
nedeľu 29.9.2019 o 15:05 Studnička-Rá-
dio Regina Banská Bystrica 

Želáme Vám príjemné počúvanie.
Za OzHajov pripravila Ľ.Kučerová
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   Z našej školy Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Obdobie letných prázdnin, výletov, 
dovoleniek a oddychu je za nami. 

Dvere našej školy sa opäť po prázdni-
nách otvorili 2. septembra, kedy sme sa 
stretli v kultúrnom dome na slávnost-
nom otvorení nového školského roka. 
Pevne veríme, že si žiaci a učitelia po-
čas leta oddýchli a teraz sa plní elánu a 
energie pustia do nových výziev, práce 
a vzdelávania. V našom pedagogickom 
zbore máme tento rok nové posily: pani 
učiteľku 1.A triedy, Mgr. Zuzanu Bre-
zániovú, pani učiteľku 1. B triedy, Mgr. 
Adrianu Matúškovú, pani asistentku 
Mgr. Michaelu Gilániovú a pani vycho-
vávateľku Líviu Kontšekovú. Pevne verí-
me, že sa im i všetkým ostatným učite-
ľom na našej škole bude dariť. Z hĺbky 
srdca si prajeme, aby naša škola rástla v 
kvalite na všetkých úrovniach výchovy a 
vzdelávania. Aby sme sa v nej dobre cí-
tili a aby z našej školy vychádzali nielen 
vzdelaní, ale aj skutočne múdri a dobrí 
mladí ľudia, ktorí sa stanú nositeľmi lep-
šieho života vo svojich rodinách a v celej 
spoločnosti.   

Ani počas leta sme nezaháľali a snažili 
sme sa školu pripraviť na príchod žiakov. 
Vynovili sme viaceré triedy. Prváčikom 
sme zakúpili nové lavice a položili novú 
plávajúcu podlahu pod vedením pána 
školníka Vlastimila Slováčka, pána uči-
teľa Mgr. Jaroslava Štefka a za pomoci 
viacerých brigádnikov z radov žiakov a 
absolventov. Druháci dostali novú tabu-
ľu. Vymaľovali sme viaceré triedy aj vďa-
ka pomoci pána Petra Kováča. Zakúpili 

Naši prváčikovia

sme päť nových interaktívnych setov a 
pán školník s pánom učiteľom, Mgr. Mi-
chalom Klocáňom a za asistencie nášho 
absolventa Radovana Tavača ich namon-
tovali do tried. Tieto sety pozostávajú z 
interaktívnych tabúľ, projektorov a no-
tebookov. Vďaka nim budú mať učitelia 
možnosť spestriť svoje vyučovacie hodi-
ny a podávať učivo pútavejším a názor-
nejším spôsobom. Do konca školského 
roka máme v pláne dokúpiť túto tech-
niku pre všetky kmeňové triedy. Dali 
sme komplexne opraviť a obnoviť starý 
školský klavír, ktorý bude slúžiť na vyu-

čovanie nového krúžku.  Všetkým tým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 
na príprave budovy školy počas letných 
prázdnin na nový školský rok, patrí veľ-
ká vďaka.

Obnova školy, zakúpenie nábytku a 
IKT vybavenia boli možné len vďaka 
získaným finančným prostriedkom z 2% 
zaplatenej dane a výťažku z plesu. Preto 
ďakujeme všetkým tým, ktorí nás pod-
porili. Budeme vďační aj za Vašu ďalšiu 
podporu a pomoc. V tomto školskom 
roku chceme 14. februára 2020 organi-
zovať školský ples, ktorého výťažok opä-
tovne použijeme na zveľadenie vybave-
nia školy, pre našich žiakov.   

Od tohto školského roka je zriadená 
pre žiakov nová výdajňa stravy priamo 
v budove školy. Ďakujeme za jej prípra-
vu počas letných prázdnin obecnému 
úradu a pracovníčkam jedálne pri ma-
terskej škole. V nasledujúcom školskom 
roku sa tešíme na realizovanie projektu 
obecného úradu, ktorý je zameraný na 
komplexné vynovenie a rekonštrukciu 
odborných učební pre vyučovanie pred-
metov: cudzie jazyky, fyzika, chémia a 
biológia.

Teraz, na začiatku septembra, sme všet-
ci v očakávaní nového školského roka a 
dúfame, že bude plný úspešnej práce, 
zdolaných skúšok a radosti z objavova-
nia nového a nepoznaného. 
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Poďakovanie
Cestou obecných novín chcem poďa-

kovať za vytvorenie nových priestorov 
pre stravovanie žiakov a zamestnancov 
ZŠ  Strečno, za poskytnutie finančných 
prostriedkov na vybavenie školskej vý-
dajne obecnému zastupiteľstvu a všet-
kým, ktorí sa podieľali na príprave tých-
to priestorov. Zvlášť chcem poďakovať 
dievčatám zo školskej jedálne za uprata-
nie a skrášlenie týchto priestorov.

Silvia Prieložná, vedúca školskej jedálne

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  nariadením 
Obce Strečno číslo 4/2019 s účinnosťou od 1.09.2019

Veková skupina stravníkov
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stravník MŠ (2-5 rokov) 0,36 0,85 0,24 1,45 0,10 1,55 0,- 1,55

stravník MŠ (2-5 rokov) 
-hmotná núdza 0,36 0,85 0,24 1,45 0,10 1,55 1,20 0,35

stravník MŠ (5 -6 rokov)  
- predškolák 0,36 0,85 0,24 1,45 0,10 1,55 1,20 0,35

stravník ZŠ  I. stupeň - 1,15 - 1,15 0,10 1,25 1,20 0,05

stravník ZŠ II. stupeň - 1,23 - 1,23 0,10 1,33 1,20 0,13

dospelý stravník CZ - 1,33 - 1,33 1,55 2,88 0,- 2,88

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení  
a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

 Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku 
príspevku na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca a cu-
dzí stravníci vopred do 15. dňa príslušného mesiaca na účet 
školskej jedálne číslo: SK09 0200 0000 0016 4395 3651 
 Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výš-

ku príspevku na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca 
dieťaťa, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa §4 zákona č. 
544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVR SR, do 15. dňa 
v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
 Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskyt-

nutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobit-
ného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní vý-
chovno-vzdelávacieho procesu v škole a skonzumuje jedlo v 

priestoroch ŠJ.
 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole/MŠ je po-

vinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy  deň 
vopred do 14:00 hod. on-line na web-stránke ŠJ, osobne, tele-
fonicky na t.č. 041- 56 97 250, mob. 0908 451 868. V pondelok 
dieťa MŠ netreba odhlasovať. Normuje sa podľa aktuálneho 
stavu. 
 Obed je možné odobrať do obedára, len v prvý deň cho-

roby dieťaťa. 
 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom 

neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhláse-
nú stravu uhradiť príspevok stravné v plnej výške. 

Silvia Prieložná, vedúca školskej jedálne 

Aj v roku 2019 bola podaná žiadosť o 
poskytnutie dotácie z FPU úspešná. Pro-
jekt s názvom „ Doplnenie knižničného 
fondu v obecnej knižnici“ môžeme aj 
zrealizovať. Z FPU nám boli poskytnuté 
finančné prostriedky vo výške 1000 € s 
nutnou spoluúčasťou obce vo výške 300 
€ na doplnenie knižničného fondu. Tie-
to finančné prostriedky budú použité na 
nákup beletrie a náučnej literatúry pre 
detských aj dospelých čitateľov.

Každá zakúpená kniha bude označe-
ná logom Fondu na podporu umenia a 
tiež vetou „Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia“. 

Na detských čitateľov čakajú nové krás-
ne ilustrované knižky, taktiež sa dozve-
dia mnoho zaujímavostí z náučnej lite-
ratúry. Dospelých čitateľov potešia nové 
historické romány, aj tie s kriminálnou 
zápletkou a mnoho iných.

 Od začiatku roka 2019 zriaďovateľ 
poskytol na nákup kníh 475,46 €, čím 
sa doplnil a skvalitnil výber literatúry a 
zvýšila sa aj návštevnosť knižnice.

V tomto roku bola podaná žiadosť o 

poskytnutie dotácie z FPU na projekt s 
názvom „Skvalitnenie interiéru knižni-
ce“. Na doplnenie interiérového zaria-
denie v obecnej knižnici v Strečne boli 
z FPU poskytnuté finančné prostriedky 
vo výške 4500 € s nutnou spoluúčasťou 
obce vo výške 1000 €. Tieto finančné 
prostriedky budú použité na nákup 22 
knižničných regálov, 2 stoly k počítačom 
pre verejnosť, 7ks taburetiek, 2ks kober-
cov.

Nábytok bude označený logom Fondu 
na podporu umenia a tiež vetou „Pro-
jekt z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia“.

Našim cieľom je zmodernizovať inte-
riér knižnice, zútulniť knižničné priesto-
ry, aby čas strávený v knižnici bol pre 
našich čitateľov čo najpríjemnejší.

Letné prázdniny sa skončili, žiaci a štu-
denti opäť zasadli do školských lavíc, aby 
po dvoch mesiacoch voľna získali čo naj-
viac nových vedomostí. V novom škol-
skom roku 2019/20 prajem všetkým žia-
kom aj študentom veľa úspechov v škole.

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Poďakovanie
 
Riaditeľka Materskej školy v Strečne 

touto cestou ďakuje Petrovi Obertovi 
a jeho rodine za pokládku zámkovej 
dlažby pod dopravné ihrisko v areáli 
materskej školy.

 Žofia Rajniaková
riaditeľka MŠ
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Bezpečnostné prvky k 
vyhliadke na Špicáku

Úvahy o osadení bezpečnostných 
prvkov a snaha o komfort pri rozhľadni 
boli vyvolané návštevnosťou a návštev-
níkmi a ich požiadavky sú vlastne na-
šou spätnou väzbou.Turistický oddiel 
Uhlík ako občianske združenie vyho-
voval požiadavkám výzvy Máš nápad v 
rámci Parcipatívneho rozpočtu z VÚC 
Žilinského samosprávneho kraja. Prá-
ve potreby rozhľadne korešpondovali s 
cieľom výzvy a keďže rozhľadňa je čas-
tým cieľom a bodom turistických akcií 
Uhlíka v našom katastri, podali projekt 
Odpočívadlo a bezpečnostné prvky pri 
rozhľadni Strečno. Z plnej požadovanej 
a aj získanej sumy – 3100 Euro vybu-
dujú a inštalujú ešte v tomto roku prí-
rodné schodište v poslednom úseku 
príchodu k rozhľadni a pod ňou tiež 
stôl a lavice z prírodného materiálu. K 
schválenej sume prispejú tiež vlastnými 
prostriedkami v objeme 320 Euro. 

Výročie obecných novín
25 rokov obecných novín Strečnian-

sky hlásnik je projekt, ktorým sme si 
chceli pripomenúť toto okrúhle výro-
čie. Žiadosťou reagujúcou na Výzvu 
VÚC ŽSK na podporu kultúry sme 
plánovali vydanievšetkých ročníkov v 
knižnej väzbe, morálne ocenenie do-
terajších prispievateľov formou ďakov-
ných listov na spoločenskom posedení 
a vydanie CD s STH. Z kalkulovaného 
rozpočtu 3285 Euro (2600 Euro príspe-
vok VÚC ŽSK a 685 Euro - 20% - ná 
spoluúčasť obce) nám bolo pridelených 
iba 500 Euro. S povinným príspevkom 
obce  - 100 Euro máme tak značne ob-
medzenú možnosť na realizáciu projek-
tu v plánovanom rozsahu. 

Z projektových aktivít

Kultivácia zóny pri kultúrnom 
dome je pred finišom. Europrojekt 
cezhraničnej česko – slovenskej spo-
lupráce nielen prehĺbil vzťahy s dlho-
ročným partnerom – Horními To-
šanovicami, ale tiež po ňom, okrem 
duchovného vkladu, zostanú i mate-
riálne hodnoty. 

Sochy tematicky viažuce sa k na-
šej histórii a kresťanskej tematike už 
skrášľujú interiér kultúrneho domu. 
Aj v Tošanoviciach lavička, ktorá 
bola vytvorená zároveň v rámci so-
chárskeho sympózia,  so symbolmi 
obcí, prezentuje našu vzájomnosť.

V tomto čase prebieha príprava in-
štalácie parkového mobiliáru – lavi-
čiek, smetných košov a zastrešených 
cyklostojanov, ktoré svojim vzhľa-
dom budú korešpondovať s archi-
tektúrou kultúrnej zóny a funkčne ju 
doplnia o ďalšie prvky, ktoré prispejú 
k využitiu tohoto priestoru.

Zas sa nám teda podarilo využiť 
možnosti na zvýraznenie a zhodno-
tenie nášho potenciálu prostredníc-
tvom projektu v úhrnom objeme 21 
915 Euro (5%-né spolufinancovanie 
z rozpočtu obce), ktorého harmono-
gram končí v septembri. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Integ-
rovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja schválilo na základe projektu obce Strečno prostriedky na modernizáciu 
učebných priestorov v ZŠ Strečno, ktorú má obec v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Výška nenávratného príspevku z EFRR je 110453,38 Eur z celkových oprávne-
ných výdavkov projektu 116266,72 Eur.

Financie budú účelovo použité na vybavenie a obnovu prírodovedne (fyzika, 
chémia a biológia) a humanitne (cudzie jazyky)zameraných odborných učební.

Sú rozpracované tiež ďalšie aktivity, iniciatívy i podané priame účelovo orien-
tované projekty, prevažne s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

V nasledujúcich číslach  Hlásnika budeme  informovať iba o schválených pro-
jektoch, hoci  projektových snáh zakaždým máme viac ako tých reálne podpo-
rených. 

Projektom Wifi pre Teba v obci 
Strečno sme získali z Ministerstva do-
pravy a výstavby SR, ako sprostredko-
vateľského orgánu pre OP (Operačný 
program) Integrovaná infraštruktúra, 
spolufinancovaného fondom EFRR 
(Európsky fond regionálneho roz-
voja)nenávratný finančný príspevok 
12764,58 Euro,čo predstavuje 95 % 
oprávnených výdavkov na realizáciu 
projektu. Zvyšných 5% (671,82 Euro) 
do celkovej sumy – 13 436,40 Euro 
tvorí príspevok z vlastných zdrojov 
žiadateľa – obce Strečno.

Náplňou projektu je vybudovanie 
bezplatných wifi zón na piatich naj-
navštevovanejších a miestnou komu-
nitou najvyužívanejších obecných a 
verejných priestorov.

1. Dvor KD
2. Obecný úrad
3. Futbalové ihrisko
4. TIK – parkovisko pri kostole
5. Parkovisko pod hradom 
Prístupové body WiFi poskytnú pri-

pojenie k širokopásmovému internetu 
o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 

Firma VJ Control, s.r.o., víťaz výbe-
rového konania na dodanie diela, v 
priebehu mesiacov jún- august dielo 
zrealizovalaa v súčasnosti je možné 
bezplatné pripojenie na Wifi pre kaž-
dého, kto sa v uvedených priestoroch 
nachádza.

Kamerový systém v obci je priebežne 
dopĺňaný v rámci možností programu 
na prevenciu kriminality podporované-
ho Radou vlády SR.Inštalácia ďalších 10 
kamier na miestach najväčšieho pohybu 
ľudí – návštevníkov a občanov, či inkri-
minovaných križovatkách a priestran-
stvách by mali byť zrejmým príspevkom 
k ochrane osobného a verejného majet-
ku. Signál je prenášaný optickou alebo 
wifi sieťou. Jednotlivé kamery sú osade-
né na vlastných alebo zazmluvnených 
podporných bodoch  a napájané z obec-
ného vedenia alebo solárnym systémom. 
Projektovou žiadosťou podanou v roku 
2018 sme získali 10000 Euro, k čomu 
obec prispela spoluúčasťou 3176 Euro. 
Momentálne je v obci nainštalovaných 
20 kamier. Obraz z niektorých z nich 
bude tiež možné sledovať na obecnej 
webovej stránke.

Ing. Pavol Albrecht, projektový manažér obce
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Prišlo leto, žiakom a študentom 
začali prázdniny a KST Uhlík zo 

Strečna pokračoval v spoznávaní blíz-
kych i ďalekých krás prírody. 

Začiatkom júla sme si išli overiť legen-
du o Tríbeči, kde sa vraj strácajú ľudia. 
Na 17 kilometrovú trasu z obce Zlatno 
cez Čierny hrad, vrchol Veľký Tríbeč a 
do Kostolian pod Tríbečom sa nás išlo 
pozrieť 41 turistov. V tomto pohorí sa 
nachádza veľa dubov a bukov a všetky 
chodníky sa nám zdali rovnaké, tak sa 
ani nečudujeme, že tam niekto zablú-
di. Nám sa to našťastie nestalo a všetci 
sme sa spoločne stretli v pohostinstve 
v Kostľanoch. Keď sme tam prišli, bolo 
síce zatvorené, ale jeden telefonát majite-
ľovi a ten nám rád otvoril aj o dve hodi-
ny skôr. Treba mu poďakovať, lebo bolo 
ozaj horúco.

Ani tento rok nesmel chýbať zájazd 
do zahraničia, no teraz to bolo o niečo 
ďalej než obvykle. Koncom júla sme sa 
vybrali spoznávať krásy Rumunska. A 
veru, je tam nádherne. Pred príchodom 
do našej cieľovej destinácie- dedinky Za-
rnesti sme mali prvú zastávku na hrade 
Bran. Tento hrad je známy hlavne vďaka 
legende o Draculovi. Nie je to pôvodné 
sídlo Vlada Tepeša, ale na tomto zámku 
sa natáčal film. Pred prehliadkou hradu 
sme mali spoločný obed a neskôr sme si 
pozreli aj neďaleké stánky so suvenírmi. 

Na druhý deň sme sa vybrali kamen-

nou roklinou Zarnestirol na chatu Cur-
matura. Keďže niektorým sa táto 15 km 
túra zdala málo, zdatnejší išli ešte vyššie 
na vrchol Turnu. Myslím, že všetci, čo 
absolvovali „zjazd“ po kamennom poli 
na tento zostup dlho nezabudnú.

Vo štvrtok ráno sme sa vybrali pozrieť 
Transfagarskú magistrálu. Táto cesta pri-
pomína alpské priesmyky a veru sedieť 
v autobuse a dívať sa do priepasti chce-
lo kus odvahy. Autobus nás vyviezol až 
k tunelu pri jazere Balea. Cestou okrem 
úžasných výhľadov nám do očí udreli 
veľké stáda oviec, ktoré sa pásli v nad-
morskej výške cez 2000 metrov. Pri jaze-
re sme sa rozdelili na niekoľko skupiniek 
a podľa toho, kto sa ako cítil, absolvoval 
túru v okolí. Väčšina vyšla na vrchol Ie-
zerul Caprei (2418 m). Dvaja sa dokon-
ca dostali až na druhý najvyšší vrchol 
Rumunska - Negoiu (2535 m). V okolí 
jazera je množstvo stánkov s lokálnymi 
produktmi, kde mohol každý čo-to na-
kúpiť. Od jazera Balea sme sa peši alebo 
lanovkou presunuli k vodopádu Balea, 
odkiaľ nás odviezol autobus späť do náš-
ho základného tábora v Zarnesti.

Posledný deň sme sa rozdelili na tri 
skupinky. Niektorí išli obzrieť neďalekú 
dedinku Magura, kde sa zachovalo ešte 
množstvo pôvodných domov. Dvaja sa 
vybrali na nádhernú kamennú hrebe-
ňovku pohorím Piatra Craului. Väčšina 
sa vybrala do kaňonu Şapte Scãri, ktorý 

Turisti na cestách
pripomína naše Diery, ale navyše ponú-
ka možnosť po vystúpení kaňonom vrá-
tiť sa spustením po lanách späť, čo mno-
hí aj využili. Cestou z kaňonu sa zastavili 
v starobylom meste Brašov. Večer sme 
sa všetci stretli na ubytovni pri večeri a 
potom ako každý večer sme si posedeli 
v záhrade, kde nám atmosféru spríjem-
ňovali vtipy a aj ľudová hudba. Posledný 
večer sme pripravili malé prekvapenie 
pre vedúcich nášho oddielu ako poďako-
vanie sa za celú organizáciu výletu. V ne-
deľu ráno sme vyrazili domov a šťastne 
sme dorazili ešte v ten deň večer, čím sa 
oficiálne ukončilo spoznávanie rumun-
ských krás.

V polovici augusta sme sa vybrali pod-
ľa plánu na Muránsku planinu. Vystúpili 
sme na jej najvyšší vrchol Fabova hoľa 
(1439m). Pocity z výstupu sme mali rôz-
ne. Výhľady z vrcholu neboli žiadne, ale 

všetci sa mohli dosýta najesť čučoriedok 
a malín. Dokonca sa nám podarilo nájsť 
aj zopár dubákov. Po zostupe do sedla 
Zbojská časť turistov ostala na miestnej 
rozhľadni. Ďalší sa vybrali ešte prejsť 4 
km dlhú Čertovu dolinu, kde je pár jas-
kýň a drevených rebríkov. Po ich zdola-
ní sa vrátili späť do sedla Zbojská, kde 
sme mohli ochutnať výborné miestne 
syry, ale hlavne úžasné muránske pare-
né buchty. Na tomto výlete nás bolo 45 
turistov.

V turistických akciách pokračujeme aj 
v septembri. V sobotu 14.9. pôjdeme na 
najvyšší vrch Západných Tatier – Bystrá 
(2248m). Už o týždeň, 21.9., nás čaká 
tradičná akcia Strečnianskym náučným 
chodníkom a potom, ak bude priať po-
časie, 12.10. by sme chceli vyjsť na Lysec 
vo Veľkej Fatre. Turistickú sezónu za-
končíme 26.10. nočným prechodom zo 
Stráňav cez Javorinu do Strečna.

Katarína Ďurčová
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Ďalšiu bežeckú sezónu máme roz-
behnutú v plnom prúde. Aj keď 

množstvo pretekov a bežeckých súťaží 
už nie je pre nás novinkou, stále sa na 
ne svedomito pripravujeme s vášňou a 
s nadšením. Každý deň je pre nás ďal-
šou možnosťou posunúť sa vpred a aj 
spoločným úsilím a s motiváciou bežať 
ďalej. V ústrety novým výzvam. Vybra-
li sme si zdolať naše lenivé ja a rozhýbať 
sa k výsledkom, z ktorých môžeme mať 
dobrý pocit, zlepšujeme sa a pomáhame 
si. Sme tím.

Opäť máme príležitosť užiť si ďalšiu 
úspešnú sezónu. Nachádzame sa v stre-
de a ešte zďaleka nekončíme. Náš klub 
sa pravidelne zúčastňuje tých najväč-
ších bežeckých pretekov na Slovensku. 
V tomto roku sa na ne tešíme opäť. Ča-
kajú nás  Medzinárodný maratón mieru 
v Košiciach, Beh na Chleb, Terchovský 
maratón, Žilinský vianočný beh a mno-
hé ďalšie. Každý beh je niečím špecifický, 
a preto sa snažíme čo najlepšie pripraviť 
na každý jeden z nich. Nechceme pod-
ceniť ani jediný. To si vyžaduje časté tré-
ningy a veľa úsilia. Avšak prináša nám to 
len pozitíva. Radi vás uvidíme povzbu-
dzovať na cieľovej čiare a čo by nás tiež 
určite potešilo, príďte si zabehať s nami. 
Nikto nebeží rád sám a aj my sme radi, 
že máme tím, ktorý nás podporí a naučí 
viac.

Beh oslobodenia Strečna je pre nás 
každoročnou záležitosťou, a tak sme 
nemohli chýbať ani tento rok. Bežec Mi-
chal Belko sa s časom 0:21:24 umiestnil 
na prvom mieste vo svojej kategórii a Ja-
kub Slavík s časom 0:21:43 obsadil druhé 
miesto.

Naši bežci nás reprezentovali aj v Ky-
suckom Novom Meste, kde sa Michal 
Belko na 5 km trati umiestil na treťom 

mieste s časom 18:56, Milan Bača s ča-
som 20:14 a tiež Marián Lutišan s časom 
20:43.

Nezabudneme ani na našu nedávnu 
výzvu, ktorá nás tento rok potrápila, a 
to na Strečniansku mašľu, kde sa naši 
bežci výborne umiestnili. Alena Soko-
lovská obsadila tretie miesto celkovo 
a prvé miesto vo svojej kategórii– ženy 
nad 40 rokov. Jej bežecké úspechy mô-
žeme pozorovať aj pri Behu oslobodenia 
Strečna alebo ČSOB Maratóne v Brati-
slave, Rajeckom maratóne a mnohých 
ďalších bežeckých podujatiach. Ako je-
denásty do cieľa dobehol aj Michal Belko 
(50 km) a Jozef Sokolovský ako štrnásty 
(25 km). Tiež Jakub Slavík si na stupien-
ku víťazov postál na treťom mieste (50 
km). Nie je to však jediný úspech, ktorý 
môžeme tomuto atlétovi a milovníkovi 
prírody pripísať. Zúčastnil sa mnohých 
behov, ako napr. Beh na Kľačiansku Ma-
guru; Beh oslobodenia Strečna, kde si 
vyslúžil druhé miesto; Endorfun beh v 
Rajeckej Lesnej, kde skončil na šiestom 
mieste celkovo a na treťom mieste vo 
svojej kategórii, alebo Rajecko-teplický 
beh skalkami s tretím miestom vo svojej 
kategórii.

Teší nás možnosť zúčastňovať sa na ta-
kých výnimočných behoch, akým bola aj 
Strečnianska mašľa. Ďakujeme za skve-
lú organizáciu, príjemnú spoluprácu a 
krásnu trasu, ktorá nielen straší, ale aj 
teší zrak. Vieme, že táto cesta je náročná, 
komplikovaná a namáhavá. Avšak ani 
ubolené chodidlá nám nepokazili radosť 
z tohto neobyčajného zážitku. Sme radi, 
že sme sa mohli zapojiť do tohto skvelé-
ho nápadu a tešíme sa naň aj o rok.

Náš tím mal zastúpenie aj na nejedno-
duchom pochode Praha-Prčice, ktorý 

tiež dal zabrať našim nohám. Naši bež-
ci však videli kus krásnej prírody a zas 
majú na čas o čom rozprávať. Sme radi, 
že dnes môžeme navštevovať tie najkraj-
šie kúty Zeme a vidieť aj kus nádhernej 
prírody. Presne pre tieto zážitky je náš 
koníček taký výnimočný. Nenaháňame 
sa za zlatom, ale za veselými príhodami, 
skúsenosťami a takýmito neopísateľne 
krásnymi výhľadmi.

AK STREČNO, bežíme vpred

22.6.2019 Strečnianska mašľa, zľava: Michal 
Belko, Milan Bača, Alena Sokolovská, Jozef 
Sokolovský

:10.8.2019 Rajecký maratón, štafetová zostava, 1.miesto

Nie sme športovci s cieľom vyhrať. 
Máme radi nové zážitky a radi sa spolu 
delíme o úspech. Nie sme sólo bežci, čo 
vidia iba poličky plné ocenení. Preto tu 
nie sme. Chceme sa navzájom motivo-
vať a podporovať. Bežíme bok po boku 
a ťaháme sa vpred. Dôkazom tejto našej 
internej súhry je aj náš štafetový tím, 
ktorý na Rajeckom maratóne obsadil 
prvú priečku. Náš štafetový tím v obsa-
dení Milan Bača, Tomáš Gašper, Michal 
Belko a Marian Lutišan si vyslúžil prvé 
miesto časom 1:25:57. Sme na nich hrdí 
a tešíme sa, že aj vďaka nim rastieme a 
zlepšujeme sa. Na tomto behu sa zúčast-
nili aj Alena Sokolovská (polmaratón 
1:56:52, 38. miesto) a Jozef Sokolovský 
(polmaratón 2:05:54, 316. miesto). Pri 
takýchto behoch nás vždy prekvapí prá-
ve počasie a aj keď sa z teplých hrejivých 
letných dní tešíme, je to o to ťažšie na 
trati, kde nás vždy poteší pár stromov, čo 
nás zakryjú pred ostrým slnkom.

Úspechom nie sú len diplomy a me-
daily, ku ktorým nás naše nohy dovied-
li, máme tiež veľkú radosť z toho, že sa 
náš klub každoročne rozrastá a že medzi 
seba môžeme prijať ďalších nových čle-
nov. V tomto roku u nás vítame Tomáša 
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Gašpera, Zuzanu (Samcovú) Slavíkovú a 
Veroniku Sokolovskú. 

Ako to už pri športe bohužiaľ býva, ne-
vyhli sme sa ani zraneniam. Tešíme sa 
však z toho, že našich spolubežcov nič 
len tak neskolí a túto sezónu pokračujú 
s nami. Ďakujeme Milanovi Bačovi a 
Mariánovi Lutišanovi, že sa aj napriek 
komplikáciám po malej prestávke znova  
s úsmevom vracajú na trať. 

Bežíme si ďalej v ústrety aj ďalším be-
hom a tréningom. Aj v Žilinskej bežeckej 
lige sa naši reprezentanti Michal Belko, 
Milan Bača, Marián Lutišan, Štefan So-
lár, Alena Sokolovská, Erika Belkováa 
Martin Sokolovský držia na perspektív-
nych priečkach. Veríme, že sa im bude aj 
naďalej dariť.

K úsmevu na tvári nám pomáhajú aj 
naši najmenší atléti, a to Erika Belková a 
Martin Sokolovskýa Rudko Kubík. Títo 
šikovní prváci majú šesť rokov a zúčast-
ňujú sa najrôznejších pretekov s veľmi 
dobrými výsledkami. Tešíme sa z našich 
malých hviezd a dúfame v ich ďalší rast, 
aby aj naďalej reprezentovali náš klub, 
našu obec, náš kraj.

Každý rok je pre nás novým štartom. 
Pestujeme si v sebe úžasný pocit, ktorý 
nám dodáva kyslík do pľúc, a to ten, keď 
rok čo rok máme príležitosť behať na 
rôznych pretekoch a vidieť svoje zlepše-
nia a osobné rekordy. Samozrejme, kaž-
dý úspech si vyžaduje úsilie a niekedy 
len úsilie, presvedčenie, viera a pozitívne 
myšlienky nestačia. Nenecháme sa však 
zastrašiť žiadnym neumiestnením sa ani 
predbehnutím. Práve naopak. Máme tak 
šancu zdokonaľovať sa. Chceme bežať 
vpred, pretože takéto krásne zážitky a 
spomienky by sme bez tejto námahy ni-
kdy nemali.

Našim šikovným a snaživým bežcom 
so srdca gratulujeme a prajeme im veľa 
úspechov do rozbehanej sezóny.

VeronikaSokolovská, AK Strečno

:

Dňa 27.6.2019 sa v telocvični obce 
Strečno uskutočnil už 6. ročník detského 
volejbalového turnaja s názvom Pohár 
predsedu 2019 . Tento turnaj je organizo-
vaný výhradne len pre strečnianske deti 
a mládež, resp. pre deti a mládež, kto-
ré navštevujú niektorý z volejbalových 
krúžkov alebo tréningov. Počet detí, kto-
ré sa zúčastnili tohto športového podu-
jatia bol aj tento rok viac ako 60 volejba-
listov, čo je naozaj úctyhodné. K týmto 
číslam každoročne prispievajú aj naši 
odchovanci, ktorí tiež prišli podporiť 
naše mladé volejbalové talenty. Aj vďaka 
ich podpore mal celý turnaj vynikajúcu 
atmosféru a jednotlivé zápasy naozaj veľ-

Pohár predsedu  
o.z. VOLLEYBALL STREČNO 2019

mi dobrú úroveň. Celkovú úroveň tur-
naja po materiálnej stránke aj tento rok 
zabezpečil generálny partner podujatia 
spoločnosť TUreality s.r.o. Konateľ tejto 
spoločnosti pán Martin Majdák bol aj 
osobne odovzdávať ocenenia, za čo mu 
naozaj veľmi pekne ďakujeme. A touto 
cestou by sme rovnako chceli poďakovať 
aj všetkým účastníkom, pomocníkom, 
asistentom, ktorí a podieľali na organi-
zácii toho podujatia. V neposlednej rade 
aj vedeniu Základnej školy SNP Strečno, 
ktoré taktiež vytvorilo podmienky, aby 
bolo možné takúto akciu zrealizovať. 
Všetkým ešte raz zo srdca veľmi pekne 
ďakujeme.                   Mgr. Jaroslav Štefko

6.-7.4.2019 ČSOB Maratón v Bratislave; zľava: Michal Belko (minimaratón, 0:14:38, 13. miesto; 
polmaratón 1:28:25, 156. miesto), Alena Sokolovská (polmaratón, 1:46:35, 1058. miesto), Gabrie-
la Šmidová (desiatka, 1:00:04, 898. miesto), Veronika Sokolovská (minimaratón, 22:39, 358. 
miesto), Jozef Sokolovský (minimaratón, polmaratón, 1:49:59, 1295. miesto), Martin Sokolovský 
(minimaratón, 34:24, 1129. miesto)
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1.hrací deň -  5.7.2019
GALIS TEAM – FC GHOST 1:0
Juraj Mráz
BAD BOYS – MEDVEDI  1:3
Lukáš Bolibruch – Denis Tkáčik 2, Matej 
Ondráš 
AC SOKOL – FC YOUMPE 2:0
Vojto Oberta,Tibor Kašjak
BAD BOYS - FC GHOST 1:8
Dominik Ilovský – Tomáš Mičuda 4, 
Lukáš Ďuriš 2, Tomáš Trnka, Štefan Pa-
lubjak
AC SOKOL – MEDVEDI 3:3
Richard Wilinger,TiborKašjak 2 – Matej 
Ondráš, Boris Kučera,Denis Tkáčik
GALIS TEAM – FC YOUMPE 2:0
Jakub Beháň,Maroš Rolček
FC GHOST – VE-3 2:4
Tomáš Mičuda 2 – Jozef Melo,Lukáš Ce-
tera,Timotej Čičmanec, Martin Syrovát-
ka

2.hrací deň – 6.7.2019
GALIS TEAM – BAD BOYS 11:1
Juraj Mráz 4, Maroš Rolček 2, Rastislav 
Beháň 2, Marek Beháň,Patrik Beháň,Mi-
chal Bielik – Martin Drexler
AC SOKOL – FC GHOST 1:5
Marek Kocián – Tomáš Mičuda 3, Lukáš 
Ďuriš, Tomáš Trnka
VE-3 – MEDVEDI 1:5
Peter Sokolovský – Denis Tkáčik 2, Ma-
tej Halama 2, Tomáš Mára
GALIS TEAM – AC SOKOL 4:0
Marek Beháň 2, Juraj Mráz, Patrik Beháň
BAD BOYS – FC YOUMPE 2:4

Prekvapujúci víťaz Dedinskej ligy
V prvých dvoch júlových víkendoch sa odohral 27.ročník Dedinskej ligy v malom 

futbale. Tohtoročný organizátor bol Galis team. Hralo sa systémom každý s každým 
v troch hracích dňoch. Prihlásilo sa 7 tradičných  mužstiev. Každé mužstvo sa značne 
posilnilo a aj preto priebeh turnaja mal správny nervózny náboj až do posledného zá-
pasu. Prekvapujúco sa premiérovým víťazom tohto roku stali Medvedi juniori. Partia 
okolo Ľubomíra Tavača ml. a Tomáša Hanuliaka ml. si prvenstvo plne zaslúžila. Až 
na jednu stratu bodov za remízuvšetko vyhrali. Mali vynikajúceho brankára,hráčov 
v poli a pravé športové šťastie. Gratulujeme....Organizátor turnaja ďakuje obci a fut-
balovému klubu za prenájom areálu a šapita. Taktiež praje skoré uzdravenie hráčom, 
keďže bolo veľa zranených bojovníkov. Budúcoročnú usporiadateľskú štafetu preberá 
FC Ghost. Vidíme sa o rok!     Galis Team

Dominik Ilovský, Patrik Honko – Daniel 
Oberta 2, Frederik Beháň,Lukáš Ignati-
šín
GALIS TEAM – MEDVEDI  0:4
Libor Ťažký 4
VE-3 – FC YOUMPE 4:2
Tomáš Trpiš 2, Jozef Melo, Martin Syro-
vátka

3.hrací deň -  13.7.2019
VE-3 – BAD BOYS 3:2
Jozef Melo 2,Radoslav Barošinec – Pat-
rik Honko,Andrej Zaťura
MEDVEDI – FC YOUMPE 3:2
Denis Tkáčik 2, Libor Ťažký – Daniel 
Oberta,Jaroslav Trhančík
AC SOKOL – BAD BOYS 6:1
Vojtech Oberta 2,Miroslav Tučník 2, 
Martin Dovičák,Marek Kocián – Andrej 
Kurucár
FC YOUMPE – FC GHOST 0:5
Tomáš Mičuda 4, Ivan Štadáni
VE-3 – GALIS TEAM 0:4
Jakub Beháň 3, Michal Bielik
MEDVEDI – FC GHOST 3:1
Libor Ťažký 3 – Lukáš Ďuriš
VE-3 – AC SOKOL 0:1
Vojtech Oberta

ALL-STARS : 
BRANKÁR: ŠTEFAN ŠMIDA (AC SO-
KOL)
OBRANCA: PATRIK BEHÁŇ (GALIS 
TEAM)
OBRANCA: PATRIK HONKO (BAD 
BOYS)
ÚTOČNÍK: JOZEF MELO (VE-3)

Dňa 14.7. 2019 otvorila Prvá slo-
venská Pony liga - kone Strečno nul-
tú sezónu novej atrakcie pod hradom 
Strečno, vyhliadkové jazdy konským 
povozom. PSPL - kone Strečno ďaku-
je p. podpredsedovi ŽSK a poslancovi 
NR Milanovi Laurenčíkovi , zástupky-
ni starostu obce Strečno p. Beáte Ba-
dibangovej, ako aj širokej verejnosti za 
milé uvedenie atrakcie do prevádzky. 
Tak isto ďakujeme  aj správkyni hradu 
Strečno p. Ing. Kataríne Repáňovej a 
obci Nezbudská Lúčka za spoluprácu 
pri štartovaní našej atrakcie. 

Ďalej ďakujeme za krásne sprevádza-
nie akcie ľudovej hudbe Parta. Vďaka 
patrí aj p.Lalike Ďuriškovej za nape-
čenie výborných domácich pagáčov. 
PSPL- kone Strečno pokračovala v 
sezóne vyvážaním turistov z parko-
viska pod hradom Strečno na paseku 
a výjazdami po strečnianskom chotári. 
PSPL- kone Strečno ponúka vyhliad-
kové jazdy kočom, resp. dovoz - odvoz 
kočom pri rôznych slávnostných príle-
žitostiach: meniny, narodeniny, svad-
by, teambuildingy,  atď. 

Cena jázd sa odvíja od dĺžky trasy,  
resp. požiadavky klienta, tj. dohodou. 
PSPL - kone Strečno dbá o čistotu v 
okolí, a preto v určených intervaloch 
kontroluje a čistí svoje trasy od nečis-
tôt spôsobených svojou činnosťou.

Informácie o produktoch PSPL- kone 
Strečno vám poskytneme na tel.čísle : 

0910 922 022 , 0903 822 974
Š.Oberta

ÚTOČNÍK: DANIEL OBERTA (FC YO-
UMPE)
NAJSTARŠÍ AKTÍVNY HRÁČ: VOJ-
TECH OBERTA st.(FC YOUMPE) 55r.
NAJLEPŠÍ OBRANCA:  TOMÁŠ TRPIŠ 
(VE-3)
NAJLEPŠÍ ÚTOČNÍK: JURAJ MRÁZ 
(GALIS TEAM)
NAJLEPŠÍ STRELEC: TOMÁŠ MIČU-
DA (FC GHOST)
NAJLEPŠÍ BRANKÁR: FILIP KOVÁČ 
(MEDVEDI)
NAJLEPŠÍ HRÁČ: LIBOR ŤAŽKÝ 
(MEDVEDI)

CELKOVÉ UMIESTNENIE:
1. MEDVEDI 6 5 1 0 21:8 16
2. GALIS TEAM 6 5 0 1 22:5 15
3. AC SOKOL 6 3 1 2 13:13 10
4. VE-3 6 3 0 3 12:16 9
5. FC GHOST 6 3 0 3 21:10 9
6. FC YOUMPE 6 1 0 5 8:18 3
7. BAD BOYS 6 0 0 6 8:35 0

Nová atrakcia  
v Strečne
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Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Strečnianski turisti Vás v sobotu
21. septembra 2019 pozývajú na  

8. 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.

Aj tento rok obecný úrad v spolupráci s 
ĽH Parta, Tvorivou dielňou spod Streč-
na a Jednotou dôchodcov pripravili tra-
dičné ľudové podujatie s názvom „Ľek-
várové hody“. Areál kultúrneho domu už 
od rána rozvoniaval slivkami v kotloch. 
Lekvár varili Jednota dôchodcov, rodina 
Silvestra Trnovca a Tvorivá dielňa spod 
Strečna. 

O tom, že podujatie má už svoju zabeh-
nutú tradíciu každý rok, svedčil aj zapl-
nený dvor kultúrneho domu. Návštevní-
ci si pripomenuli zvyk z nie tak dávnej 

Ľekvárové hody
minulosti - varenia tradičného lekváru, 
pochutnali si na výborných koláčoch, 
ktoré pripravili naše dôchodkyne alebo 
okúsili aj čosi tvrdšie – slivovicu. 

Na programe, okrem varenia „ľekváru“ 
boli aj vystúpenia ĽH Parta, ĽH Púčkov-
ci, ŽSS Spievanky a speváckej skupiny 
Jesienka, ktoré spestrili uvedený deň 
príjemným kultúrnym vystúpením. O 
večernú zábavu a občerstvenie sa po-
starali hasiči z DHZ Strečno a skupina 
Spektrum.

Beáta Badibangová poslankyňa OZ
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 6. septembra 2019 v náklade 
300 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Postupne s trpezlivosťou...
Náš dorast začal letnú prípravu 10.júla. 

Po odchode mnohých starších chlapcov 
sa kvalita kádra značne oslabila. Ká-
der sa doplnil mladšími 14-15ročnými 
chlapcami zo žiackej kategórie. Realizač-
ný káder tvorí dvojica Miroslav Turčan 
(hlavný tréner) a Peter Dugovič ml.(ve-
dúci mužstva). 

Dovedna do prípravy za začlenilo 21 
hráčov a traja brankári. Komplikácie 
nám robili rodinné dovolenky a brigády. 
Počas leta sa odohrali 3 prípravné zápa-
sy, ktoré sme prehrali:

Strečno – Vrútky  1:2
Strečno – Predmier  1:4
Strečno – Rosina 1:4
Súťaž sme začali 24.augusta úspešne 

domácou výhrou nad Višňovým 3:0 
gólmi Filip Trnka, Michal Beháň, Mi-
chal Kozub. Avšak nasledovali 2 zápasy 
na súperovej pôde  dohrávkou v Radoli 
(gól: Michal Beháň) a v Tepličke (gól Bo-
ris Oberta) so zhodnými prehrami opäť 
1:4. Naši veľmi mladí chlapci sa zohráva-
jú a zvykajú si na náročnejší  futbal ako 
to bolo u žiačikov. Chce to trpezlivosť 
,čas a úsilie na sebe popracovať. Cieľom 
tejto sezóny je zastabilizovať káder na 
ďalšiu sezónu a záchrana v súťaži.

Futbalová prípravka
Skončili nám prázdniny a naši naj-

mladší futbalisti už trénujú. Od 7.9.2019 
nám začínajú turnaje v rámci súťaže 
ObFZ Žilina. Sme v štvorčlennej sku-
pine : Stráňavy (turnaj -7.9.), Strečno 
(turnaj – 14.9.), Bánová (turnaj – 28.9), 
Rosina(turnaj -5.10.). Do polovice ok-
tóbra by sme chceli trénovať 3-krát do 
týždňa pondelok, streda, piatok po 1,5 
hod., buď na umelej tráve pri škole alebo 
v telocvični (podľa počasia). Radi pri-
vítame deti roč. nar. 2010 až 2013. Čas 
tréningu nájdete buď na našej faceboo-
kovej stránke: Strečno prípravka alebo u 
trénera prípravky.

Peter Beháň
Mladší žiaci 

Naša U13 vstúpila do novej sezóny 
správnou nohou, po 3. kole má dve ví-
ťazstvá a remízu. Viac ako tieto získané 
body ma teší zapojenie chlapcov, ktorí k 
nám prešli z prípravky, kde boli pod ve-
dením trénera Petra Beháňa dobre pri-
pravení na prechod do vyššej kategórie. 
Na lepšie zapadnutie do kolektívu im 
prospieva aj krátke predsezónne sústre-
denie, ktoré má už niekoľkoročnú tra-
díciu spolu so spomienkovým turnajom 
Jarka Hanuljaka, ktorí naši chlapci tento 
rok v spojení starší a mladší žiaci vyhrali. 

Vojtech Oberta, tréner U13

Letnú prípravu začalo mužstvo mužov 
4.7. Súčasťou letnej prípravy bol aj po-
hárový zápas vo Vrútkach. Tento zápas 
naši hráči zvládli a postúpili do ďalšieho 
kola  Slovnaft Cup: Attack Vrútky – FK 
Strečno 1:4, góly: vlastný Vrútky, Bielik, 
Melo, Kosa.

Mužstvo sa v lete podarilo udržať po-
hromade a bolo doplnené o hráčov z 
dorastu, do prípravy a novej sezóny sa 
zapojili mladí hráči Timotej Čičmanec 
a Michal Svrček, ďalší hráči z dorastu 
majú naďalej dvere do kabíny otvore-
né podľa ich študijných , pracovných a 
osobných možností a priorít.

Ďalej sme doplnili káder o hráča Ma-
rošaRolčeka. Aktuálne pracujeme s cca 
18 členným kádrom, ktorý má však rôz-
ne pracovné a študijné (vysokoškolské) 
povinnosti . Z toho plynie aj pomerne 
častá rotácia hráčov a nútené zmeny v 
zostave na jednotlivé zápasy. 

Po 5. kole musíme konštatovať, že za-
čiatok sezóny je výkonnostne aj výsled-
kovo ako na hojdačke.

To nás neteší a veríme, že naše výkony 
sa zlepšia , hlavne na súperových ihris-
kách a začneme sa viac presadzovať her-
ne aj gólovo.

 V prvom zápase sme prehrali  v Oš-
čadnici 1:0, keď sme gól inkasovali z 
penalty, ktorú rozhodca odpískal neo-
právnene v 88. min zápasu a pomohol 
tak domácim.

Druhý zápas sme odohrali doma pro-
ti Višňovému, kde sme iba remizovali. 
V zápase sme vedenie súpera neustále 
doťahovali a treba konštatovať, že po 
zápase plnom emócií, ťažkých a tvrdých 
súbojov je remíza zaslúžená.

Následne sme v stredu 14.8. odohrali 
ďalší pohárový  zápas  2.kola Slovnaft 
Cup doma proti  4.ligovému Tvrdošínu. 
Po dobrom výkone sme súpera zdolali 
pomerne vysoko, 4:0,góly 2x Bielik, Svr-
ček, Rolček, V.Oberta

Výhrou sme postúpili do 3.kola Slov-
naft Cup,  kde 11.8. v stredu o16:30 hod 
na domácej pôde v Strečneprivítame 
veľkého súpera a favorita zápasu , 2.ligo-

Nepresvedčivý začiatok našich mužov 
do novej sezóny 2019/20

vú MFK Dukla BANSKÚ BYSTRICU ! 
Všetkých fanúšikov vrelo pozývame 

na tento pohárový duel ! 
V 3.kole sme cestovali do Bytče na „le-

tisko“, ako ľudovo voláme ich obrovské 
ihrisko aj s areálom. V tomto zápase 
sme opäť remizovali,  mali sme oklieš-
tenú zostavu v podstate s jedným strie-
dajúcim hráčom. Ako na potvoru sa v 
zápase zranili ďalší dvaja hráči. Napriek 
tomu remízu berieme  skôr ako prehru, 
pretože smev druhom polčase vytvori-
li pomerne veľký tlak na súpera a mali 
sme  min. 4 „tutové“ šance , aby sme 
strelili víťazný gól . Šance sa nám však 
nepodarilo premeniť. 

V 4.kole sme privítali silného súpera 
ŠK Čierne . Tento zápas  nám výsledko-
vo, herne a dobrým nasadením vyšiel na 
výbornú. V úvode zápasu súper pohro-
zil,  ale tak ako je potrebné,  náš brankár 
Matejčík nás podržal a súpera tzv.vychy-
tal. Následne sme postupne prevzali tak-
tovku v zápase a zvíťazili sme 3:0, góly: 
súperov vlastný, Barošinec, V.Oberta.

5.kolo sme odohrali v ŠK Gbeľany, 
tento zápas nám vôbec nevyšiel podľa 
našich predstáv. Napriek tomu, že som 
hráčov upozorňoval, že domáci sa po-
trebujú konečne doma presadiť a jedine 
našou bojovnosťou a zároveň kvalitným 
futbalovým výkonom môžeme uspieť, 
tak v tomto zápase sme mali akoby na 
sebe deku. Neverili sme si na lopte, 
prehrávali sme osobné súboje a hlavne 
v prvom polčase sme vlastne poriadne 
neohrozili  bránu domácich.

Polčas bol 2:0. Do druhého polčasu 
sme vstúpili odhodlaní zlepšiť výkon a 
otočiť nepriaznivý stav. Žiaľ z priameho 
kopu sme hneď v úvode  od domácich 
opäť inkasovali na 3:0, v ďalšom priebe-
hu zápasu sme zlepšili hru a podarilo sa 
nám streliť gól na 3:1 (gól P. Beháň), ale 
bolo to málo na úplné otočenie výsledku 
min na remízu. Domáci sa zatiahli a s 
prehľadom si postrážili 3body.

Do ďalších zápasov musíme zlepšiť a 
stabilizovať naše výkony , zlepšiť hru 1:1 
a hlavne zvýšiť efektivitu v premieňaní 
vytvorených šancí . Sme plní odhodla-
nia a entuziazmu do ďalšej, lepšej práce. 
Športu zdar a futbalu zvlášť !

Fanúšikov prosíme o neustálu podpo-
ru , hlavne aj v tých ťažkých situáciách, 
za nepriaznivého stavu v zápasoch , ko-
niec koncov je to „len“ šport a robíme to 
pre spoločné potešenie.

„FK Strečno DO TEHO !!!“
Ing. Róbert Benedig, 

tréner muži FK Strečno
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Dňa 16.9.2019 sa uskutočnilo 5. zasad-
nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ, ekonómka obce p.Škripková, 
zapisovateľka p.IvanaTavačová. Hostia: 
podľa prezenčnej listiny. Neprítomní: 
Marek Hanuljak, Ing.Andrea Ďurišková 
– obaja prišli počas rokovania OZ.

1. Otvorenie 
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. Uznesením č.57/A volí ove-
rovateľov zápisnice: Ing. Dana Sokolov-
ská, Mgr. Monika Obertová. Hlasovanie: 
za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2. 

Uznesením č.57/B volí členov návrhovej 
komisie v zložení: Beáta Badibangová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 7-0-0-2. 

Uznesením č.58 OZ schvaľuje program 
5.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2. 

2. Kontrola uznesení
Pracovná náplň zástupkyne je zverej-

nená na webe. 
Ochranné siete v areáli multifunkčné-

ho ihriska - z dôvodu narušenia kvality 
života častými prekopnutými loptami 
boli namontované ochranné siete

Odtok dažďovej vody a zrušenie kom-
postoviska –je zrušené kompostovisko 
pri cintoríne z dôvodu prevádzky zber-
ného dvora. Kvôli nepriaznivým dôsled-
kom na kvalitu životného prostredia je 

zakázané vyvážať odpad k cintorínu. 
Liazka– auto bolo dočasne vyradené a 

odhlásené
Regulácia potoka – bude iniciované 

stretnutie so Slovenským vodohospo-
rádskym podnikom ohľadne možnosti 
riešenia potoka 

Závady na škole- opadávajúca bridlica  
- bola oslovená firma na možnosť rieše-
nia formou záchytných sietí, možnosť 
realizácie až po návrhu projektantom. 

Uznesením č.59 OZ berie uvedené in-
formácie na vedomie. Hlasovanie: 7-0-
0-2. 

3. 7. zmena rozpočtu na rok 2019
Starosta obce informoval poslancov 

o 7. zmene rozpočtu na rok 2019 a s 
ekonómkou obce podal vysvetlenie k 
jednotlivým položkám. Rozpočet bol 
prehodnotený na zasadnutí s predsedom 
finančnej komisie a následne upravený. 
P.MonikaObertová sa informovala na 
prenájom kompy z účtovného hľadiska.

Uznesením č.60/2019 OZ schvaľuje 7. 
zmenu rozpočtu na rok 2019.

4. Rôzne
• Informácia o výzve na Dom smútku
Starosta informoval poslancov OZ o 

plánovanej výzve Programu rozvoja vi-

Obecné zastupiteľstvo

V roku 2011 priviezli na Slovensko zo 
švédskeho  Göteborgu najcennejší-

kov hokejisti. Od augusta 2019 máme z 
toho mesta i nášho laureáta  - Otku Mo-
ravčíkovú, členku zboru Cantica Colle-
gium musicum z Martina, ktorý si z tohto 
mesta odnáša až dve zlaté medaily.

Európske zborové hry patria k najväč-
ším a najprestížnejším zborovým poduja-
tiam v Európe. Štvrtý ročník hier sa tento 
rok uskutočnil od 3. – 10. augusta v švéd-
skom meste Göteborg a zúčastnilo sa ho 
171 speváckych zborov zo 47 krajín, čo 
spolu tvorilo takmer 6 300 spevákov. Eu-
rópske zborové hry sú v podstate akým-
si “predskokanom” Zborovej olympiády 
(WorldChoirGames), ktorá sa uskutoční 
budúci rok v Belgicku, a preto sa tohto 
podujatia pravidelne zúčastňujú najlep-
šie neprofesionálne zbory z celého sveta. 
Slovensko na súťaži tento rok úspešne 
reprezentovali dva spevácke zbory – bra-
tislavský Technik STU a martinský Can-
ticaCollegiummusicum.

Spevácky zbor Technik STU súťažil v 
dvoch kategóriách. V kategórii Dospelé 
spevácke zbory získal striebornú medailu 
a v kategórii  Folklórna hudba a cappella 
získal zlatú medailu a zároveň postúpil do 
zúženého súťažného výberu o cenu Šam-
pióna Európskych zborových hier, odkiaľ 
si odniesol ďalšiu zlatú medailu.

Druhým speváckym zborom, ktorý re-
prezentoval Slovensko, bol spevácky zbor 
Cantica Collegium musicum, ktorého 
členkou je tiež naša Otka Moravčíková. 
Pod taktovkou dirigenta Štefana Sedlic-
kého zbor súťažil v kategóriiMusicasacra 
a capella. Za svoje vystúpenie získal zlatú 
medailu a tiež postup do výberu Grand 
Prix zborov, kde získal v silnej konkuren-
cii druhú zlatú medailu.

Gratulujeme!                                         /r/

Zlato z Göteborgu

V živote prežijeme i  chvíle, ktoré nás 
povzbudia. Takú chvíľu som nedáv-
no prežil aj ja, keď som navštevoval k 

prvému piatku starších a trpiacich ľudí 
našej farnosti. Jedna z nich ma privíta-

Vzácny deň v Strečne 

Pokračovanie na 2. strane »

Pokračovanie na 2. strane »



2. strana 5/2019

dieka SR 2014-2020 implementované 
prostredníctvom LEADER/CLLD, v 
rámci ktorej sa budeme uchádzať o fi-
nančné prostriedky zamerané na zriade-
nie nových, prístavbu, prestavbu, rekon-
štrukciu a modernizáciu existujúcich 
domov smútku vrátane okolia. 

• Bankomat
Bankomat je umiestnený pri Turistic-

ko-informačnej kancelárii a bude funkč-
ný bez časového obmedzenia. Cenník 
poplatkov za výber záleží od banky pri 
výbere z iného bankomatu prípadne ba-
líka služieb na účte klienta. 

• Komunálny odpad - poplatky
Podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. 

sa poplatky za uloženie komunálneho 
odpadu zmenili od 1.1.2019. Nakoľko sa 
poplatok za odpad pre občanov Strečna 
od r. 2012 nemenil, bude potrebné ho 
prehodnotiť, urobiť potrebnú analýzu a 
vzhľadom na rastúce poplatky navýšiť.

• Štatút obce, Smernica o vybavovaní 
sťažností

Z dôvodu zmien v legislatíve a zákonov 
je vypracovaná pracovná verzia Štatútu 
obce a Smernice o vybavovaní sťažnos-
tí. Poslanci sa dohodli na pracovnom 
stretnutí dňa 23.10.2019 o 17.30 h.

• Jednoduché pozemkové úpravy
Na obec bol doručený Rozdeľovací plán 

(RP), spracovaný pre lokalitu Kamenné 
v rámci Jednoduchých pozemkových 
úprav. V zmysle §13 odst. 2 zákona č. 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách 
je možné proti RP Strečno – Kamenné 
podať písomné námietky Okresnému 
úradu – pozemkovému a lesnému odbo-
ru, Vysokoškolákov  8556/33B, Žilina do 
30 dní odo dňa zverejnenia – 22. august 
2019.

Uznesením č.64/2019 OZ berie uvede-
né informácie na vedomie. Hlasovanie: 
9-0-0-0.  

• Výročie obce
V roku 2021 obec Strečno bude osla-

vovať 700. výročie. Je vytvorená Komisia 
na prípravu 700. výročia obce v zložení: 
Mgr. Dušan Ďurčo, Ing. Pavol Albrecht,  
Pavol Ďurčo, Mgr. Silvester  Trnovec ml., 
Otília Moravčíková, Beáta Badibangová, 
Ing. Katarína Repáňová. Na všetky súvi-
siace prípravné aktivity bude potrebné 
vyčleniť aj prostriedky z rozpočtu.

Uznesením č.61/2019 OZ schvaľuje 
zriadenie dočasnej Komisie  pre prípra-
vu 700. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci. Hlasovanie: 9-0-0-0.  

Uznesením č. 62/2019 OZ schvaľuje za 
predsedu komisie pre 700. výročie prvej 
písomnej zmienky o obci pani Beátu Ba-

dibangovú. Hlasovanie: 8-0-1-0.
Uznesením č. 63/2019 OZ schvaľuje čle-

nov Komisie pre prípravu 700. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci v zložení: 
Mgr. Dušan Ďurčo, Beáta Badibangová, 
Ing. Pavol Albrecht, Pavol Ďurčo, Mgr.
Silvester Trnovec ml., Otília Moravčíko-
vá, Ing. Katarína Repáňová. Hlasovanie: 
9-0-0-0. 

5. Diskusia
Podnety občanov
• Starosta informoval o žiadosti na re-

konštrukciu Kováčskej ulice, rozšírení 
kanalizácie a vodovodu.Pri tvorbe bu-
dúcoročného rozpočtu bude potrebné 
vyčleniť prostriedky na základe požia-
davky.

• Ďalej informoval o žiadosti na osa-
denie zrkadla na križovatke ulíc Za zá-
hradami – Sokolská a potrebu zasypania 
jám na Nábrežnej ulici. 

p. Dana Bukovinská 
• poukázala na potrebu osadiť zákazo-

vé značky sypania odpadu za TIKom.
Uznesením č.65/2019 berie OZ na ve-

domie: podnety a pripomienky občanov. 
Hlasovanie: 9-0-0-0.  

Podnety poslancov
Ing. Dana Sokolovská 
• upozornila na potrebu opravy vsako-

vacej šachty na novom cintoríne a vyčis-
tenia uličnej vpuste na  Záhradnej ulici.  

p. Beáta Badibangová 
• predniesla požiadavku, aby využitie 

bývalej jedálne v kultúrnom dome bola 
pre  DFS Hajovček ako klubovňa a na 
opravu zatekajúceho skladu 

p. Peter Oberta
• upozornil na poškodený plot na mul-

tifunkčnom ihrisku a spadnutú sieť, po-
ukázal na vytváranie  skládky cintorín-
skeho odpadu pri starom cintoríne.

Mgr. Monika Obertová 
• oslovila ju rod. Straňavčinová - majú 

problém so spoluvlastníkom  domu na 
Ul. SNP, ktorého strecha a múry môžu 
spadnúť na cestu. Starosta im odporučil, 
že to musia riešiť prostredníctvom sta-
vebného úradu. 

• poukázala na potrebu vyriešiť prob-
lém uličnej vpuste na Sokolskej ulici pri 
rod. dome Dvorských. 

Ing. Július Ilovský
• apeloval na triedenie odpadu jednot-

livými zložkami a obyvateľmi obce po-
čas organizovania akcií (turnaje, zábavy, 
svadby a pod.), znova dať do povedomia 
ľudí. 

p. Samuel Zajac 
• informoval sa, ako je to s kotolňou na 

drevoštiepku, či je pripravená na vyku-
rovaciu sezónu.

Uznesením č.66/2019 berie OZ berie na 
vedomiepodnety a pripomienky poslan-
cov. Hlasovanie: 9-0-0-0.  

Zapísala: Ing.Ivana Tavačová
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 14.10.2019 sa uskutočnilo 6. za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, zapisovateľka p. Ivana Ta-
vačová. Hostia: podľa prezenčnej listiny. 
Neprítomní: Marek Hanuljak, Ing.An-
drea Ďurišková, Ing.Július Ilovský, Mgr.
Monika Obertová.

1. Otvorenie 
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.67/A volí overovateľov 

zápisnice: Peter Oberta, Samuel Zajac. 
Hlasovanie: 5-0-0-4.

Uznesením č.68 OZ schvaľuje návrh po-
slanca Mgr. Ďurču na zmenu programu 
6. zasadnutia OZ. Hlasovanie: 5-0-0-4.

Uznesením č.69 OZ schvaľuje zmenu 
programu 6. zasadnutia OZ – vypustenie 
bodu č.5 z pôvodného programu. Hlaso-
vanie: 5-0-0-4.

2. Kontrola uznesení
Zatekanie skladu Hajovčeka – oprava 

potrubí OPS – úloha pretrváva. Termín 
realizácie opravy sa stanovil do konca 
októbra

Poškodený plot na multifunkčnom 
ihrisku, spadnutá sieť – úloha splnená, 
uskutočnená oprava

Umiestnenie zákazových značiek na 
sypanie odpadu za TIKom – úloha spl-
nená.

P. Samuel Zajac upozornil na čiernu 
skládku odpadu za domom p. Karola 
Kopáska

Ostatné úlohy z predchádzajúceho za-
sadnutia OZ pretrvávajú

Uznesením č.70 OZ berie uvedené in-
formácie na vedomie. Hlasovanie: 5-0-
0-4

3. Vyjadrenie k navrhovanej výške 
ceny na odkúpenie pozemkov Radinové

Starosta informoval, že SPF pristúpil 
na možnosť odpredaja pozemkov  KN C 
parc.č. 1179/49 a 1179/48 do vlastníctva 
obce a navrhol jednotkovú kúpnu cenu 
vo výške 8,10 €/m2 (10 004 m2 x 8,10 
€/m2 = 81 032,40 €). Starosta ozrejmil 
postup pri následnej výstavbe bytoviek v 
prípade kúpy pozemku.

Uznesením č.71/2019 OZ kúpu pozem-
kov KN C parc.č.1179/49 a 1179/48 na-
chádzajúcich sa v k.ú. Strečno od SPF v 
celkovej rozlohe 10004m2 vo výške 8,10 
€/m2, t.j. 81.032,40 €. Hlasovanie: 5-0-
0-4

4. Výsledok kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce predniesol sprá-
vu o výsledku kontroly zameranú na ná-
jomnú zmluvu uzatvorenú medzi obcou 

Obecné zastupiteľstvo

:
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Strečno ako prenajímateľom a Bohušom 
Čurjakom BČ and GROUP Strečno ako 
nájomcom. Konštatoval pochybenie ko-
misie v zmysle nepozornosti, že  odpo-
ručili odkúpenie vlastného majetku obce 
po ukončení prenájmu za 1 €. Nedostat-
ky je potrebné riešiť uzatvorením Do-
datku č.1 k nájomnej zmluve, kde bude 
zreteľná a čitateľná hodnota nájomného 
na celé obdobie prenájmu.

Uznesením č.72/2019 OZ berie na 
vedomie správu o výsledku kontroly 
hlavného kontrolóra obce k nájomnej 
zmluve na prenájom kompy uzatvorenej 
medzi obcou Strečno a Bohušom Čurja-
kom BČ and Group Strečno. Hlasovanie: 
5-0-0-4

6. Rôzne
• Komunitný plán obce
Z dôvodu legislatívnych zmien je po-

trebné vypracovať nový Komunitný plán 
obce. Pôvodný návrh plánu vypracovaný 
pred dvoma rokmi nie je v súlade so zá-
konom. 

Uznesením č.73/2019 OZ berie na ve-
domie prípravu Komunitného plánu 
obce. Hlasovanie: 5-0-0-4

la peknou vetou: „Vy môžete byť mojím 
synom, ste len o rok starší od môjho 
syna.“ Spýtal som sa jej, odkiaľ to vie. 
„No predsa zo strečnianskych  novín.“ 
Vtedy som si uvedomil,  akú poskytuje 
Hlásnik vzácnu službu okrem iného i ľu-
ďom, ktorí nevládzu chodiť do kostola.

Sú  udalosti dôležité, ale i menej dôle-
žité. Žiaľ, neraz sme svedkami toho, ako  
sa tým menej dôležitým venuje veľká 
pozornosť.  Tým, čo sú viac dôležité, sa 
venuje menšia alebo  žiadna pozornosť.  
Myslím, že medzi tie dôležité patrí i pu-
tovanie relikvií sv. Vincenta, ktoré pre-
bieha na Slovensku od 26.9. do 15.12. 
2019. Tieto relikvie zavítajú do  vyše 80 
miest a obcí na Slovensku. Je smutné, že 
v  žiadnych médiách, okrem kresťan-
ských,  sa nikde táto výnimočná udalosť  
nespomína.

Som vďačný redakčnej rade strečnian-
skeho Hlásnika, že môžem i cez tieto no-
viny  priblížiť túto významnú udalosť jej 
čitateľom.

Ďakujem  Bohu,  že štvrtok 17.10. 2019  
sme  relikvie sv. Vincenta mohli prijať aj 
v našej farnosti. Zaiste u nás v  Kostole sv. 
Žofie  veriaci prežili mnoho dojímavých 
udalostí, ale táto  bola neopakovateľná a 
historická.  Životopis hociktorého svätca 
si môžeme prečítať kedykoľvek, ale stáť 
s bázňou a úctou pred relikviami svätca, 
to sa nezažije tak často. Takmer celý deň 
mohli prežívať veriaci nádherné chvíle, 

• SEVAK – dodatok 
Nakoľko sa obec podieľala na predĺžení 

kanalizácie na Lesnej ulici v dĺžke 65 m, 
je potrebné ku kolaudácii doložiť zmlu-
vu na prevádzkovanie v zmysle zákona č. 
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
kanalizáciách v znení neskorších predpi-
sov. Preto je potrebné podpísať dodatok 
č.5 k pôvodnej zmluve o odovzdaní roz-
šírenej kanalizácie do správy SEVAK-u. 

Uznesením č.74/2019 OZ schvaľuje 
odovzdanie rozšírenia kanalizácie na 
Lesnej ulici v dĺžke 65 m v nadobúda-
cej hodnote 11.397,26 € s DPH nájom-
covi SEVAK a.s. Žilina do užívania na 
prevádzkovanie prenajatého majetku v 
zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verej-
ných vodovodoch a kanalizáciách v zne-
ní neskorších predpisov s podpísaním 
Dodatku č.5 k zmluve č.191/2008. Hla-
sovanie: 5-0-0-4

• Žiadosť o prenájom priestoru – RZP 
a.s. Trenčín. V máji 2020 končí činnosť 
záchrannej zdravotnej služby poskytova-
nej spoločnosťou FALCK Záchranná a. 
s. O priestory má záujem nový poskyto-
vateľ zdravotnej služby RZP a.s. Trenčín 

:
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s účinnosťou od 15.05.2020. 
Uznesením č.75/2019 OZ schvaľuje 

prenájom priestorov v hasičskej zbroj-
nici po ukončení činnosti záchrannej 
zdravotnej služby FALCK Záchranná 
a.s. pre nového poskytovateľa zdravotnej 
služby RZP a.s. Trenčín s účinnosťou od 
15.5.2020. Hlasovanie: 5-0-0-4

• Dotácie pre zložky
V zmysle VZN č.5/2015 je potrebné 

osloviť zložky v obci  na doručenie žia-
dostí o dotácie na rok 2020 do 15.11.2019 
z dôvodu zahrnutia do prípravy rozpoč-
tu na budúci rok.

Uznesením č.76/2019 OZ berie na ve-
domie informáciu o termíne podávaní 
žiadostí na dotácie na rok 2020. Hlaso-
vanie: 5-0-0-4

7. Diskusia
Podnety poslancov
p. Peter Oberta navrhol dať k starému 

cintorínu malý kontajner na zmesový 
komunálny odpad ako aj na triedený od-
pad. Uznesením č.77/2019 berie OZ be-
rie na vedomie podnety a pripomienky 
poslancov. Hlasovanie: 5-0-0-4.  

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

ktoré vyvrcholili slávnostnou sv. omšou 
a dojímavou rozlúčkou s relikviami sv. 
Vincenta, presnejšie podobou jeho tela, v 
ktorej je umiestnená časť jeho srdca. Je to 
úžasne symbolické, lebo tento svätec bol 
predovšetkým človek veľkého srdca. Nie 
každého svätca sa dá nasledovať, mno-
hí vynikali okrem hlbokej nábožnosti i 
mnohými veľkými darmi. Tento svätec 
vynikal predovšetkým veľkým srdcom. 
Nemôže každý vynikať v nejakých mi-
moriadnych činnostiach, ale mať dobré 
srdce môže mať každý.  A to by malo byť 
našou najväčšou túžbou.  My sa svätým 
neklaniame, ako si niektorí myslia.   Pre 
nás sú svätí  vzorom a pomocou na našej 
životnej púti, aby sme ju prežili tak, aby 
raz neskončila nezmyselnou prehrou, ale 
tým najväčším, definitívnym - večným 
víťazstvom. 

Možno by si nezainteresovaný človek 
pomyslel: Je potrebné, aby si veriaci uc-
tievali ostatky niektorého svätca? Pred 
časom putovali tiež po Slovensku relikvie 
sv. don Bosca. Vtedy ma zaujal článok, 
ktorý som čítal v jednom z kresťanských 
časopisov,  ako si v jednom meste ľudia 
v  kostole s veľkou úctou  uctievali tieto 
relikvie. Istá redaktorka prišla do tohto 
kostola s úmyslom, aby napísala článok 
o fanatických veriacich, ako si uctievajú 
nejakú časť tela  človeka, ktorý dávno 
zomrel. Avšak keď uvidela vieru, pokoru 
týchto ľudí v kostole, prežila obrátenie a 
namiesto toho, čo mala v pláne napísať, 

napísala nádherný článok o svojom ob-
rátení.

Nám  sa po prežití vzácneho dňa, aký 
sme prežili v našej farnosti,  netreba  ob-
rátiť,  ale  ešte viac si prehĺbiť  vieru. Uve-
domiť si, akým pokladom pre nás viera 
je.

Som rád, že sme mohli mať relikvie 
práve sv. Vincenta.  Je to môj obľúbený 
svätec i preto, že založil popri mužskej 
kongregácii  lazaristov /r. 1631/  i ženskú 
spoločnosť - Dcéry  kresťanskej lásky /r. 
1633/.  A práve tie som každé prázdni-
ny ako chlapec  navštevoval, kde som sa 
presvedčil, koľko dobra robí aj cez tieto 
sestry Cirkev. Bolo to ešte za bývalého 
režimu, sústredili ich  na miesta, na  kto-
rých nemohli byť  v blízkosti ľudí z dôvo-
du, aby nemohli medzi nimi apoštolovať. 
Dali im do starostlivosti tie najťažšie sta-
vy, postihnuté deti. Bol to ťažký pohľad 
na deti, ktoré nemohli chodiť, rozprávať, 
ktorým z úst stále vytekali sliny. A ony 
im napriek tomu, že to bolo tak ťažké, s 
veľkou láskou slúžili. Tieto sestry boli a 
sú pre mňa veľkým povzbudením. 

A tak už len prajem všetkým, nech nám 
návšteva  relikvií sv. Vincenta i v našej 
farnosti pomáha  ešte viac nasledovať 
jeho vzor, chápať a žiť vieru, ako veľký 
dar, mať dobré a pokorné srdce. Nech 
slová, ktoré  často sv. Vincent hovorie-
val, sú aj našim mottom: „Milosrdná 
láska získava svet.“ Robme dobre, pokiaľ 
máme čas.

Mons. Michal Keblušek, farár
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Miestny poplatok za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady ukladá 
obec podľa zákona o miestnych daniach 
(č.582/2004 Z.z.), pričom podmienky 
vyberania poplatku sú pre obec stano-
vené vo všeobecne záväznom nariadení. 

1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 
329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov a o zmene a doplnení zákona 
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   
a nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška sadzieb poplatkov za uloženie od-
padov. Pre obec priniesli právne pred-
pisy podstatné zmeny týkajúce sa výšky 
sadzieb za uloženie jednotlivých druhov 
komunálnych odpadov, systém výpočtu 
poplatku za uloženie zmesového ko-
munálneho odpadu a objemného odpa-
du na skládku odpadov. 

Pri uložení zmesového komunálneho 
odpadu a objemného odpadu na skládku 
odpadov sa príslušná sadzba určí na zá-
klade úrovne vytriedenia komunálnych 
odpadov. Za rok 2018 obec Strečno do-
siahlo úroveň 20,28%. To nás zaradzuje 
pre celý rok 2019 do 3. úrovne vytriede-
nia komunálneho odpadu, kde zákonná 
sadzba za tonu odpadu je 10 € (viď tab. 
1; v porovnaní za min. rok bola zákonná 
sadzba  6,06 €/tonu – t.j. o 3,94 € nižšia ). 
Pri rovnakej percentuálnej hodnote vy-
triedenia komunálneho odpadu nás v r. 
2020 čaká zvýšenie zákonného poplatku 
až na 22 €/tonu a podľa nariadenia vlády 
pre  ďalšie roky až 27 €/tonu. 

Mikroregión Terchovská dolina, kto-
rého je obec Strečno členom, má od 
1.6.2019 podpísanú novú zmluvu so 
spoločnosťou T+T s platnosťou 4 roky. 
Poplatky za odvoz a likvidáciu nevytrie-
deného komunálneho odpadu sa oproti 
predchádzajúcej zmluve zvýšili z 78,29€/
tonu na 85,14€/tonu.

Triedený odpad (plasty, sklo, papier, 
kovové a kompozitné obaly) je vyvážaný 
pre občanov bezplatne.

Takisto triedený odpad separovaný na 
zbernom dvore – šatstvo, pneumatiky, 
polystyrén, elektroodpad, kov, jedlý olej 
a tuky, je vyvážaný bezplatne.

Zmeny poplatkov nariadením vlády 
znamenajú, že pri doterajšej ročnej pro-
dukcii odpadu obce, čo je v súčasnosti 
cca 620 ton nevytriedeného komunál-
neho odpadu, navýšenie nákladov na zá-
konnom poplatku v porovnaní s rokom 
2019 o  7 440,- € pre rok 2020 a od roku 
2021 až o 11 150 €. 

Poplatky za komunálny odpad – 
súčasný stav a vývoj v obci

Poplatky za odvoz a likvidáciu nevy-
triedeného komunálneho odpadu sa pri 
tomto objeme (620 t) pre obec Strečno 
za vývoz firmou T+T vzhľadom na novú 
zmluvu, platnú od 1.6. 2019, zvýšia v 
nasledujúcich rokoch platnosti zmluvy 
o cca 4 247 €. Vychádzame z uvedených 
zmien poplatkov (zákonný a poplatok 
za odvoz nevytriedeného odpadu) a ak 
predpokladáme, že sa množstvo odpadu 
nezmení (620 t), tak v roku 2020 zaplatí 
obec Strečno za odpad navyše 11 687 Eur.

Zberný dvor svojím zameraním a vše-
obecne činnosťou má viesť k eliminácii 
nevytriedeného odpadu v čo najvyššej 
možnej miere. Má slúžiť nielen k pod-
pore zodpovedného prístupu k životné-
mu prostrediu, nevytváraniu čiernych 
skládok, ale tiež na zvyšovanie podielu 
triedeného odpadu. Tab. 1 uvádza nie-
len ceny za odpad pre súčasnosť a na-
sledujúce obdobia, ale je z nej zrejmý i 

Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v €/t
2019 2020 2021 a ďalej

1 x ≤10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Vývoj poplatkov obce za komunálny odpad 
Poplatky                    Roky
za komun. odpad 2018 2019 2020 2021

Za odvoz a likvidáciu 
(za tonu) 78,29 € 78,29 

€/85,14 € 85,14 € 85,14 €

Zákonný poplatok za 
uloženie (za tonu) 6,06 € 10,00 € 22,00 € 27,00 €

jednoznačný zámer vlády podpory sepa-
rácie. Dnes spadáme do kategórie triede-
nia v intervale 20 – 30 % (sme na jeho 
spodnej hranici – 20,28%).

Je to pre nás výzva i motivácia, aby sme 
spoločnými silami vedeli zmierniť nielen 
environmentálny dopad, ale i zaťaženie 
našich peňaženiek. Už v budúcom roku 
bude obec nútená vzhľadom na vyššie 
uvedené fakty výrazne zvýšiť  poplatky 
za nevytriedený komunálny odpad.

Treba iba, aby  sme začali viac triediť 
a do zmesového komunálneho odpadu 
vhadzovali len to, čo tam patrí. V obci 
máme dostatočnú sieť veľkokapacitných 
kontajnerov na jednotlivé komodity - 
plasty, kompozitné obaly, papier, sklo, 
kovy. A plne funkčný zberný dvor, kde sú 

gicky rozložiteľného odpadu, naša obec 
vyriešila likvidáciu tohto odpadu vďaka 
projektu rozdaním kompostérov, ale 
mnoho domácností si svoj kompostér 
ešte stále neprebralo, hoci ho obec po-
núka bezplatne. Tento druh odpadu by 
sa nemal nachádzať v zberových nádo-
bách na  zmesový komunálny odpad. Pri 
väčšom množstve je možné ho priniesť 
na zberný dvor, za odvoz však obec platí. 
Aj napriek tomu, že na rôznych miestach 
boli umiestnené informačné tabule o zá-
kaze umiestňovaniu biologicky rozloži-
teľného a iného odpadu, dochádza opä-
tovne k vytváraniu čiernych skládok. Aj 
takýmto spôsobom zvyšujeme náklady 
na likvidáciu, čo sa premieta do nákla-
dov obce ako i daňového poplatníka.

Biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné druhy 
odpadov z domácností, ako upozorňujú záka-
zové tabuľky na miestach čiernych skládok v 
katastri obce, je  potrebné likvidovať využitím 
kompostérov, systému separácie a odvozu z do-
mácností, resp. umiestnením vo veľkokapacit-
ných kontajneroch na stojiskách a na zbernom 
dvore .

ešte zvlášť zberné nádoby prípadne vy-
hradené miesta aj na objemný komunál-
ny odpad, elektroodpad, na textil, jedlý 
olej, polystyrén, pneumatiky, biologicky 
rozložiteľný odpad. Drobný elektrood-
pad a baterky môžeme celoročne pri-
niesť na obecný úrad.  Čo sa týka biolo-
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Ak existuje univerzálna skúsenosť, 
ktorá spája ľudí v celej histórii a na 

celom svete, tak je to smrť. Smrť je niečo, 
s čím sa stretávame všetci a žiadne teles-
né cvičenia, diéty, meditačné techniky, 
omladzovacie kúry alebo množstvo pe-
ňazí nám neumožnia vyhnúť sa jej. Je to 
niečo, čo dokonale stiera rozdiely medzi 
ľuďmi.Definitívnosť smrti spolu s neisto-
tou,vzhľadom na to, čo nás čaká po nej, 
vedie mnohých ľudí k strachu. Všade na-
okolo vidíme, ako sa ľudia snažia zvrátiť 
proces starnutia. Nie všetci však čelia 
smrti so strachom a neistotou.

Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí, 
že „kresťan, ktorý spája svoju smrť s Je-
žišovou smrťou,chápe smrť ako príchod 
ku Kristovi a ako vstup do večného ži-
vota“.(KKC 1020) „Kresťanské krédo, 
vyznanie našej viery v Boha Otca, Syna a 
Ducha Svätého a v jeho stvoriteľskú, spa-
siteľskú a posvätiteľskú činnosť– vrcholí 
vyznaním viery vo vzkriesenie mŕtvych 
na konci čias a vo večný život“.(KKC988)
„Pevne veríme a pevne dúfame, že ako 
Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije 
naveky, aj spravodliví budú po svojej 
smrti naveky žiť so vzkrieseným Kris-
tom a že on ich vzkriesi v posledný deň. 
Naše vzkriesenie bude, takisto ako jeho 
vzkriesenie, dielom Najsvätejšej Trojice“. 
(KKC989)Veriť vo vzkriesenie mŕtvych 
bolo podstatným prvkom kresťanskej 
viery už od jej začiatkov. „Vzkriesenie 
mŕtvych je istota kresťanov. Vierou vo 
vzkriesenie sme [kresťanmi].“(KKC 
991)Svätý Pavol hovorí: „Akože niektorí 
z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? 
Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani 
Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus 
vzkriesený, potom je márne naše hlása-
nie a márna je aj vaša viera... Ale Kristus 
vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.“ (1 
Kor 15, 12-14- 20)

Veriaci človek musí myslieť  na svoju 
smrť a byť na ňu pripravený. Ďalej má 
poznať pravdy a skutočnosť, čo po smr-
ti nasleduje, že je to osobitný súd a po 
ňom buď nebo, očistec alebo peklo a 
nakoniec posledný súd. Toto všetko na-
zývame posledné veci človeka. Smrť nie 
je iba definitívnym zastavením telesných 

funkcií, ani poslednou hodinou, o ktorej 
nik nevie, kedy odbije. Smrť zasahuje i 
do života, každý deň ho storakým spô-
sobom ohrozuje. Upozorňuje, že človek 
nie je pánom svojho života, že sa mu ne-
ustále vymyká z rúk a že mu ho raz smrť 
definitívne odníme. Smrť takto dáva ži-
votu pečať konečnosti a ohraničenosti: 
„Je počet našich rokov sedemdesiatka, 
a ak silní sme, osemdesiatka.“ (Ž 90,10)

O živote a smrti je reč už na prvých 
stránkach Svätého písma. Kniha Gene-
zis Starého zákona hovorí o smrti ako 
o  následku hriechu. Všetci poznáme 
príbeh Adama a Evy. Neposlušný člo-
vek siahol za ovocím stromu života, aby 
sa ho zmocnil. Precenil sa a dosiahol 
opak. Namiesto života prišla smrť. Svä-
tý Pavol preto hovorí: „Skrze jedného 
človeka hriech vošiel do sveta a skrze 
hriech smrť“. (Rim 5,12)To znamená, 
že človek v raji by bol žil donekonečna, 
keby nebol zhrešil. V našom konečnom 
svete si život bez smrti nevieme vôbec 
predstaviť. Ľudský rozum nedokáže po-
chopiť ani nekonečnosť vesmíru. No vo 
Svätom písme nie je reč o biologickej 
alebo klinickej smrti, ale o jej konkrét-
nom ľudskom zážitku. Smrť ako tmavé 
a absurdné prerušenie života, plné bo-
lesti a úzkosti, ktorému sa ľudská bytosť 
vzpiera v celej svojej hĺbke. Boh túto 
smrť nechcel, táto smrť je následkom 
hriechu, znakom odcudzenia sa Bohu, 
ktorý je nekonečným prameňom života. 
Sväté písmo považujúc smrť za následok 
hriechu, ju nedáva na piedestál, ani sa 
neusiluje vniesť svetlo do jej temnôt,ale 
ju predstavuje v celej jej hrôze a ako po-
sledného nepriateľa. „Ako posledný ne-
priateľ bude zničená smrť.“ (1 Kor 15,26)
Kresťanské chápanie smrti sa zakladá na 
jednej strane na neposlušnosti Adama, 

na druhej strane na vykupiteľskom diele 
Ježiša Krista ako nového Adama. Svätý 
Pavol v liste Filipanom napísal: „Uponí-
žil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to 
na smrť na kríži.“ (Fil 2,8) Bezhraničnou 
poslušnosťou porazil smrť.  Pre Kristov-
ho nasledovníka smrť už nie je slepým 
osudom, ale ju chápe a prijíma ako výraz  
Otcovej vôle. „Veru, veru, hovorím vám: 
Kto počúva moje slovo a verí tomu, kto-
rý ma poslal, má večný život a nepôjde 
na súd, ale prešiel zo smrti do života“.(Jn 
5,24)  Ak máme hovoriť o živote po smr-
ti, na rozdiel od materialistov veríme, že 
človek má nesmrteľnú dušu. To zname-
ná, že Boh nestvoril človeka k zániku, 
ale k životu. Aj keď sa pri pohreboch na-
šich drahých zosnulých cítime bezmoc-
ní, predsa máme nádej na večný život. 
Táto nádej vyplýva z viery prijať pravdu 
z Božieho zjavenia.Nový zákon prináša 
do tejto problematiky svetlo skrze Ježiša 
Krista, ktorý sa stal jedným z nás. Prišiel 
od svojho nebeského Otca k nám na zem 
a po smrti sa k Nemu zasa vrátil. Keďže 
skrze neho povstalo všetko, čo jestvuje, 
mohol o sebe povedať, že je Vzkriesenie 
a Život.„Ježiš jej povedal: „Ja som vzkrie-
senie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, 
aj keď umrie“.  (Jn 11,25)  Kto počúva 
jeho slovo a s vierou ho prijíma, už teraz 
„prestúpil zo smrti do života.“ (Jn 5,24) 
V Jánovom evanjeliu Ježiš sľubuje svoj-
im, že budú tam, kde on.„Keď odídem 
a pripravím vám miesto, zasa prídem 
a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli 
tam, kde som ja“. ( Jn 14,3).U svätého 
Pavla sa posmrtné jestvovanie u Boha a 
s ním javí ako neochvejná nádej. Vo svo-
jich listochFilipanom a Korinťanom píše 
o ňom ako o jestvovaní skrze Krista.  Ak 
Starý zákon tvrdil, že nebo,večný život 
je Boh sám a večné spoločenstvo s ním, 
tak Nový zákon to upresňuje a špecifi-
kuje ako definitívne a dokonalé bytie u 
Otca skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.
Nádej vovečný život je dôsledkom viery. 
Božia vernosť, na ktorej sa zakladá, sa v 
Novom zákone zjavila v Ježišovi Kristo-
vi. V človeku sa síce pud sebazáchovy 
stále dožaduje nesmrteľnosti a večného 
života, splnenie tejto túžby však pre-
sahuje jeho sily. Uspokojiť ju môže iba 
Boh, nekonečný prameň života. Večný 
život začína vierou, nádejou a láskou 
skrze Krista už tu na zemi a završuje sa 
nazeraním Boha z tváre do tváre. 

„Teraz vidíme len nejasne, akoby v zr-
kadle, no potom z tváre do tváre. Teraz 
poznávam iba čiastočne, ale potom bu-
dem poznať tak, ako som aj ja poznaný. 
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, 
tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“( 1 
Kor. 12,13)

AM

Posledné
veci

človeka

Karel Gott nakrúcal i v Strečne
Prvého októbra sme sa dozvedeli smutnú správu o smrti najvýraznejšej osobnosti 

československej populárnej hudby – Karlovi Gottovi. Jeho takmer 60 ročná kariéra 
sa, ako zverejnilo na svojej stránke Považské múzeum, viaže i k hradu Strečno.

Scenéria hradu Strečno patrí k obľúbeným miestam fotografov, filmárov aj tvorcov 
videoklipov. Atraktívne prostredie, dnes už zrekonštruovanej zrúcaniny, lichotilo 
kamerám a objektívom aj v minulosti. V roku 1971 tam dokonca svoj videoklip k 
piesni Nech mněspát nakrútil známy spevák Karel Gott. A hoci spevácka legenda 
zaspala 1. 10. 2019 navždy, spomienka na neho bude aj vďaka tomuto veselému 
klipu stále živá.
Klip si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=hnKOWofB98E   /r/
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Sedlo Rakytie, pre niektorých Uhlisko, 
je najfrekventovanejšoulesnou križo-
vatkou.Pozná ho každý. Hubári, lesníci, 
turisti, cyklisti či bežci. Vybudovaním 
prístrešku a informačnej tabule s cyk-
lostojanom získalo i vhodný oddychový 
prvok.

Sestry Ondákové poznajú veľa miest, 
vedia porovnávať. Práve sedlo Rakytie 
sa im zdalo vhodným na realizáciu Bet-
kinej myšlienky osadiť tu aj kresťanský 
symbol, s čím sa stretávajú na svojich 
prechádzkach či túrach. 

Mária venovala rezbárske dielo – kríž 
s ukrižovaným a nechala ho osadiť do 
presklenej skrinky. Sestra Eva po od-
súhlasení správcom – Lesy š.p., zas za-
bezpečila inštaláciu, v čom jej pomohli 
Peter Oberta s rodinou a Pavol Albrecht, 
ktorí ju i zrealizovali – upravili okolie, 
osadili jednoduché schodišťové stupne 
z prírodného materiálu, dlažbu a upev-

Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 
(správca Zberného dvoru Strečno) opä-
tovne zdôrazňuje občanom, že Zberný 
dvor Strečno je určený výlučne pre ob-
čanov Strečna a predovšetkým pre ukla-
danie drobného triedeného odpadu. Za 
triedenie odpadu je zodpovedný pôvod-
ca odpadu, alebo ten, kto odpad na zber-
ný dvor prinesie.

Je dôležité si uvedomiť, že odpad pozo-
stávajúci z viacerých druhov nie je trie-
dený odpad. Stáva sa nám, že občania 
prinesú na zberný dvor napríklad okná 
či dvere a tie oprú o kontajner vcelku 
tak, ako ich demontovali.

Avšak tie pozostávajú minimálne z 
troch až štyroch druhov odpadu:
1.) Rám - drevo alebo plast, prípadne kov,
2.) Okno – sklo
3.) Kovanie (kľučka, pánty, zámok, ...) - 
kov

Preto je nutné, aby občania tieto druhy 
odpadu od seba odseparovali (oddelili, 
rozobrali, ... ) a uložili do určených ná-
dob podľa pokynov pracovníka zberné-
ho dvoru.  Toto môžete vykonať aj na 
zbernom dvore, kde vám môže pracov-
ník zberného dvoru zapožičať náradie. 
Ochranné prostriedky (minimálne ru-
kavice a okuliare) si musí priniesť každý 
sám.

Obdobne je tomu aj pri iných odpa-
doch ... hračky, bicykle, ktoré tiež pozo-
stávajú neraz z viacerých druhov odpa-
du (plast, kov, ...).

A tiež napríklad aj také fľaše (predo-
všetkým zaváraninové), ktoré síce pozo-
stávajú hlavne zo skla, ale nezabúdajme 

Pracovníci Obecného podniku služieb Strečno, s.r.o. v súčasnosti na základe zmluvy s Obcou 
Strečno realizujú  dielo „Chodník pri ceste III/20187 v obci Strečno – II. etapa“ v rozsahu pod-
ľa projektovej dokumentácie zhotovenej Ing. Ondrejom Brončekom. Investícia v objeme 105.399 
EUR má byť ukončená najneskôr do 16.12.2019.t

Zberný dvor Strečno
na vrchnák, ktorý je z kovu a patri do 
kovového odpadu.

Ďalším problémom, s ktorým sa stretá-
vame, sú nábytky. Je nutné, aby občania 
rozobrali, prípadne zdemolovali náby-
tok tak, aby bol roztriedený tiež na jed-
notlivé druhy odpadu (drevo, kov, plasty, 
textil), ale najmä aby zaberal čo najmen-
ší objem.

A na záver opätovne žiadame občanov 
Strečna, aby rešpektovali prevádzkové 
hodiny a nepokúšali sa ukladať odpad 
na zbernom dvore v inom čase a bez 
prítomnosti pracovníka zberného dvora, 
lebo je nutná takzvaná primárna eviden-
cia, kde musí pracovník zberného dvora 

zapísať množstvo a druh trie-
deného odpadu ako aj meno a 
adresu občana Strečna, ktorý 
odpad vyprodukoval a prinie-

sol na zberný dvor.
Upozorňujem, že uloženie odpadu na 

iných verejných priestoroch ako je zber-
ný dvor (napr. pri plote zberného dvora) 
je protizákonné vytvorenie čiernej sklád-
ky a bude riešené v súlade so zákonmi.

Musíme si uvedomiť, že čím väčšiu časť 
odpadu vytriedime, tým budú poplatky 
za odpad menšie, čo sa odrazí najmä 
na našich peňaženkách. Je jasné, že po-
platky za odpad sa budú zvyšovať, s tým 
proste nič neurobíme, avšak o koľko to 
bude, je predovšetkým na nás.  

Ing. Július Ilovský, 0911  277  74

Kríž na Rakytí

nili skrinku na buk za oddychovým 
prístreškom. Predtým ešte zabezpečili 
oplechovanie striešky s pomocou pána 
Ilovského a impregnáciu urobil pán Edo 
Poláček.

Dielo dokončili jeho vysvätením. Pán 

farár Keblúšek v spoločnosti všetkých, čo 
sa o kríž zaslúžili, ho poobede 8. októbra 
posvätil.

Rakytie sa tak stalo miestom nielen te-
lesného, ale i duchovného odpočinku.

/pa/
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Mesiac úcty k starším
Stalo sa už tradíciou, že si každoročne 

v októbri uctievame starších spoluobča-
nov. Na prejav úcty nestačí len 1. október 
- Svetový deň seniorov a následne celý 
október. Úctu treba prejavovať počas ce-
lého roka... nájdime si čas, vľúdne slovo, 
úsmev pre starších neustále, nielen po-
čas októbra. Nezabúdajme, že každému 
z nás pribúdajú roky. Neúprosne a neo-
mylne ich prideľuje čas zo svojho náru-
čia nám všetkým. Starnutie prichádza 
pomaly, nenápadne. Tak, ako sa pominú 
letné dni a znenazdania prichádza jeseň 
a my len hľadíme, čo sa to v prírode deje. 
Nedá sa tomu vyhnúť. Človek sa ocitá v 
jeseni života a v spomienkach sa obzerá 
do minulosti. A spomienky sú pestré ako 
tá príroda na jeseň. Hýri najkrajšími far-
bami – zlatožltá, červená, hnedá, pomaly 
sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná 
šedá. 

Tak aj v spomienkach sa nájdu najkraj-
šie prežité roky, ale aj vážne, až smutné 
obdobia. Pripomíname si a bilancujeme 
s Vami, čo ste počas svojho života urobi-
li pre svoje deti, rodinu. Ceníme si Vaše 
skúsenosti, životné múdrosti, vážime si 
Vaše vrásky, vlasy postriebrené šedina-
mi, teplo v srdci, odovzdanosť dlane. Te-

Úcta k starším

Pomáhame potravinami
Niesť bremeno životného osudu nie 

je vždy ľahké. Spoločnosť Kaufland a 
Slovenský Červený kríž organizova-
li už šiestykrát charitatívny projekt s 
názvom 

Pomáhame potravinami, v rámci 
ktorého pripravili jednorazovú po-
moc vo forme potravinového balíka 
pre obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v 
zlej hmotnej situácii. 

Sedem rodín zo Strečna si v uply-
nulých dňoch prevzalo potravinové 
balíčky. Tie obsahovali predovšetkým 
potraviny, ktoré sú nenáročné na skla-
dovanie a majú dostatočne dlhé obdo-
bie trvanlivosti. 

Sme radi, že hlavne v dnešnej, nie 
jednoduchej dobe môžeme aj takto 
podať konkrétnym ľuďom pomocnú 
roku a uľahčiť im boj s neľahkým osu-
dom. 

Beáta Badibangová, zástupca starostu

Milí seniori, jeseň je časom dozrieva-
nia plodov. A také je aj dozrievanie ľud-
ské. Keď mám byť úprimná, myslím si, 
že nie je jednoduché byť v seniorskom 
veku. Niekedy sa človek cíti ako na 
druhej koľaji. Má pocit, že je nepotreb-
ný, že zavadzia, že už nie je pre nikoho 
zaujímavý. Každé obdobie života má 
svoje svetlé i tienisté stránky. 

Nenechajte sa domnelou tmou veku 
odradiť a ochudobniť o nádej na šťastie. 
A keď sa na oblohe Vášho života roz-
prestrú husté mraky, majte na pamäti, 
že za nimi sa ukrýva žiarivé slnko, ktoré 
jedného dňa určite vyjde. Je to o tom, 
ako to človek vníma, ako sa vysporia-
da s tým, že už nie je pracovne aktívny, 
nemá toľko energie. Tretí vek ale nie je 
choroba, je to súčasť nášho žitia. 

Mnohí ste nenahraditeľní pri výcho-
ve vnúčat, pretože iba starká či star-
ký na dôchodku majú dostatok času 
napríklad na prechádzky. Vaša láska 
má príchuť kysnutých koláčov, dobrôt 
ukrytých v skrinke – to, čo vnúčence 
obľubujú.

Veľakrát ste tými, ktorí vedú deti aj k 
viere. Možno preto, lebo vplyvom pre-
žitého prikladáte viere omnoho väčšiu 
váhu ako v mladosti.

Nuž, je to poriadny batoh darov, kto-
ré dávate blízkym. Milí seniori, želám 
Vám, aby všetky dni vášho života boli 
naplnené hlavne zdravím, šťastím a 
spokojnosťou. Viac netreba. Pretože 
vaša životná múdrosť vás citlivo vedie 
každým dňom vášho života. 

Beáta Badibangová – zástupca starostu

šíme sa s Vami, že ste mali šťastie dožiť sa 
vyššieho veku.Mnohí už stoja na prahu 
obdobia, v ktorom sa postupne strácajú 
životné sily, fyzické i psychické schop-
nosti, prichádzajú zdravotné ťažkosti a 
stráca sa životný elán. 

Verte, že krásu a pôvab Vášmu životu 
budú dodávať jedinečné okamihy šťastia, 
ktoré budeme prežívať spolu s Vami, na-
šimi rodičmi, starými rodičmi. Každý z 
Vás je milovaný, každý z Vás je potrebný. 
Každé obdobie života má svoje svetlé i 
tienisté stránky. Nenechajte sa domne-
lou tmou veku odradiť a ochudobniť o 
nádej na šťastie. A aj keď sa na oblohe 
Vášho života rozprestrú husté mraky, 
majte na pamäti, že za nimi sa ukrýva 
žiarivé slnko, ktoré jedného dňa určite 
vyjde. Na záver mi dovoľte jeden krásny 
citát:

Človek je krásny nielen vtedy, keď má 
pružný krok. Človek je krásny podľa 
múdrosti, čo zračí sa v oku, podľa vrá-
sok a bielych vlasov, keď ponára sa v 
rozhovore s deťmi do rokov, keď bol on 
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho 
ľudia majú radi“.

Príhovor predsedníčky Jednoty dôchod-
cov v Strečne Kamily Gáborovej na pose-
dení k Mesiacu úcty k starším 17. októbra

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých (ZO SZTP) v Strečne aj v tomto 
jesennom období zorganizovala v piatok 18. októbra brigádu na úpravu a údržbu verejnej zelene 
v parku pre obecným úradom.
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   Z našej školy Kolektív ZŠ SNP Strečno

SEPTEMBER
13.9.2019 – Cvičenie v prírode (1. stu-

peň), Účelové cvičenie (2. stupeň)
Po teoretickej príprave v triedach žiaci 

s triednymi učiteľmi strávili deň v príro-
de. Po nenáročnej túre do stanoveného 
cieľa hrali spoločne hry, starší žiaci ope-
kali, zbierali lesné plody a spoznávali 
okolitú prírodu a prírodniny.

17.9.2019 – Plenárna schôdza a tried-
ne rodičovské schôdzky

Ďakujeme rodičom, ktorí sa zúčast-
nili v peknom počte prvého stretnutia 
s učiteľmi svojich detí. V doplňujúcich 
voľbách do Rady školy pri ZŠ SNP Streč-
no bola zvolená ako zástupca za rodičov 
pani Karolína Horváthová.

24. – 26.9.2019 – Jesenný zber papiera 
a kartónov

Umiestnenie súťažiacich triednych ko-
lektívov:  1. miesto – 4. trieda (1 
520 kg)

2. miesto – 3. B (501 kg)
3. miesto  - 3. A (413 kg)
V tomto školskom roku sme vyskúša-

li nový spôsob rozdelenia súťažiacich 
žiakov 2. stupňa do skupín. V minulých 
rokoch súťažili triedne kolektívy, tento-
krát si žiaci sami vytvorili skupiny 5-10 
kamarátov z rôznych ročníkov, vymysleli 
si vlastný názov a zbierali ako tím. Ďa-
kujeme našim žiakom zo 7., 8. a 9. roční-
ka, ktorí nám pomáhali pri vážení a uk-
ladaní papiera do kontajnerov. Spoločne 
sa nám podarilo nazbierať takmer 4 tony 
papiera. Výťažok zo zberu bude použitý 
na odmenenie víťazov a zakúpenie cien 
do ďalších školských súťaží. Ďalší, jarný 
zber, bude organizovaný v máji 2020.

Umiestnenie súťažiacich tímov

1. miesto – Streetboys  (699 kg)
2. miesto – Girls (532 kg)
3. miesto – Citronády (402 kg)
24.9.2019 – Európsky deň jazykov + 

Deň eura
Žiaci 2. stupňa sa počas dňa snaži-

li spoznať vybranú krajinu Európy, jej 
zvyky a tradície, typické jedlo, piesne a 
tance. Triedy spoločne odprezentovali 
zaujímavosti o krajine pred svojimi spo-
lužiakmi. Každá trieda vyrobila bankov-
ku, ktorú vložili do Európskej centrálnej 
banky. 

Žiaci z 1. stupňa sa taktiež zapojili do 
školskej akcie formou integrovaného te-
matického vyučovania. Ich úlohou bolo 
tiež pripraviť mince, ktoré vložili do na-
šej banky.   

24.9.2019 – Jesenný deň športu v Škol-
skom klube detí

Žiaci 1. stupňa, ktorí navštevujú ŠKD, 
si spríjemnili s pani vychovávateľkami 
jesenné popoludnie súťaživými hrami 
na multifunkčnom ihrisku. Víťazi i tí, 
ktorí sa neumiestnili na prvých prieč-
kach, boli odmenení sladkou odmenou. 

27.9.2019 – Noc výskumníkov
Tak ako po minulé roky, aj v tomto 

roku sa naši žiaci 8. ročníka zúčastnili 
festivalu vedy Európska noc výskumní-
kov. V priestoroch OC Mirage mali naši 
žiaci možnosť navštíviť vedecké stánky 
a prezentácie Žilinskej univerzity, Uni-
verzity Komenského v Bratislave a iných 
inovatívnych firiem. Program bol bohatý 
a našich žiakov plne oslovil, o čom sved-
čia ich projektové prezentácie z uvedenej 
akcie. V rámci rozvoja finančnej gra-
motnosti žiaci navštívili finančný sektor 
(banky) a zisťovali výhody rôznych pro-

duktov jednotlivých bánk. 
Už sa tešíme, akými inovatívnymi 

stánkami nás prekvapí Európska noc vý-
skumníkov v roku 2020.

Svoju činnosť začalo aj Centrum voľ-
ného času pri ZŠ SNP v Strečne. V tom-
to roku sa otvorilo 18 krúžkov, niektoré 
sú už zabehnuté, osvedčené z minulých 
rokov, novinkami sú hra na klavír a flor-
balový krúžok pre žiakov 2. stupňa.   

OKTÓBER
10.10.2019 – Burza informácií
Žiaci 9. ročníka spolu s výchovnou 

poradkyňou, pani M. Ďurišovou, sa 
zúčastnili v priestoroch hotela Slovakia 
podujatia pod názvom Burza informácií 
2019, ktorú organizoval Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Žiline. Cieľom 
akcie bolo poskytnúť žiakom potrebné 
informácie, ktoré im poslúžia pri výbere 
strednej školy a ich budúceho povolania. 

2.10.2019 – Dni nádeje 2019
Žiaci 7. ročníka sa zapojili do XXV. roč-

níka celoslovenskej akcie zameranej na 
prevenciu sociálno-patologických javov 
v spoločnosti s názvom Dni nádeje 2019. 
Témou výtvarných prác bola „DROGY? 
TOTO JE MOJA ODPOVEĎ!“

16.10.2019 – Stará mať rozpráva žia-
kom 2. ročníka

Viete, ako sa žilo kedysi? Naši druháci 
to už vedia. Porozprávala im o tom „sta-
rá mama“, teta Otka Kadašiová z Kúdeľ-
nej izby. Poukazovala deťom predmety, 
ktoré sa používali kedysi, vysvetlila, ako 
sa ľudia v minulosti obliekali, ako deti 
chodili do školy. Najzaujímavejšou čas-
ťou návštevy bola pomoc starej mame v 
záhrade. Deti horlivo zbierali popadané 
orechy, šúpali fazuľu, hrabali lístie. Ďa-
kujeme tete Otke, určite ešte do jej Kú-
deľnej izby zavítame!

17.10.2019 – Pudingová párty v ŠKD
Naši prváci z ŠKD boli pasovaní do 

„cechu družinárov“. Pani vychovávateľ-
ky pre nich usporiadali Pudingovú párty, 

Od začiatku školského roku ubehli už dva mesiace, kolotoč školských povinností 
sa krúti. Žiaci denne sadajú do školských lavíc a snažia sa uložiť do svojich hláv 

čo najväčšie množstvo informácií. Učenie sa snažíme spríjemniť a obohatiť rôznymi 
aktivitami, súťažami i mimoškolskými akciami.
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popoludnie plné zábavy, súťaží a tanca. 
Pripravili občerstvenie v podobe pudin-
gov, koláčov a ich dobrôt. Odmenou im 
boli vysmiate tváričky šťastných detí.

14. – 18.10.2019 Plavecký výcvik žia-
kov 3.B

Cieľom základného plaveckého výcvi-
ku na plavárni v ZŠ Martinskej bolo, aby 
žiaci získali základné plavecké zručnosti 
vo vzťahu k plaveckej technike - správna 
práca nôh, zvládnutie hrubej techniky 
práce paží, súhra plávania s dýchaním, 
preplávanie 15 až 50 m rôznymi spôsob-
mi. Veľkým úspechom bolo, že bojazliví 
žiaci prekonali strach z vody a pri záve-
rečnom hodnotení a preverovaní úspeš-
ne preplávali viac ako šírku bazéna.Na 
záver plaveckého výcviku deti dostali 
„Mokré vysvedčenia“-  s počtom preplá-
vaných metrov.

Slnečné a zároveň veterné jesenné po-
časie nám dovolilo stráviť dopoludnia i 
popoludnia naháňaním sa po ihrisku s 
farebnými lietajúcimi kamarátmi. Žiaci 
1. stupňa mali šarkaniádu. Tešíme sa, že 
drobcom prišli na pomoc ich staršie spo-
lužiačky z 2. stupňa s pánom učiteľom 
Štefkom, ochotne pomáhali dostať šar-
kany do vzduchu a rozmotávali uzlíky.

Školský parlament prvýkrát v tomto 
školskom roku vyhlásil tematický fareb-
ný deň. 17.10.2019 sa naša škola rozžia-
rila v krásnej jesennej – oranžovej farbe. 

Umiestnenie víťazov farebného dňa:
1. stupeň:
1. miesto  1.B 
2. miesto  3.B 
3. miesto  2. trieda
2. stupeň:
1. miesto  5. trieda
2. miesto  7. trieda
3. miesto  6. trieda
Kým sa rozbehneme na jesenné prázd-

niny, 30. – 31. októbra 2019, čakajú nás 
ďalšie súťaže – najkrajšia jesenná vý-
zdoba triedy a vyrezávanie tekvičiek. O 
našich ďalších aktivitách a úspechoch 
budeme radi informovať zas nabudúce.

V kalendári už máme jeseň, čas zbe-
ru úrody, jesenných prác v záhradkách 
i púšťania šarkanov. Žiaci sa už naplno 
venujú získavaniu nových vedomostí.

Obecná knižnica v Strečne tak ako po 
minulé roky vyhlásila literárno-ilustrač-

Z našej knižnice
nú súťaž v poézii i próze pre žiakov prvé-
ho i druhého stupňa základnej školy na 
tému: „Farebná jeseň“. Práce je potrebné 
doniesť do obecnej knižnice. Uzávierka 
súťaže bude koncom novembra 2019. 
Najlepšie práce budú vyhodnotené pek-
nými cenami.

Aj v mesiaci október prebieha súťaž pre 
žiakov ZŠ o najlepšieho čitateľa/ku me-
siaca. 

Projekt „Skvalitnenie interiéru knižni-
ce“ bol podporený z  verejných zdrojov 
Fondom na podporu umenia.Boli nám 
poskytnuté finančné prostriedky na do-
plnenie  nových  knižničných  regálov, 
stolov k počítačom, taburetiek a kober-
cov. 

V súčasnosti prebieha výber dodávate-
ľa na nábytok, ktorým bude skvalitnený 
interiér obecnej knižnice.

Krásnu farebnú jeseň všetkým čitate-
ľom praje

Vaša knihovníčka

Od obnovenia ochotníckeho divad-
la v roku 2009 ubehlo desať rokov. 

Milí naši diváci, za túto dobu sme vám 
vianočné sviatky spríjemňovali divadel-
nými komédiami a tak prinášali do va-
šich príbytkov trochu tej našej dedinskej 
kultúry. 

Vystriedalo sa veľa hercov  a každý 
vložil do svojej postavy svoje ochotníc-
ke srdce,ale hlavne svoj voľný čas.Na 
vzostupnom vývoji nášho ochotnícke-
ho divadla majú zásluhu najmä herci, 
technici, usporiadatelia , ale aj občania, 
ktorí nám vyrábali rekvizity. Od začiat-
ku našej činnosti nás podporovala naša 
obec. Vytvárala nám podmienky, skul-
túrnila priestory javiska, sály a na 90. 
výročie založenia ochotníckeho divadla 
sme dostali aj priestory na nacvičovanie 
a uskladnenie rekvizít. 

Za desať rokov sme nacvičili11 diva-
delných predstavení, dostali sme sa do 
povedomia divákov zo širokého okolia 
. Zvýšili sme počet predstavení u nás 
a hosťovali po okolitých obciach, kde 
máme svojich stálych divákov. Pri prí-
ležitosti 85. výročia a 90. výročia zalo-
ženia ochotníckeho divadla sme zorga-
nizovali stretnutie všetkých ochotníkov, 
ktorí stáli na strečnianskych doskách. 
V divadelnej  a zábavnej forme sme ich 
oboznámili s históriou ochotníckeho di-
vadla , predstavili režisérov, ale ukázali aj 
vtipné trapasy, ktoré sa počas predstave-
ní stali. Vytvorili sme cenu „ Ochotnícke 
dosky „ a ocenili 22 ochotníkov. Pri 90. 
výročí sme získali grant z Ministerstva 

kultúry, ktorý sme využili na propagá-
ciu, rekvizity a kroje. Pri tejto príležitosti 
sme odohrali v amfiteátri pod hradom 
Strečno  pre širokú verejnosť skvost di-
vadelníctva „Ženský zákon“.V roku 2016 
sme založili občianske združenie, pod 
názvom „ Ochotnícke divadlo Strečno 
„. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej 
ochotníckej činnosti, nájdete nás na we-
bovej stránke www. divadlo.strecno.sk.  
Účasť na celoslovenskej súťaži Palári-
kova Raková v roku 2018 nám priniesla 
„Cenu mladého diváka „a „Cenu za ko-
lektívny herecký výkon“. Počas našej čin-
nosti sme navštívili veľa profesionálnych 
scén, kde sme čerpali inšpiráciu pre naše 
ochotnícke divadlo. 

Milí naši diváci, tento rok som pre vás 
vybrala drámu pod názvom Zlomená 
pýcha. Možno budete prekvapení, pre-
čo na Vianoce drámu. Možno preto,aby 
sme ďakovali Bohu za každý deň prežitý 
v mieri.

Hra je z obdobia Slovenského národ-
ného povstania a keďže sme si tento 
rok pripomenuli 75. výročie, inšpiro-
vala som sa príbehom z tohto obdobia. 
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, 
ktorí tvorili a tvoria novodobú históriu 
ochotníckeho divadla . Taktiež sa chcem 
poďakovať ľudovej kapele Parta, ktorá je 
ochotná ísť s nami do tohto divadelného 
predstavenia. 

Milí naši diváci, vám patrí veľké ďa-
kujem, keby nebolo vás, nebolo by ani 
ochotnícke divadlo .

Marta Pristachová

Vianoce s divadlom
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Aktuálne sa konalo podujatie: „Po-
siedky“ v obci Strečno 7.10.2019 v Kú-
deľnej izbe v Strečne.

Bolo to stretnutie generácií v aktívnom 
počúvaní ešte žijúcich pamätníkov spo-
jené s bádaním mládeže. Naše pozvanie 
„Na posiedky“ prijali: p.Helenka Pyt-
lová, p.Matilka Hanuliaková, p.Emília 
Kadašiová, p.Vierka Beháňová, p. Otília 
Kadašiová, p.Andrej Ilovský a p.Pavol 
Bukovinský. A dobre, že prišli.Spolu 21 
účastníkov- pozvaných hostí a mládeže 
sa stretlo v príjemnej atmosfére Kúdeľ-
nej izby v Strečne pri spomienkach hostí 
na svoju mladosť.

Veselé spomienky, príbehy a piesne 
pamätníkov  oživili aj dobové fotogra-
fie, ktoré hostia priniesli so sebou. Mlá-
dežníci pri živom počúvaní a vyšívaní 
pospievali dievocké piesne z repertoáru 
folklórnych skupín. Spomínanie doplnili 
zvedavé otázky mládeže k téme.

Nálada bola príjemná a verím, že obom 
stranám priniesla len to dobré. Aktuál-
ne sme zaspomínali aj na pána Gotta v 
Strečne. Mládež bola vždy veselá a verte, 
že pri spomienkach sa tým starším  oči 
rozihrali a duša omladla. Spomienky 
sme  zaznamenali na diktafón a budú 
cenným materiálom pre ďalšiu prácu 
folkl. skupín. V jarných mesiacoch plá-
nujeme ďalší výstup projektu, a to  podu-
jatie „Tradície v srdci“ práve s témou voľ-
nočasových aktivít mládeže v minulosti 
a dnes. Naši informátori budú našimi 
ctenými hosťami na tomto podujatí a te-

Projekt občianskeho združenia Hajov 
„Duša je vždy mladá“

Projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

Projekt „Duša je vždy mladá“ je zameraný na uchovanie tradičnej ľudovej kul-
túry v obci Strečno. Aktuálne sa o projekte dozviete na web stránke www.hajov.sk,  
tv sekcii Projekty. Aj realizáciu a prevádzku web stránky Hajov  z verejných zdro-
jov podporil  Fond na podporu umenia. 

Pozývame Vás na
Strečanské fajnové trhy

8.12.2019 od 12:00 do 17:00 hod

ochutnávka typických vianočných 
jedál • zakúpiť si môžete vianočný 
punč, varené vínko, medovinku, 

oplátky, koláče, vianočné darčeky...

V sále KD bude výstava rezbárskych 
prác a tvorivé dielne

Sprievodný program zabezpečia 
mieste folklórne skupiny

šíme sana nich. Ešte nás čaká Spomien-
ko-terapia v obci Nezbudská Lúčka. 

Ďalšou aktivitou projektu je „Tvoj 
kroj-tvoja duša“

V poradí už 4. remeselná dielňa zame-
raná na vyšívanie častí krojov- liemce a 
obojček na oplecko. Spolu  15 účastní-
kov vyšívalo tentoraz v Kúdeľnej izbe v 
Strečne. 

Dielňa bola voľným pokračovaním 
„Posiedok“. Keď sa mladí pri počúvaní 
hostí naladili na dobu, keď práca a zába-
va akosi patrili k sebe, práca im išla od 
ruky. A vyšívanie patrilo aj medzi voľno-

časové aktivity dievčat. Bolo pekné sle-
dovať ako hostia rozprávajú a mladí vy-
šívajú, a naopak ,ako mladí zaujali hostí 
svojimi ručnými prácami. Tí ocenili a 
poradili. Spomínali ako aj oni vyšívali aj 
v škole na hodinách a pri pasení dobyt-
ka.  

Pod dohľadom remeselníčky p. Otílie 
Kadašiovej sa stretávajú dievčatá  od júla 
2019. Zvládajú náročnú techniku vyšíva-
nia na ručne tkanom ľanovom plátne s 
využitím vzorov z obce Strečno.Vyšívajú 
doma a stretávajú sa pravidelne na spo-
ločných vyšívaniach. Do výšivky vkla-:
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dajú tradičné vzory a farby s vlastným 
cítením. Vyšívanie sa stalo voľnočaso-
vou aktivitou mládeže. Už vyberajú sami 
vzory, farby, ukladajú krížik ku krížiku. 
Tešíme sa tomu. Takto vznikla možnosť 
remeselné zručnosti zúročiť vovýrobe 
vlastnej krojovej súčiastky, prislúchajú-
cemu stavu dievčat a mládencov. Odev-
né súčiastky bude mládež a členovia 
folklórnych skupín nosiť na svoje vystú-
penia. Uvidíte ich aj v jarnom programe.  

A čo plánujeme v najbližšej dobe?   Ak 
sa nám podarí, tak v mesiaci november, 
pravdepodobne na 23. novembra, pri-
pravujeme program  Tradície v srdci. Po 
ťažkej Amerike sme zvolili tému, kde si 
oddýchnete, zasmejete sa na žartoch a 
vtipe nášho strečnianskeho ľudu. A že 
bol ľud náš ľud tvorivý a vedel sa baviť?!  
Spomienkoterapia účinkuje aj naopak. 
Počúvať staré záznamy zábavky, piesne a 
žarty ľudí, čo už nie sú medzi nami, po-
tvrdzujú to, že spoločná zábava pomáha 
aj v ťažkých dobách. O podujatí Vás bu-
deme informovať plagátmi a hlásením v 
obecnom rozhlase a na sociálnych  sie-
ťach. 

V mesiaci december, presne 8.12.2019, 
budú opäť „Strečanské fajnové trhy“ . 
Veríme, že sa opäť stretneme, okoštujete 
koláče, dobroty, punč, varené vínko, kú-
pite darčeky a iné „lakôtky“.

Za OZ Hajov Ľ.Kučerová
Foto: Pavol Ďurčo

:

Projekt občianskeho združenia 
Hajov „Duša je vždy mladá“

Plte sa za svojej dvadsaťročnej exis-
tencie zaradili medzi najznámejšie 

produkty predstavenia regiónu Strečna i 
celého Slovenska.Sú nielen navštevova-
né rekreantami a záujemcami o spozná-
vanie, ale stali sa i predmetom záujmu 
médií na zdokumentovanie histórie a 
prírodných krás. 

V septembri a októbri to boli až štyri 
rôzne akcie, kdemédiáplte k naplneniu 
svojich režisérskych a dramaturgických 
predstáv a požiadaviekvyužili.

3. septembra bol v priamom prenose 
televízneho magazínu Regina, v jeho no-
vom formáte „Všetky odtiene regióno-
v“odvysielaný rozhovor o novodobom 
pltníctve aj jeho histórii v strečnianskom 
prielome. V banskobystrickom štúdiu 
RTVS na otázky redaktora  odpovedal 
konateľ Prvej pltníckej a raftingovej spo-
ločnosti, s.r.o., Pavol Albrecht.

Televízia JOJ aj s Lukášom Latiná-
kom13. septembra opätovne nakrúcala 
dokument o ďalšej zahraničnej Slovenke 
žijúcej v Srbsku, ktorá pri záujme spo-
znať rodisko svojich predkov – odsťaho-
vali sa tam pred 250 – 300 rokmi,  chcela 
i sekvenciu z pltí a krajiny, ktorou plavba 
prechádza.

25. septembra natáčal na pltiach pro-
dukčný štáb NUNEZ NFE pre STV frag-
ment dokumentu o Andrejovi Hlinkovi. 
Relácia bude jednou zo životopisných 
prierezov osobností hodnotených v 
rámci tohtoročnej ankety Najvýznam-
nejší Slovák. Pretože je známe, že otec 
Andreja Hlinku bol pltnícky faktor, roz-
hodli sa natočiť úsek jeho detstva na plti, 
ktorou sa plaví po Váhu. Strečnianski 
pltníci boli oslovení nielen na spoluprá-

cu a súčinnosť, ale tiež na vytypovanie 
vhodných osôb, ktoré by stvárňovali 
otca a syna vo veku cca 8 – 9 rokov. Peter 
Kováč st. má s pltením dostatočnú prax 
a jeho syn Peťo je aktívny v Hájovčeku. 
Má kroj a pretože boli tiež niekoľkokrát 
ako súbor v dokumentoch a rôznych  
reláciách,má i skúsenosti s natáčaním. 
Bol to, ako na záver hodnotili filmári a 
režisérka, super výber. Dokument bude 
odvysielaný na budúci rok.

V stredu 18. októbra prišli na plte nafo-
tiť podklady pre budúcoročný kalendár 
žilinskí futbalisti. Každý rok vydávajú 
klubový kalendár MŠK Žilina, kde sú v 
jednotlivých mesiacoch fotografie fut-
balistov na zaujímavých a fotogenických 
miestach mesta či kraja. Na pltiach,ako 
mužstvo i jednotlivo, už boli niekoľko-
krát a potenciál ich zrejme oslovil. Preto 
sa na pltníkov obrátili s realizáciou myš-
lienky - nafotiť na plti hráča v kroji aj s 
krojovanou partnerkou. Vybrali kapitá-
na – Mira Káčera. Využitím dvoch pltí 
– jednou s protagonistami a pltníkmi a 
druhou so štábom, získali dostatok ma-
teriálu, z ktorého si budú môcť vybrať a 
budenielen podkladom propagácie se-
demnásobného majstra Slovenska,ale i 
Strečna.

Pltníci si počas svojej činnosti zvykli na 
prítomnosť médií, štábov či významných 
a zaujímavých osobností. Vedia s nimi 
komunikovať, spolupracovať a pomáhať 
i navrhovať čiako znalí pomerov a mož-
ností, priamo riešiť realizáciu záberov a 
scény.  Možno povedať, že to robia pro-
fesionálne. Nie je to iba ich dojem, ale 
potvrdzujú to zakaždým i slová a vďaka 
všetkých, ktorí sa na nich obrátia.      /pa/

Mediálne zaujímavé plte
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To je veľmi stručné predstavenie, ale 
medzi prvou a druhou vetou je celý tvoj 
život. Prezraď nám niečo z jeho zákuli-
sia. Kto a čo všetko stojí za tým, že  v 
tvojom živote hrá významnú úlohu 
hudba a tiež literatúra? 

Za mojim písaním stojí mnoho ľudí a 
udalostí. V živote samotnom je hudba aj 
literatúra skôr metódou ich analýzy. Je 
to ale zároveň zložitejšie: v próze mám 
ľudí fiktívnych a v poézii sa často sústre-
dím na zvieratá a rastliny. Teraz píšem 
báseň o človeku, ktorý je skutočný, ale 
vo svete tej básne je bytostne spojený s 
jednou starou anorganickou entitou (zá-
merne nepoužívam slovo objekt). Je to 
môj spôsob, ako si vysvetliť, že nezapa-
dá do žiadnej škatuľky. V jednej próze 
mám zase kameň, ktorý ľudia vnímajú 
ako živú bytosť, navyše nebezpečnú a 
ohrozujúcu, preto ju musia pochovať na 
dne rieky. Procesy v pozadí toho, ako si 
vyberám témy a prostredia tvorby, sú aj 
pre mňa tajomné a asi mi to tak vyho-
vuje. 

Kto býva tvoj prvý čitateľ a kritik?
Určite moja sestra, niekedy aj mami-

na. A niekedy sa podľa intenzity mojich 
momentálnych priateľstiev tento okruh 
rozšíri. Mám ale napríklad vo svojom 
okolí nejakých ľudí, ktorých si vážim a 
dôverujem im, avšak texty sa im neodva-
žujem posielať. Naopak so sestrou mám 
taký vzťah, že sa jej nebojím poslať aj 
nehotové práce, aj keď ma niekedy po-
riadne skritizuje. Nedávno som s ňou 
konzultovala názov jednej básne. Žiadny 
z mojich návrhov sa jej nepáčil. 

Svoje práce posielaš do súťaží. Nie je 
ľahké ísť s kožou na trh. Aké pocity pre-
žívaš, keď sa rozhodneš tak urobiť?

Mám rada rituál tlače textov, keď ešte 
teplé papiere balím do obálky, na ktorú 
napíšem adresu súťaže. Keď som pre-
svedčená, že texty sú dobré a môžu ob-
stáť, mám dobrý pocit z predstavy, že si 
ich niekto prečíta. Zároveň sa už  na ne 
nechcem pozerať, keď sú vytlačené alebo 
odoslané emailom, lebo sa bojím, že by 
som príliš neskoro uvidela preklep ale-
bo niečo, čo by som na poslednú chvíľu 
chcela zmeniť. Teraz som ale už so sú-
ťažami skončila, kedže som vyhrala dve 
najväčšie súťaže (jednotlivých textov, nie 
o najlepšiu knihu) na Slovensku a v tom-
to smere dosiahla strop. Je čas prenechať 
priestor ďalším, ktorí si zaslúžia pozor-
nosť a aj finančné ocenenie spojené so 
súťažami. Ja sa musím konečne presunúť 
k práci na knihe. 

Určite je to skvelý pocit, keď je tvoja 
práca uznaná odborníkmi a ocenená 
ako najlepšia spomedzi stoviek iných. 
Vlani si v súťaži Poviedka získala pré-
miu za text Kríženie hliny, tento rok to 
už bolo víťazstvo - hlavná cena za po-
viedku Teplokrvný druh. To bolo v au-
guste. Ani nie po štvrťroku prišlo ďalšie 
víťazstvo  v medzinárodnej  literárnej 
súťaži Báseň - prvé miesto za poéziu 
Southern border a iné básne. Porota 
hodnotila príspevky od 649 autorov 
a autoriek a predsedníčka poroty vy-
zdvihla ich vysokú úroveň. Potom je na 
mieste otázka: Akú úroveň potom má 
tá najlepšia? Môže na to odpovedať jej 
autorka?

Ja si myslím, že porota ocenila moje 
texty kvôli tej jednej básni Southern 
border (po slovensky Južná hranica), a 
to nie preto, že by to bola nejaká doko-
nalá báseň, ale preto, že bola úprimná a 
aj trochu zúfalá. Sú v nej obrazy, ktoré 
nie sú príjemné na čítanie, alebo aj veci, 
na ktorých sa tá báseň akoby zasekáva, 
ale rozhodla som sa ich nevyškrtať, chce-
la som ju ponechať ako taký neriadený 
prúd. V tom cykle sú však aj iné básne, 
za ktorými si stojím, napríklad báseň s 
názvom Zložitá výšivka o mojej starej 
mame, ktorá u nás v Strečne prevádz-
kuje Kúdeľnú izbu. Úspech v Básňach je 
pre mňa stále neuveriteľný, keďže v pí-
saní poézie nemám tak dlhú históriu, na 
súťažiach a workshopoch som sa prezen-

tovala hlavne s prózou. Súťaž Básne mi 
pripadala na výhru nedostupná aj kvôli 
tomu, že v nej súťažia aj českí autori a na 
rozdiel od súťaže Poviedka sa jej často 
účastnia aj tí etablovaní, ktorí vydávajú 
zbierky.  

Ako prežívaš, že si dosiahla  niečo také 
unikátne - byť  víťazkou v rozdielnych 
literárnych súťažiach v jednom roku?  
Taký kúsok sa len tak niekomu nepoda-
rí. Ako sa podaril tebe? 

Je to kombinácia náhody a toho, že 
som v tomto období asi mnohé o písa-
ní ako procese pochopila. Na jar som 
strávila nejaké obdobie v environmen-
tálnom žiali, zároveň som mala obavy 
o svoje štúdium, či ho dobre dokončím 
a či to má celé zmysel. Trápi ma, ako sa 
mení krajina Strečna, rozrastanie prie-
myselného parku a svetelné znečistenie, 
ktoré s ním prichádza. Na hornom cin-
toríne už nikdy nie je tma a znižuje sa vi-
diteľnosť hviezd. Vždy si spomeniem na 
britského romantického básnika Johna 
Clarea, ktorý nesmierne trpel kvôli ľud-
ským zásahom do krajiny a privatizáciou 
prírody na vidieku, kde žil, napríklad se-
kaním lúk na parcely plotmi a zarovná-
vaním pôdy. Taká bolesť môže človeka 
až fyzicky paralyzovať a dá sa povedať, 
že John Clare zomrel od zármutku. Ja v 
písaní nachádzam priestor, ako pome-
novať a kategorizovať určité pocity, ktoré 
síce naďalej pretrvávajú, ale sú potom 
nejako konkrétne emocionálne umiest-
nené alebo naopak presunuté z človeka 
do abstraktnej sféry literárneho textu. 
Písanie je v tomto zmysle určitý obran-
ný mechanizmus. Povedala by som, že 
moja špecialita nie je môj sklon k písa-
niu, ktoré niekto ohodnotí ako dobré, ale 
citlivosť, ktorú môžem nejako usmerniť 
jedine písaním. A kvôli nej som sa na-
učila písať. 

Prajem ti čo najviac citlivých a vníma-
vých čitateľov a v konečnom dôsledku 
čo najviac ľudí citlivých aj voči prírode. 
Za všetkých priaznivcov ti gratulujem k 
úspechom a do budúcna všetko najlep-
šie.

Ďakujem za rozhovor.
H.B.

Na kus reči s Dominikou Moravčíkovou
Kto je Dominika Moravčíková?
Narodila sa v Strečne. Od októbra 2019 je doktorandkou Ústavu hudebnívědy na FF 

UK v Prahe. Externe spolupracuje s časopisom Kapitál, podieľa sa na organizácii pro-
jektu Medziriadky /literárny projekt zameraný na rozvoj a profesionalizáciu mladej 
literatúry/. V roku 2019 získala hlavnú cenu  v literárnych súťažiach Poviedka a Básne.

Nahota pohorí 

Divoká hora 
leží položená bokom.

Keď ju zaplaví svetlo, horí nedočkavo, 
ale do polnoci stihne ochladnúť na 
kosť 
a tvrdá kosť hory leží v podzemí 
kam sa neprehrabe žiaden z jašterov.

Rozprávky na dobrú noc o suchom 
podlaží hory
by si nikto nemal pamätať:
je dôležité v čase nepokoja

stratiť pamäť.
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Ľudová hudba Parta ani tento rok ne-
zaháľa a našu obec Strečno reprezentuje 
na rôznych podujatiach nielen v Streč-
ne, ale aj mimo obce. Pre milovníkov 
folklóru sme vystúpili na Jánošíkových 
dňoch v šapite, kde sme otvorili 57. 
ročník Jánošíkových dní. Vystúpili sme 
s pásmom Láska na Terchovej. Nedeľa 
neodmysliteľne patrila konskému vo-
zovému sprievodu a my sme boli jeho 
súčasťou. Silným momentom bolo vy-
stúpiť pod sochou Jánošíka a zaspievať 
gazdovi terchovské piesne. Do dnešné-
ho dňa prichádzajú na toto vystúpenie 
samé dobré ohlasy. Chceme sa pochváliť, 
od Jánošíkových dní 2019 píše ĽH Par-
ta novú kapitolu, a to: Detská muzička 
Parta zo Strečna. Veru tak, na Jánošíko-
vých dňoch sme dali prvýkrát možnosť 
vyniknúť našim najmladším: Šimonovi 
Srnečkovi ako primášovi detskej muzič-
ky, Marekovi a Nelke Pratákovým, Lari-
ke a Tamarke Prieložným a predstavili sa 
aj noví členovia: Miško Taraba a Emka 
Verešová. Dokázali, že sú aj na veľkom 
pódiu a pred veľkým publikom schopní 
zahrať a zaspievať. Ich odmenou bol naj-
väčší potlesk od divákov. My, dospelí, im 
musíme pogratulovať a tešíme sa s nimi. 

Meno našej obce zaznelo aj v obci Kle-
novec, kde sme spríjemnili večer našou 
hudbou návštevníkom gemersko-ma-
lohontských folklórnych slávností pod 

názvom Klenovskárontouka. Zapojili 
sme sa aj do súťaže Drôtova nôta, kde 
sme sa prezentovali piesňami a hudbou 
z terchovského regiónu. Na škole spevu 
sme naučili návštevníkov festivalu zopár 
terchovských  piesní .

Ľudová hudba Parta

a z východu Slovenska.
 Občania našej obce nás mohli vidieť 

a počuť na Strečnianskych hodoch a na 
Jánskych ohňoch, kde okrem hudby a 
piesní sa mohli naše speváčky prezento-
vať v strečnianskom kroji. Za finančnú 
podporu chceme vyjadriť veľkú vďaku 
poslancom obecného zastupiteľstva. 

Spoločne s obcou Strečno, Jednotou 
dôchodcov a s Tvorivými dielňami spod 
Strečna sme pomohli s organizáciou 
„Ľekvárových hodov“ a zostavili sme 
kultúrny program. Na pomoc sme si po-
zvali ženskú spevácku skupinu Spievan-
ky zo Žiliny, ľudovú hudbu Púčkovci a 
spevácku skupinu Jesienka zo Strečna. 

Okrem pódiových vystúpení sme za-
čepčili nejednu nevestu zo Strečna i ši-
rokého okolia - Kysucké Nové Mesto, 

 Ako by to bolo, keby sme nepotešili 
naším vystúpením susedov zo Stráňav? 
Na Stráňavských hodoch okrem nás 
starších opäť vystúpili aj naši najmenší 
a potešili ucho nejedného poslucháča. 
Okrem piesní z Terchovej si Stráňavci 
mohli vypočuť piesne z Liptova, Gemera 

Čadca, Martin, Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Terchová, Chalúpkovo... 

V mesiaci október sme si v spolupráci 
s obcou Strečno uctili našich najstarších 
spoluobčanov. Vystúpili sme v sále kul-
túrneho domu a prejavili sme vďaku a 
úctu našim dôchodcom.

 Našu obec a radosť z hudby budeme 
ešte v tomto kalendárnom roku ďalej 
prezentovať vo Vajnoroch na Vajnor-
skom širáčku, kde sa predstavíme na 
prehliadke amatérskych ľudových hu-
dieb. Taktiež obohatíme program na FRI 
plese Žilinskej univerzity. 

Touto cestou sa chceme poďakovať 
našim priaznivcom, rodinám a milov-
níkom folklóru za povzbudenie, ústreto-
vosť a nejeden potlesk za naše vyvinuté 
úsilie tešiť hudbou a spevom. Veľké po-
ďakovanie patrí aj starostovi obce, Duša-
novi Štadánimu, jeho zástupkyni, Beáte 
Badibangovej a vám, milí poslanci obce 
Strečno, že ste nás podporili a my sme 
mohli aj vďaka vám šíriť dobré meno 
obce STREČNO.

Kolektív ĽH Parta
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Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

Náučný chodník (21.09.2019)
Prišiel september, a tak ako každý rok, 

aj tento sme prešli cez náučný chodník, 
ktorý už tradične končí na chate Doma-
šín. Trasa bola rovnaká, a to cez Špicák, 
Javorinu, Rakytie s odbočkou náučného 
chodníka pri vysielači mobilného ope-
rátora. Na chate bolo už prichystané 
posedenie a občerstvenie pre všetkých. 
Účastníci si mohli dať guľáš a neskôr 
zakončiť výlet na pltiach, ktoré ich pre-
plavili až do Strečna. Počet predaných 
guľášov bol tento rok až 100. Znova bol 
rovnako dobrý ako po minulé roky, a to 
len vďaka našim kuchárom –Mariánovi 
Obertovi, Pavlovi Melovi a Tomášovi 
Klocáňovi. Vďaka patrí aj vedeniu tu-
ristického oddielu za opäť skvelo zorga-
nizovanú akciu. Aj tento rok bolo veľmi 
veselo a už sa tešíme na ten ďalší.

Nezávisle na Uhlíku bol na náučnom 
chodníku i turistický oddielŽochár z 
Topolčian. O stretnutí s nami na svojej 
stránke o.i. napísal:

„Už cestou sme stretali množstvá turis-
tov. Chválili sa, že majú po skončení túry 
pripravený guláš na Domašíne. Trochu 
sme otravovali, že aj my máme radi gu-
láš. V sedle Javorina nás čakal starší pán, 
že on nás odvedie ku gulášovej chate. Na 
otázku, či majú dosť guláša aj pre nás, 
odpovedal, že dolejú vodu. Na chate nás 
vítalo dievčatko s omasteným chlebom s 
cibuľou. Guláš bol hustý. Nápoje i káva 
sa dali kúpiť. Prichýlil nás turistický klub 
Uhlík Strečno. Majú vlastnú chatu pre cca 
15 ľudí. Ponúkli nám aj splav Váhu. Cena 
5 € za osobu. No nekúp to. Náš autobus 
nás odviezol na miesto nalodenia. Tri plte 
boli pripravené pre nás. Splav bol pokojný. 
Výklad výborný. Počuli sme príbehy pltní-
kov i o známych problémových úsekoch 
Margita a Besná.

Ďakujeme turistom z Uhlíka Strečno. 
Pekný deň urobili ešte peknejším“.

Lysec (12.10.2019)
Slnečná druhá októbrová sobota nám 

dala možnosť na ďalšie poznávanie krás 

tvom hľadá možnosti prefinancovania. 
Stretnutie, ktoré pokračovalo návštevou 
pamätníka a pracovným obedom v ko-
libe Panoráma,  bolo pragmatické a uži-
točné nielen pre tento návrh, ale i pre 
budúce kontakty. 

Delegácia následne pokračovala do 
Zázrivej. Tam sa zúčastnili slávnostné-
ho odhalenia pamätnéhokameňaa in-
formačného paneluk pristátiu balóna s 
francúzskou posádkou pred 110 rokmi. 

/pa/

Návšteva z francúzskeho veľvyslanectva

Uhlík hreje
KST Uhlík priebežne napĺňa svoj plán a pripravuje nielen svojim členom, ale i 

mnohým ich priaznivcom milé chvíle spoznávania v prírode a  v kolektíve, z ktoré-
ho sa mnohí iba vďaka nemu zoznamujú s krásami nielen Slovenska, ale i Čiech či 
dokonca Rumunska. Tohtoročná jeseň je mimoriadne pekná a určite im pomohla 
zvýrazniť dojmy z akcií.

Slovenska. Tentokrát to bolo na vrch 
Lysec (1381 m n.m.), ktorý sa nachá-
dza vo Veľkej Fatre. Výhľady boli taktiež 
nádherné. Spod Jasenskej doliny sme sa 
vybrali nenáročným žltým chodníkom 
na vrchol. Cestou sme boli obklopení 
hrebeňom Veľkej, ale i Malej Fatry. Sl-
niečko aj občasný vietor nás sprevádzali 
celou trasou. Po dosiahnutí vrcholu sme 
si všetci tridsiati členovia posádky spra-
vili spoločnú fotku a pobrali sa na cestou 
smerom nadol po modrej značke. Auto-
bus nás už čakal na parkovisku, tak sme 
len nasadli a pobrali sa naspäť domov- 
do Strečna. Opäť krásna sobota za nami.

Okrem napĺňania oficiálneho plánu 
KST Uhlík využíva i príležitostné mož-
nosti na skrášlenie trás a zaujímavostí 
strečnianskej prírody, ktorá sa potom 
predstavuje v oveľa lepšom svetle. Pri 
projekte na vybudovanie rozhľadne po-
máhali obci obnovovať a dopĺňať prvky 
náučného chodníka a najnovšie sa sami 
stali žiadateľom. Výzvu VÚC ŽSK vyu-
žili k tomu, aby zlepšili bezpečnostné 
a oddychové parametre pri rozhľadni. 
Získané prostriedky spolu s vlastnou fi-
nančnou spoluúčasťou zhodnotia vybu-
dovaním schodišťových stupňov k nej a 
prírodného stola s lavičkami  na plošinke 
pod ňou. V tomto období sa jednotlivé 
časti pripravujú a v priebehu novembra 
dôjde k ich inštalácii.                       /kď, pa/

V utorok 8. októbra navštívila obecný 
úrad v Strečne francúzska delegácia z 
veľvyslanectva v Bratislave v zloženi:-
prvá radkyňa Francúzskeho veľvyslanec-
tva Marion DEHAIS, ktorá začala diplo-
matickú misiu na Slovensku začiatkom 
septembra a nám už dlhoročne známy  
tlačový atašé -  Didier ROGASIK. Pre 
Marion DEHAIS to bola prvá pracovná 
cesta mimo Bratislavy. Na obecnom úra-

de delegáciu prijali zástupkyňa starostu 
Beáta Badibangova a projektový mana-
žér Pavol Albrecht. Informovali ich o 
vývoji a stave vzťahov obce s Francúz-
skom a predovšetkým o starostlivosti o 
pamätník na Zvonici. To bol aj konkrét-
ny a praktický bod ich cesty. Obec dlho-
dobo rieši možnosť osvetlenia pamätní-
ka, k čomumá vypracovaný projekt a v 
spolupráci s francúzskym veľvyslanec-
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Na konečné výsledky našich prete-
károv v Minikárovom klube Strečno v 
sezóne 2019 sa čakalo s napätím do po-
slednej jazdy. 

Matej Oberta, žiak 2. triedy ZŠ SNP v 
Strečne vyhral s prehľadom 1. miesto v 
kategórii M1 (od 4 do 8 rokov) a zároveň 
aj 2. miesto v prestížnom a cennom Eu-
rópskom pohári. V tejto kategórii sa na 
krásnom siedmom mieste umiestnil náš 
nový pretekár Michal Piroha zo Stráňav. 
Pre 4- ročného Miška to bola prvá sezó-
na a verím, že v ďalšej už bude stáť na 
stupni víťazov aj on.

Michal Oberta, žiak 5. triedy ZŠ SNP 
v Strečne (od 9 do 12 rokov), obsadil 
po tesnom súboji s Dávidom Beličkom 
prvú priečku v kategórii M2. Tu musím 
podotknúť, že Dávid (klub EKOsport Ži-
lina) je veľký bojovník, technicky sa veľ-
mi zlepšil a chcem mu za klub zložiť po-
klonu pred jeho športovými výsledkami.

Náš ďalší pretekár Juraj Oberta sa v ka-
tegórii M4 (od 17 do 21 rokov) umiestnil 
na 3. priečke stupňa víťazov. 

Tu vidíme, že čas, ktorý sme venovali 
našim pretekárom vo forme tréningov, 

Minikárový klub Strečno má 
dvoch majstrov Slovenska

prináša aj ovocie. V neposlednom rade 
trávime víkendy v našej veľkej miniká-
ristickej rodine v prírode, častokrát bez 
možnosti pripojenia k internetu, či mo-
bilného signálu, čo vedie deti k väčšej 
spolupatričnosti a spoločným aktivitám. 

Naši pretekári Michal Piroha zo Strá-
ňav, Matej, Michal a Juraj Obertovci, 
skvele reprezentujú našu obec Strečno 
nielen u nás na Slovensku, ale aj v Če-
chách a na Morave. 

Chlapci, blahoželáme a držíme palce v 
nasledujúcej sezóne v roku 2020.

Monika Obertová
Minikárový klub Strečno

Tohtoročný tretí odber krvi zorgani-
zoval výbor MO SČK 18. októbra. O 
prípravu a priebeh sa starali členovia 
výboru – Lenka Vojvodová, Zdenka On-
drušová a Milada Lievajová. Opäť bol 
zaznamenaný významný počet darcov- 
teraz ich bolo až 42, ktorí odovzdalo túto 
vzácnu tekutinu a potvrdili svoj ľudský 
postoj pomáhať každému, kto to potre-
buje. Aj v ich mene ďakujeme.

Miroslav Zachar • Rastislav Kostka
Sebastián Šupej • Ivan Štadáni

Dušan Štadáni • Róbert Oberta
Mário Jankech • Juraj Buchta

Juraj Oberta • Lenka Vojvodová
Júlia Ďurčová • Ivana Prieložná

Peter Prieložný • Juraj Samec
Darina Cesneková • Dominik Boka

Zuzana Obertová • Peter Oberta
Juraj Židek • Samuel Beháň

Beáta Badibangová • Anton Oberta
Roman Samec • Lukáš Ondruš

Richard Ondruš • Iveta Ondáková
Jana Škorvánková • Zuzana Sláviková

Jakub Slávik • Michal Taraba
Dušan Matejička • Eva Balcarová

Renáta Štadániová • Libor Záhradník
Ľubomír Bukovinský • Ivan Tavač

Vladimír Bukovinský • Jana Čišková
JúliusIlovský • Miroslava Pernišová

Dávid Badibanga               /r/

Darcovia krvi
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 25. októbra 2019 v náklade 
300 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Naši dorastenci majú za sebou 12 je-
senných duelov. Po minulej sezóne na-
stala v tejto vekovej kategórii generačná 
obmena. Vytvoril sa nový hráčsky káder 
pod vedením trénera Miroslava Turčana 
a vedúceho mužstva Petra Dugoviča ml. 
Ku tým o niečo starším chlapcom sa pri-
dali chlapci končiaci u žiakov a oslovení 
jednotlivci, ktorí prestali hrávať futbal. 
Takže muselo sa zapracovať na zohra-
tosti a tímovosti. Keďženaša hráčska 
súpiska má vekový priemer 16 rokov, 
bohužiaľ na ihrisku nám chýbala kvalita. 
I napriek tomu sa hráči snažili odovzdať 
aspoň bojovné výkony a podarilo sa pri-
písať si do tabuľky chudobných  11 bo-
dov. Bilancia polovice sezóny je pocho-
piteľne záporná, t.j. 3 výhry,2 remízy a 6 
prehier. Veľká škoda niektorých zápasov 
(Makov, Nededza, Varín, Stráňavy),kde 
sme mohli viac bodovať...

Trpíme na slabú efektivitu. Šance si 
vypracujeme, ale zbrklo ich riešime. Ná-
sledne  sme za to potrestaní inkasovaným 
gólom a v závere nám v zápasoch chýba 
kľud na kopačkách a kondícia. Najlep-
ším strelcom jesene sa stal iba 15-ročný 
Boris Oberta s 5 gólmi, čo svedčí o jeho 
kvalitách vo veľmi mladom veku!!! Ob-
držali sme 14 žltých kariet a 3-krát sa 
nám začervenalo pred očami za nesluš-
né správanie a faulovanie. Od 8.kola nás 
oslabila absencia taktiež  15-ročného ta-
lentovaného Timoteja Kurica (zranenie 
kolena, artroskopia).Netreba nad zlými 
výsledkami lámať palicu. Prioritou tejto 
sezóny je záchrana v súťaži a stabilizo-
vanie (s doplnením od U-15) mladého 
kádra. Ak chalani ku tomu v jarnej časti 
správne pristúpia, tak sa to určite poda-
rí?! Je to len a len na nich...

Výsledky jesene:
1.kolo   Radoľa – Strečno   4:1 (1:1) g: 
Michal Beháň
2.kolo   Strečno – Štiavnik 3:2 (2:1) g: 
Boris Oberta 2, Jakub Beháň
3.kolo   Divina – Strečno, súper sa odhlá-
sil so súťaže
4.kolo   Strečno – Višňové  3:0 (1:0) g: Fi-
lip Trnka, Michal Beháň, Michal Kozub
5.kolo   Teplička – Strečno 4:1 (2:0) g: 
Boris Oberta

6.kolo   Strečno – Makov   1:1 (0:1) g: 
Jakub Kasem
7.kolo   Skalité – Strečno   1:1 (1:1) g: Bo-
ris Oberta
8.kolo   Strečno – Nededza  0:1 (0:0) 
9.kolo   Bánová – Strečno    2:0 (1:0)
10.kolo   Strečno – Rajec     4:2 (1:1) g: 
Boris Oberta, Michal Beháň(11m),Má-
rio Gala, Jakub Kasem
11.kolo   Varín – Strečno     1:0 (1:0)
Žiacke družstvá FK Strečno

Starší žiaci hrajú 1.Mirage triedu Obfz 
Žilina starších žiakov. Po minuloročnom 
postupe z 2.triedy (z 2.miesta) hrajú naši 
starší žiaci nad očakávanie. Za celú je-
sennú časť prehrali iba jeden zápas a sú 
ako nováčik súťaže na čele tabuľky. Ak 
by hrali tak dobre aj na jar, môžu po 
dlhšom čase pre Strečno vyhrať nejakú 
súťaž. Bolo by dobré, keby prišli medzi 
nás aj ďalší chlapci a dievčatá, ktorí radi 
hrajú futbal, lebo hráčov je málo. Poďa-
kovanie patrí trénerovi st.žiakov p. Jura-
jovi Žídekovi a aj „Fans klubu rodičov“, 
ktorí chodia povzbudzovať na domáce aj 
vonkajšie zápasy. 

Výsledky zápasov: Strečno – Stráňa-
vy 3:2, Zbyňov – Strečno 0:4, Lietavská 
Lúčka – Strečno 0:18, H.Hričov – Streč-
no 1:7, Strečno – Rašov 5:2, Strečno – 
Višňové 1:0, Hvozdnica – Strečno 0:9, 
D.Hričov – Strečno 1:6, Strečno – Va-
rín 0:2, D.Pole – Strečno 1:6, Strečno – 
V.Rovné 5:1, Hliník – Strečno 2:8, Streč-
no – Štiavnik ?

Mladší žiaci  hrajú už tretiu sezónu 
1.Mirage triedu Obfz Žilina mladších 
žiakov. V prvej sezóne, keď bola táto 
súťaž založená, tak sme boli prví, v mi-

nulej sme boli druhí a v tejto sme zatiaľ 
na treťom mieste. Aj tu chýba väčší po-
čet hráčov, lebo straty bodov prišli v tých 
zápasoch, keď nás bolo menej ,lebo sa 
hrali súčasne zápasy mladších aj starších 
žiakov a niektorí hrajú za obe družstvá. 
Poďakovanie patrí trénerovi ml.žiakov 
p.Vojtovi Obertovi ml. a aj rodičom, kto-
rí chodia povzbudzovať a vozia družstvo 
na vonkajšie zápasy.

Výsledky zápasov: Strečno – Hôrky 
6:2, Zbyňov – Strečno 2:2, KŠK Žilina 
– Strečno 2:5, Bánová „B“ – Strečno 8:6, 
Strečno – Rosina 2:8, Strečno – Podhorie 
1:8, Rosina „B“ – Strečno 1:8, Strečno – 
Rajec 8:4, FA United KL-N-G – Strečno 
2:7, Strečno – Juventus Žilina 8:2, Hliník 
– Strečno 2:14, Strečno – Bytčica ?

Prípravka hrá v súťaži Obfz Žilina 
prípraviek. Sme v „E“ skupine spolu s 
družstvami Stráňav, Rosiny, Bánovej,-
Višňového a mladšia prípravka má ešte 
plus družstvo FA United (Nededza, Ko-
trčina Lúčka, Gbeľany). Hrá sa turnajo-
vým spôsobom. Turnaj bol 14.9. v Streč-
ne, 21.9. v Stráňavách, 28.9. v Bánovej 
a 19.10. v Rosine. Hrajú dve družstvá, 
staršia a mladšia prípravka. Tu nie sú dô-
ležité výsledky, ale aby sa deti naučili hý-
bať, byť v kolektíve a hlavne ich dostať na 
chvíľu od počítačov na ihrisko. Poďako-
vanie patrí trénerovi prípravky p.Petrovi 
Beháňovi a aj rodičom, ktorí vozia deti 
na turnaje.  Bolo by dobré, keby sa našiel 
niekto, kto by chcel pomôcť pri príprav-
ke. Keďže ide o deti, ďakujeme rodičom, 
že podporujú deti v tom, čo ich baví a 
hrajú futbal za FK Strečno.

Peter Dugovič ml. , FK STREČNO

Kvalita nahradená neskúsenou mladou bojovnosťou...

Dňa 12.10.2019 sa strečnianski volejbalisti opäť stretli v obecnej telocvični, tentokrát pri príleži-
tosti volejbalového turnaja s názvom Pohár Palina Nováka. Táto spomienka na nášho kamaráta 
sa konala už šiestykrát, a tak ako po minulé roky, sa aj tento rok okrem príjemného posedenia a 
zaspomínania si  hral aj naozaj pekný volejbal. Celkovými víťazmi sa napokon stali : Peťo Novák, 
Kika Nováková, Jakub Rautner, Roman Franek, Paľo Funtik a Paľo Oberta. Víťazom srdečne gra-
tulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za to, že prišli a spolu sme si zaspomínali na nášho 
priateľa Palina Nováka.                                                                                                  Jaroslav Štefko

Pohár Palina Nováka
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Dňa 26.11.2019 sa uskutočnilo 7. 
zasadnutie OZ. Zúčastnení: sta-

rosta obce, poslanci OZ, hlavný kon-
trolór obce p.Lingeš, ekonómka obce 
p.Škripková, zapisovateľka p. Ivana Ta-
vačová. Hostia: podľa prezenčnej listiny. 
Neprítomní: Monika Obertová, Andrea 
Ďurišková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. Uznesením č.78/A volí ove-
rovateľov zápisnice: Ing. Július Ilovský, 
p.Marek Hanuljak. Hlasovanie: 5-0-2-2. 

Uznesením č.79/B volí členov návrho-
vej komisie v zložení: Beáta Badibango-
vá, Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: za-7, 
proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2. 

Uznesením č.80 OZ schvaľuje program 
7.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.

2. Kontrola uznesení
Zatekanie skladu Hajovčeka a bývalej 

kuchyne– oprava potrubí OPS – úloha 
splnená, ale problém pretrváva. Pravde-
podobná príčina: nezodpovedné použí-
vanie a vylievanie vody nájomníkmi v 
kúpeľni mimo priestorov na to určených 

Potreba opravy vsakovacej šachty 
na novom cintoríne, vyčistenie uličnej 
vpuste na Záhradnej ulici – úloha pre-
trváva

Regulácia potoka – bol oslovený Slo-
venský vodohospodársky podnik, ktorý 
konštatoval, že obec sa nenachádza v 
povodňovej zóne a  Slovenský vodohos-
podársky podnik nemá prostriedky na 
investičné aktivity. 

Závady na škole – opadávajúca brid-
lica–bol oslovený projektant za účelom 
návrhu riešenia, skonštatoval, že na 
sklon strechy bolo použitie bridlice ne-
vhodné riešenie.

Uznesením č.81 OZ berie uvedené in-
formácie na vedomie. Hlasovanie: 7-0-
0-2

3. Schválenie dotácií od obce pre rok 
2020

Termín podania žiadosti o dotáciu od 
obce bol 15.11.2019. O dotáciu požiada-
lo 14 žiadateľov.

Dotácie boli krátené pre dve zložky: In-
štitút zdravého vývinu - pridelená suma 

Milí spoluobčania,
blíži sa koniec roka a človek si len po-

vzdychne, ako ten čas letí. Je to už rok, čo 
som vstúpil do tretieho volebného obdo-
bia. S plánmi a víziami, ktoré sa nie vždy 
darí napĺňať. Na to, čo bolo dobré nadvia-
zať a nové pripraviť (rozbehnúť). Po hek-
tickom úvode sme začali s prípravnými 
prácami na rozšírení kamerového systé-
mu podporeného z rezortu Ministerstva 
vnútra. V rámci projektu ,, Wifi pre teba“ 
sme vytvorili na verejných priestranstvách 
v obci voľne dostupný internet. Pripra-
vili sa podklady pre vybudovanie garáže 
hasičskej zbrojnice, na ktorú sme dostali 
prostriedky z rezortu Ministerstva vnútra. 
Momentálne je v stave dokončenia a pri-
pravuje sa vyúčtovanie projektu.

Z vlastných zdrojov sme začali s výstav-
bou ďalšej etapy chodníka popri ceste 3. 
triedy, ktorú má v správe ŽSK. Touto stav-
bou chceme zabezpečiť hlavne bezpečný 
pohyb občanov v danom úseku, ktorý je z 
hľadiska frekvencie dopravy v obci jeden z 
najviac vyťažených úsekov a teda elimino-
vať tak možný stret chodcov s vozidlami. 
Súčasťou stavby je aj vytvorenie parkova-
cích miest pre osobné vozidlá. 

V priebehu celého roka sa pracovalo na 
prerozdeľovacom pláne pozemkov v no-
vej lokalite ,,Kamenné“. Uskutočnili sa 
stretnutia s vlastníkmi budúcich staveb-
ných pozemkov. Mnohí sa pýtajú, kedy 
dôjde k samotnej výmere, ale tu musím 
spomenúť, že proces sa nedá urýchliť. 

Pokračovanie na 3. strane » Pokračovanie na 3. strane »

Rekonštrukcia mostov 

Oprava cestných mostov č. 266 a 
269 poza Strečno je niekoľko-

ročnou agendou. Ich havarijný stav bol 
evidentný nielen diagnostikou, ale aj  na 
prvý pohľad.

Zúčastnení a dotknutí - Dopravný in-
špektorát, Slovenská správa ciest a Streč-
no si boli vedomí náročnosti a obmedze-
ní, ktoré by práce priniesli. I/18 svojím 
vyťažením a strečniansky prielom reál-

nymi nástrahami situáciu komplikovali.
Obec sa bránila možnosti prejazdu vo-

zidiel pri navrhovanej obchádzke počas 
prác. V určitom období však vyzeralo, 
že je to nevyhnutné, a preto v prípade  
presmerovania jedného pruhu z I/18 cez  
Strečno požadovala spoluprácu a podiel 
na zabezpečení pasívnej bezpečnosti 
chodcov, cyklistov, občanov i návštevní-

Radostné 

prežitie 

vianočných 

sviatkov a 

v novom 

roku 2020 

pevné zdravie, 

veľa nových síl 

v práci, pohodu 

a spokojnosť 

v osobnom živote    

praje 

     redakcia

    Strečnianskeho 

       hlásnika
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Obecné zastupiteľstvo
»  Pokračovanie z 1. strany
bola prepočítaná podľa koeficientov z 
tohto roka, keďže nie sú ešte známe na 
nasledujúci rok.  

Lyžiarsky oddiel Javorina - obec ne-
môže poskytnúť dotáciu združeniam 
na kapitálové výdavky - rekonštrukcia 
cudzích objektov. ĽH Parta, Ochotníc-
ke divadlo a Dychová hudba Strečňan-
ka požiadali o príspevok na ozvučenie. 
Mgr. Dušan Ďurčo vzniesol návrh, že 
by možno bolo vhodné zakúpiť jednu 
kompatibilnú techniku a nechať ju na 
obci, nie každej zložke zvlášť. P. Beáta 
Badibangová bude iniciovať stretnutie 
všetkých zložiek, ktoré požiadali o za-
kúpenie techniky a dohodnú si postup a 
pravidlá. Uznesením č. 82  OZ schvaľuje 
návrh finančnej komisie o pridelení do-
tácií od obce pre jednotlivé zložky a ne-
ziskové organizácie na r. 2020 v celkovej 
výške 113 150 €. Hlasovanie: 7-0-0-2

4. Návrh programového rozpočtu na 
r.2020, 2021, 2022

Rozpočet bol dňa 22.11.2019 zostavený 
a prerokovaný na pracovnom stretnutí 
so starostom obce, predsedom finanč-
nej komisie, ekonómkou a účtovníčkou 
obce. Návrh finančnej dotácie na výšku 
dotácie od obce bol premietnutý do ná-
vrhu rozpočtu.

Rozpočet obce Strečno pre rok 2020 je 
navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej 
časti aj výdavkovej časti je vo výške: 2 
194 883 eur. Uznesením č.83 OZ berie na 
vedomie návrh programového rozpočtu 
na roky 2020, 2021 a 2022. Hlasovanie: 
7-0-0-2.

5. Návrh VZN č.5/2019 o miestnom 
poplatku za rozvoj

Z dôvodu novelizácie niektorých usta-
novení zákona č.447/2015 Z.z. a  zme-
ne a doplnení  zákona č.375/2016 Z.z. 
je vypracovaný nový návrh VZN  o 
miestnom poplatku za rozvoj.  Návrh 
VZN č.5/2019 bol zverejnený na úrad-
nej tabuli obce a web stránke obce dňa 
25.11.2019. Pripomienky k návrhu je 
možné podať do 10.12.2019. Uznesením 
č.84 OZ berie na vedomie návrh VZN 
č.5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 
Hlasovanie: 7-0-0-2

6. Návrh VZN č.6/2019 o  nakladaní s 
komunálnym odpadom

Z dôvodu prevádzky zberného dvora je 
potrebná novelizácia VZN o nakladaní 
s komunálnym odpadom a jeho zosú-
ladenie so skutočným stavom. Návrh 
VZN č.6/2019 bol zverejnený na úrad-
nej tabuli obce a web stránke obce dňa 
25.11.2019.  Pripomienky k návrhu je 
možné podať do 10.12.2019. Uznesením 

č.85 OZ berie na vedomie návrh VZN 
č.6/2019 o nakladaní s komunálnym od-
padom. Hlasovanie: 7-0-0-2 

7. Návrh VZN č.7/2019 o miestnom 
poplatku za komunálny odpad

Od 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zá-
kon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z. z. o environmen-
tálnom fonde a nariadenie vlády Sloven-
skej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým 
sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov 
za uloženie odpadov. Poplatky za odvoz 
a likvidáciu nevytriedeného komunálne-
ho odpadu sa zvýšili z 78,29 €/tonu na 
85,14€/tonu. Zvýšila sa aj cena za likvi-
dáciu biologicky rozložiteľného odpadu, 
odpadu z 78,29€ na 102 €/tonu. Obci 
vznikli tiež výdavky na prevádzku zber-
ného dvora. Na základe zvýšenia uvede-
ných poplatkov sa navrhla zmena po-
platku za komunálny odpad nasledovne: 

• občania: 22 € (0,06027 €/deň), 11 € 
(mimo obce)

• FO- podnikatelia a PO: 
120 l nádoby: 78,00 €   (0,025 €/liter/

frekvenciu 1x za 2 týždne)
1100 l nádoby (1xtýždenne): 

715,00 € (0,0125 €/liter/frekvenciu 
1xtýždenne)   

1100 l nádoby (1x za 2 týždne): 
357,50 € (0,0125 €/liter/frekvenciu 1x za 
2 týždne)

Návrh VZN č.7/2019 bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a web stránke obce 
dňa 25.11.2019. Pripomienky k návrhu 
je možné podať do 10.12.2019. Uzne-
sením č.86 OZ berie na vedomie návrh 
VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za 
komunálny odpad. Hlasovanie: 7-0-0-2.

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie 
obce k 31.12.2019

Starosta obce informoval prítomných 
poslancov o vykonaní riadnej inven-
tarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2019. Usku-
toční sa na úsekoch obecný úrad, obecný 
podnik služieb Strečno, s.r.o., Základná 
škola SNP, Materská škola, DHZ. Ná-
sledne menoval ústrednú inventarizačnú 
komisiu (ÚIK) a čiastkové inventarizač-
né komisie (ČIK) – ich predsedov a čle-
nov. Uznesením č.87 OZ berie na vedo-
mie príkaz na vykonanie inventarizácie 
obce k 31.12.2019. Hlasovanie: 7-0-0-2.

9. Rôzne
Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra 
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. 

b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov hlavný kontrolór 
obce predložil návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 1. pol-
rok 2020. Návrh bol poslaný poslan-
com OZ, uverejnený na webovom sídle 
obce aj na obecnej tabuli. Pripomienky 
k návrhu je možné podať do 10.12.2019. 
Uznesením č.88 OZ berie na vedomie ná-
vrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2020. Hlasova-
nie: 7-0-0-2.

Zmena volebnej miestnosti vo voľ-
bách do NR SR

Dňa 29.02.2020 sa konajú voľby do NR 
SR. Volebný okrsok č. 2 bol v minulosti 
zriadený v priestoroch bývalej jedálne 
ZŠ v prístavbe kultúrneho domu. Na-
koľko je priestor  využívaný už na iný 
účel, starosta oznámil zriadenie voleb-
nej miestnosti v novej školskej jedálni 
– v budove Základnej školy pre volebný 
okrsok č. 2. Volebný okrsok č.1 ostáva 
tak ako doteraz v sále KD. Uznesením 
č.89 OZ berie na vedomie zmenu voleb-
nej miestnosti okrsku č. 2 vo voľbách do 
NR SR na miestnosť jedáleň ZŠ. Hlaso-
vanie: 7-0-0-2

Dokumenty obce Štatút obce a Roko-
vací poriadok

Návrhy oboch dokumentov so za-
pracovanými zmenami z posledného 
stretnutia boli poslané poslancom OZ 
aj hlavnému kontrolórovi obce. Pripo-
mienky je možné podať do 10.12.2019.  
Uznesením č.90 OZ berie na vedomie 
informáciu o stave príprav dokumentov 
obce Štatút obce a Rokovací poriadok. 
Hlasovanie:  7-0-0-2.

Podnet ZŠ a MŠ k túlavým psom
Starosta informoval o doručenom pod-

nete štatutárov ZŠ a MŠ Strečno ohľadne 
problému pohybu túlavých psov aj po 
areáloch MŠ, ZŠ. Poslankyňa Ing. An-
drea Ďurišková  z dôvodu neprítomnosti 
na zasadnutí zaslala písomné vyjadrenie. 
Pripravuje sa VZN na riešenie problému 
a bude predložené do marca/apríla 2020. 
Uznesením č.91 OZ berie na vedomie 
podnet ZŠ, MŠ a informáciu o možnom 
riešení problému túlavých psov. Hlaso-
vanie: 7-0-0-2.

Územný plán obce 
Starosta vyzval Ing. arch. Vladimíra 

Barčiaka, zodpovedného za vypracova-
nie Územného plánu obce, aby ozrejmil 
v akom stave rozpracovania je ÚP - etapa 
zadanie. Ing. Barčiak informoval o kro-
koch k získaniu pozitívnych stanovísk 
od schvaľovacích orgánov pre odbočenia 
z komunikácie E 1/18 do obce. Odborné 
posudky však mali zamietavé stanovis-
ká. Uznesením č.92 OZ berie na vedomie 
informáciu odborne spôsobilej osoby 
k zadaniu Územného plánu obce - Ing. 
Arch. Vladimíra Barčiaka s vypustením 
požiadavky odbočenia z komunikácie E 
1/18 do obce. Hlasovanie: 7-0-0-2. :
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10. Diskusia
Podnety poslancov
Ing. Július Ilovský -  k téme opadávajú-

cej bridlice na streche budove ZŠ: navr-
hol spracovať cenovú ponuku aj na vý-
menu bridlice za iný typ krytiny 

p. Marek Hanuljak - vzniesol požiadav-
ku na odchod ranného autobusa o 5,55 
hod. už od  zastávky Štadáni

p. Samuel Zajac - upozornil na pretr-
vávajúci problém - parkovanie na obec-
ných komunikáciách, predovšetkým na 
Ulici 1. mája

Ing. Dana Sokolovská - informovala 
sa o stave FK. Starosta uviedol, že pri 
mládeži členovia výboru ostávajú, ale 
otázne je riešenie trénera ,,A“ družstva 
ako aj zabezpečenie manažéra ISSF sys-
tému Futbalnet a zabezpečenia celkové-
ho chodu. V prípade, že nikto neprejaví 
záujem pomôcť, hrozí odhlásenie „A“ 
mužstva zo súťaže. Uznesením č.93 OZ 
berie na vedomie podnety a pripomien-
ky poslancov. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Podnety občanov
Michal Belko, podpredseda atletického 

klubu - poďakoval za výšku schválenej 
dotácie pre klub, informoval o výsled-
koch klubu. 

Uznesením č.94 OZ berie na vedomie 
podnety občana a informáciu o činnosti 
Atletického klubu Strečno. Hlasovanie: 
7-0-0-2.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

Obecné zastupiteľstvo

:

Nie každý bol s prerozdelením spokojný 
a museli sa hľadať spôsoby, ako uplatnené 
námietky zohľadniť do samotného preroz-
delenia. V súčasnosti sa spracováva plán 
rozdelenia a v jarných mesiacoch by malo 
dôjsť už k vymeraniu pozemkov v teréne. 

V júni tohto roku bola po konečnom od-
súhlasení Ministerstvom ŽP spustená pre-
vádzka zberného dvora pre našich obča-
nov.  Chcel by som apelovať na tých, ktorí 
vozia na zberný dvor odpad, aby sa riadili 
pokynmi obsluhy a umiestňovali odpad 
do zberných kontajnerov už vyseparova-
ný, roztriedený. Nie vždy sa stretneme s 
pochopením. Obec Strečno má v štatisti-
kách z minulého roku 20,28 % vytriede-
nosť, čo podľa zákona MŽP č.329/2018 
Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v 
platnom znení sme zaradení do kategórie 
povinného poplatku 13 eur za tonu ulo-
ženia odpadu. V nasledujúcom roku bude 
sadzba 22 eur/t a v prípade, že sa situácia 
v triedení odpadu nezlepší, bude pre našu 
obec sadzba až 27 Eur/t odpadu. Vzhľa-
dom k tomu, že v priebehu roka došlo k 
úprave cien za odvoz a likvidáciu nevy-
triedeného odpadu, ako aj to, že nás čaká 
zvýšenie zákonného poplatku za uloženie 
odpadu, bola obec nútená pristúpiť k ne-
populárnemu opatreniu zvýšenia poplatku 
za odpad ako u právnických aj pri fyzic-
kých osobách. V nasledujúcom období bol 
stanovený poplatok pre občanov na  22 eur 
za obyvateľa.  Nie so všetkými vecami sa 
vieme stotožniť.

Milí spoluobčania...
»  Pokračovanie z 1. strany

Čochvíľa  budeme oslavovať 700. výro-
čie prvej písomnej zmienky o našej obci. 
Skúsme sa spoločne  podieľať na skrášlení 
našej obce, na zlepšení životných podmie-
nok. Všímajme si dianie okolo nás a upo-
zornite tých, ktorí nám situáciu zhoršujú. 
Aj nedávno vytvorená čierna skládka pri 
lanopáse, ktorú sme museli odstrániť, nás 
stojí nemalé peniaze a zaťažuje vrecká nám 
všetkým.  

Aj napriek takýmto neduhom musím 
skonštatovať, že v našej obci žijeme bo-
hatým kultúrnym, športovým a spolo-
čenským životom, na ktorom sa nemalou 
mierou zasluhujú občianske združenia, 
spoločenské zložky, ale aj podnikateľská 
verejnosť. Touto cestou im vyjadrujem veľ-
ké ,,ďakujem“ a tiež aj zamestnancom obce 
a všetkým zamestnancom ZŠ, MŠ a OPS 
Strečno, ktorých je obec zriaďovateľom. 

Tak ako som už spomenul, obec si v r. 
2021 pripomenie 700. výročie prvej pí-
somnej zmienky.

Kalendár, ktorý sa k Vám dostáva do do-
mácnosti, je predzvesťou blížiaceho sa ju-
bilea. Je zostavený z historických fotografií 
z rôznych období a pri pohľade na ne sa 
nám mnohým vracajú spomienky. Aj ten-
to vianočný čas je príležitosťou sa stretnúť, 
zaspomínať si, rozdávať sa jeden druhé-
mu. Preto Vám z úprimného srdca  želám 
príjemné prežitie Vianoc v kruhu svojich 
najbližších, lásku, porozumenie a pokoj. 
Okamihy, ktoré Vás budú napĺňať nielen 
počas sviatočných dní, ale aj počas celého 
nového roku 2020.

S úctou Dušan Štadáni, starosta obce

kov a súkromného majetku.
V súčasnosti ale reálne vidíme, v prípa-

de mosta 266, že riešenie sa našlo. Prak-
tické, elegantné i vizuálne, s minimál-
nymi dopravnými obmedzeniami počas 
výstavby. 

Vzhľadom na nepredvídateľné a až 
neriešiteľné problémy pri presmerova-
ní jedného pruhu sa pristúpilo k zme-
ne technológie výstavby. Firma Hastra, 
s.r.o., ako víťaz verejnej súťaže, však kon-
cepciu pôvodného projektu nemenila.

Most č. 266 si vzhľadom na kvalitatívne 
a výškové pomery nevyžadoval zásadnú 
zmenu. K realizácii stavby sa pristúpilo 
v júni t.r. 

Ukončenie v zmysle plánovaného har-
monogramu bolo v novembri. 

Oblúková konštrukcia tubosider - oce-
ľový vlnitý plech, sa montovala mimo 
mosta a následne sa podeň zasúvala. 
Následne sa priestor medzi pôvodným 
hranatým tvarom mosta a konštrukciou 
vypĺňal špeciálnou cemento-popolčeko-

vou suspenziou, ktorá rešpektovala dy-
namické pomery. Po týchto zásadných 
statických prácach sa následne funkčne 
a esteticky dokončili portály vstupu do 
podchodu nad a okolo oblúkového pro-
filu konštrukcie a položil sa asfaltový 
koberec.

Práce na rekonštrukcii druhého mos-
ta č. 269 pod hradom začali v októbri 
2019. Existujúci stav pri použití rovna-
kej technológie ale neumožňuje dosiah-
nuť minimálnu normovanú dispozičnú 
výšku – 480 cm. Bolo nutné pristúpiť 
k projektovej zmene, ktorá pozostáva z 
návrhu sploštenejšieho tvaru oblúkovej 
konštrukcie pri využití rovnakej tech-
nológie. Zmena i s cenovým dopadom 
spracovaná firmou Hastra s.r.o. bola 
odsúhlasená investorom – Slovenskou 
správou  ciest Žilina. Následne, kvôli fi-
nancovaniu z fondov EÚ, bolo riešenie 
postúpené na Úrad pre verejné obsta-
rávanie a Ministerstvo dopravy SR. V 
súčasnosti sa čaká na podpis Dodatku 
zmluvy. 

Momentálne sú pod mostom ukončené 
práce na prekládke inžinierskych sietí – 
plynu a elektriky. Práce z dôvodu zim-
ného obdobia a potreby údržby komu-
nikácie budú pokračovať od apríla 2020 
s výhľadom ich ukončenia v siedmom 
mesiaci budúceho roku. Nad rámec prác 
pri budovaní mostu  266 bude tiež po-
trebné znížiť niveletu vozovky o 30 cm. 
Doprava ani v tomto prípade nebude 
presmerovaná cez obec.

Strečno je denne na programe do-
pravných správ. Ak  by sa bol riešil stav 
mostov pôvodným zámerom, tak by to 
už bol kolaps. No ak by sa riešil tunel 
Višňové aspoň rámcovo v proklamova-
ných harmonogramoch, ako sa to deje 
pri mostoch, kde je zohľadnený i názor 
verejnosti, tak sme tu mohli dávno iba 
spomínať na nešťastia, sirény, zápchy  a 
neprejazdnosť.

Spracované na základe informácií  
Ing. Tomáša Stráskeho, stavbyvedúceho 
mostov 266 a 269.

Ing. Pavol Albrecht

Rekonštrukcia mostov 
»  Pokračovanie z 1. strany
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Vianoce. Narodil sa Spasiteľ! Plesaj-
me a radujme sa v ňom! Vianoce sú 

oslavou narodenia Ježiša Krista.Vianoč-
né koledy o tom hovoria jasne: „Narodil 
sa Kristus Pán, veseľme sa!…“ Prečo sa 
radujeme, tešíme spolu s malými deťmi 
a ako malé deti? Vieme, prečo oslavuje-
me Vianoce. Vieme celkom presne, koho 
napodobňujeme, keď druhým kupujeme 
alebo vyrábame dary. Nasledujeme náš-
ho nebeského Otca. Znásobujeme jeho 
jediný dar. Na rozdiel od neveriacich 
ľudí to robíme vedome, kvôli narodeniu 
Spasiteľa. Vieme presne, že Božie die-
ťatko je dôvodom pokoja Vianoc, príči-
nou našej pohody, radostnej atmosféry 
a znásobeného dobra, ktorého sú ľudia 
schopní na Vianoce. Robíme to kvôli 
Nemu. Vidíme naraz aj Boha, aj svet. Už 
náš advent je začiatkom a narastaním 
prichádzajúcej radosti, takže Vianoce 
nám začínajú skôr, než prídu. Ak by sme 
odstránili ich vnútorný obsah, ktorým 
je posolstvo o narodení Božieho Syna, 
Ježiša Krista, vianočné sviatky by sa pre 
nás stali prázdnou, ligotavou pozlátkou, 
ktorej chýba zmysel a obsah. V malom 
mestečku, v Betleheme, narodením Bo-
žieho Syna Ježiša Krista vstúpila Božia 
láska do ľudských dejín.To je tá pravá 
príčina, pre ktorú slávime Vianoce. Sú to 
sviatky Božej lásky, ktorá nám bola daro-
vaná v malom betlehemskom dieťati. To 
je ten najväčší dar, aký sme kedy dostali. 
Na Vianoce by sme si mali predovšet-
kým želať, aby sa dar Božej lásky dotkol 
srdca každého z nás, aby Kristus vstúpil 
do srdca každého z nás. Veď bez Ježiša 
Krista by Vianoce nemali zmysel. Svätý 
Pavol nazýva tento rozhodujúci okamih 
ľudstva výrazom plnosť času. „Ale keď 
prišla plnosť času, Boh poslal svojho 
Syna, narodeného zo ženy, narodeného 
pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli 
pod zákonom, a aby sme dostali adop-
tívne synovstvo“ (Gal 4,4-5). Vianoce 
sú radostným slávením stretnutia Božej 
večnosti s našou ľudskou časnosťou. To 
preto, že Boh sa stáva v Ježišovi ľudským 
bytím. Ježiš Kristus nebol pozemským 
kráľom, panovníkom. Bol chudobný. 
Nezvrhol žiadnu vládu, ani nedobyl 
nové územia, nevytvoril žiadne umelec-
ké dielo ani komerčný produkt. Narodil 
sa do rodiny chudobného tesára v mes-
tečku Betlehem, neďaleko Jeruzalema. 
Niektorí ho považovali za proroka, iní 
za učiteľa. Ďalší zasa za tvorcu zázrakov. 
Kto teda je Ježiš Kristus?  Odpoveď dáva 
apoštol Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého 
Boha.“ (Mt 16,13) Ježiš Kristus ponúka 
ľuďom večný život v nebi. Hovorí: „Ja 
som cesta, pravda a život. Nik nepríde k 

Otcovi, iba cezo mňa.  Ak poznáte mňa, 
budete poznať aj môjho Otca. Už teraz 
ho poznáte a videli ste ho.“ ( Jn 14,6-7) 
Neprezentoval seba ako jednu z mož-
ností, ale ako jedinú. Ježiš povedal: „Ja 
som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, ne-
bude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo 
života.“ (Jn 8,12) Slepým navracal zrak. 
Chromým umožnil opäť chodiť. Uzdra-
voval ľudí z chorôb: „Ježiš išiel do všet-
kých miest a dedín… uzdravoval všetky 
choroby.“(Mt 9,35) Iným ponúkal pokoj 
uprostred ťažkostí. „Na svete máte súže-
nie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“  
(Jn 16, 33) Ukazoval, že je silnejší než ich 
problémy, schopný naplniť všetky ľudské 
potreby. Ježiš hovoril, že dá ľuďom úplne 
nový život. Proroci a učitelia to nedoká-
zali, no Ježiš hovorí: „Ja som prišiel, aby 
ste mali život, a to v hojnej miere.“( Jn 
10,10)  A ľudia ho nasledovali. Ježiš jasne 
povedal, kým je. „Ja a Otec sme jedno. 
Ak nekonám skutky svojho Otca, never-
te mi. Ale ak ich konám, aj keď neveríte 
mne, verte tým skutkom, aby ste spozna-
li a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otco-
vi.“(Jn 10, 30,37-38) Ježiš nebol len ďal-
ším prorokom alebo veľkým učiteľom. Je 
Boží Syn, ktorý k nám prišiel, aby sa stal 
jedným z nás.  Ježiš nám ponúka tento 
vzťah. „Tým však, čo ho prijali, dal moc 
stať sa Božími deťmi.“(Jn 1,12) Ale Ježiš 
nám nastavil latku vysoko: „Vy teda buď-
te dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský 
Otec.“(Mt 5,4-8) Nech sa v našom ži-
vote udeje čokoľvek, problémy, starosti, 
choroby, v Ježišovi Kristovi máme nádej 
v absolútnu Božiu moc a istotu, že nás 
Boh miluje.

Počas Vianoc akosi viac pociťujeme 
najzákladnejšiu nutnosť nášho života. 
To, čo potrebujeme všetci. Potrebuje-
me byť milovaní. Chceme cítiť, že nás 
niekto miluje, že sa o nás stará, že nás 
nikdy neopustí, že sa nám stále ozve, že 
na nás myslí, praje nám len to dobré. A 
Vianoce sú istota, že nás Boh miluje a 

jeho láska nikdy neskončí. Vianoce sú 
prejavom konkrétnej Božej lásky, kto-
rá sa k nám znížila. Nitriansky biskup, 
Mons. Viliam Judák, v jednom rozho-
vore  povedal: „Boh sa vo Vianociach 
ukázal veľmi solidárny s človekom, keď 
sa stal jedným z nás vo všetkom nám po-
dobným, okrem hriechu. Je to niečo, čo 
je možno aj dnešnému človeku, tak ako 
to bolo aj Ježišovým súčasníkom, nepo-
chopiteľné, že bezbranné Dieťa, ktoré je 
všemohúcim Bohom, ide do biedy tohto 
sveta. Ale práve preto, aby človek mal k 
Bohu blízko, Ježiš sa znížil. A k podsta-
te Vianoc aj pre nás, ľudí tretieho tisíc-
ročia, patrí, aby sme boli pokorní pred 
týmto Božím tajomstvom, aby sme sa aj 
my dokázali znížiť na úroveň dieťaťa, a 
tak prijať túto Božiu lásku, tento úžasný 
Boží dar, do svojho života.“V súčasnos-
ti sa Vianoce dostali do zajatia reklám 
a komercializácie. Zdá sa však, že rastie 
počet nielen kresťanov, ale vôbec ľudí 
dobrej vôle, ktorí túžia vianočné sviatky 
prežiť v ich pôvodnej kráse a v čistom 
dojatí. Prežívame veľký príbeh ľudských 
dejín. Boh sa stáva uchopiteľným. Dotý-
ka sa nás a my sa dotýkame jeho. Boží 
Syn prichádza na tento svet, aby sme 
opäť získali slobodu a večný život, ktorý 
sme stratili hriechom. Je to ten najväčší 
a najúžasnejší dar od Boha pre každého 
človeka, ktorý chce zmeniť svoj život a 
žiť v pravde. Vďaka tomuto daru všetci 
ľudia môžu opäť žiť v skutočnej  slobode 
a v láske. Zažívať prítomnosť Ježiša Kris-
ta vo svojom srdci. Jeho pokoj i pomoc 
v utrpení, jednoducho nový život, ktorý 
raz vyvrcholí radosťou v Nebeskom krá-
ľovstve. Každý, kto v pokore prijme túto 
Božiu ponuku, čiže uzná, že Ježiš Kris-
tus je tá najdôležitejšia pravda v našom 
živote, otvára sa darom Ducha Svätého. 
Duch Svätý obnovuje a mení naše srdce. 
Stávame sa dobrotivejšími, láskavejší-
mi, doslova darom pre každého človeka. 
Majme teda srdce otvorené pre Ježiša 
Krista, aby ho mohol prežiariť svetlom 
Božej pravdy a lásky!  AM

Dar Vianoc

Dňa 16.10.2019 oslávili 
okrúhle výročie spečatenia 
manželského sľubu - 50 ro-
kov spoločného života  Du-
šan Kubička a Mária, r. 
Bukovinská. Zablahoželať 
im k ich sviatku prišiel sta-
rosta obce Dušan Štadáni a 
jeho zástupkyňa Beáta Ba-
dibangová. Zlatým manže-
lom Kubičkovcom prajeme 
ešte veľa spoločných rokov v 
pokoji a zdraví, v radostnom 
kruhu svojich najbližších.
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Zaiste  ste počas týchto dní dostali 
viacero vianočných pozdravov, 

emailov, esemesiek.
Určite mi dáte  za pravdu, že keď ste 

zobrali do rúk vianočnú pohľadnicu, 
najskôr ste si pozreli, kto ju poslal a 
viac ste jej nevenovali väčšiu pozor-
nosť. Možno iba vtedy, ak na nej bolo 
niečo výnimočné. 

Mňa upútala pohľadnica, na ktorej 
boli tieto slová:  „Keď dom ozdobí 
láska, všetky ozdoby sú druhoradé“.  
Tieto slová vyjadrujú veľmi hlbokú 
pravdu.

Buďme úprimní, každý dom v týchto 
dňoch žiari vianočnou výzdobou, ale 
je aj v každom dome skutočná vianoč-
ná radosť? 

Áno, je pravdou, že atmosféru Via-
noc tvorí vianočná výzdoba – osvetle-
né stromčeky, betlehemy, darčeky, čo 
je pekné a dôležité. 

Ale je pravdou i to, že to všetko má 
zmysel vtedy, ak nám to pomôže nano-
vo sa ešte viac otvoriť pre najväčší dar 
– pre Krista. 

Preto je potrebné položiť si otázku, 
čo robiť, aby sme si zachovali skutočné 
kresťanské Vianoce a pravú radosť.

Pastieri sú nám veľkým vzorom. Keď 
odišli od nich anjeli, ktorým oznámili, 
že sa v Betleheme narodil Mesiáš a kto-
rí im povedali dôležité slová - nebojte 
sa, ako nás učí evanjelium, povedali si: 
„Poďme do Betlehema a pozrime sa, 
čo sa tam stalo. Pastieri sa nezastavo-
vali nikde. Išli rovno na miesto, kde 
našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v 
jasliach. tNesmierne dôležité slovo je 
„poďme“. Nasledujme pastierov, poď-
me. Nezastavujme sa pri ničom, čo by 
nás mohlo odviesť od pravdy Vianoc. 
Poďme nanovo, počas týchto Vianoc 
predovšetkým srdcom do Betlehema.

Pokúsme sa nájsť Máriu ešte viac a 
obdivujme jej lásku k Ježišovi.

Pokúsme sa nájsť Jozefa a obdivujme 
jeho lásku k obidvom.

Predovšetkým však hľadajme Ježiša, 
čo znamená otvorme sa pre Pravdu, s 
ktorou prišiel na túto zem. A najmä za-

Skutočné Vianoce

Je tu december a s ním aj najkrajší svia-
tok v roku – Vianoce. Na stole adventný 
veniec, ktorý zdobia štyri sviece. Každá 
zapálená je predzvesťou blížiaceho sa 
najkrajšieho sviatku v roku. 

Vianoce sú sviatkom rodiny, stretnu-
tím s blížnymi. Vtedy by nikto nemal byť 
sám. Spolu sa pomodliť, spolu zaspomí-
nať na tých, čo s nami už nemôžu byť, 
spolu zasadnúť k štedrovečernému stolu, 
spolu si zanôtiť  Tichú noc, spolu sa na-
vzájom obdarovať. To je zmyslom Via-
noc. Tešiť sa z blízkosti milovaných ľudí. 
Viac si uvedomiť, že v živote môžeme 
prísť o majetok, môžeme prísť o zdravie, 
ale ak máme pri sebe rodinu, máme v nej 
zároveň silu, ktorá je pre nás prístreškom 
za každých okolností. Tam môžeme hľa-
dať pomoc a útočisko. 

Vianoce sú o ľudskej štedrosti, keď k 
nám prehovorí človečina. A preto želám: 

Nepriateľovi odpustenie. 
Súperovi toleranciu. 
Priateľovi tvoje srdce. 
Zákazníkovi službu. 
Všetkým vľúdnosť. 
Každému dieťaťu dobrý príklad. 
Sebe rešpekt. 
Nech si k vám sadne tichá radosť, po-

núknuté priateľstvo, nežné gesto, nech sa 
ozve: pokoj ľuďom dobrej vôle... 

Na záver chcem vyjadriť svoje poďa-
kovanie všetkým zložkám pôsobiacim 
v obci za spoluprácu. Vďaka nim bol aj 
tento rok opäť bohatý a výnimočný na 
kultúrne, spoločenské či športové podu-
jatia. Úprimne si želám, aby naša dobrá 
spolupráca pokračovala aj v roku 2020. 
Beáta Badibangová,  zástupkyňa starostu

Ten čas ale letí

Poďakovanie
 
Ďakujem všetkým zamestnancom materskej školy a školskej jedálne za ich obeta-

vú a svedomitú prácu počas celého roka. Zároveň by som chcela poďakovať všet-
kým sponzorom MŠ, rodičom za pomoc, darcom 2% z daní a organizátorom pod-
ujatí pre deti materskej školy.

Z celého srdca prajem všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom 
roku najmä veľa zdravia, šťastia, lásky a pracovných úspechov.

Najkrajšie darčeky, tie nie sú v škatuliach, sú ukryté tam, niekde v hĺbke v nás.
Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád.

riaditeľka MŠ

túžme nanovo žiť najväčšiu hodnotu, 
ktorú nám priniesol a ktorá má večnú 
cenu, a to je hodnota lásky.

Na slávnej štrasburgskej katedrále 
mnohí návštevníci obdivujú slávny an-
jelský stĺp, a to najmä pre jeho dojíma-
vú históriu. Staviteľ katedrály Jean Er-
vin náhle zomrel a zanechal umelecký 
stĺp nedokončený. Jeho dcéra Sabina 
túžila, aby otcova práca neostala ne-
dokončená. Rozhodla sa, že sama do-
končí dielo na základe projektov, ktoré 
zanechal otec. Hoci mala veľké schop-
nosti, spočiatku nemala síl pokračovať 
v tejto práci. Jej ruky neboli zvyknuté 
narábať dlátom a kladivom, nedokáza-
li konať túto prácu. Láska k otcovi jej 
vnukla úžasnú myšlienku. Na lešenie 
zavesila obraz svojho otca. Ustavičný 
pohľad na neho a túžba pokračovať v 
jeho diele jej napokon pomohli vydr-
žať v ťažkej práci. A tak bol anjelský 
stĺp dokončený.

I tento príbeh nám môže pomôcť 
pochopiť ešte viac silu a pravdu Via-
noc. Aj v našom živote sú chvíle, kedy 
máme mnohé túžby, ale, takpovediac 
zdá sa, akoby sme ich nevládali napĺ-
ňať. Počas týchto dní  budeme častej-
šie pozerať na  betlehemské dieťa. Ten 
pohľad by nás mal viesť k uvedomeniu 
si,  že to nie je obyčajné dieťa, ale  je to 
Boží Syn, ktorý prišiel na  svet z lásky 
ku každému jednému z nás, aby nám 
zanechal tej najkrajší návod ako a pre-
čo žiť, aby nám dal ten najplnší zmysel 
života,  aby nás  počas života posilňo-
val tak potrebnou silou a milosťami.  A 
preto buďme ako tá spomínaná dcéra, 
nech nás pohľad na Božieho Syna ve-
die k túžbe pokračovať v Jeho poslaní, 
aby sme práve s Jeho pomocou doká-
zali pracovať na najťažšom, ale najdô-
ležitejšom umeleckom diele, ktoré sa 
volá ľudský život. Ľudský život, ktorý 
má nesmrteľnú dušu.

Silu a odvahu takto prijať pravdu Via-
noc a najmä takto ju žiť Vám  pre tieto 
sviatočné dni, ale i pre celý váš život 
prajem a vyprosujem.

Mons. Michal Keblušek, dekan 
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Začiatok roku 
2019 bol pre Obec-
ný podnik služieb 
Strečno, s.r.o. (ďalej 
len OPS) už tradič-
ne predovšetkým 
v znamení zabez-
pečovania dodávky tepla pre obecný 
úrad a základnú školu a hlavne zimnej 
údržby miestnych komunikácii v obci 
Strečno ako aj v niektorých areáloch 
priemyselného parku.  

V nasledujúcom mesiaci február sme 
realizovali opravu miestnosti prístavby 
kultúrneho domu, takzvané zázemie.  
Išlo predovšetkým o výmenu podlahy a 
troch kusov dverí, opravu stien, stropov 
a záchodov a samozrejme vymaľovanie.

V mesiaci marec sme sa venovali pre-
dovšetkým oprave niektorých miest-
ností v budove Materskej školy Strečno.  
Následne sme sa začali práce aj v exte-
riéri materskej školy. Opravili sme lávku 
cez potok a chodník (84 m2)  na vstupe 
do budovy a opravili sme tiež plot v časti 
od starého cintorína. Práce boli ukonče-
ne v polovici apríla.

V druhej polovici mesiaca apríl sme 
položili približne 70 m2 zámkovej 
dlažby pre občana Strečna na Záhradnej 
ulici. 

V  máji sme začali s letnou údržbou 
trávnatých plôch v priemyselnom par-
ku a položili sme asi 65 m2 zámkovej 
dlažby pre ďalšieho občana na Záhrad-
nej ulici.

V mesiaci jún sme v súvislosti s opra-
vou mosta na vstupe do obce od Žiliny 
zrealizovali prekládku časti vodovodu. 
Koncom mesiaca sme začali s opravou 
časti oplotenia Základnej školy SNP 
Strečno, ktorú sme dokončili v polovici 
júla.

V mesiaci júl sme najmä po dokončení 
prác na školskom plote začali realizovať 
stavebné práce na hrubej stavbe domu 
pre súkromnú spoločnosť. Práce sme 
ukončili začiatkom septembra. 

V mesiacoch august až október sme 
realizovali práce na prístavbe hasičskej 
zbrojnice 

V mesiaci október sme začali práce na 
II. etape chodníka pri ceste III. triedy  
(Ulica SNP). Pre  predstavu ide celkom 
o položenie 790 m2 dlažby, 450 m cest-
ných obrubníkov, 145 m záhonových 
obrubníkov a 104 m L-profilov.

Je zrejmé, že napriek našej snahe sa 
nám dokončenie tohto projektu k pizze-
rii Alžbetka v tomto roku nepodarí. Bu-
deme však v ňom pokračovať hneď ako 
nám to počasie dovolí v novom roku 
2020, kedy je naplánované aj pokračo-
vanie v budovaní chodníka až po Coop 
Jednotu.  

V mesiaci jún 
sme tiež začali 
prevádzku Zber-
ného dvora Streč-
no. Po menších 
p o č i a t o č n ý c h 
problémoch a ne-

dorozumení sa občania Strečna naučili 
dodržiavať ako prevádzkové hodiny, tak 
aj režim triedenia odpadu na zbernom 
dvore. 

Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým 
sme sa v uplynulom roku venovali, boli 
už tradične: zabezpečenie údržby verej-
ného osvetlenia a verejného rozhlasu, 
dodávka pitnej vody, dodávka tepla, 
zimná a letná údržba, dopravné služ-
by, pohrebné služby, drobné služby pre 
občanov, upratovacie služby, realizácia 
vodovodných a kanalizačných prípojok 
a  prenájom nástrojov a malej mechani-
zácie. 

Tak ako po minulé roky aj teraz mô-
žem opäť s potešením zhodnotiť, že 
všetci pracovníci OPS, Katarína Krá-
liková, Juraj Buchta, Vladimír Ilovský, 
Viliam Janeka, Miloš Melo, Ivan Melo, 
Jozef Melo, Peter Melo, Peter Oberta, 
Tomáš Oberta a Juraj Židek si uvedomu-
jú dôležitosť našej hlavnej úlohy, ktorou 
je zabezpečovanie služieb pre potreby 
obce a jej občanov k ich plnej spokoj-
nosti. Nesmiem tiež zabudnúť na Danu 
Bukovinskú a Kristínu Verešovú, ktoré v 
mesiacoch máj až september zabezpečo-
vali prevádzku turistickej informačnej 
kancelárie a Jaroslava Ilovského, Micha-
la Kučeríka a Viliama Tavača, ktorý nám 
zabezpečujú prevádzku zberného dvora.

Všetkým menovaným patrí zo srd-
ca ďakujem za odvedenú prácu v roku 
2019. Ďakujem aj ich najbližším za vy-
tváranie rodinného zázemia, aj vďaka 
ktorému mohli plniť náročné úlohy v 
OPS. Moja vďaka tiež patrí všetkým 
pracovníčkam a pracovníkom Obecné-
ho úradu Strečno za skutočne výbornú 
a priateľskú spoluprácu, neraz prevyšu-
júcu svojim rozsahom aj ich pracovné 
povinnosti.

 Moje poďakovanie patrí tiež starosto-
vi obce Bc. Dušanovi Štadánimu, ktorý 
nám tak ako aj po minulé roky  bol v 
rámci svojich možností a kompetencií 
nápomocný. 

V neposlednej rade chcem poďakovať  
tiež všetkým našim obchodným partne-
rom a najmä občanom Strečna za dôve-
ru a spoluprácu v uplynulom roku 2019. 

Na záver mi dovoľte popriať Vám všet-
kým pekné a požehnané Vianoce a veľa 
pracovných i osobných úspechov v no-
vom roku 2020. 

Ing. Július Ilovský
konateľ spoločnosti

Prichádzajúca zima iba zvýrazní ne-
disciplinovanosť vodičov áut parku-
júcich na miestnych komunikáciách. 
Odstraňovanie a odhŕňanie snehu tech-
nikou bude týmito sebcami obmedzené 
či vôbec znemožnené.

 Pritom takmer každý z nich má mož-
nosť umiestniť svoje vozidlo na vlastnom 
pozemku či na mieste, kde nezavadzia 
svojim spoluobčanom. A spriechodniť 
cestu, ktorá sa stane bezpečnou. Opti-
málne podmienky a prejazdnosť prispe-
jú k eliminácii škôd, či v horšom prípade 
aj zamedzeniu ohrozenia zdravia a živo-
tov.

Obec sa snaží vplývať na každého člo-
veka, ktorý nerešpektuje verejný záujem 
a ohrozuje účastníkov cestnej premávky. 
Cestou novín, apelom cez iné kanály sa 
však stále nepodarilo dosiahnuť očaká-
vaný stav.

V tejto etape ide pristúpiť opäť k upo-
zorneniam aj formou letáčikov, ktoré 
vyzývajú nebyť sebcom a šanovať obec. 
I so všeobecne známymi faktami a mož-
nosťami ako uvoľniť cestu pre všetkých a 
byť príkladom.

Dúfajme, že už tento článok bude do-
statočným na uvedomenie si svojich 
elementárnych povinností. Že letáky 
bude potrebné umiestniť za stierače iba 
mimoriadne, či v odôvodnených prípa-
doch. A nebude potrebné hľadať repre-
sívne opatrenia pre tých, čo nerešpektu-
jú vzájomné spolužitie.                       /pa/

Výzva motoristom
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Obdarovanie v Strečne
Dňa 18.10.2019 sa v priestoroch kultúrneho domu v Strečne uskutočnila akcia s ná-

zvom Pomáda Oldies party, ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 ľudí zo Strečna a okolia. 
Dostávame aj s odstupom času pozitívnu spätnú väzbu, čo nás veľmi teší a zaväzuje 
do budúcna pripraviť znovu niečo špeciálne. Dôležité je spomenúť, že okrem zábavy 
mala táto akcia aj charitatívny prvok, pretože výťažok 600 eur z tomboly sme sa roz-
hodli venovať vybraným rodinám v našej obci. Týždeň pred vianočnými sviatkami 
spoločne tieto peniaze rozdelíme a odovzdáme.

Všetkým účastníkom akcie ďakujeme za takúto podporu a za pomoc ľuďom, ktorí 
to potrebujú. 

Organizátori Oldies party

Rozhľadňa na Špicáku sa za svoju ani 
nie dvojročnú existenciu stala cieľom pre 
objavovanie strečnianskych krás.

Výstup z parkoviska pod hradom či z 
centra obce viacerí hodnotia ako nároč-
ný, ale všetci sa zhodujú, že výhľad za 
to stojí. Práve posledný úsek je strmý, a 
preto Klub slovenských turistov Uhlík zo 
Strečna, ktorý si udržiavanie rozhľadne 
zobral za svoje, podal projekt Odpočí-
vadlo a bezpečnostné prvky pri rozhľad-
ni Strečno na dotáciu z participatívneho 
rozpočtu VÚC ŽSK. Podpisom Zmluvy 
s poskytovateľom započal KST Uhlík 
zabezpečovať vhodný priebeh realizácie.

Táto spočívala vo výrobe schodiš-
ťových stupňov v mieste prístupu k 
rozhľadni a vo vyhotovení a inštalácii la-
vičky so stolom z prírodného materiálu 
na oddychovej plošine v bezprostrednej 
vzdialenosti od rozhľadne. 

Pri zhotovení a montáži aktívne spo-
lupracovali a pomáhali členovia turis-
tického oddielu Uhlík. Najskôr boli 
jednotlivé prvky pripravené a následne 
v rozloženom stave transportované na 
miesto určenia. Pretože sa jedná o expo-
novaný a značne neprístupný terén, boli 
viacnásobne využívané dopravné pros-
triedky s určením do horského prostre-
dia – traktor a terénne autá. I tak bolo 
nutné zabezpečiť ručnú vynášku z mies-

ta, ktoré bolo maximálne možné mecha-
nizmami dosiahnuť. 

Schodišťové prvky a oddychová ploši-
na boli uchytené a zabezpečené v skal-
nom podloží pomocou vrtov a násled-
ného upevnenia chemickými kotvami, 
zvarmi a spojovacím materiálom.

Celá dĺžka schodišťa na zabezpečenie 
bezproblémového prístupu k rozhľadni 
bola opatrená zábradlím.

Po inštalácii bola vykonaná viacnásob-
ná impregnácia náterom schodov a od-
dychovej lavičky so stolom. 

Oddychový priestor poskytuje mož-
nosť komfortného spríjemnenia pobytu 
pre 6 – 8 osôb, pričom bezprostredné 
upravené okolie umožňuje oddych i väč-
šej skupine.

Všetky inštalované bezpečnostné a od-
dychové prvky boli označené v zmysle 
povinnej publicity s označením posky-
tovateľa dotácie a v priestore realizácie 
boli tiež upevnené tabuľky s upozorne-
niami na ochranu životného prostredia 
a zachovanie diela.

Od konca novembra sú už všetky  prv-
ky, ktoré boli  z projektu zabezpečené, 
využívané k plnej spokojnosti turistov, 
pre ktorých je rozhľadňa Strečno na 
vrchu Špicák priamym bodom záujmu 
alebo miestom zastavenia pri prechádz-
ke hrebeňom Malej Fatry.                   /pa/

Odpočívadlo a bezpečnostné prvky pri rozhľadni Strečno

Je čas predvianočný, čas adventu a príprav na najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. 
Dňa 12.12.2019 v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline prijal pozvanie do našej 
knižnice spisovateľ a historik, vysokoškolský pedagóg JánMoravec, ktorý žiakom 7. a 
8. ročníka porozprával o známom ilustrátorovi dobrodružných kníh pre deti a mlá-
dež ZdeňkoviBurianovi, o histórii Veľkej Moravy, ale aj o svojej knihe Zlatábrána, v 
ktorej čerpal námety z Horného Považia. Čitatelia sa prostredníctvom tejto knihy 
dozvedia nové príbehy o zaujímavých miestach v okolí Žiliny, Bytče či Rajca. Rozprá-
vanie bolo spojené s premietaním a žiaci sa tak dozvedeli mnoho zaujímavých infor-
mácií. Koniec novembra bol čas na ukončenie literárno-ilustračnej súťaže „ Farebná 
jeseň“. Vyhodnotené deti boli odmenené knižnými cenami a diplomom. Za mladších 
žiakov boli vyhodnotení: Kristínka Melová 3.B a Nikolka Hanuliaková 3.B, zo star-
ších žiakov na 1. mieste Timea Ovečková 8. trieda, na 2. mieste Tatiana Martiniaková 
5.trieda a na 3. mieste Marek Mojský 5. trieda. Všetkým zúčastneným žiakom patrí 
veľká vďaka.

Pomaly sa blíži koniec roka. Všetkým našim čitateľom a i občanom našej obce pra-
jem príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2020 hlavne veľa zdravia, 
šťastia a rodinnej pohody                                                                          Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Milí spoluobčania,
životná púť každého človeka je iná. 

Počas nej sa stretáva s rôznymi výzva-
mi, na ktoré musí reagovať. Pre mňa 
je teraz takou výzvou ponuka strany 
Sloboda a Solidarita kandidovať vo 
voľbách v roku 2020 do Národnej rady 
SR.V komunálnej politike (samosprá-
ve) pôsobím už druhé volebné obdo-
bie. Keďže práca komunálneho politika 
ma napĺňala a chcela som sa jej veno-
vať viac, požiadala som tohto roku o 
uvoľnenie z funkcie na univerzite. Od 
marca sa naplno venujem len práci na 
obecnom úrade ako zástupca starostu 
na plný úväzok. Samospráva je oblasť, 
ktorá sa dotýka nás všetkých. Pri prá-
ci v samospráve som zistila, s akými 
problémami sa obce stretávajú vďa-
ka rôznym zákonom a nariadeniam. 
Za dôležité považujem presadzovanie 
takých zákonov, ktoré odbúrajú byro-
kraciu, nebudú znižovať finančné pro-
striedky obciam a budú zjednodušovať 
život občanom. Budú také, aby sa na 
Slovensku oplatilo pracovať, podnikať 
a žiť.



8. strana 6/2019

Obecné  noviny  Strečniansky hlás-
nik vychádzajú od roku 1994. 

Rozhodnutie informovať občanov sa-
mospráv  v menších obciach týmto spô-
sobom  bolo v tom čase v  začiatkoch. 
Aj tí, ktorí to v Strečne „naštartovali“, 
nevedeli, čo ich čaká. No dnes možno 
povedať, že vtedajší redakčný kolektív v 
zásade ostal a dá sa konštatovať, že dobrý 
nápad sa vydaril a stále sa drží na správ-
nej ceste. Dušan Ďurčo a Pavol Albrecht  
ako redaktori a zostavovatelia  sú v ňom 
od prvopočiatku a  Zdenka Albrechtová  
tiež bez prestávky štylisticky a grama-
ticky upravuje  texty.V roku 1994 vyšli 
vzhľadom na termín prvého stretnutia, 
ktoré bolo v októbri,  prvé dve čísla - 
pred a po komunálnych voľbách.

Odvtedy, do konca roku 2018, pokra-
čovali každoročne v pravidelných dvoj-
mesačných intervaloch. Vydali sme spo-
lu 146 čísiel  Hlásnika. Spolu 1534 strán, 
t.j. priemerne 10,5 strany/číslo. Počet 
strán rástol, v súčasnosti sa udržuje na 
úrovni 14 až 16. Je to hodnotný sumár 
aktivít, udalostí, faktov a zaujímavostí, 
ktorý môže slúžiť a aj slúži ako relevant-
ný zdroj informácií. Je to odhadom cca  
5000 strán normovaného textu a tiež 
množstva fotografií dokumentujúcich 
nielen čas vydávania, ale vzhľadom na 
príspevky fundovaných autorov i obdo-
bie pre rokom 1994, až do stredoveku. Či 
dokonca oveľa skôr, keď sa písalo o naj-
starších nálezoch či obchodných cestách 
i jantárovej ceste.

Vydavateľ novín Obecný úrad Streč-
no  sa rozhodol pripomenúť si okrúhle 
25.  jubileum a podal v rámci dotačného 
systému VÚC ŽSK projekt  „25 rokov 
obecných novín Strečniansky hlásnik“. 
Získané prostriedky – 500 eur a požado-
vaná  min. dvadsať percentná spoluúčasť  
boli použité na knižnú väzbu  všetkých 

čísiel v štyroch zväzkoch a vydanie CD s 
ich záznamom.

Strečniansky hlásnik vo väzbe i s CD 
nosičom sa tak dostane do knižníc – Ná-
rodnej, Univerzitnej, Krajskej a tiež bude 
k dispozícii v miestnych inštitúciách – 
Obecnej knižnici, Obecnom úrade a ZŠ.

V rámci projektu bolo v piatok 29. 
novembra 2019 v penzióne Irenka tiež 
zorganizované stretnutie doterajších pri-
spievateľov, tvorcov a spolupracovníkov 
obecných novín. 

Prezentácia im predstavila históriu a 
genézu tvorby novín a bol zvýraznený 
ich význam pre miestny život. pretože 
Strečniansky hlásnik  bol stálym prstom 
na pulze doby. Vznikol v čase, keď sme 
sa otvárali svetu a Strečno využívalo pri-
chádzajúce možnosti. Pozitívne hodnotil 
kroky prispievajúce k rastu, poukazoval 
na možnosti i skúsenosti z včasných me-
dzinárodných kontaktov, ktoré umož-
ňovali „vidieť do budúcna“. Ale takisto 
aktuálne informoval verejnosť o stave, 
pozitívach, negatívnych vplyvoch či 

hrozbách.  
Stal sa a stále je rešpektovaným mé-

diom a redakčný kolektív mohol na 
stretnutí tiež konštatovať, že všetky do-
terajšie príspevky boli uverejnené a bez 
obsahových úprav. Na záver oficiálneho 
programu 35 prítomných z 50 miestnych 
či externých pozvaných dopisovateľov, 
fotografov a zostavovateľov dostalo ďa-
kovný list aj s Hlásnikmi na CD. 

Nezabudli  sme ani na nežijúcich. 
Jozef Ilovský síce čas vydávania obec-

ných novín nedožil, ale jeho mravčia 
dokumentačná práca nielen kronikára, 
ale akéhosi miestneho „polyhistora“,  
ktorý mapoval všetky oblasti života, bola 
častokrát  zdrojom informácií či priamo 
prebratých záznamov do našich novín z 
obecnej a iných kroník miestnych spol-
kov, ktoré viedol. 

Dimitrij Bařina so vznikom vzťahov 
Strečna s Francúzskom prispieval obsaž-
nými a historicky dôslednými článkami 
o bojoch francúzskych partizánov, ich 
osudoch a tiež o bojoch o strečniansku 

Dvadsiate piate výročie vydávania obecných novín

ŠPORT
Peter Dugovič
Ing. Peter Dugovič
Štefan Tavač 
Mgr. Jaroslav Štefko 
Tenisový klub Strečno 
Ing. Róbert Benedig 
Ing. Miloslav Sokolovský 
Peter Beháň
Atletický klub Strečno  
Pavol Bukovinský 
Mgr. Monika Obertová
KULTÚRA
Ing. Eva Balcarová
Ľubica Kučerová 
Mgr. Otília Moravčíková 

Marta Pristachová
Ivana Smolková
Mgr. Jana Trnovcová  
Mgr. Michaela Melová 
Zuzana Samcová 
FOTOGRAFI
Ing. Tomáš Srneček
Ing. Miroslav Sklenka
Marián Praták
DUCHOVNÁ OBLASŤ
Mgr., hon. dekan Ľubomír 
Guniš 
Mgr. Milan Kováč 
Mons. Mgr. Michal Keblušek
Mgr. Anna Melišová 
HISTÓRIA 

Mgr. Peter Štanský 
Mgr. Silvester Trnovec PhD. 
ŠKOLY
Mgr. Ľubica Štanská
Mgr. Helena Bičanová
Mgr. Erika Trnovcová 
Mgr. Jana Pratáková 
Katarína Pratáková 
OBČIANSKE ZBORY
Helena Kuzmányová
Kamila Gáborová 
Ing. Katarína Buchtová 
Jozef  Capek
Miestny spolok  Slovenského  
Červeného kríža Strečno 
SAMOSPRÁVA A JEJ OR-

GANIZÁCIE
Alfonz Klocáň
Bc. Dušan Štadáni 
Janka Tavačová
Beáta Badibangová 
Ing. Július Ilovský
Ing. Milan Rendár
TVORBA NOVÍN A SPO-
LUPRÁCA
Mgr. Katarína Grzeszczyk 
Albrechtová MA 
Júlia Ďurčová
Pavol Ďurčo
PhDr. Zdenka Albrechtová 
Mgr. Dušan Ďurčo
Ing. Pavol Albrecht

Zoznam prispievateľov, ktorým bol udelený ďakovný list  za dlhoročnú obetavú prácu pri príprave novín Strečniansky hlás-
nik, za autorské príspevky a rozvoj kultúry v obci



9. strana6/2019

POĎAKOVANIE
Život človeka je poskladaný z veľkých, 

niekedy aj menších radostí. Jednu takú-
to som prežila aj ja 29. novembra 2019. 
Na tento deň som dostala pozvánku na 
priateľské stretnutie tvorcov a prispieva-
teľov do Strečnianskeho hlásnika, ktorý 
oslavuje 25. výročie svojho založenia. 
Pozvaním som bola milo prekvapená, 
lebo už dlhší čas do Hlásnika neprispie-
vam. Vysoko si vážim toto pozvanie a 
zo srdca vám ďakujem. Želám vám do 
ďalšej  „dvadsaťpäťky“ zdravie, silu, vy-
trvalosť... veľa zdatných prispievateľov... 
nech sa vám darí noviny nielen tvoriť, 
ale aj predávať.

Všetkým ľuďom dobrej vôle želám po-
žehnané, pohodové vianočné sviatky a 
do nového roku hlavne zdravie a pokoj 
v duši.

H. Kuzmányová
So samozrejmosťou si pred naším 

kostolom po svätej omši kúpime naše 
obecného noviny a prečítame si všet-
ky informácie o tom, čo sa v našej obci 
udialo alebo čo sa bude diať. Neviem, či 
niekoho napadlo, koľko je za tým obe-
tavej práce. Keď som dostala pozvánku 
pri príležitosti 25. výročia založenia náš-
ho Hlásnika, potešila som sa. Posedenie 
bolo dôstojné, oboznámili sme sa, ako 
noviny vznikli a ako kvalitatívne rástli 
až do dnešnej podoby. Aj keď nepatrím  
medzi pravidelných prispievateľov, 
vážim si ocenenie, ktoré sme dostali. 
Chcem sa poďakovať tým, ktorí začali 
vydávať náš  Hlásnik , ktorí pokračovali 
a naďalej pokračujú a zvyšujú jeho kvali-
tu. Želám našim novinám, aby nás infor-
movali o živote v našej obci ďalších 25 
rokov, tým, ktorí ich tvoria veľa zdravia a 
dobré nápady . 

Zároveň chcem pozvať našich divákov 
na naše divadelné predstavenie „Zlome-
ná pýcha“ a zaželať Vám pokojné a po-
žehnané vianočné sviatky. Zo srdca Vám 
ďakujem za vašu priazeň.

Marta Pristachová

úžinu.
Pavol Ďurčo, st. od začiatku prijal 

Strečniansky hlásnik ako priestor, kto-
rým sa pre nás otváral svojim boha-
tým archívom. Prispieval relevantnými 
záznamami zo všetkých oblastí života 
Strečna v minulosti a súčasnosti. Do po-
sledných chvíľ zostavoval štatistiku obce 
a sumarizoval výsledky futbalu.

Rokom 2019 vstúpili obecné strečnian-
ske noviny do etapy ďalšieho štvrťstoro-
čia. Všetci jeho priatelia a čitatelia by si 
priali, aby bol i naďalej médiom infor-
mujúcim o Strečne v trende, ktorý má 
obec nakročený.

Ing. Pavol Albrecht, redaktor

6. novembra zorganizovala nadácia Spoločne pre región stretnutie zástupcov nezis-
kových organizácií, škôl a OZ, kde im boli odovzdané prostriedky – 2% z daní fyzic-
kých a právnických osôb, ktoré im tieto prostredníctvom nadácie venovali. Strečno 
vďaka ich štedrosti získalo prostriedky, ktoré budú určite významným príspevkom 
pre činnosť organizácií. ZŠ Strečno vďaka darcom a bonusom získala 11644,59 eur 
( 9.851.- eur poukázané 2 % zo zaplatenej dane, 1000.- eur bonus – vyžrebovanie a 
793,59 eur bonus - za pomer získaných financií k počtu žiakom/členom).

Ďalej MŠ Strečno získala 3431,31eur, FK Strečno 1135,47 eur a FS Hajov 1253,95eur 
a bonus 1000,00 eur. Všetci príjemcovia chcú aj cestou obecných novín poďakovať 
darcom s tým, že získané prostriedky budú určite použité na ich dobrý úmysel.   /pa/

Ďakujeme darcom za dve percentá 
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   Z našej školy Kolektív ZŠ SNP Strečno

Október
Každá trieda sa zapojila do súťaže škol-

ského parlamentu „Jesenná výzdoba 
tried 2019“. 

Vyhodnotenie súťaže:
t
1. miesto  1.B  5. trieda
2. miesto  1.A  9. trieda
3. miesto  3.B  6. trieda
Súťaž „Najkrajšia vyrezávaná tek-

vička“ Pred jesennými prázdninami sa 
naša chodba premenila na nádherné 
tekvicové kráľovstvo. Doteraz sme také-
to obrovské množstvo súťažiacich tekvi-
čiek nemali. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
do súťaže zapojili a tiež rodičom, ktorí s 
deťmi vytvorili prekrásne umelecké die-
la. 

Vyhodnotenie súťaže:
I. stupeň
1. miesto   Riško Záhradník  (3.A)
2. miesto   Jakubko Horváth (2.tr.)
3. miesto   Matejko Oberta  (2.tr.)
II. stupeň
1. miesto   Filip Oberta (6.tr.)
2. miesto   Sárka Pratáková  (5.tr.)
3. miesto   Tobias Kavka  (5.tr.)
Záložka do knihy spája školy
Opäť sme sa zapojili do tohto pre nás 

už tradičného projektu. Na záložkách 
pracovali žiaci 5. ročníka. Tohtoročné 
zadanie znelo: List za listom - baví ma 
čítať. Naša družobná škola bola z Českej 
republiky (Rataje u Koroměříže), preto 
sme sa inšpirovali slovenskými rozpráv-
kami od Pavla Dobšinského a vyrábali 
sme záložky o hlavných hrdinoch z roz-
právok, napr. Ako išlo vajce na vandrov-
ku, Zlatovláska, Kráľ času, Janko Hraško, 
Trojruža... Žiaci z českej školy pre nás 
vyrábali záložky s hrdinami z českých 
rozprávok. Koordinátorkou projektu 
bola p. uč. Trnovcová v spolupráci s p. 
uč. Ďurišovou.

November
4. – 8.11.2019 – Plavecký kurz žiakov 

3.A - V dňoch 4. -8.11. sa žiaci 3.A zú-
častnili plaveckého výcviku na ZŠ Mar-
tinská v Žiline. Plavecký kurz absolvo-
vali všetci žiaci z triedy. Na záver kurzu 
sa konali preteky v plávaní, kde žiaci 
preukázali, čo sa počas plaveckého vý-
cviku naučili. Tento týždeň bol pre deti 
prínosom, lebo aj menej odvážne deti sa 
hravou formou spriatelili s vodou.

7.11.2019 – Výchovný koncert „Slo-
vensko spieva – hudobný folklór“ - v 
hudobnom programe s obrazovou pro-
jekciou sme mapovali so známymi mu-

V závere kalendárneho roka rekapitulujeme posledné akcie a aktivity, ktorými sa 
snažíme prezentovať našu školu a našich žiakov.

zikantmi, Radkom Pažejom zo skupiny 
AYA a Jarom Gažom zo skupiny Arzén 
hlavné folklórne regióny Slovenska. 
Prostredníctvom ľudových piesní sme 
navštívili Myjavu, Detvu, Horehronie, 
Terchovú, Oravu a východ Slovenska. 
Zaspievali sme si aj známe piesne z róm-
skeho prostredia. 

12.11.2019 - Stretnutie s Martinom 
Hattalom - pri príležitosti dňa naro-
denia Mateja Hattalu si žiaci 8. ročníka 
pripomínali túto významnú osobnosť 
slovenského národa, ktorému vďačí-
me za ypsilony v slovenčine. Dozvedeli 
sa niečo o jeho živote, práci, úpravách, 
ktoré vykonal v pravopise. Porovnávali 
bernolákovčinu, štúrovčinu a hodžov-
sko-hattalovský princíp.  

15.11.2019 – Divadelné predstavenie 
„A je tu zas“ - pre žiakov 8. a 9. ročníka. 
V Mestskom divadle v Žiline sa odohrá-
valo predstavenie o nacistickom diktáto-
rovi z Nemecka, ktorý sa záhadne prebu-
dí v  súčasnosti a na svoju propagandu 
zneužije sociálne siete. Téma sociálnych 
sietí je dnešnej mládeži veľmi blízka.

20.11.2019 - Literárna exkurzia žiakov 
2. a 4. ročníka - v rámci rozvoja čitateľ-
skej gramotnosti sa na našej škole sna-
žíme, aby deti získali pozitívny vzťah k 
čítaniu a ku knihám. Žiaci navštívili so 
svojimi triednymi učiteľkami, p. Hu-
decovou a p. Martinčekovou, Krajskú 
knižnicu v Žiline a jedinečnú knihársku 
dielňu Lidy Mlichovej v Rosenfeldo-
vom paláci. Akcia sa niesla pod názvom 
„Ako vzniká kniha“. Deti sa zoznámili s 
najstaršími druhmi písma - hieroglyfy, 
klinové, čínske znaky, hlaholika, s ma-
teriálmi, na ktoré sa písalo - pergamen, 
papyrus, s kožami, do ktorých sa vzácne 
knihy viazali. Najväčším zážitkom boli 
pre deti praktické činnosti - skúsili písať 
husím brkom, vyrývať písmená hlaholi-
ky do modelovacej hmoty, dotkli sa naj-
menšej knihy, ktorá mala len niekoľko 
milimetrov. Deti získali veľa nových po-
znatkov a lepší vzťah ku knihám.

20.11.2019 – Testovanie 5 – celoslo-
venské testovanie žiakov 5. ročníka z 
matematiky a zo slovenského jazyka a 
literatúry

21.11.2019 – Divadelné predstavenie 
„Jack Joe“ – žiaci 6. – 9. ročníka navští-
vili v Žiline predstavenie v anglickom 
jazyku. Činoherná anglická divadelná 
inscenácia bola koncipovaná ako učebná 
pomôcka, kedy mali žiaci možnosť byť v 

kontakte s anglickým jazykom aj v mo-
dernej podobe divadla.

22.11.2019 – Divadelné predstavenie 
„Trafená hus“ - žiaci 1. - 4. ročníka na-
vštívili Bábkové divadlo v Žiline. Už sa-
motný názov napovedá, že išlo o veselé 
predstavenie plné humoru. Divadelná 
hra sa dotýkala témy hľadania zmyslu ži-
vota, či šťastia, ktoré nás môže stretnúť, 
keď to najmenej čakáme. Žiakov nezau-
jala len témou, ale aj priamym vtiahnu-
tím do deja, kedy bábkoherci časť pred-
stavenia odohrali v hľadisku.

26.11.2019 - Deň tematickej výučby: 
„Vyskúšaj svoje zručnosti a objav svoj 
talent“- žiaci 7. a 8. ročníka sa v rámci 
rozvoja svojich zručností a tiež v spojení 
s profesijnou profiláciou, zúčastnili akcie 
- „Vyskúšaj svoje zručnosti a objav svoj 
talent“, ktorú sme uskutočnili v spolu-
práci so SOŠ stavebnou na Tulipánovej 
ulici v Žiline v ich školských dielňach. 
Žiaci mali  pripravené pracovné náradie, 
nástroje a materiál na praktické absolvo-
vanie jednotlivých dielní. Na záver všetci 
žiaci dostali certifikáty.

28.11.2019 – Vedomostné súťaže 
„Všetkovedko“ a „Expert geniality show“

Všetkovedko – prihlásení žiaci 2. – 4. 
ročníka sa pustili do veľkého súboja 
o najmúdrejšieho medzi najbystrejší-
mi, ktorého sa v tomto roku zúčastnilo 
takmer 22 000 detí.

Expert geniality show – žiaci 5. – 9. roč-
níka sa mohli zúčastniť celoslovenskej 
vedomostnej súťaže s rôznymi okruhmi  
tém, napr. Od Dunaja k Tatrám, Mozgo-
lamy, Do you speak English, Góly, body, 
sekundy.  

28.11.2019 – Technická olympiáda, 
okresné kolo - víťazi školského kola, Ma-
rek Klocáň zo 7. triedy, Timea Ovečková 
a Dávid Oberta z 8. triedy, pokračovali 
v súťaži technických zručností v Stred-
nej odbornej škole dopravnej  v Žiline, 
v školských dielňach. Žiaci si najskôr 
vyskúšali svoje teoretické vedomosti for-
mou individuálnych testov, po ktorých 
ich čakalo preverovanie ich praktickej 
zručnosti. Výrobky, ktoré zvládli vyrobiť 
v stanovenom časovom limite 90 min, 
boli technicky správne vyrobené a spĺ-
ňali aj estetickú stránku návrhu.

Naši žiaci sa zapájajú tiež do rôznych 
súťaží, napr. do výtvarnej súťaže, ktorú 
vyhlásilo občianske združenie Miestna 
akčná skupina Terchovská dolina pre 
žiakov základných škôl z územia miest-
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nej akčnej skupiny Terchovská dolina na 
tému: „Naša obec – Naša miestna akčná 
skupina“. Deti dostali priestor výtvarne 
stvárniť našu obec, prírodu, pamiatky, 
tradície a kultúru. Do tejto súťaže sa za-
pojili kolektívy 2. a 4. triedy.

Žiaci 5. – 9. ročníka sa zapojili do 19. 
ročníka projektu „Detský čin roka 
2019“, ktorý sa koná pod čestnou zášti-
tou Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Ako porotcovia rozho-
dovali, ktorý príbeh by mal zvíťaziť. Cez 
reálne príbehy iných detí sa učia, ako 
pomôcť ľudom i prírode.

December
V rámci prevencie drogových závis-

lostí sa v októbri zapojili žiaci 7.roční-
ka do celoslovenskej akcie „Dni nádeje 
2019“ svojimi výtvarnými prácami na 
tému „Drogy? Toto je moja odpoveď!“. 
Tejto veľmi závažnej téme sme sa na na-
šej škole podrobnejšie venovali aj v no-
vembri počas Európskeho týždňa boja 
proti drogám. V školskom rozhlase bola 
odvysielaná relácia o nebezpečenstve 
návykových látok, s ktorými sa, žiaľ, deti 
môžu dostať do bližšieho kontaktu, kon-
krétne o cigaretách, alkohole a marihua-
ne. Považujeme za veľmi dôležité hovo-
riť s deťmi na túto tému, nakoľko veľmi 
ľahko podľahnú tlaku zo strany „priate-
ľov“, najmä pokiaľ nemajú dostatok in-
formácií. Aj preto sa tejto závažnej téme 
venujeme v priebehu školského roka na 
triednických hodinách, prípade počas 
niektorých vyučovacích hodín.

6.12.2019 – Deň, kedy sa diali veľké 
veci... Niektoré dni sú výnimočné a ča-
rovné. Jeden z takýchto dní prežili žiaci 
našej školy 6.12.2019, na sviatok sv. Mi-
kuláša. V tento deň bol vyhlásený Deň 
mikulášskych čiapok, konala sa Vianoč-
ná akadémia i stretnutie s Mikulášom. 
Už ráno prišli žiaci do tried s mikuláš-
skymi čiapkami na hlavách a netrpezlivo 
čakali, kedy spoločne privítajú Mikuláša. 
Dočkali sa... Pozrel si vystúpenie každej 
triedy a v závere ich odmenil sladkými 
balíčkami.

Vianočná akadémia pre rodičov, sta-
rých rodičov, pre príbuzných i kamará-
tov bola v podvečer pred rozsvecovaním 
vianočného stromčeka pred Obecným 
úradom v Strečne. Teší nás obrovská 
účasť divákov, ktorí sa prišli s nami na-
ladiť na vianočnú atmosféru. Chceme sa 
poďakovať pani učiteľkám, pánom učite-
ľom, pani vychovávateľkám, asistentkám 
učiteľov za prípravu krásneho programu 
a výzdobu sály v KD.  

Veľká vďaka patrí aj našim zvukárom, 
Mariánovi Pratákovi a Michalovi Klo-
cáňovi. Skvelé osvetlenie zabezpečil náš 
šikovný deviatak, Šimon Srneček.

Chceme sa poďakovať aj Rade rodičov 

za organizáciu skvelého večera po skon-
čení školskej akadémie. Spoločne sme 
rozsvietili vianočný stromček, naplnili 
nám prázdne brušká a zohriali nás skve-
lým vianočným punčom. Ľudová hudba 
Parta pri stromčeku zaspievala koledy, 
DJ Mirec nám akciu ozvučil a spríjem-
nil chladný večer piesňami nielen o Via-
nociach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave tejto skvelej akcie 
a priložili ruku k dielu. Tento deň bol 
výnimočný nielen kvôli príchodu Miku-
láša medzi deti, rozžiaril ich očká, keď 
sa hrdo postavili na javisko a predviedli 
svoj program. Slzičky dojatia bolo vidieť 
v nejednom oku našich blízkych, obrov-
ský potlesk nás povzbudil a motivoval 
zas k ďalším aktivitám.

9.12.2019 - Exkurzia do Planetária a 
hvezdárne Maximiliána Hella  - žiaci 6. 
a 7. ročníka sa zúčastnili fyzikálno-geo-
grafickej exkurzie v Žiari nad Hronom. 
Moderné planetárium astronóma Ma-
ximiliána Hella ukázalo našim žiakom 
úžasný svet vesmíru. Po projekcii si 
žiaci zopakovali svoje vedomosti z ve-
smírnych objektov a dozvedeli sa o nich 
mnoho nových informácií.

11.12.2019 – Beseda s významným 
športovcom – do 3.B zavítal medzi deti 
pán Roman Kontšek. Práve vtedy prebe-
rali na hodine vlastivedy tému: Význam-
ní rodáci z našej obce alebo z blízkeho 
okolia. Pán Kontšek deťom porozprával 
veľa zaujímavého nielen o svojej boha-
tej športovej kariére, ale aj o tom, ako 
navštevoval  základnú školu, ako sa z 
nádejného lyžiara, ktorý bol v žiackom 
veku majstrom Československa v slalo-
me, stal taký známy hokejista, ktorý hral 
nielen na majstrovstvách sveta, ale aj 
na dvoch zimných olympijských hrách. 
Dozvedeli sa, že bol istý čas aj kapitánom 
reprezentácie. Pán Kontšek priniesol so 
sebou aj veci zo svojej bohatej zbierky 
úspechov – deti obdivovali fotky, dresy, 
ale najväčší ohlas mali samozrejme zla-
té a strieborné medaily. Ešte raz sa mu 
chcú včielky z 3.B poďakovať za krásnu 
besedu, úprimné slová a darčeky, ktoré 
im venoval v závere hodiny.

12.12.2019 – Dejepisná beseda v kniž-
nici - žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili 
besedy s autorom knihy ZLATÁ BRÁ-
NA, s pánom Jánom Moravcom. Priblížil 
im zaujímavosti nielen z obdobia Veľko-
moravskej ríše, ale aj z regionálnych de-
jín. Z pripravených materiálov boli žia-
kom objasnené niektoré pojmy, udalosti 
či príbehy o zaujímavých miestach súvi-
siacich s históriou v okolí Žiliny, Bytče 
či Rajca. Po besede boli odmenení pani 
knihovníčkou Smolkovou žiaci, ktorí sa 
zapojili do jesennej literárno-ilustračnej 
súťaže v poézii i próze na tému Farebná 

jeseň.
13.12.2019 – Sviatok sv. Lucie - „Od 

Lucie do Vianoc -každá noc má svo-
ju moc.“ Aj našu školu navštívili Lucie. 
Zaodeté v bielom, s pomúčenou tvárou 
a s husacím pierkom povymetali všetky 
kúty našich tried od chorôb a zla. Navští-
vili tiež pána starostu a pani úradníčky 
na obecnom úrade. 

Vianočnú atmosféru je cítiť všade oko-
lo nás – vianočné melódie nám znejú na 
začiatku i na konci vyučovacích hodín, 
zimná výzdoba na chodbách, oknách, 
dverách... Každá trieda si pripravila svo-
ju vianočnú výzdobu. Školský parlament 
mal náročnú úlohu,  hodnotil a určoval 
víťazov. Keďže triedy boli naozaj krásne 
vyzdobené, určil viacerých víťazov.

Vyhodnotenie vianočnej výzdoby v 
triedach:

1. stupeň
1. miesto  1.B, 2. trieda, 4. trieda
2. miesto  1.A, 3.A, 3.B 
2. stupeň
1. miesto  6. trieda
2. miesto  5.trieda
3.miesto  8. trieda
Vytúžené vianočné prázdniny, sviatky v 

kruhu svojich blízkych, blížiaci sa záver 
kalendárneho roku... Čas neúprosne letí, 
dni bežia jeden za druhým... Rok 2019 sa 
s nami lúči, rok 2020 klope na dvere. Pra-
jeme Vám, aby naplnil Vaše očakávania 
a bol plný lásky, zdravia a porozumenia. 



12. strana 6/2019

Poľovníctvo sprevádza ľudstvo od pra-
veku. Poľovačky sa stali vášňou, záľubou 
hradných pánov, šľachty a majetných 
ľudí.

Veľké zmeny v poľovníctve nastali až 
po II. svetovej vojne. Tá však najmä pre-
chodom frontu zdecimovala stavy zveri 
natoľko, že na určitý čas po vojne bol 
pozastavený lov zveri na určitú dobu.  V 
čase po vojne bolo aj v našich lesoch roz-
šírené pytliactvo.

Poľovnícky život sa začal naplno roz-
víjať až prijatím zákona o poľovníctve 
č.225/1947 zb., ktorý položil základy k 
zľudoveniu poľovníctva. Poľovníkom 
sa mohol stať každý občan, ktorý do-
vŕšil vek 18 rokov, bol bezúhonný, zložil 
skúšky z poľovníctva a získal oprávnenie  
na držbu poľovnej zbrane a stal sa čle-
nom Slovenského poľovníckeho zväzu. 
Prvá poľovnícka spoločnosť  u nás vznik-
la už v roku 1946 pod názvom Lovecký 
ochranný spolok. Začiatky boli veľmi 
ťažké. Naše lesy zívali prázdnotou, bolo 
treba budovať nové poľovnícke zariade-
nia ako krmelce, zásypy, soliská a chod-
níky. Seno sa dorábalo ručne a vynášalo 
sa do krmelcov v batohoch . V tom čase 
nebolo lesných ciest ani chodníkov. V 
priebehu rokov 1968 až 1971 začali Štát-
ne lesy vytvárať vlastné režijné revíry, 
a tak zobrali loveckému ochrannému 
spolku Domašín, Grúň až po Minčol. 
Odobratím väčšiny lesného revíru a po 
skončení nájomných zmlúv Lovecký 
ochranný spolok zanikol. Uzatvorením 
nových nájomných zmlúv s majiteľmi 
poľovných pozemkov  vznikol v roku 
1972 nový poľovnícky revír pod názvom 
Partizán Stráňavy. Revír sa rozkladal v 
katastri obce Strečno, Stráňavy, Trnové 
a Mojšova Lúčka s o výmerou 2113 ha. 
Začalo sa so zazverovaním poľnej časti 
revíru  zajacmi a bažantmi. Budovali sa 
nové zásypy, krmelce pre srnčiu a zajačiu 
zver. Poľovalo sa na základe schváleného 
plánu, chovu a lovu na srnčiu a diviačiu 
zver. Poľovačky sa vykonávali aj na drob-
nú zver. V jeseni boli obľúbené poľovač-
ky na divé kačky v časti revíru Sihoť a 
Pod ohrady, ktoré sú dnes zatopené. 

Veľký zvrat nastal v poľovnom združe-
ní, keď v roku 1986 Štátne lesy prinavrá-
tili časti lesného revíru- Domašín, Grúň, 
Javorina a ľavá strana stráňavskej doliny 
až po Minčol poľovníckemu združeniu 
Partizán Stráňavy. Prvé sčítanie zveri sa 
uskutočnilo aj v lesnej časti revíru kon-
com mesiaca marca 

v roku 1987. Ukázalo sa , že stavy po-
ľovnej zveri najmä jelenej sú pomerne 
nízke k rozlohe poľovného revíru.

Začali sa práce na zvýšení úživnosti 
poľovného revíru. Budovali sa nové kr-
melce pre jeleniu zver, soliská, začalo sa 
s ošetrovaním kosných lúk na strednom 
Domašíne, lúke za Polomom a v Javore. 
Začalo sa s poľovníckou osvetou. V júni, 
v Mesiaci poľovníctva, sa v jednotlivých 
obciach propagovalo poľovníctvo vý-
stavnými skrinkami väčšinou vo výkla-
doch obchodov. V  základnej škole bol 
vytvorený krúžok Mladých priateľov 
poľovníctva a prírody. Krúžok mal dva-
násť členov, časom sa menil. Deti sa učili  
správať v prírode, rozoznávať dreviny, 
orientovať sa v prírode a učili sa spozná-
vať životné prostredie zveri. Krúžok vie-
dol člen PZ Pavol Štadáni.

Zvýšenou starostlivosťou začali v prie-
behu niekoľkých rokov stavy zveri vidi-
teľne stúpať. Popri práci v revíri , plnení 
plánu chovu a lovu, sme sa v mesiaci 
poľovníctva v júni vedeli aj zabaviť pri 
chutnom guľáši  a dobrom občerstvení 
s rodinnými príslušníkmi. Pre deti boli 
pripravené rôzne zábavné hry, zaspo-
mínali sme na poľovné zážitky, ale aj na 
priateľov poľovníkov, ktorí nás opustili.

V tom čase už bolo povinné odovzdať 
50% z ulovenej jelenej, srnčej a diviačej 
zveri na verejné zásobovanie. Kože z 
ulovenej zveri sa odovzdávali do zber-
ných surovín na ďalšie spracovanie. Na 
skvalitnenie poľovníckej činnosti bola 
vybudovaná chatka v Javore s pričine-
ním člena PZ JozefaTrhančíka.

Dlhoročnými funkcionármi PZ Par-
tizán boli predseda PZ Jozef Trhančík, 
po ňom nastúpil Ján Levčík, poľovný 
hospodár Karol Janto, po ňom nastúpil 
Milan Danišek, finančný hospodár Jozef 
Janto a revízor PZ Michal Štrba, po ňom 
nastúpil Pavol Štadáni.

Po ukončení nájomných zmlúv a zme-
nami v hraniciach poľovného revíru za-
nikol v roku 1994  poľovný revír Parti-
zán Stráňavy. Na základe uzatvorených 
nových nájomných zmlúv s majiteľmi 
poľovných pozemkov a na základe roz-
hodnutia Lesného úradu Žilina z roku 
28.12.1994 bol uznaný poľovný revír 
Ostredok Strečno o výmere 2094 ha. 
Revír bol zmluvne uzatvorený na dobu 
10 rokov. Dňa 10.12.1994  sa konala 
ustanovujúca schôdza za účasti 17 čle-
nov, kde bol zvolený 5 členný výbor na 
riadenie činnosti PZ. Predsedom sa stal 
Ján Zaťura, poľovným hospodárom Pa-
vol Štadáni, finančným hospodárom Ján 
Loderer, tajomníkom Marián Trnovec, 
kynologickým referentom Karol Daňo 
a revízorom Filip Samec. Vo voľbách v 
roku 2006 došlo k zmene vo výbore PZ, 

keď predsedom sa stal Ján Loderer, hos-
podár Pavol Štadáni, tajomník  Marián 
Trnovec, finančný hospodár Ján Tóth, 
kynologický referent Radoslav Prášek, 
revízor PZ Tibor Tavač.

Poľovný revír Ostredok sa nachádza na 
severnej strane Lúčanskej Malej Fatry. 
Naše lesy sú bohaté na poľovnú i nepo-
ľovnú zver. Hlavným druhom zveri je 
jeleň lesný, a preto sme aj začlenení do 
jelenej oblasti. Ďalej tu žije  srnčia a di-
viačia zver. Celoročne chránené druhy 
zveri sú medveď hnedý, rys ostrovid, 
divá mačka, z pernatej zveri je to my-
šiak hôrny, výr skalný, orol krikľavý a iné 
druhy pernatej zveri, ako kačice divé a 
pod. Veľký problém a starosti nám robia 
škody na zveri. Hlavná cesta I/18, ktorá 
nám pretína revír od Mojšovej Lúčky 
až po hranice okresu Martin a na ktorej 
nám každý rok uhynie mnoho zveri pod 
kolesami áut. Najviac je to jelenia, srnčia, 
diviačia zver, veľa líšok, zajace, jazvece, 
zo vzácnych druhov zveri aj mačka divá. 
Od roku 1995 do dnes bolo na ceste zra-
zených a usmrtených 7 kusov medveďov 
a 2 kusy na železničnej trati. Medvede 
boli usmrtené na ceste v časti Domašín-
sky meander. V tomto úseku je známa 
migračná trasa medveďov cez rieku Váh. 
Na zníženie úhynu na ceste I/18 sme za-
kúpili pachové ohradníky. Ich účinnosť 
sa však postupom času stráca. So zvý-
šenými stavmi zveri v revíri, najmä di-
viačej a jelenej, sa zvyšujú aj  škody na 
poľnohospodárskych kultúrach.

Pozornosť venujeme aj zdravotnému 
stavu zveri. Posledné roky podávame 
liečivá, ktoré sa miešajú so šrotom. Jele-

Naše poľovníctvo

Nový krmelec na Rakytí

Ulovený kapitálny 11 ročný jeleň, lovec Ján 
Trhančík
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niu a srnčiu zver najviac trápi parazitné 
ochorenie, podkožné a nosohltanové 
strečky.

Každoročné chovateľské prehliadky, 
poriadané regionálnou organizáciou slo-
venskej poľovníckej komory nám doka-
zujú, že trofejová hodnota u jelenej, srn-
čej a diviačej zveri je na dobrej úrovni.

V roku 2014 skončila 10-ročná ná-
jomná zmluva s majiteľmi poľovných 
pozemkov, a preto sme znovu obnovo-
vali doterajšie zmluvy. Veľkú zásluhu na 
tom mali členovia PZ Marián Trnovec, 
Karol Daňo, Ján Loderer, Pavol Štadáni, 
Milan Kučera a Michal Žák. Na základe 
uzatvorených zmlúv Lesný úrad Žilina 
k 1.1.2015 uznal tieto pozemky za po-
ľovný revír Ostredok o výmere 2094 ha 
na dobu 15 rokov. Zároveň bol Lesné-
mu úradu predložený výhľadový plán 
hospodárenia do roku 2025. Lesný úrad 
nám na základe vykonanej prebonitácie 
(prehodnotenie úživnosti) poľovného 
revíru  zaradil úživnosť do vyššej II.a-
kostnej triedy. Stanovil nové normované 
kmeňové stavy jelenej, srnčej a diviačej 
zveri. Na porovnanie, ak v roku 1995, na 
začiatku založenia PZ, boli normované 
stavy jelenej zveri 12 ks, srnčej 40 ks, 
diviačej 3 ks, dnes sú normované stavy 
jelenej zveri 30 ks, srnčia 40 ks, diviačej 
8 ks. Nasčítané jarné kmeňové stavy sú 
omnoho vyššie. Otázka zníženia sta-
vu jelenej a diviačej zveri nie je možná 
z roka na rok. Postupným selektívnym 
odlovom, najmä jeleníc a diviačíc, je to 
úloha na dobu 4 až 5 rokov. 

Na ustanovujúcej schôdzi PZ Ostre-
dok v januári 2015 za účasti 18 členov 
bol zvolený výbor PZ. Predsedom sa stal 
JUDr. Ján Loderer, hospodár Pavol Šta-
dáni, tajomník Marián Trnovec, finanč-
ný hospodár Jarmila Trhančíková, kyno-

logický referent Radoslav Prášek, revízor 
Ing. Michal Žák. 

V posledných dvoch rokoch sme začali 
s obnovou poľovníckych zariadení. Po-
stavili sme krmelec na objemové krmi-
vo na Košariskách a Rakytí. Postavil sa 
zásobník  Na láni a na lúke za Polomom 
v stráňavskej časti revíru. Na zimné pri-
krmovanie potrebujeme pripraviť cca 
300 q sena, zabezpečiť 80 q jadrového 
krmiva, 100 q dužinatého krmiva a za-
bezpečiť 150 kg kusovej soli. Členovia 
PZ a ich práca v revíri je hodnotená bo-
dovým systémom, na základe ktorého 
každý dostane svoj podiel z ulovenej 
diviny. Poľovná zver je majetkom štátu, 
ktorý však neprispieva na činnosť po-
ľovných združení tak, ako si to mnohí 
myslia. Náklady na zabezpečenie krmiva 
na zimné prikrmovanie, opravu poľov-
ných zariadení platia členovia väčšinou 
z členských príspevkov.  

Kynológia patrí k poľovníctvu. Poľov-
ne upotrebiteľné psy sú súčasťou výko-
nu práva poľovníctva. Každé poľovné 
združenie má za povinnosť mať v držbe 
poľovné psy na dohľadávku zveri, ale 
najmä pri spoločných poľovačkách na 
diviačiu zver. 

Poľovnícke organizácie musia úzko 
spolupracovať so Štátnou veterinárnou 
správou najmä pri chorobách diviačej 
zveri, predkladať na vyšetrenie vzorky 
z ulovených diviakov na trichinelózu 
a nebezpečný africký mor ošípaných. 
Poľovnícke organizácie plne rešpektujú 
a vykonávajú nariadenia Štátnej veteri-
nárnej správy.

Spolupráca s Políciou SR je nevyhnutná 
najmä pri dopravných nehodách spôso-
bených zverou. Rešpektujeme nariade-
nia Lesného úradu v oblasti starostlivos-
ti o zver a jej početnosti. V plnej miere 

Zimné prikrmovanie

plníme nariadenia vyšších orgánov RGO 
a Poľovníckej komory, ktorá zastrešuje 
celé poľovníctvo na Slovensku.

K 1.3.2019 ukončil svoju činnosť v po-
ľovníckom združení dlhoročný člen a 
tajomník PZ Marián Trnovec, za nového 
tajomníka bol zvolený Ing. Martin Melo. 
K 1.6.2019 požiadal o uvoľnenie z funk-
cie poľovného hospodára Pavol Štadáni, 
ktorý túto funkciu vykonával od vzniku 
PZ v roku 1995. V doplňujúcich voľbách 
na členskej schôdzi v mesiaci máj bol za 
nového poľovného hospodára zvolený 
Michal Žák.

Povinnosťou každej generácie poľov-
níkov  je zachovávať poľovnícke zvyky 
a obyčaje našich predkov, pretože každá 
generácia zanechala za sebou kus pocti-
vej a svedomitej práce pri chove, love a 
ochrane životného prostredia poľovnej a 
nepoľovnej zveri.

Patrónom poľovníkov je sv. Hubert. 
Na jeho počesť sa konajú rôzne spolo-
čenské akcie a podujatia. Celoslovenské 
hubertovské slávnosti sa konajú v poľov-
níckom  kaštieli vo sv. Antole v Banskej 
Štiavnici. S úctou spomíname na zosnu-
lých priateľov poľovníkov. 15.12. sa ko-
nala v našom kostole svätá omša za zo-
snulých poľovníkov z nášho združenia. 
Koncom roku 2019 si Poľovné združenie 
Ostredok pripomenie 25 rokov svojej 
činnosti.

Na záver hodnotenia práce a dosiah-
nutých výsledkov patrí poďakovanie 
všetkým členom, ktorí za tento čas pôso-
bili v našej poľovnej organizácii. Poďa-
kovanie patrí aj tým, ktorí na požiadanie 
pomohli Poľovníckemu združeniu pri 
plnení jeho povinností.

Prajem našej organizácii do ďalšej prá-
ce veľa úspechov, zdravia, pevnú mušku 
a poľovníckych zážitkov. Aby sa naše po-
ľovníctvo uberalo správnym smerom v 
prospech životného prostredia poľovnej 
i nepoľovnej zveri a celej našej spoloč-
nosti. 

Pavol Štadáni, PZ Ostredok Príprava krmiva na zimné prikrmovanie.



14. strana 6/2019

Ďalšie pokračovanie reálií Strečna, ktoré 
bude v dvoch častiach pojednávať o živo-
číšstve

Obec Strečno sa nachádza v se-
verovýchodnom výbežku vnút-

rohorskej Žilinskej kotliny v predhorí 
Lúčanskej Malej Fatry, na ľavom brehu 
poriečnej nivy Váhu. Rieka Váh v týchto 
miestach opúšťa za zákrutou Domašín-
skeho meandra Strečniansky priesmyk. 
Z hľadiska klimatologického patrí Streč-
no do mierne teplej klimatickej oblasti, 
kde počas roka prevládajú západné až 
severozápadné vetry. Klimatické činitele 
vedno s modeláciou reliéfu a geologic-
kým podložím do značnej miery ovplyv-
ňujú a predurčujú svojimi vlastnosťami 
výslednú podobu a druhové zloženie 
vegetačného krytu, a tým priamo či ne-
priamo i štruktúru miestnych živočíš-
nych spoločenstiev.

Po stránke zoogeografickej možno fau-
nu Strečna priradiť k provincii listnatých 
lesov eurosibírskej podoblasti, v ktorej 
tvoria dominantnú zložku faunistické 
prvky charakterizované výskytom dru-
hov reprezentujúcich lesnú faunu.

Ďalekosiahly vplyv na formovanie 
súčasnej fauny tohto územia mali ne-
pochybne veľké výkyvy podnebia, kto-
ré sprevádzali ľadové doby na začiatku 
štvrtohôr. Niektoré druhy náhly pokles 
teploty v tomto období neprežili, zatiaľ 
čo iné museli migrovať na juh. Na naše 
územie zasa prenikali niektoré severské 
druhy, ktorých populácie sa v okolitých 
pohoriach zachovali dodnes.

Súčasná štruktúra miestnej fauny bola 
čiastočne pozmenená aj činnosťou člo-
veka v historickej dobe, no najmä v ob-
dobí stredoveku, kedy sa jeho tlak na 
prírodné prostredie znásobil. Na území 
Žilinskej kotliny bol v tom čase prevlá-
dajúcou formáciou listnatý les s bukom 
a dubom zimným, s nížinnými lužnými 
lesmi na brehoch riečneho koryta Váhu. 
Rozsiahle plochy pôvodných lesov boli 
degradované pri získavaní poľnohospo-
dárskej pôdy alebo pasienkov klčovaním 
v minulosti. Takýto vývoj mal za násle-
dok redukciu prirodzených stanovíšť a 
ochudobnenie pôvodnej fauny o druhy, 
ktoré boli svojimi ekologickými nárok-
mi úzko naviazané na nenarušené prí-
rodné prostredie. Enklávy otvorených 
biotopov, rastúce na úkor lesa, zasa pod-
mienili svojimi špecifickými mikrokli-
matickými podmienkami prenikanie a 
postupné šírenie niektorých zástupcov 
stepnej, resp. lesostepnej fauny, najmä 
zo systematickej skupiny hmyzu. Súčas-
né zoocenózy sú výrazne poznamenané 
premenou prevažne lesných biocenóz na 

polia, lúky a pasienky. Rovnako i dru-
hove a vekove rôznorodé lesné porasty 
v predhorí Lúčanskej Malej Fatry boli 
postupne nahradené smrekovými alebo 
borovicovými monokultúrami

Tieto zmeny sa premietli najmä v dru-
hovom zložení a priestorovej štruktúre 
živočíšnych spoločenstiev, kde možno 
badať v porovnaní s prírodnými biotop-
mi čiastočné zníženie druhovej rozma-
nitosti.

Urbanizované prostredie obce vytvo-
rilo priaznivé podmienky pre aklimati-
záciu niektorých nepôvodných druhov 
bezstavovcov, ako aj trvalý výskyt tzv. 
synantropných druhov, ktoré sa prispô-
sobili životu v ľudských sídlach a nachá-
dzajú tu zdroje potravy ako aj vhodné 
úkryty. Časť druhov v tomto prostre-
dí iba vyhľadáva alebo loví korisť (tzv. 
druhy hemisynantropné), pričom trvale 
žijú v iných typoch prostredia.

BEZSTAVOVCE
Najpočetnejšou a druhove najroz-

manitejšou skupinou bezstavovcov je 
nepochybne hmyz. Vyniká nielen rôz-
norodosťou foriem ale i rozdielnosťou 
potravných stratégií. Nájdeme medzi 
nimi druhy bylinožravé, dravé, všežra-
vé, druhy živiace sa lízaním alebo saním 
rastlinných štiav a pod.

Obytné domy v obci a hospodárske 
stavby v ich blízkosti vytvárajú vhodné 
mikroklimatické podmienky na exis-
tenciu niektorých, inak teplomilných 
zástupcov bezstavovcov. V domoch s 
ústredným kúrením sa v kotolniach vy-
skytuje svrček domový, ktorý preferuje 
teplotu prostredia okolo 31 – 32 0C. Na 
slnkom vyhriatych múroch a podste-
nách domov môžeme už skoro na jar vi-
dieť nápadne sfarbenú cifrušu bezkríd-
lu, ktorá taktiež dáva prednosť teplým 
a suchým stanovištiam. Exteriér budov 
s vyrovnanou teplotou uprednostňuje 
pomerne známy pavúk kútnik domový. 
Svoje siete zostrojuje preň charakteris-
tickým spôsobom v kútoch miestností, 
pivníc alebo stajní.

Vlhkejšie mikroklimatické podmienky, 
typické pre kúpeľne v domácnostiach, 
vyhovujú ekologickým nárokom švehly 
obyčajnej, ktorá je tieňomilným druhom 
hmyzu s nočnou aktivitou. V štrbinách 
múrov, kde sa udržuje vyrovnaná vlh-
kosť, žije suchozemský kôrovec žižiavka 
múrová. Na jej morfologickej stavbe tela 
sú zaujímavé brušné končatiny preme-
nené na dýchacie ústroje.

Medzi hmyzom tohto prostredia sú za-
stúpení i škodcovia potravinových zásob 
a niektoré vonkajšie parazity domácich 

zvierat. K vonkajším parazitom hrabavej 
hydiny patrí napr. roztočík kurí, ktorý sa 
živí cicaním krvi kury domácej. Pri jeho 
inváznom premnožení sa u nej citeľne 
znižuje znáška vajec.

Ďalšou význačnou skupinou hmyzu, 
ktorá znehodnocuje zásoby potravín 
alebo drevené konštrukcie, sú niektoré 
druhy chrobákov, ako napr. múčiar oby-
čajný alebo črvotoč umrlčí. Prvý z nich 
sa zdržiava sa najčastejšie v zásobách 
múky, kde sa vyvíjajú aj jeho larvy. V 
tomto prostredí trpí nedostatkom vody, 
ktorý prekonáva vďaka fyziologickému 
prispôsobeniu, umožňujúcemu mu zís-
kavať tzv. metabolickú vodu, uvoľňujúcu 
sa pri spaľovaní tukových zásob. Črvotoč 
umrlčí sa vyvíja v starom a dobre vysu-
šenom ihličnatom dreve a poškodzuje 
tým trámy krovov striech.

Systematickú skupinu motýľov obyt-
ných budov v Strečne reprezentuje moľa 
šatová, ktorej húsenice vyžierajú chod-
bičky v textilných látkach.

Nápadnou zložkou zoocenózy, typic-
kej pre intravilán Strečna, sú mäkkýše. 
Počtom druhov osobitne nevynikajú, 
ale väčšie druhy, vyskytujúce sa najmä 
v záhradách zaujmú každého náhodné-
ho pozorovateľa. Prostrediu s nízkym 
obsahom vápnika v pôde sa vyhýbajú. 
Vápnik vo forme uhličitanu vápenaté-
ho totiž potrebujú na stavbu svojej ulity, 
ktorá plní vlastne funkciu vonkajšej ko-
stry. Sfarbenie, ako aj veľkosť ulity, sú v 
rámci jedného druhu do značnej miery 
podmienené ekologickými podmien-
kami stanovišťa a zložením prijímanej 
potravy. U niektorých čeľadí ulitníkov sa 
pôvodná ulita zredukovala iba na malú 
vápnitú doštičku ukrytú pod pokožkou 
( slizniaky ), u iných sa zachovala iba v 

FAUNA STREČNA Autor: Ladislav Hlôška
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podobe malých vápenných zrniečok ( 
slizovce ). Z týchto bezulitných foriem 
ulitníkov sa v popisovanom spoločen-
stve vyskytuje najmä slizovec hrdzavý. U 
tohto druhu je známy farebný polymor-
fizmus, ktorý sa prejavuje v rozdielnych 
odtieňoch jeho sfarbenia. Ako bolo do-
kázané výskumom, sfarbenie spomína-
ného druhu slizovca závisí od charakte-
ru obývaného stanovišťa a chemického 
zloženia pôdy.

Na kompostoviskách nachádza zdroj 
obživy slizniak veľký, patriaci medzi 
naše najdlhšie ulitníky. Druhy s dobre 
vyvinutou vápenatou ulitou zastupujú 
slimák záhradný, slimák škvrnitý a me-
nej početný slimák meňavý. Prvý z nich 
je typickým obyvateľom záhrad a ovoc-
ných sadov. Spomenutý slimák škvrnitý 
je lesným druhom, ktorý sa adaptoval 
na podmienky kultúrnej krajiny, kde sa 
zdržuje v hustých zárastoch ruderálnej 
vegetácie s vlhšou mikroklímou. Posled-
ný z trojice ulitníkov, slimák meňavý, má 
podobné ekologické nároky na stanoviš-
te ako predchádzajúci druh.

Biotopy skalného brala Strečnianskeho 
hradu a svahy doliny na juhovýchodnom 
úpätí Kojšovej majú výrazný charakter 
vápencovej lesostepi. Tieto lesostepné 
lokality hostia množstvo mäkkýšov, pre 
ktorých je obsah vápnika v pôdnom, 
resp. horninovom substráte význam-
ným faktorom limitujúcim ich rozšíre-
nie. Na skalnatých biotopoch hradného 
brala žijú pestré spoločenstvá ulitníkov, 
tvorené druhmi otvorených, skalnatých 
biotopov a suchých ( xerotermných ) 
stanovíšť na výhrevnom vápencovom 
geologickom podloží. Okrem stepných 
druhov sú na miestach porastených 
riedkou krovinnou alebo stromovou 
vegetáciou časté i niektoré lesné druhy 
ulitníkov, ako napr. slimák jednozubý. V 
teréne ho je možné identifikovať podľa 
zubovitého výbežku, ktorý je zreteľný 
pri pohľade na ústie otvoru ulity. Prefe-
ruje najmä stanovištia s bujnou bylinnou 
vegetáciou, často i ruderálneho pôvodu. 
Vlhšie, vegetáciou zatienené skaly, ako 
aj kamenné múry Strečianskeho hra-
du, vytvárajú vhodné ekologické pod-
mienky pre ďalšieho ulitníka, vretienku 
premenlivú. V tieni ležiace kamenné 
sute na úpätí hradného vrchu obývajú 
viaceré druhy, ako napr. vertiga horská, 
ktorá sa najčastejšie zdržuje v tlejúcom 
rastlinnom opade medzi kameňmi, ale 
je rozšírená aj v subalpínskom stupni 
susednej Krivánskej Malej Fatry. Príbuz-
nej vertige malej vyhovujú skôr suchšie 
(xerotermné) stanovištia lesostepných 
strání v okolí Strečna. Otvorené a vý-
slnné lokality uprednostňujú aj niektoré 
druhy patriace do rodu valónia.

Významné miesto v zoocenózach 
Strečna zaujímajú chrobáky, ktoré obý-
vajú najrozmanitejšie biotopy. Pestros-
ťou foriem vyniká najmä čeľaď bys-
truškovité. Bystruškovité chrobáky sú 
aktívne najmä v noci. V hmyzích spo-
ločenstvách plnia funkciu predátorov, 
ale niektoré druhy sú aj bylinožravé, ako 
napr. hrbáč poľný. Tento sa od mäso-
žravých foriem na prvý pohľad odlišuje 
krátkymi a tupými hryzadlami. Imága 
sa počas dňa ukrývajú pod kameňmi, 
hrudami a medzi trsmi trávy. Aktívne sú 
za šera a v noci, kedy lietajú nízko nad 
zemou. Ich biotopom sú najmä obilné 
polia, často i suchšie lúky alebo záhrady. 
Menšie druhy bystruškovitých chrobá-
kov zastupujú niektoré druhy utekáči-
kov a behúnikov. Sú prevažne dravé a 
podobne ako im príbuzné, avšak väčšie 
bystrušky, vedú nočný spôsob života. 
Imága i larvy spomenutých rodov vylu-
čujú z ústnych žliaz ostro páchnuci sek-
rét, ktorý čiastočne natravuje živočíšne 
tkanivá koristi. Živia sa lovom hmyzu a 
jeho vývojových štádií, konzumujú však 
aj červy a mäkkýše. Rod utekáčikov je vo 
faune Strečna reprezentovaný viacerými 
druhmi. Záhrady a polia v bezprostred-
nom okolí obce predstavujú vhodné 
stanovištia pre výskyt pomerne početné-
ho utekáčika obyčajného. Biotopy polí, 
suchších lúk a pasienkov preferuje ute-
káčik poľný.

Vlhšie mikrostanovištia uprednostňu-
je utekáčik pobrežný. Z ďalších druhov 
utekáčikov sú v miestnej entomofaune 
zastúpení utekáčik dvojfarebný a uteká-
čik šesťbodý. Behúniky zastupuje napr. 
druh behúnik žltý.

Príslušníkom opisovanej čeľade je aj 
chrobák strelček väčší, ktorý je nápad-
ný modrými krovkami, červenožltou 
hlavou a štítom. Zdržuje sa najmä na 
trávnatých miestach. Ak je vyrušený, vy-
strekuje tekutinu rozprašujúcu sa na si-
vomodré obláčiky, ktoré na vzduchu vy-
buchujú. Tento spôsob je súčasťou jeho 
obrannej stratégie, ktorú uplatňuje i voči 
prirodzeným predátorom.

Väčšie bystrušky majú zväčša zakrpate-
né alebo silne redukované krídla, takže 
niektoré z nich nie sú schopné letu. V 
krovím a bujnou bylinnou vegetáciou 
porastených jarkoch s vlhšou a chlad-
nejšou mikroklímou žije bystruška ko-
žovitá, ktorá patrí medzi najväčšie stre-
doeurópske druhy. Jej potravnou bázou 
bývajú zvyčajne slizniaky. Vlhké stano-
vištia spĺňajú aj ekologické nároky bys-
trušky zrnitej, ktorá prečkáva zimné ob-
dobie v práchnivejúcich starých pňoch 
alebo pod kôrou stromov. Suchším sta-
novištiam polí dáva prednosť bystruška 
medená. Obhospodarované polia obýva 

bystruška fialová, ktorá často preniká i 
do záhrad, kde býva pomerne hojným 
druhom. Podobný typ biotopu poskytuje 
vhodné životné podmienky i bystruške 
menivej, ktorá je výrazne eurytopná, čo 
znamená, že sa vyskytuje na rozmani-
tých biotopoch kultúrnej krajiny. Brehy 
bystrinných vodných tokov v predhorí 
Lúčanskej Malej Fatry osídľuje bystruš-
ka potočná, ktorá patrí medzi hydrofilné 
druhy. Počas svetelnej časti dňa sa naj-
častejšie ukrýva v tlejúcom organickom 
detrite vypĺňajúcom voľné priestory me-
dzi zvetranou horninou s vyššou pôd-
nou vlhkosťou.

Ďalšou zaujímavou skupinou mäsožra-
vých chrobákov, ktorá je zastúpená v en-
tomofaune Strečna, je čeľaď svižníkovité. 
Preferujú predovšetkým mikrostanoviš-
tia na výhrevnom substráte s piesčitou 
pôdou. Takýto charakter má napr. bio-
top skalného brala Strečnianskeho hra-
du a skalnaté svahy na juhovýchodnom 
úpätí Kojšovej. Tu sa vyskytuje svižník 
poľný, ktorého larvy si vyhrabávajú v 
sypkej pôde kolmé chodbičky, pri kto-
rých ústí striehnu na korisť, ktorou sa 
najčastejšie stávajú rôzne druhy hmyzu. 
Presvetlené lesné porasty osídľuje jemu 
príbuzný svižník hôrny.

V zatrávnených dvoroch a na kosených 
lúkach majú v spoločenstvách hmyzu 
významné postavenie zástupcovia pat-
riaci do čeľade skarabeusovitých. V eko-
systémoch plnia funkciu sanitárnej služ-
by, pretože sa nemalou mierou podieľajú 
na rozklade živočíšnych exkrementov a 
odumretej organickej hmoty, rozdrobu-
jú ich na menšie čiastočky, ktoré slúžia 
ako potrava ich larvám. Z trofického 
hľadiska je táto čeľaď všežravých chro-
bákov tvorená jednak koprofágnymi, 
jednak fytofágnymi druhmi. Trus ho-
vädzieho dobytka alebo koní vyhľadáva 
všade hojný lajniak obyčajný. Aktívne 
poletuje najmä za súmraku. Pod nájde-
ným trusom vyhrabáva chodbu hlbokú 
niekedy až 60 cm, z ktorej do strán vy-
biehajú bočné chodbičky, označované 
ako materské. Samička do nich natlačí 
hrudku vymodelovanú z trusu, do ktorej 
neskôr nakladie vajíčka. Vyliahnutým 
larvám slúži potom počas ich vývoja ako 
zásobáreň potravy.

»  Pokračovanie v nasledujúcom čísle
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14. novembra 2019 sme prijali pozva-
nie vystúpiť na pôde Žilinskej univerzi-
ty pri príležitosti konania plesu Fakulty 
riadenia a informatiky ŽU. Hrali sme pri 
vstupe hostí do sály ako uvítacia kapela. 
Ďalšie vystúpenie nás čakalo po úvod-
nom tanci, 400 návštevníkom plesu sme 
predstavili takmer celý náš repertoár.   

Písal sa 16. november 2019 a pred poš-
tou v Strečne  bol pristavený autobus a 
vodič Marek Bukovinský, ktorý nás všet-
kých pekne pousádzal, naložil všetky ná-
stroje a bezpečne odviezol až do maleb-
nej dedinky Vajnory pri Bratislave. Tu sa 
konala prehliadka amatérskych folklór-
nych súborov a divadiel pod názvom 
„Vajnorský širáček“. Ľudová hudba Parta 
sa predstavila v plnej kráse a ponúkla 
divákom vystúpenie  detskej muzičky i 
nás, dospelých. Skvelé publikum si vy-

žiadalo aj prídavok terchovských piesní. 
Boli sme prekvapení, koľko rodákov zo 
Strečna, bývajúcich v našom hlavnom 
meste, sa na nás prišlo pozrieť. Oslovili 
nás a predstavili sa. Bolo z nich cítiť, že 
sa stále zaujímajú o rodnú obec a trocha 
aj hrdosť, že muzika z malej dedinky 
Strečno zavítala do Vajnor pri Bratislave. 
Vystúpenie sme si užili naplno a šťast-
ní sme sa vracali neskoro večer späť do 
Strečna.

Určite si veľa z vás všimlo, že Ľudová 
hudba Parta bola uvedená aj na plagá-
toch Vianočné trhy v Žiline na Mari-
ánskom námestí - 27. novembra a 17. 
decembra. Prijali sme ponuku organi-
zátora, mesta Žilina. Okrem vystúpení 
našej ľudovej hudby si muzikantská časť 
zahrala aj počas ďalších vystúpení. V 
rámci spolupráce a vzájomnej pomoci 

Záver roku 2019 v Ľudovej hudbe 
Parta zo Strečna

hrala naša hudba aj pre detský folklór-
ny súbor Cipovička a ženskú spevácku 
skupinu Spievanky. Chceme sa poďako-
vať aj vám, milí spoluobčania, že ste na 
naše vystúpenia prišli a podporili nás 
vaším potleskom. Boli ste pre nás milým 
prekvapením a povzbudením. Maratón 
predvianočných vystúpení sme ukončili 
20. decembra na Vianočných trhoch v 
Rajci.

S veľkým očakávaním, ale aj s rešpek-
tom, čakáme na 25. december, kedy 
bude premiéra divadelnej hry Zlomená 
pýcha, ktorú hrá naše Ochotnícke di-
vadlo zo Strečna a Ľudová hudba Parta 
bude súčasťou tejto hry. Veľké poďa-
kovanie patrí pani Marte Pristachovej, 
ktorá nám dala dôveru a pozvala nás do 
divadla na scénu. Na predstavení zazne-
jú piesne z Poníkov pri Banskej Bystrici. 
Tešíme sa na vás.

Srdečne Vás pozývame 24.12.2019  
na polnočnú svätú omšu 

do kostola sv. Žofie v Strečne

Chceme sa na konci roka poďakovať 
vám všetkým, ktorí ste nás podporili: sta-
rosta obce Dušan Štadáni, podstarostka 
Beáta Badibangová, poslanci obecného 
zastupiteľstva. Rovnako chceme poďa-
kovať zložkám: redakcia Strečnianskeho 
hlásnika, Jednota dôchodcov, Futbalový 
klub Strečno, Dobrovoľný hasičský zbor,  
Tvorivé dielne spod Strečna, Ochotnícke 
divadlo Strečno, s ktorými bolo pre nás 
česť spolupracovať na mnohých podu-
jatiach organizovaných v Strečne, ďalej 
Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť, 
spoločnosť Kone Strečno, Kompa Streč-
no - za pozvania na vystúpenia. Tiež jed-
notlivcom: Martin Hanuliak, Ľubomír 
Bukovinský ml., Štefan Oberta, Ján Pra-
ták, Michal Klocáň a mnohým ďalším, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 
na našom rozvoji. 

Veľká vďaka patrí aj vám, milí spolu-
občania, za potlesk, podporu a povzbu-
denia, pretože bez vás by naša práca a 
úsilie nemala zmysel. S úctou vám všet-
kým ďakujeme a so želaním úspešného 
a šťastného roka 2019 sa na vás opäť te-
šíme. 

Marián Praták
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Ako sme už predznamenali v minulom 
čísle, MŠK Žilina sa rozhodlo vydať ka-
lendár s jednotlivými hráčmi ladený v 
ľudovom tóne a zvýrazňujúci významné 
miesta a krajinu ich pôsobiska.

Aj plte a hrad Strečno k nim podľa ich 
výberu patria. Tak k nám zavítal štáb aj s 
kapitánom Mirom Káčerom oblečenom 
nie v žltozelenom, ale v kroji. Z množ-
stva materiálu si vybrali pohľad na neho 
s partnerkou a v pozadí s hradom. Mo-
tív či postavenie v mužstve boli zrejme 

Strečno na titulke kalendára MŠK

OZ Hajov usporiadalo pre svojich čle-
nov v  poradí už tretiu tancovačku so 
školou tanca pre deti, mládež aj dospe-
lých  a priaznivcov OZ Hajov. Tentoraz 
to bola Katarínska tancovačka, ktorá sa 
konala 22.11.2019. Bola poslednou zába-
vou v roku, tesne pred adventom, keď sa 
ľud už stišoval a pripravoval na vianočné 
sviatky. A keďže to bola zábava spojená 
so školou tanca, skúsili sme si  bašistov-
ský tanec a hajduk. Do programu sme 
zaradili aj veselé spoločenské tanečné  
hry, ktoré boli voľakedy súčasťou každej 
dedinskej zábavy. Čokoládový tanec, na 
vlak...Tancovali malí aj veľkí a zábava 
bola výborná. Počet detí a záujemcov 
stále narastá, a tak nás tento rok bolo už 
vyše 100.

Na podujatie sme pozvali aj našich 
informátorov, bez ktorých by to nebolo 
ono. Veď aj oni nám podávajú nápady a 
pri takomto podujatí sa vynorí nejedna 
spomienka na mladosť, zábavy a hry. 
Pozvanie prijali ctení hostia: p.Andrej 
Ilovský a p. Helenka Pytlová, čo pridalo 
podujatiu na generačnom prínose.

Ďakujem všetkým účastníkom za to, že 
prišli, že sa s nami zabavili, a aj za výbor-
né pohostenie. Čo kto priniesol, s tým sa 
podelil aj upratal. A tak to má byť. Ďa-
kujem všetkým zúčastneným rodinám 
a rodine Rastislava Mela za kofolu pre 
deti a samozrejme Erikovi  Marcinovi za 
lektorovanie tancov. Podujatie podporilo 
OzHajov a nadácia Spoločne pre región. 
Tešíme sa na ďalšie.

Katarínska tancovačka

Strečanské fajnové vianočné trhy 2019
Aj v tomto roku OZ Hajov v spolupráci 

s JD Strečno a OU Strečno zorganizovali 
vianočné trhy. Cieľom tohto podujatia je 
spojiť ľudí v predvianočnom období pri 
dobrej vianočnej atmosfére a podporiť 
domácich výrobcov v ich tvorivej čin-
nosti. Remeselníci sú ľudia, čo majú vôľu 
pracovať a treba ich podporiť. A hlavne 
tých našich, domácich, ktorí pripravia, 
vyrobia, donesú, ukážu a podelia sa. Veď 
máme v Strečne košikára, medovnikárky, 
krajčírky, mäsiara, tkáčku, pekárky oplá-
tok a výrobcov oblečenia a darčekov. Ako 
dedina v zlých časoch veru obstojíme.

Bola zima ako vždy, ale punč, kapustni-
ca a„podľesníky“ zahriali telo, koledy od 
účinkujúcich a hostí zasa ducha. No a via-
nočná tombola priniesla milé obohatenie 
pre všetkých v predvianočnom čase. Malé 
deti si mohli vyskúšať vyrobiť tradičné sa-
lónky, tak ako sme robili a viazali kedysi 
aj my. Zároveň ste mali možnosť vidieť 
výstavu p.ImrichaMadlušku- vzácne dre-
vené svory. Ďakujeme všetkým rodinám 
detí Hajovčeka a Hajova za ceny do tom-
boly, boli naozaj krásne. Veď získať med, 
medovinu, „ríbezliak“, vianočné ozdoby, 
orechy, koláče, či vianočný stromček je 
paráda! Výťažok z tomboly pôjde naspäť  
deťom na ich činnosť. Ďakujeme vám, že 
ste prišli a zotrvali napriek mrazu..

Ďakujem deťom a mládeži z Hajovčeka 
a Hajova za pomoc pri programe a všet-
kým ostatným za pomoc pri organizovaní 
podujatia. Ďakujem ďalším účinkujúcim- 

dôvodom umiestnenia na titulku kalen-
dára. 

Kalendár je v predaji a nielen titulka, 
ale každý z mesiacov ponúka člena kádra 
„A“ mužstva pri niektorej regionálnej 
dominante či v prírode v spoločnosti 
členiek folklórneho súboru Stavbár, me-
dzi ktorými i na fotografiách figurujú aj 
dievčatá zo Strečna. To je ďalší dôvod, 
aby sa kalendár stal napríklad darčekom 
či samozrejmou výbavou príbytku alebo 
kancelárie fanúšika.                               /pa/

SS Jesienka, ŽSSk Zvonica, FS Dúha z 
Krasňan a KAF Hojana za kysucké vinše 
a spevy. Za kus roboty ďakujeme rodine: 
Repáňovej, Ďurčovej, Balogovej, Kvas-
nicovej, Prškovej, Kováčovej, Kučerovej, 
Ovečkovej, Jarinovej, Kadašiovej, Behá-
ňovej, Kontšekovej, Sklenkovej Gajdošo-
vej, Vrbkovej, Hanuliakovej, Mrázikovej, 
Ondrášovej, Tarabovej, Švancárovej a 
Práznovskej a ďalším.

Takto pred rokom sme písali článok 
„Pán Boh zaplať za ten rok“.  A platí to 
znova. Stretlo nás mnoho vystúpení, 
mnoho krásnych zážitkov, úspechov-
-Strieborné pásmo v celoštátnej súťaži, FF 
Východná , FF Zuberec, MFF v Bulhar-
sku, projekt FPU Duša je vždy mladá. Asi 
platí, že  „Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti 
pomôže.“ Je za tým veľa dobrej roboty, na-
šej aj detí. 

Sme vďační  za tú prácu, ale aj za nové 
priestory v kultúrnom dome, ktoré sme 
dostali k úžitku a budú slúžiť ako klubov-
ňa, krojovňa, ale aj vzdelávacie centrum 
OZ Hajov. O podujatiach vás budeme in-
formovať  na soc. sieťach, ale aj na webo-
vej stránke https://www.hajov.sk/, ktorú z 
verejných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia.

A na záver vinš, ako symbol prosperity, 
aby sa vám darilo:
„Vinšujeme Vám ščastlivé sviatky, hojnosti, 
prajnosti aj v poľi úrodnosti,
aby ste boli veselí ako v ňebi aňjeli!“

Ľ.K., Hajov
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Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

Takto pracovne bola nazvaná  myšlien-
ka pre  akciu troch druhov športovej ak-
tivity – turistickej, cyklistickej a bežec-
kej, ktorú sme plánovali už v minulom 
roku, ale nebola zrealizovaná.

Návrh bol rozšíriť už tradičnú akciu 
KST Uhlík Strečno – nočný výstup na 
Polom (Javorinu) zo Stráňav o účasť 
cyklistov a bežcov, ktorí by išli na pa-
mätník  zo Strečna. Názov akcie  „Mie-
rový trojboj“, vychádza z merania  síl 
troch skupín za mierových podmienok 
s cieľom na mieste spomienky na boje a 
obete II. sv. vojny z radov I.českosloven-
ského armádneho zboru. 

A tak 26. októbra turisti svojím tem-
pom vyrazili zo Stráňav a cyklisti spolu 
z bežcami odštartovali o 16,30 z parko-
viska pod hradom tak, aby k pamätníku 
dorazili do západu slnka(17,36).

Cyklistická 7,6 km trasa bola daná 
zvážnicou, pre bežcov bola určená čer-
vená turistická značka (5,2 km). Pre-
výšenie je v oboch prípadoch rovnaké 
– 645 m. 

Na štart sa postavilo spolu 11 bežcov 
a 7 cyklistov. Po úvodnej informácii pô-
vodcom myšlienky – Pavlom Albrech-
tom odštartoval všetkých  Rasťo Klocáň. 
Rasťo sa aspoň takto podujal zúčastniť 
akcie, ktorej fandí, ale jeho momentálny 
stav mu nedovoľoval sadnúť na bicykel a 

zvládnuť trasu, ktorú má veľmi rád.
Úlohu hlavného rozhodcu zavŕšil i 

meraním času v cieli, kde sa spolu so 
zapisovateľkou Zdenkou Albrechtovou a 
vecami na oblečenie a občerstvenie pre 
zúčastnených vyviezli autom.

Najlepší bežci poňali „pretek“ skutoč-
ne mierovo. Martin Albrecht, Michal 
Belko a Jakub Slávik dobehli spolu v čase 
41:16:27.

Najlepší cyklista – Braňo Meliš to zvlá-
dol za 42:53:49, druhý Peter Pristach 
za 44:06:35 a tretí Pavol Pristach ml. za 
51:28:28. Všetci ale boli v cieli do 52 
min, takže západ slnka predbehli. Každý 
dostal za účasť  plzenské v plechovke a 
mohli sa pridať k turistom a pietnemu 
aktu a  spoločne sa odfotiť. Následne 
všetci odišli za svetiel čeloviek na Raky-
tie či Uhlisko.

Akcia vyšla. Prialo jej aj počasie, ktoré 
asi ani lepšie byť nemohlo. Poďakova-
nie patrí atletickému klubu, cyklistom, 
ktorých zaktivizoval Števo Rajniak i 
chlapcom bežcom z lyžiarskeho oddie-
lu. Všetci sa s nápadom stotožnili a ich 
účasť to potvrdila. Spokojnosť všetkých 
je aj prísľubom pre ďalší či ďalšie roky. 
A tak veľmi pekná tohtoročná spoločná 
stovka účastníkov (99 plus jeden pes) 
môže byť ešte bohatšia.

/pa/

Nočný výstup na Javorinu
Ako už býva zvykom, poslednú ok-

tóbrovú sobotu sme sa vybrali na nočný 
výstup na Javorinu zakončený tradič-
nou opekačkou pod hviezdami na Uh-
lisku. Každoročne organizovaný výstup 
sa tento rok trošku zmenil. Pribudlo aj 
niekoľko bežcov a cyklistov. Turistov 
bolo celkom 77. Táto veľká skupina vy-
razila na vrchol zo Stráňav. Počasie bolo 
príjemné, cesta nie náročná a postupne 

zapadajúce slnko nám spestrilo trasu. Na 
vrchole sme sa stretli s bežcami a cyklis-
tami, i ďalšími dvoma našimi turistkami, 
idúcimi zo Strečna. Všetci si urobili hro-
madnú fotku a uctili si pamiatku pad-
lých vojakov zapálením sviec. Slnko už 
celkom zapadlo, tak sme sa pobrali sme-
rom dole na najbližšiu zastávku opekať. 
Postupne sme si opiekli klobásky a sla-
ninku a pobrali sa naspäť domov.      /kď/

Mierový trojboj

Pod stromkom darčeky, čo srdce po-
hladia, rodinu, priateľov, čo nikdy ne-
zradia. Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu 
krok, prekrásne Vianoce a šťastný nový 
rok praje 

občianske združenie Bowlingový 
klub Strečno  

Miestny spolok SČK Strečno

Dňa 30.11.2019 sa uskutočnila Ka-
tarínska zábava v kultúrnom dome 
Strečno. Touto cestou sa chceme poďa-
kovať všetkým sponzorom za príspe-
vok do tomboly.

Zároveň im aj svojim členom zo srd-
ca prajeme prekrásne Vianoce a hlavne 
veľa zdravia v novom roku 2020.

Výbor miestneho spolku SČK Strečno
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Počiatkom všetkého je nápad. Potom 
prichádza odraz, rozbeh a čo naj-

hlavnejšie, dôležité je nevzdať sa. Toto je 
to, čo si opakujeme pred každým prete-
kom, pretože stať sa môže čokoľvek. 

V októbri sme mali možnosť zúčastniť 
sa jedného z najstarších pretekov sveta. 
Môžeme byť hrdí na to, že takúto udalosť 
máme tu na Slovensku a nemusíme loziť 
cez dva kontinenty.  Prvý októbrový ví-
kend patrí Košiciam. Mnohí z vás ste už 
isto počuli o Medzinárodnom maratóne 
mieru v Košiciach. Presne ten mám teraz 
na mysli.

Ja sama som až v Košiciach pochopila, 
prečo robíme to, čo robíme a prečo nás 
to vlastne baví. Mnohí si poviete: ,,Behá-
vam, pretože sa potrebujem odreagovať“ 
alebo: ,,Potrebujem schudnúť“, či ,,Chcem 
sa jednoducho viac hýbať“. Nech už sú 
vaše ciele a motivácie akékoľvek, až na 
takýchto udalostiach, môžem povedať, 
gigantických rozmerov pochopíte, prečo 
je toľko ľudí ochotných zaplatiť štartovné 
a dobrovoľne sa postaví na štart, aj keď 
vie, že ho tam ostatní bežci zvalcujú. To je 
všetko v poriadku. Veď aj o tom to vlastne 
je. Práve to množstvo ľudí robí z obyčaj-

nej prechádzky udalosť a poviem vám, že 
takú atmosféru nič nenahradí. Nedá sa vi-
dieť v televízii, nedá sa cítiť cez rádio, nik-
to vám ju nepredá svojim rozprávaním. 
Živá hudba na trati, priateľské úsmevy a 
fantastická nálada. Tu vás povzbudí kaž-
dý. Spolubežci, kamaráti, aj fanúšikovia 
okolo trate. Poviete si, že takýto dlhý beh 
musí byť nudný, ale opak je pravdou. Aj 
po tretíkrát sa je stále na čo pozerať. Celá 
paráda tohto neobyčajného bežeckého 
stretnutia je nenahraditeľná. Košice sú 
krásne. Neprišli sme vyhrať, tu dostane 
medailu každý, pretože behávať takéto 
dlhšie trasy, to ozaj nie je maličkosť. Beža-
li sme popri najlepších bežcoch sveta. 

AK Strečno na najstaršom maratóne Európy

boli zložené z dievčat ZŠ SNP Strečno 
a našich odchovankýň, ktoré už navšte-
vujú svoje stredné školy, no v tomto 
prípade sa spojili a boli reprezentovať 
naše strečnianske farby. Napriek tomu, 
že vekový priemer strečnianskych tí-
mov bol výrazne nižší  ako mali druž-
stvá zo Strednej zdravotníckej školy, i 
tak naše dievčatá s nimi odohrali nao-
zaj veľmi pekné a vyrovnané zápasy, o 
čom svedčí aj zápas, ktorý rozhodol o 
víťazovi tohto podujatia. Ten medzi se-
bou odohrali Strečno 1 (Lujza Klocáňo-
vá, Natálka Obertová, Anetka Melová, 
Emma Troščáková, Kristínka Zajacová 
a Anetka Trnovcová, Barborka Belko-
vá) a dievčatá 4. ročníka zo zdravotnej. 
Tento zápas napokon dotiahli do víťaz-
ného konca dievčatá zo zdravotnej, keď 
zvíťazili nad našimi dievčatami v neu-
veriteľne tesnom a dramatickom zápase 
(26:24, 25:22). Strečno 1 tak skončilo na 
konečnej 2. priečke. Tretie skončili diev-
čatá 1. ročníka zo zdravotnej. A Strečno 
2 (Paťka Zrelicová, Monika Zaťurová, Si-
monka Sapietová, Katka Fuňáková, Peťa 
Honková, Tamarka Prieložná a Viki Be-
nedigová) sa aj napriek pekným a bojov-
ným výkonom umiestnili napokon na 4. 
priečke. Všetkým mladým volejbalistom 
a volejbalistkám, ktorí takto pozitívne 
reprezentujú obec Strečno a ZŠ SNP 
Strečno, ďakujeme a taktiež srdečne gra-
tulujeme.                                                J.Š.

Mladí strečnianski volejbalisti úspešní aj na konci roka

Mali sme strach. Zrádzalo nás počasie. 
Boleli nás nohy. Prekonávali sme chrípky 
a na poslednú chvíľu sme panikárili. Som 
však veľmi rada, že ani jeden z nás sa ne-
vzdal. Som rada, že sme tím. To znamená, 
že sa navzájom vedieme a motivujeme. 
Je to veľmi dobrý pocit, keď viete, že vaši 
spolubežci z tímu bežia na jednej trati s 
vami. Či už pred vami, alebo za vami. Sa-
mozrejme, každému bolo jasné, že Miško 
Belko nás všetkých obehne, ale verili sme 
v každého najlepší výkon. Preto ak toto, 
moji drahí spolubežci, čítate, v mene náš-
ho klubu AK Strečno vám gratulujem, bo-
jovali ste s hrdosťou a boli ste fantastickí.

No a teraz mi dovoľte predstaviť vám 
našu strečniansku delegáciu, ktorá sa zú-
častnila Medzinárodného maratónu mie-
ru v Košiciach 2019.

Minimaratónu (4,2 km) sa zúčastnili 
(viď fotku nižšie, sprava) Rudolf Kubík st., 
Rudolf Kubík ml. a Mária Kubíková. Na 
polmaratón (21 km) si trúfli: Milan Bača 
(1:36:17), Gabriela Šmidová (2:05:58), 
Jozef Sokolovský (1:45:47), Alena So-
kolovská (1:43:32), Veronika Sokolov-
ská(2:39:33) a Štefan Šmida (2:01:36). Mi-
chal Belko (3:16:00) sa statočne popasoval 
s maratónskou 42 kilometrovou trasou.

Veronika Sokolovská, AK Strečno

Dňa 10.12. 2019 sa v Martine na ZŠ A. 
Dubčeka uskutočnil turnaj zmiešaných 
družstiev žiakov ZŠ, kde boli okrem žia-
kov našej školy ZŠ SNP Strečno pozva-
né aj družstvá zo ZŠ SNP Sučany a ZŠ 
A. Bernoláka Martin. A keďže domáci sa 
na turnaji predstavili s 2 družstvami, tak 
celkový počet účastníkov podujatia bol 
5. V takejto početnej konkurencii sa na-
šim žiakom (Boris Oberta, Jano Dudus, 
Jakub Beháň, Michal Cvacho, Šimon 
Srneček, Sebastián Bačar, Matúš Belko, 
Emma Troščáková, Peťa Honková, Kat-
ka Fuňáková, Barborka Belková) podaril 
neuveriteľný “kúsok”, keď vyhrali všetky 
štyri svoje zápasy a stali sa tak celkovým 
víťazom. V rozhodujúcom stretnutí po-
razili domáci “A” výber v neuveriteľne 

napínavom súboji, ktorý za stavu 1:1 na 
sety musel rozhodnúť až tiebreak. Ten 
skončil najtesnejším možným rozdielom 
16:14 v prospech našich mladých volej-
balistov. Tento výsledok definitívne roz-
hodol o tom, že to boli práve naši žiaci, 
ktorí si z turnaja odniesli pohár pre cel-
kových víťazov.

V decembri sa konal ešte jeden turnaj, 
kde sa predstavili naši mladí volejbalis-
ti. Konkrétne dievčatá, a to na Strednej 
zdravotníckej škole v Žiline, ktorá orga-
nizovala turnaj dievčat. Na tomto pod-
ujatí sa predstavili 4 družstvá, pričom 
2 boli domáce (žiačky prvého ročníka 
a žiačky štvrtého ročníka) a 2 družstvá 
boli zo Strečna. Strečno na tento turnaj 
postavilo 2 vyrovnané družstvá, ktoré 
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 20. decembra 2019 v náklade 
300 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Dňa 27.októbra sa skončila muž-
ská jesenná časť sezóny. Výsledky 

nám neurobili veľa radosti. Od prvého 
kola sme sa potácali v spodných vodách 
tabuľky. Hneď začiatok sezóny sme ne-
zachytili, i keď sme porazili lídra tabuľ-
ky Čierne rozdielom triedy. Dôvodom 
nelichotivých výsledkov je pokles formy 
skúsených hráčov, zranenia, letné dovo-

lenky a veľmi slabá efektivita. Na súpero-
vých ihriskách po prvom inkasovanom 
góle sme pôsobili odovzdane. Vonku 
sme získali iba jeden bodík v Bytči,k-
de sme mali však jednoznačne vyhrať. 
Doma sme stratili body za remízy s kva-
litnými súpermi (Višňové a Predmier) 
a prehrou s Varínom, ktorá nám na po-
hode hráčov nepridala... V závere sezó-
ny nám víťazne  vyšli 2 domáce zápasy 
(St.Bystrica,Turzovka). Celkový rezultát 
utrápenej jesene je 12. priečka za 3 vý-
hry, 3 remízy a 7 prehier s pasívnym skó-
re. Nastrieľali sme 20 gólov, na ktorých 
sa podieľalo až 11 hráčov, keďže nemá-
me výrazného strelca gólov. Dostali sme 
21 žltých kariet a skončili bez červenej 
karty. 

V mesiacoch november a december 
majú hráči voľno. Po Novom roku s no-
vým realizačným tímom začne zimná 
príprava so štartovným jarným  cieľom:  
,,záchrana v 5.lige“. 

Naši strelci jesene
Mladší žiaci 72 gólov: Matúš Belko 

25,Šimon Fraško 24, Martin Brandýsky 
6, Andrej Kazimír 5, Alex Dugovič 4, 
Matej Repáň 3, Tomáš Oberta, Jakub 
Králik , Gabriel Troščák, Peter Kováč po 
jednom góle, 1 vlastný si dal súper

Starší žiaci 77 gólov: Matúš Belko 25, 
Denis Židek 15, Filip Vereš 15, Michal 
Cvacho 7, Jakub Beháň 5, Šimon Fraško 
4, Michal Janus 3, Matej Repáň 2, Matúš 
Dvorský 1

Dorast  14 gólov: Boris Oberta 5, Mi-
chal Beháň 3, Jakub Kasem 2, Jakub Be-
háň, Filip Trnka , Michal Kozub, Mário 
Gála po jednom góle

Dospelí  20 gólov: Jakub Beháň 3, Voj-
tech Oberta 3, Marek Kosa 3, Patrik Be-
háň 2, Michal Bielik 2, Andrej Barošinec, 
Marek Kocián, Jozef Melo, Michal Svr-
ček, Maroš Rolček ,Róbert Kán po jed-
nom góle, 1 vlastný si dal súper.

Peter Dugovič ml., 
vedúci mužstva A-tímu

Dospelí 5.liga skupina A
1. ŠK Čierne 13 9 2 2 33:19 29
2. Spartak Vysoká 13 9 1 3 41:23 28
3. Slovan Skalité 13 8 2 3 35:24 26
4. FK Predmier 13 7 3 3 32:19 24
5. TJ Višňové 13 7 2 4 35:24 23
6. FK Tatran Turzovka 13 7 0 6 36:24 21
7. ŠK Belá 13 6 0 7 29:32 18
8. Pokrok St. Bystrica 13 5 2 6 23:28 17
9. OFK Kotešová 13 4 3 6 33:33 15
10. ŠK Gbeľany 13 4 3 6 18:31 15
11. MFK Bytča 13 3 3 7 21:29 12
12. FK STREČNO 13 3 3 7 20:31 12
13. TJ Fatran Varín 13 3 1 9 10:28 10
14. TJ Tatran Oščadnica 13 3 1 9 11:32 10

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dorast 5.liga skupina A

1. OŠK Teplička n/V. 12 10 1 1 49:11 31
2. TJ Jednota Bánová 12 8 2 2 58:22 26
3. ŠK Radoľa 12 8 2 2 31:17 26
4. TJ Fatran Varín 12 8 1 3 39:12 25
5. OŠK Baník Stráňavy 12 7 4 1 40:18 25
6. OŠK Nededza 12 6 0 6 57:22 18
7. ŠK Štiavnik 12 5 2 5 42:30 17
8. OŠK Kam. Poruba 12 5 1 6 32:30 16
9. ŠK Javorník Makov 12 5 1 6 34:37 16
10. FK STREČNO 12 3 2 7 14:22 11
11. FK Rajec 12 2 0 10 12:39 6
12. Slovan Skalité 12 1 3 8 14:83 6
13. TJ Višňové 12 0 1 11 9:88 1
14. TJ Divina (odstupené)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Starší žiaci 1.MIRAGE trieda

1. FK STREČNO 13 12 0 1 77:12 36
2. OŠK Baník Stráňavy 13 11 1 1 76:11 34
3. TJ Fatran Varín 13 10 2 1 88:16 32
4. TJ Dlhé Pole 13 10 1 2 99:26 31
5. ŠK Dolný Hričov 13 8 0 5 75:57 24
6. Družstevník Rašov 13 7 1 5 68:33 22
7. TJ Višňové 13 7 0 6 52:21 21
8. TJ Zbyňov 13 6 1 6 20:33 19
9. TJ ŠTART V. Rovné 13 5 0 8 42:60 15
10. ŠK Štiavnik 13 4 1 8 39:65 13
11. TJ Hvozdnica 13 3 0 10 29:109 9
12. TJ Horný Hričov 13 2 0 11 12:76 6
13. ŠK Lietavská Lúčka 13 1 2 10 20:141 5
14. FK Hliník 13 0 1 12 16:53 1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mladší žiaci 1.MIRAGE trieda

1. TJ ŠK Podhorie 12 11 0 1 74:14 33
2. FC JUVENTUS Ža 12 10 1 1 109:22 31
3. FK STREČNO 12 7 2 3 72:46 23
4. UNITED NED 12 7 1 4 79:69 22
5. TJ Zbyňov 12 7 1 4 46:41 22
6. OŠK Rosina 12 7 0 5 83:33 21
7. Jednota Bánová B 12 6 1 5 78:47 19
8. OFK Hôrky 12 6 0 6 44:47 18
9. TJ Tatran Bytčica 12 4 2 6 57:64 14
10. FK Rajec 12 3 2 7 39:58 11
11. OŠK Rosina B 12 3 0 9 24:80 9
12. 1.KŠK Žilina 12 2 0 10 16:61 6
13. FK Hliník 12 0 0 12 13:149 0

Na chvoste tabuľky...
Výsledky mužov:
1.kolo   Oščadnica – Strečno 1:0 (0:0)
2.kolo   Strečno – Višňové 3:3 (1:1) g: Jakub Beháň 2 (1 z 11m), Marek Kosa
3.kolo   Bytča – Strečno 1:1 (1:0) g: Michal Bielik
4.kolo   Strečno – Čierne 3:0 (1:0) g: Andrej Barošinec, Vojtech Oberta, vlastný
5.kolo   Gbeľany – Strečno 3:1 (2:0) g: Patrik Beháň
6.kolo   Strečno – Predmier 1:1 (0:0) g:  Maroš Rolček
7.kolo   Belá – Strečno 4:1 (1:0) g: Michal Svrček
8.kolo   Skalité – Strečno 6:3 (4:0) g: Marek Kosa, Michal Svrček, Vojtech  Oberta
9.kolo   Strečno – Varín 0:2 (0:1) 
10.kolo Kotešová – Strečno 4:1 (2:1) g: Jozef Melo
11.kolo Strečno – St.Bystrica 4:0 (2:0) g: Michal Bielik, Patrik Beháň, Vojtech 
               Oberta, Jakub Beháň z 11m
12.kolo Vysoká – Strečno 5:0 (2:0)
13.kolo Strečno – Turzovka 2:1 (1:1) g: Marek Kosa, Róbert Kán

Na dvere nám už klope zima a s ňou 
spojená aj tohtoročná lyžiarska sezóna. 
Lyžovanie v obci Strečno má svoju boha-
tú históriu, siahajúcu do konca sedem-
desiatych rokov minulého storočia. Pri 
pomyslení na lyžovačku v  Strečne  kaž-
dému napadne miesto, ktoré je ľudovo 
nazývané Ostredok . Toto miesto vybu-
dovali ľudia z našej obce, ktorých spájal 
lyžiarsky oddiel Javorina. Vďaka nim sa 
ľudia naučili lyžovať práve tam. Preto 
nám, nadšencom, nebol ľahostajný stav, 
v akom Ostredok bol. Vedeli sme, že to 
bude veľká výzva a nespočetné hodiny 
práce, ale neodradilo nás to. Teraz vieme 
povedať, že ak budú snehové podmienky 
priaznivé, lyžovať v Strečne sa opäť bude. 
Máme pre vás pripravené množstvo no-
viniek, či už na zjazdovke, chate alebo 
službách. 

Týmto vás chceme pozvať na znovu-
otvorenie, ktoré sa uskutoční čoskoro. 
Bližšie informácie poskytneme na našej 
facebookovej stránke Ostredok - Streč-
no. Tešíme sa na vašu návštevu.         /jo/

Lyžovanie v obci Strečno 


