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Naj dedina
v Žilinskom okrese

P

ortál Žilina24 vyhlásil súťaž o najsympatickejšiu dedinu v Žilinskom
okrese, v ktorej respondenti svojim hlasom - kliknutím v rámci zverejneného linku portálu na obec, ktorej takéto
označenie podľa nich patrí, rozhodoval
o poradí 50 obcí. Ani jedna neskončila
bez hlasu, no favoriti sa ale črtali už od
začiatku súťaže.
Najväčšími rivalmi boli Strečno s Višňovým. Absolútnym víťazom hlasovania
ukončeného v desiatom týždni sa nakoniec stalo Strečno počtom hlasov 871, čo
bolo 12,3 percent zo všetkých odovzdaných hlasov. Višňové skončilo druhé s
výrazným rozdielom, získalo 661 hlasov,
teda 9,4 percent. Treťou najsympatickejšou dedinkou podľa čitateľov je Kamenná Poruba (584 hlasov, 8,3%), štvrtú
priečku obsadili Čičmany (489 hlasov,
7%).Päticu uzatvára Terchová (479 hlasov, 6,8%).
Na víťazné dediny sa redakcia pozrie
zblízka a sľubuje, že v najbližšej dobe o
nich na Žilina24 nájdeme niekoľko zaujímavých tém.
Strečno je teda najsympatickejšie. Rozhodli o tom určite hlasy miestnych, ale i
tých, ktorí nás poznajú a myslia, že si to
zaslúžime. Ďakujeme všetkým.

Rozhľadňa oficiálne otvorená

A

j keď bola rozhľadňa v súlade s
harmonogramom cezhraničného projektu Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia krás Strečna a okolia
ukončená už v novembri 2017, zámerom
turistického oddielu Uhlík a žiadateľa obce Strečno, bolo jej urobiť i nejaké
promo v čase, keď začína u nás turistická
sezóna.
Na výročnej schôdzi v decembri Uhlík
navrhol termín na 10. marca.
K tomuto termínu boli oslovení všetci,
ktorí sa nielen podieľali na úspešnej realizácii, ale aj tí, ktorí dielo môžu spropagovať alebo zahŕňať do svojich progra-

mov.
V danom termíne - sobotu sme sa
teda podľa rozposlaného a zverejneného
programu zišli o trištvrte na desať pred
TIKom. Turisti, novinári a každý, kto
mal záujem, bol pozvaný, či sa dozvedel
o akcii upútavkou v relácii Rádiovíkendu.
Členovia Uhlíka ponúkali novú brožúrku o rozhľadni a účastnícke listy.
Starosta Dušan Štadáni všetkých, medzi
ktorými nechýbal i podpredseda ŽSK
pán Laurenčík, privítal a informoval
nielen o rozhľadni, ale o celom projekPokračovanie na 2. strane »
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ňa 3.3.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza spojená s pripomenutím 70. výročia založenia ČK V
Strečne.
Schôdze sa zúčastnilo 67 členov, ktorým výbor spolu s členmi pripravili príjemné posedenie spolu s občerstvením.
Medzi hosťami bol predseda Územného spolku ČK v Žiline p. Peter Martinek
a tiež aj jeho členka p. Lucia Korbelová.
Taktiež sa zúčastnil aj starosta obce p.
Dušan Štadáni a jeho zástupkyňa p. Beáta Badibangová.
Vecným darom p. starosta odmenil
darcov krvi, ktorí získali Jánskeho plakety. Bronzovú plaketu – Róbert Kán, Mário Jankech a striebornú plaketu Lenka
Vojvodová.
P. Martinek odovzdal ďakovné listy za
dobrovoľnú záslužnú činnosť v Slovenskom Červenom kríži nasledovným: Ve-

ronike Samcovej, Márii Tavačovej, Otílii
Kadašiovej, Antonovi Tavačovi.
Pán starosta pri príležitosti 70.výročia
odovzdal upomienkový darček dlhoročnej predsedníčke p. Veronike Samcovej, ktorá prítomným priblížila históriu
vzniku ČK v Strečne v tomto znení :
Vážení páni a milé dámy a vážení bezplatní darcovia krvi, vážení hostia,
srdečne Vás vítam na dnešnej výročnej
schôdzi. Tento rok si pripomíname 70. výročie založenia MS ŠČK .
V roku 1941 prišiel vykonávať lekársku prax do Varína MUDr. Ján Kostolný,
ktorý sám zakladal zdravotné družiny.
Škoda, že neboli nikde kvôli vojne registrované. V Strečne toho času pracovala
zdravotná sestra, pôrodná asistentka p.
Mária Štadániová, ktorá spolu s p. Jozef
Cigánikom ošetrovala ranených.

Pokračovanie na 4. strane »
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Pozvánky

Majáles

Pokračovaním aktivít euro mikroprojektu Folklór, remeslá a kulinárstvo –
špecifické prvky na podporu cestovného
ruchu bude majáles 30. apríla. Akcia s
účasťou našich a poľských remeselníkov,
folkloristov a kuchárov bude tiež súčasťou stavania mája a aj večerného programu a zábavy zabezpečovanej DHZ. Podujatia budú prebiehať v revitalizovanej
zóne pri kultúrnom dome a v miestnom
parku.
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Štatistika obce za rok 2017
V roku 2017 sa narodilo 21 detí, zomrelo 17 občanov. Počet uzavretých sobášov - 6. Do
obce sa prisťahovalo 26 ľudí. Odsťahovalo sa 26 osôb. K 31.12. 2017 malo Strečno 2 621
obyvateľov.
Počet obyvateľov nad 80 rokov:........... 34
Vanesa Kubová................................. 24.11.
Počet obyvateľov nad 85 rokov :........... 28
Zomrelí:
Najstarší občania (starší ako 90 rokov):
Ladislav Žigmund (1952)................ 04.01.
Jozefína Obertová.............................. 1922
Sidónia Straňavčinová (1929)......... 10.01.
Etela Jakubcová.................................. 1924
Milan Oberta (1944)........................ 02.02.
Irena Kajsíková................................... 1927
Pavel Ďurčo (1927).......................... 05.03.
Narodení:
Marián Taraba (1951)...................... 13.03.
Adrián Štadáni................................. 10.03.
Ľudmila Janeková (1931)................ 19.03.
Matias Dovičák................................. 13.03.
Otília Pristachová (1921)................ 28.04.
Ivan Melo ......................................... 21.04.
Valéria Melová (1944)..................... 01.06.
Ema Sandánusová............................ 25.04.
Pavel Oberta (1934)......................... 02.06.
Nina Sandánusová........................... 25.04.
Mária Balátová Obrková (1972)..... 02.06.
Nikolaj Bitušík.................................. 02.05.
Terézia Zajacová (1931).................. 12.06.
Júlia Beháňová.................................. 09.05.
Emília Daubnerová (1938)............. 01.07.
Natan Janus....................................... 12.05.
Kamila Klimová (1943)................... 16.08.
Maximilián Zumdick....................... 13.05.
Ondrej Klocáň (1943)..................... 25.11.
Natália Pirošíková............................ 19.05.
Jaroslav Trhančík (1953)................. 02.12.
František Melo.................................. 29.05.
Miroslav Tichý (1954)..................... 11.12.
Damián Kovářík............................... 07.06.
Agnesa Melová (1932)..................... 31.12.
Jakub Hanuljak................................. 07.06.
Nina Matejovie................................. 15.06.
Sobáše:
Sebastián Novák............................... 22.06.
Pavol Funtík & Júlia Sokolovská
Michal Gallo..................................... 22.07.
Ondrej Káčerík & Nora Dikošová
Karolína Bolibruchová.................... 30.08.
Ján Ševčík & Ing. Eulália Ďurišková
Tomáš Jakubík.................................. 09.09.
Marek Hanuljak & Alžbeta Nižná
Peter Prieložný................................. 05.10.
Anton Melo & Miriam Tavačová
Šimon Pršek...................................... 23.11.
Jozef Konštiak & Marta Jurašková

Rozhľadňa oficiálne otvorená
Rozšírenie informačného
systému a nový bulletin
Projekt Modernizácia a nový rozmer
predstavenia krás Strečna a okolia počítal aj s doplnením systému informovania návštevníka. Inštalácia troch tabúľ
na najfrekventovanejších miestach (pri
COOP Jednota, lávke a pod hradom)a
ich vyplnenie informáciami a možnostiach strávenia voľného času v Strečne je
ďalším vydareným krokom predstavenia
územia s výrazným turistickým potenciálom. Spracovateľ si dal záležať a okrem
textovej výpovednej hodnoty je možnosť
zoznámiť sa tiež s nie každodennými leteckými a panoramatickými zábermi na
obec a jej okolie.
Bulletin Rozhľadňa Strečno na vrchu
Špicák je orientovaný na prezentáciu novovzniknutého turistického cieľa, odkiaľ
je možné vidieť široké okolie uzavreté
prstencom hôr a čo je nie zvyčajné, až
štyri hrady.
/pa/

» Dokončenie z 1. strany

te, ktorý pozostával tiež z rozšírenia informačného systému v obci a obnovy a
doplnenia Náučného chodníka. Pavol
Albrecht vyjadril nádej, že dnešná akcia
priblíži v novom pohľade Strečno a jeho
krásy a takáto prezentácia prispeje k
presvedčeniu, že aj napriek súčasnej ponurej situácii sa na Slovensku oplatí žiť.
Dušan Ďurčo oboznámil s programom a
trasou pochodu a už sa mohli všetci vydať v smere na Špicák. Výstup je stredne
náročný, ale všetci sme ho zvládli do hodiny. Na Špicáku nás čakalo občerstvenie zabezpečené Uhlíkom.
Celá akcia bola i vďaka počasiu veľmi vydarená. K úspechu určite prispel i
nie zvyčajný záujem médií. TASR, STV,
Markíza, TA3, TV Raj informovali vo
svojich šotoch a príspevkoch o novej
turistickej zaujímavosti a cieli každého,
kto sa chce z vtáčej perspektívy zoznámiť
so Strečnom a širokým okolím už v poobedňajších a večerných spravodajstvách.
Respondenti po prestrihnutí symbolickej pásky prestavili dielo zaujímavé

EURÓPSKA ÚNIA

Poľsko-Slovensko

okrem pohľadu na to, čo Strečno ponúka, mimoriadne i tým, že z neho vidieť
štyri hrady.
Určite to oslovilo. Potvrdil to záujem
už o deň nato. V nedeľu sa prvýkrát ukázali náznaky prichádzajúcej jari a veľké
množstvo tých, ktorí sa chceli konečne
vydať do prírody, využilo práve ponuku
návštevy rozhľadne Strečno.
Na jej otvorení bolo cca 120 ľudí. Podľa
niektorých to bol len „odvar“ nedeľného záujmu. Na chodníku na Špicák bola
„plnka“. A pretože prichádzajúci boli i zo
širšieho okolia, „ plnka“ bola i na parkoviskách ako v čase najvyššej sezóny.
Máme teda novú zaujímavosť a z našej ponuky sa môže tešiť ešte viac ľudí.
Malý okruh od parkoviska pod hradom
cez Špicák k Jednote má takmer štyri kilometre. Ideálna vzdialenosť na hodnotnú prechádzku nielen pre ľudí z vonku.
Prejdite ju i vy nielen kvôli zdraviu, ale i
pre priame zoznámenie a možnosť informovať každého, kto má o vaše rodisko či
bydlisko záujem.
/pa/
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O

bdobie štyridsiatich dní od Popolcovej stredy po Bielu sobotu
(nepočítajúc nedele) nazývame Veľký
pôst. Je to kvôli dôležitosti a významu
tohto obdobia, pretože je prípravou
na najväčší kresťanský sviatok, Veľkú noc zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Cirkev nás pozýva prežiť ho vo
väčšom sústredení sa na duchovné
hodnoty, aby sme tak nanovo otvorili Bohu svoje srdce a mohli prijať
nové milosti, ktorými nás chce obdarovať na našej ceste k nemu. Skúsme
tak trochu zhodnotiť svoj postoj k
pôstu a porozmýšľať, ako by sme ten
tohtoročný mohli prežívať čo najviac
podľa Božieho zjavenia zachyteného
v Svätom písme.Podľa katolíckeho
učenia pôst je činom cnosti striedmosti. V širšom zmysle znamená sebazaprenie vyplývajúce z morálnych
úvah, zdržiavanie sa pôžitkov.V užšom zmysle znamená skrotenie pudu
sebestačnosti v jedení a pití. Ježiš
Kristus začal svoje verejné učenie 40
dňovým pôstom a od začiatku varoval pred vonkajším pôstom, ktorý sa
sústreďuje len na zrieknutie sa jedla.
„A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár,
aby ľudia videli, že sa postia. Veru,
hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu
a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali,
že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v
skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo
on vidí aj v skrytosti. “ (Mt 6, 16-18)
V horskom kázaní spomína medzi jedinečnými úlohami aj modlitbu, odpúšťanie a pôst. Ak tieto činnosti vykonáva človek správne, Boh nemešká
s odmeňovaním.
Už v starokresťanskom spise Didaché (Učenie Dvanástich apoštolov)
z roku 90, to značí z doby, kedy ešte
žil apoštol Ján a prvá poapoštolská
generácia, sa píše o praxi pôstu toto:
„Nech vaše pôsty nie sú s pokrytcami.
Oni sa postia druhý a piaty deň po sobote (pondelok a štvrtok). Vy sa však
postite vo štvrtý a v prípravný deň
(streda a piatok).“ Teda už v prvom
storočí zachovávali kresťania pôstne
dni.Rovnako nás o tom učí svätý Epifanos a iný starokresťanský disciplinárny spis Apoštolské konštitúcie
vysvetľuje: „Pán nám prikázal postiť
sa v stredy a piatky. V stredu preto, že
vtedy sa zhromaždila veľrada, aby odsúdila nášho Pána, a v piatok, lebo v
tento deň pretrpel smrť pre našu spásu.“ Dodnes sú centrálnymi dňami
pôstu práve Popolcová streda a Veľký
piatok.
Prvotným cieľom pôstu je stať sa ve-

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

Význam pôstu
v duchu“, vedomými si svojej slabosti, bezmocnosti a závislosti na Bohu.
Pôst však neznamená zavrhnutie
Božieho stvorenstva. „Veď nič nie je
nečisté“ (Rim 14, 14) a „Boh všetko
stvoril dobré“ (Gen 1, 31). Zlo neprebýva v stvorených veciach ako takých,
ale v našom zlom vzťahu k nim, teda
v našej vôli. Preto pôst nie je odvrhovaním Božieho stvorenstva, ale je na
očisťovanie našej vôle. Počas pôstu
zapierame naše telesné impulzy, napr.
chuť k jedlu a pitiu. Nie preto, že by
tieto impulzy boli sami osebe zlé, ale
preto, že aj oni boli zasiahnuté hriechom a uvedené do neporiadku a
potrebujú byť očistené sebazaprením.
Vnútorný význam pôstu spočíva v
jeho spojení s modlitbou a almužnou,
skutkami milosrdenstva. Bez modlitby a prijímania svätých sviatostí
sa pôst stáva farizejským a zlým. Nevedie totiž k pokániu a radosti, ale k
pýche, vnútornému napätiu, podráždenosti a nevrlosti.
Pôst bol vždy dôležitý. Preto, lebo
nám pomáha vnútorne sa vrátiť do
postoja Božích detí. Tento postoj
strácame vždy, keď berieme život do
svojich rúk a chceme ho žiť nezávisle
voči Bohu. Pôst nás vracia do bytostného prežívania závislosti na Bohu a
jeho daroch. Ak je naše pôstne snaženie prejavom našej náboženskej
pýchy alebo túžby zapáčiť sa Bohu

3. strana
alebo sa pred ním ospravedlniť, môže
z toho byť viac škody ako úžitku.
Najmä ak by si človek pôstom niečo
dokazoval a vďaka pôstu by bol neláskavý a podráždený na druhých. Na
druhej strane treba povedať, že ten,
kto sa bráni zlej nálade len tým, že
sa dobre naje a napije, nikdy nenájde pravú príčinu svojej náladovosti a
len ťažko sa bude meniť. Je to práve
pôst, ktorý nám pomáha odkrývať
to, čo nás ohrozuje modlitbou, veľkou zbraňou v duchovnom boji so
zlom. Všetko naše prežívanie súvisí
v kresťanstve s Pánom Ježišom. Pôst
na Popolcovú stredu súvisí s jeho
pôstom na púšti. Na Veľký piatok sa
postíme opäť v súvislosti s jeho utrpením. Sám Ježiš povedal, že jeho
učeníci sa budú postiť, kým bude ženích vzatý. Ide teda predovšetkým o
prejav lásky a solidarity k tomu, ktorý
pre nás robil všetko z lásky ku nám a
bol a je s nami vo všetkom solidárny.
Pôst požadoval Pán Ježiš v duchovnom zápase popri modlitbe. Teda v
konkrétnej situácii za konkrétnym
účelom. Naša modlitba teda nie je
väčšinou viazaná na pôst. V obrátenom poradí je to ale inak. Pôst nutne potrebuje modlitbu. Bez modlitby
je diétou a asketickým cvičením bez
väčšieho významu. Zatiaľ čo pôst je
konkrétny občasný prostriedok duchovného života, modlitba je jeho
dušou. Bez modlitby žiadny duchovný život neexistuje, pretože modlitba je vyjadreným nášho osobného
vzťahu s Bohom. Je veľkým umením
kresťanského života naučiť sa modliť. Kresťanský pôst nie je prejavom
svojvôle, ale poslušnosti. Nie je to ani
trucovitá hladovka, nespočíva vo vymýšľaní nejakých vlastných pôstnych
extravagancií a náboženských fantázií, ale sa prijíma ako vyjadrenie kajúceho vedomia spoločenstva Cirkvi
ako Božieho ľudu v jej predpisoch.
Kresťanský pôst neupriamuje pozornosť iných na seba, ale upriamuje
našu pozornosť na Krista. Pôst, modlitba a almužna neznamenajú, že naše
osobné úsilie a duchovný rast sú príčinou našej spásy. Naopak, čokoľvek
dosahujeme v pôste, je slobodným
darom Božej milosti. Teda nielen
Božie odpustenie, ale aj naše vlastné
pokánie. Vo veľkom kánone svätého
Andreja Krétskeho je to pekne vystihnuté: „Sám nemám ani sĺz, ani
pokánia, ani ľutosti. Ale ako Boh, ó
Spasiteľu, ty sám ma nimi obdaruj.“
Veď Pán Ježiš hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5).
AM
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Po vojne MUDr. Kostolný založil SČK
vo Varíne a v roku 1948 v Strečne spolu s
p. Máriou Štadániovou a s p. Jozefom Cigánikom, ktorý zastával funkciu predsedu
do konca života .
Po malej stagnácii, na podnet MUDr.
Daniely Vršanskej vznikol nový výbor
pod vedením Antona Tavača, Veroniky
Samcovej a Vincenta Dikoša. Ďalej pracovali Anna Obertová, Anna Kubičková,
Otília Kadašiová, Terézia Obešlová a Kamila Klímová. Taktiež pracovala aj Mária
Tavčová ,profesionálna zdravotná sestra.
Z našej činnosti spomeniem aspoň tieto
akcie:
- Starali sme sa o hroby na starom cintoríne.
- Poriadali sme posedenia pre starších
spoluobčanov a tiež posedenie pre invalidov.
- Poriadali sme výlety, a to 3x do Bratislavy (Flora), 1x Klobouky na Morave
(lovecký zámoček), 1x Krásna Hôrka,
múzeum ČK Martin.
- Niekoľkokrát sme varili guláše na Domašíne, v Javore, v doline a na Radinovom
- Robili sme tradičné Štefanské zábavy.
- 3- krát sme boli darovať krv autobusmi
v Banskej Bystrici.
- Taktiež sme chodili darovať krv niekoľkokrát do Žiliny a o občerstvenie sme sa
postarali na campingu V Strečne.
V tomto čase sme mali 170 členov.
Po rozdelení Československa v 1994
bola v Nezbudskej Lúčke ustanovujúca
členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo
62 členov a dostali sme nový názov MS
SČK Strečno, taktiež nové preukazy, nové
známky a pečiatku.
Robili sme benefičný koncert pre telesne
postihnutého chlapca.
V r. 1997 nás navštívili členky Klubu
časopisu Slovenka.
V tomto roku som odovzdala funkciu p.
Ľubomíre Tavačovej, ktorá sa dobrovoľne
prihlásila. Ja som začala pracovať v rade
územného spolku ČK Žilina.
Pod jej vedením sa zakúpili obrusy,
varná kanvica, navštívili sme osobitnú
školu a poriadali Štefanské zábavy.
V roku 2003 sa nekonala výročná členská schôdza.
V roku 2004 bolo prítomných na výročnej členskej schôdzi iba 21 členov.
V roku 2005 sa výročná schôdza nekonala, a preto p. riaditeľ ČK Žilina Jozef
Záhorský, ktorý sa obával, že sa SČK v
Strečne rozpadne, ma požiadal, aby som
túto funkciu znova prebrala.
Od roku 2006 začal MS SČK pracovať
a aktívne sa zapája do odberu krvi v spo-

lupráci s mobilnou transfúznou stanicou
Žilina, ktorá pravidelne prichádza do našej obce.
Pani primárka transfúznej stanice
MUDr. Mária Laurenčíková je s našou
prácou spokojná.
Za prácu v ČK som bola niekoľkokrát
odmenená medailami –bronzovou , striebornou a zlatou za obetavosť, humanitu a
dobrovoľnú službu.
Samozrejme vám všetkým ďakujem za
podporu a spoluprácu. Za vaše členské ,
ktoré odovzdávate, vám patrí veľká vďaka, nakoľko tieto peniaze slúžia na dobročinné účely. Zároveň ďakujeme hlavne
bezplatným darcom krvi , ktorí majú veľké srdce a svojou krvou zachraňujú ľudské
životy.
Čestná členka MS SČK Strečno Veronika Samcová a výbor MS SČK V Strečne

Darcovstvo krvi
Dňa 16.2.2018 zorganizoval Miestny
spolok Červeného kríža v Strečne dobrovoľný odber krvi pod heslom „Pre
teba len kvapka, pre druhého život. „
Aj napriek chrípkovému obdobiu sa
odberu zúčastnilo 26 darcov.
Darcovia:
Lenka Vojvodová
Juraj Buchta
Rastislav Kostka
Mariana Šipčiaková
Juraj Židek
Anton Oberta
Róbert Kán
Július Ilovský
Stanislav Puček
Beáta Badibangová
Dominika Hrtánková
Marián Beháň
Samuel Beháň
Iveta Krupárová
Jana Čišková
Jana Škorvánková
Ľubomír Bukovinský
Michaela Kagerová
Štefan Tavač
Ivan Tavač
Jozef Hreus
Radoslav Bugár
Libor Záhradník
Daniel Samec
Roman Samec
Katarína Králiková - prvodarca
Organizáciu a spoluprácu s transfúznou jednotkou zabezpečovali: predsedkyňa MS SČK Eva Vojvodová a
členky výboru organizácie Veronika
Samcová, Zdenka Ondrušová a Lenka
Vojvodová

Odberu sa zúčastnili i bratia Ivan a Štefan Tavačovci
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Hodnotiaca schôdza ZO Jednoty dôchodcov 2018

T

ak ako každý rok, aj tento začínala
ZO Jednoty dôchodcov členskou
schôdzou, ktorá sa konala 8. februára.
Nakoľko to bol dátum tesne pred fašiangami, spojili sme ju s fašiangovým
posedením. Vítala nás krásne vyzdobená sála, ktorú nám zanechala ZŠ po ich
školskom plese, za čo im touto cestou
ďakujem.
Tohtoročná členská schôdza nebola
bežná výročná, ale hodnotiaca, ktorá nasleduje po volebnom období. Jej
hlavnou náplňou je hodnotenie celého
volebného obdobia a voľby. Hodnotiacu
správu predkladá členom predsedníčka.
Môžem neskromne povedať, že bola bohatá. Za trojročné obdobie sme zorganizovali sedem výletov. Mimo Slovenska
sme navštívili Moravu, Prahu, Budapešť
a pamiatky v Poľsku. Boli sme sa kúpať
v Rajeckých a Turčianskych Tepliciach,
absolvovali sme týždenný liečebný pobyt
vo Vyšných Ružbachoch a každoročne
chodíme na týždeň do kúpeľov v Nimnici.
Boli sme v divadle v Žiline, zorganizovali sme kurz studených mís, kurz
štrikovania a háčkovania, výstavku naše
šikovné ručičky a mnoho iných akcií.
Okrem našich aktivít sme sa podieľali
na mnohých akciách, ktoré organizovala obec.
Hodnotiaca správa obsahovala poďakovanie zamestnancom obecného úradu
za ich ústretovosť a pomoc, všetkým členom Jednoty dôchodcov za pomoc pri
organizovaní akcií, ale najväčšie poďakovanie išlo p. starostovi. V správe som
uviedla, že je radosťou a veľkým šťastím
pracovať s človekom, ktorý vám nikdy
nepovie nie, ale vždy hľadá cestu, ako

povedať áno. Vážiť si šediny, to sa dnes
veľmi nenosí, a hoci je p. starosta mladý človek, môžem s plnou vážnosťou
povedať, že nás starších si vždy vážil.
Svedčí o tom fakt, že nikdy neignoroval
ani jedno naše pozvanie. Preto aj touto
cestou vyslovujem p. starostovi za mňa i
za všetkých členov veľké seniorské ,,ĎAKUJEM“.
Ďalším dôležitým bodom boli voľby.
Nakoľko som už v októbri svojim členom avizovala, že nebudem kandidovať
na funkciu predsedu, bolo otázne, ako
ďalej. A skončilo sa to dobre. Organizácia pokračuje.
Novou predsedníčkou sa stala KAMILA GÁBOROVÁ. Novej predsedníčke
želám najmä zdravie, veľa elánu, chuti a
veľa dobrých nápadov. Verím, že s kaž-

dým vetrom príde niečo iné, nové. A
myslím si, že to už naša organizácia potrebovala.
Moju hodnotiacu správu som začínala
touto krásnou myšlienkou, teraz si dovolím ňou skončiť: Nečinnosť oslabuje telo
a urýchľuje starobu, práca telo posilňuje
a predlžuje mladosť. Želám si, nech naša
organizácia ostane i naďalej činná, a hoci
nám už nič mladosť nepredĺži, činnosťou
a účasťou na akciách si aspoň spomaľme
starnutie. Robme všetko s radosťou a...
neberme zrelý vek tak vážne,
veď šach ešte neznamená mat,
nech ešte veľa dní zažne sa
každému, kto má život rád!
Helena Kuzmányová
bývalá predsedníčka ZO JDS Strečno

Z činnosti DHZ Strečno
V decembri sa konala výročná členská
schôdza, na ktorej sme zhodnotili našu
činnosť za uplynulý rok a vytýčili ďalšie
úlohy do nového roka.
Po schôdzi sme si spolu s rodinnými
príslušníkmi posedeli pri dobrom jedle
a príjemnej hudbe.
V decembri sme sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s našim aktívnym členom Jaroslavom Trhančíkom.
Tak ako každý rok, tak aj tento sme za
pomoci obecného úradu poriadali fašiangy. Snažíme sa dodržiavať tradície
našich predkov, aby sme na ne nezabudli. Ráno sme začali zabíjačkou a sprievodom masiek po dedine. Kým masky
zabávali dedinčanov, pri obecnom úrade
sa vyrábali zabíjačkové výrobky. Na obed
sa podávala kapustnica, varené víno a čaj

s rumom. Večer sa na tanečnej zábave
zabávala celá dedina, ochutnali sme zabíjačkové výrobky a praženicu. Zatancovali sme si lopatkovec , o polnoci sa pochovala basa a vylosovala tombola. Na

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

Nový rok sme odštartovali naplno. Od januára sme stihli zažiť zaujímavé veci. Pozrite
sa, ako sme pracovali v mesiacoch január a február.
Každoročne sa uskutočňuje súťaž
v prednese poézie a prózy s názvom
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V tomto školskom roku bola pre chorobnosť
účasť nižšia, preto sa v poslednej kategórii udelilo len jedno miesto. V porote
boli pani učiteľky S. Brünnová, L. Jozefová, J. Pratáková. Reprezentovať našu školu v okresnom kole bude Jakub Kubička
(2. tr.) a Dominik Hurka (9.B).
Súťažilo sa v troch kategóriách.
I. KATEGÓRIA (2. – 4. ročník)
POÉZIA
1. miesto – Jakub Kubička (2. tr.)
2. miesto – Nela Pratáková (4. tr.)
3. miesto –Alena Dubovská (3. tr.)

•••••••••••••••••••
Školský parlament si pre nás pripravil
vo fašiangovom období zaujímavú súťaž. Každá trieda si mala pripraviť nejakú masku/ škrabošku. Najkrajšie masky
boli v týchto triedach:
1. stupeň
1. miesto – 2. trieda a 1.B
2. miesto – 4. trieda a 1.A
3. miesto – 3. trieda
2. stupeň
1. miesto – 6. trieda
2. miesto – 5. trieda
3. miesto – 7. trieda
•••••••••••••••••••
Naša škola sa zapojila do súťaže Či-

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

Exkurzia - UNIZA
Masters

Dňa 16.2.2018 sa naši piataci a šiestaci
na pol dňa stali vysokoškolákmi. Vďaka
pani Kazimírovej a pod vedením učiteľov p. uč. Leščinskej a p. učiteľa Klocáňa
spoznávali svet multimediálnej techniky, vyskúšali si prácu v televíznom aj
nahrávacom štúdiu, otestovali najnovšie
PC, PS hry, pohybovali sa vo virtuálnej
realite a na vlastnej koži odskúšali biometrické merania životných funkcií.
Taktiež sa na umelom „človeku“ pokúsili
o oživenie pri zástave srdca a veru, nebolo to jednoduché.
Ďakujeme Žilinskej univerzite za mnoho nových zážitkov.
•••••••••••••••••••

Lyžiarsky výchovno
– vzdelávací výcvik

V dňoch 12. – 16.2.2018 absolvovali
žiaci 6. – 8. ročníka lyžiarsky výcvik v
Snowlande vo Valčianskej doline. Denne
sme dochádzali autobusom do lyžiarskeho strediska a spoločne s inštruktormi
– K. Srnečkovou, S. Pollákovou, P. Obertom a P. Zrelicom – sme brázdili svah.
Zo šiestich nelyžiarov sa stali šikovní
lyžiari. Počasie nám prialo, snehu bolo
dosť a dobrá nálada neutíchala. V piatok
sme si zmerali silu a rýchlosť v pretekoch
a okrem diplomov sme všetci získali
snežné uznania. Spokojní, plní zážitkov
sme sa bez zranení vrátili domov užiť si
jarné prázdniny.
PRÓZA
1. miesto – neudelené
2. miesto – Viktória Benedigová (4. tr.)
3. miesto – Kristína Trnovcová (4. tr.)
II.KATEGÓRIA ( 5. – 7. ročník)
POÉZIA
1. miesto – neudelené
2. miesto – Marek Praták (5. tr.)
3. miesto – Kristína Zajacová (5. tr.) a
Filip Vereš (6. tr.)
Čestné uznanie: Timea Ovečková (6. tr.)
PRÓZA
1. miesto – neudelené
2. miesto – Emma Troščáková (7. tr.)
3. miesto – Tamara Prieložná (6. tr.)
Čestné uznanie: Elena Kazimírová (6. tr.)
III. KATEGÓRIA ( 8. – 9- ročník)
PRÓZA
1. miesto – Dominik Hurka ( 9. B)
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Milí rodičia a priatelia Základnej školy SNP v Strečne,
aj tento rok sa obraciame na vás s
prosbou o poukázanie 2% vami zaplatenej dane. Táto čiastka, v prípade, že
ju nikomu nepoukážete, ide do štátneho rozpočtu. Týmto spôsobom môžete
podporiť našu školu a napomôcť zlepšeniu hmotných podmienok pre vyučovanie Vašich detí.
2% zo zaplatenej dane získavame prostredníctvom Nadácie Spoločne pre
región, čo nám šetrí veľké množstvo
administratívnej práce. Nadácia Spoločne pre región nám poukázané financie vždy posiela na náš sponzorský
účet. Nadácia pri odovzdávaní „poukazov“ losuje spomedzi zúčastnených
organizácií. Vylosovaný subjekt sponzorsky podporí ďalšími financiami.
Bližšie informácie o postupe darovania
2% z dane nájdete na našej internetovej
stránke.
Prehľad získaných prostriedkov z 2%
z dane za uplynulé dva roky a ich využitie:
V októbri 2016 nám boli poukázané
financie z 2% v hodnote: 1.349,32 € .
Peniaze sme využili na:
- nákup nových lavíc (október 2016),
- oprava 1. tried: oprava stien, vymaľovanie, plávajúca podlaha (júl – august 2017)
- učebné pomôcky a potreby (október
2017),
- hračky do ŠKD (december 2017).
V októbri 2017 nám boli poukázané
financie z 2% v hodnote: 9.658,17 €.
Peniaze plánujeme použiť najmä na:
- nákup a modernizáciu IKT určených na vyučovací proces, napr. interaktívne tabule (termín: jar 2018),
- nákup nevyhnutných učebných pomôcok (termín: priebežne)
- oprava tried, revitalizácia triedneho
nábytku (termín: leto 2018),
- finančná spoluúčasť školy v projektoch vypisovaných MŠ SR, poprípade
inými inštitúciami.
Vopred vám ďakujeme za vašu podporu našej školy a vašich detí.
Mgr. Matúš Čička
riaditeľ ZŠ SNP Strečno

V mene našej školy i v mene obce Strečno
Vás chceme poprosiť o hlas v súťaži týždenníka My Žilinské noviny - Najlepší projekt
roka 2017, kde sme nominovaní. Hlasovací
kupón, ktorý nájdete v týždenníku, môžete
priniesť i k nám do školy. Ten spolu s ostatnými hlasmi naraz odošleme. Pomôžete
tak zviditeľniť náš výnimočný projekt a zároveň máme šancu získať výhru. Čím viac
kupónov pošleme, tým je šanca na úspech
väčšia. Najlepším dielam MY Žilinské noviny zabezpečia medializáciu, aby sa dobrý
chýr o nás dostal čo najďalej. Veríme, že
práve na nás sa usmeje šťastie.
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Číslo 4. Rozprávková dedina v Strečne
Nástenná maľba na murovanom plote sa
nachádza priamo pri vstupe do Strečna.
Majiteľ plotu oslovil k spolupráci Základnú školu SNP Strečno, ktorá túto výzvu s
radosťou prijala. Realizačný tím vybraných
dievčat z 8. a 9. ročníka pod vedením učiteľky M. Moravčíkovej sa posledný septembrový týždeň venovali tvorbe „Rozprávkovej dediny“. Zobrazili na nej dominanty
obce, ako napríklad hrad Strečno, či Pamätník francúzskych partizánov. A tak sa
z fádnej steny stal pútavý, žiarivý a dominantný prvok dediny.

9. školský ples
Milí rodičia, priatelia a podporovatelia
našej školy,
aj touto cestou by sme sa Vám chceli
poďakovať za podporu našej školy prostredníctvom 9. ročníka reprezentačného
plesu Základnej školy SNP Strečno.
Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí
obetovali čas, námahu alebo financie na
organizáciu plesu. Ďakujeme pracovníkom školy, ktorí sa zapojili do organizácie akcie. Ďakujeme aj našim súčasným
i bývalým žiakom a rodičom, ktorí nám
pomáhali a bez nich by realizácia plesu
nebola možná. Veľká vďaka patrí členom
ĽH Parta, žilinským mažoretkám Diana a všetkým vystupujúcim, ktorí nám
spestrili zábavu. Ďakujeme jednotlivcom, ale aj podnikateľským subjektom,
ktorí darovali ceny do tomboly. V neposlednom rade ďakujeme všetkým tým,

ktorí sa prišli zabaviť a podporili účel
plesu. Viacerí rodičia aj napriek tomu, že
sa nezúčastnili plesu, poslali dobrovoľný
príspevok. Ďakujeme aj požiarnikom,
ktorí nám finančne prispeli na výzdobu
sály.
Výťažok plesu po odpočítaní všetkých
nákladov je 987,77 €. Všetky tieto prostriedky použijeme pri nákupe sľúbenej
interaktívnej tabule.
Ešte raz ďakujeme.
kolektív ZŠ SNP Strečno

4.škôlkarsky ples
Nový rok 2018 sme začali noblesne
Dlhé týždne príprav sa v januári zúročili krásnou oslavou vyslobodenia
Snehulienky statočným princom. Výjav
z tohto príbehu vítal všetkých plesujúcich a jeho originalita ich vrátila do detských čias plných rozprávok a veselých
príbehov. O vytvorenie príjemného, no
hlavne krásneho prostredia sa za pomoci rodičov a priateľov školy pričinili
pani učiteľky Aďka Kopasková a Katka Pratáková. Menovite treba spomenúť
p.Petra Obertu , p.Romana Kontšeka,
p.Karolínu Horváthovú, p.Vlada Obertu , p.Zuzku a Tibora Hanuliakových,
p.Dášku a Romana Balogových, p.Moniku Obertovú , p.Danku Špalkovú ,
Martinku Hanuliakovú, no hlavne pani
kuchárky z našej MŠ, ktoré nám ako
vždy pripravili veľmi chutné pohostenie. O zábavu sa postarala naša dvorná
kapela SUNNY MUSIC, ktorá sa stala
hlavným sponzorom našej rozprávkovej
noci. A tu nesmieme zabudnúť a srdečne poďakovať všetkým ostatným spon-

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

8. strana

1/2018

Úspešné predstavenia

Divadelníkov
vybrali na národnú
súťažnú prehliadku

M

ilí naši diváci, rok 2017 bol pre
nás, ochotníkov, veľmi náročný. Začiatok roka sme hosťovali po
okolitých obciach s hrou Dokonalá
svadba, v apríli sme si boli pozrieť na
Novej scéne muzikál Pokrvní bratia a
od mája sme pripravovali 90.výročie
založenia ochotníckeho divadla.
Úspešne sme zvládli aj túto akciu.
Od septembra sme začali nacvičovať
hru Mozoľovci od slovenského dramatika Štefana Králika. Premiéra, ktorá
bola 25.12.2017 a ďalšie predstavenia
cez vianočné obdobie, mali pozitívny
ohlas.
Aj keď to bola hra z 30-tych rokov
minulého storočia, mala svoju výpovednú hodnotu. Sme milo prekvapení,
že do našej obce prichádzajú diváci zo
širokého okolia. Určite to súvisí s výberom hry a samozrejme aj skvelými
výkonmi našich hercov. Osvedčili sa aj
mladí herci, ktorí dokázali, že sú rovnocenní s ostatnými.
V predstaveniach pokračujeme aj v
tomto roku. V našej obci sme odohrali
posledné predstavenie 24.2.2018, ktoré
si prišla pozrieť aj županka Žilinského
samosprávneho kraja pani Jurinová s
manželom, poslanec Národnej rady SR
pán Laurenčík a pre nás ochotníkov
vzácny hosť, vnučka a dedička autora
tejto divadelnej hry pani Králiková.
Prišla k nám z Bratislavy a bola milo

prekvapená výberom hry od jej starého otca a taktiež bola dojatá, ako sme
ju prijali. Čakajú nás ešte predstavenia
v Nededzi, kde hráme pre päť obcí a
predstavenie v Stráňavach.
Ochotnícke divadlo je veľmi náročné
na čas, preto sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí obetujú svoje
súkromie, aby potešili vás, milí naši
diváci. Poďakovanie patrí aj našej obci
za pomoc a podporu. Končí naša jedenásta premiéra a za úspech našich
predstavení patrí poďakovanie hlavne
vám, divákom, bez vás by nebolo naše
ochotnícke divadlo.
Marta Pristachová

Prihláškou na 51. ročník Palárikovej
Rakovej, národnej súťažnej prehliadky
ochotníckych divadelných súborov s
inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, chceli naši divadelníci
využiť možnosť predstaviť svoje umenie
i na takomto fóre.
Hra Mozoľovci slovenského autora Štefana Králika a jej umelecké zvládnutie
našim súborom boli zásadným atribútom nominácie.
Súťažná prehliadka pred hodnotiacou
porotou je isto niečo iné ako hra pred
publikom. Tréma je však, ako uvádzajú i
profesionáli, súčasťou každého vystúpenia. Naši ochotníci majú za sebou desať
predstavení a tie im určite dodali dosť
správneho sebavedomia, potvrdeného
uznaním divákmi v plných sálach.
Obec má snahu vytvárať podmienky
pre všeobecný rozvoj, ku ktorým patrí
predovšetkým kultúra a vzdelanie. Je
však na ľuďoch, ako ich využijú. Naša
kultúra má svoje meno nielen v miestnom rámci. Veríme, že termín Palárikovej Rakovej (23. – 27. apríl 2018) bude
časom celoslovenského zviditeľnia, nadobudnutia skúseností a motivujúcim
podnetom našich ochotníkov do ďalšej
práce, na ktorú sa všetci tešíme.
/pa/
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TRADÍCIE V SRDCI 2018
Srdečne Vás pozývajme na program folklórnych skupín Hajovček , Hajov a ich
hostí pod názvom:

„Do tej Ameriky, na tí podľesňíki...“

v sobotu 24.3.2018 o 17:00 a aj v nedeľu 25.3.2018 o 17:00 v sále KD v Strečne.
V poradí už 10.tematický program prinesie opäť nové poznanie o našej tradičnej
ľudovej kultúre. Tentoraz o živote ľudí v obci v časoch vysťahovalectva do Ameriky, keď bolo naozaj ťažko. Aj za morom,
ale aj doma.
Hostia programu: Detský folklórny súbor Turiec z Martina
Spevácka skupina
Jesienka zo Strečna
Program sa realizuje s finančnou podporou OU Strečno a OZ Hajov. Podujatie podporili: CVČ pri ZŠ SNP v Strečne, Kúdeľná izba v Strečne, Ochotnícky
divadelnícky súbor v Strečne, miestne
rodiny a pamätníci, ktorí sa podelili o to
najcennejšie. Spomienky.
Cena vstupenky 3€
Kontakt: Ľ. Kučerová 0903 893 008

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

behu samotného turnaja nebola núdza o
dramatické momenty, čomu nasvedčuje
aj fakt, že takmer polovica odohraných
setov sa nakoniec skončila najtesnejším
možným rozdielom 2 bodov. Na turnaji
sa predstavili 4 tímy (spolu 24 hráčov).
Víťazmi sa napokon stali hráči (Jaro Štefko, Šimon Chovanec, Dominik Haluška,
Zorka Obertová, Peťo Funtík, Bronka
Tichá), ktorí mali rovnaký pomer vyhratých a prehratých setov (4:2) ako družstvo, ktoré skončilo na 2. mieste (Maroš
Zrelica, Tomáš Oberta, Ľubo Dikoš, Dominika Sokolovská, Klaudia Štadániová,
Paťka Zrelicová), ale pomer získaných a
stratených lôpt vyšiel lepšie v prospech
tímu, ktorý sa tešil zo zisku víťazného
pohára. Na 3. mieste sa umiestnili hráči
(Peťo Večeřa, Majo Beháň, Andrej Jankulár, Nellka Hrbeková, Lujza Klocáňová,
Peťo Taraba), ktorí mali rovnaký pomer
setov (2:4) ako tím na 4. mieste (Samo
Melo, Richard Samec, Štefan Oberta,
Natálka Obertová, Leika Ilovská, Gabika
Kuricová), ale taktiež mali lepší pomer
získaných a stratených lôpt. Tento turnaj mal ešte jednu zaujímavosť: súčasťou
víťazného tímu bola aj Zorka Obertová,
ktorá sa vo veku (13 rokov a 333 dní) stala
historicky najmladšou víťazkou niektorého zo strečnianskych volejbalových turnajov. Víťazom a samozrejme aj všetkým
zúčastneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov do budúcna.
Mgr. Jaroslav Štefko
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Pomoc
onkologickým
pacientom
Liga proti rakovine aj tentokrát organizuje jedinú verejnoprospešnú
zbierku. Deň narcisov sa bude konať
13. apríla. Každý môže pomôcť a venovať príspevok na liečbu výbercom
z radov dobrovoľníkom.

Veľkonočné trhy
Tvorivá dielňa spod Strečna pozýva
na Veľkonočné trhy – podujatie spojené s predajom, ktoré sa bude konať
24. marca v priestore školského dvora
ZŠ.
Tematika jari a Veľkej noci bude
stvárnená a predstavená jarnými dekoráciami, pletením korbáčov, veľkonočných vajíčok a ďalšou tvorbou
viažucou sa k tomuto ročnému obdobiu.

Beh
oslobodenia

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

Do nášho kolektívu prijmeme
kuchárku /kuchára/
pomocné sily do kuchyne
Tešíme sa na Vás.....
www.kolibapanorama.sk
tel.: 0903 805 838
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Atletický klub Strečno
Rekreačný šport v rôznych formách je súčasným životným štýlom. Nie je to, resp.
nemalo by byť iba “trendy“, ale má to byť forma aktívneho trávenia voľného času.
Každý má možnosť nájsť si to svoje. Môžeme sledovať nepreberné množstvo aj nových športov, ktoré sa svojou popularitou stávajú aj novými súčasťami už registrovaných, čoho dôkazom boli i napr. aj práve skončené zimné OH.
Pohyb je prirodzenou potrebou a doba ho mnohokrát eliminuje. Čoraz viac povolaní má sedavý charakter, premiestňujeme sa autami, moderné domácnosti sú značne
automatizované, ale telo či snaha byť v dobrej kondícii si pohyb vyžadujú.
Chôdza a beh sú jeho najprirodzenejším spôsobom. Môžeme ich praktizovať sami,
ale aj v rámci rôznych spolkov, klubov , združení a pod. Náš turistický oddiel Uhlík
za svoj nie dlhý čas má už sto členov. Okrem nich a ďalších oficiálnych - futbalu, stolného tenisu, volejbalu a lyžiarov registrujeme tiež viac individuálnych, rôznorodých
športových aktivít, ktorým by sme chceli tiež v budúcnosti venovať pozornosť.
V súčasnosti vznikol Atletický klub Strečno, ktorý je príležitosťou pre tých, ktorí si
chcú dať „do tela“, zostaviť si vlastný či skupinový tréningový program a tiež sa zúčastňovať pretekov. Jeho zakladateľmi sú Michal Belko, Milan Bača, Jozef Sokolovský,
Alena Sokolovská, Štefan Solár a Jakub Slávik. Iniciátormi boli Michal s Milanom,
ktorí mám činnosť a zámery priblížili.
Ako dlho existuje AK Strečno a čo
vás viedlo k jeho založeniu?
Náš klub pod názvom AK Strečno
vznikol 22.12.2017 pod názvom AK
Strečno, beháme už dlhšie, ale chceli sme najprv dosiahnuť nejaké dobré
výsledky, ktoré by nás k založeniu motivovali, a to sa nám aj podarilo.
Zúčastňujete sa množstva pretekov.
Určite najznámejším je MMM v Košiciach. Maratón je atletický vrchol,
končia nimi každé OH, ale zvládnuť
ho vyžaduje u každého systematickú
prípravu. Koľko to trvalo vám?
Michal+Milan: To je u každého individuálne, pretože musíte rozlíšiť, či
to chcete iba odbehnúť alebo chcete
dosiahnuť aj nejaký dobrý čas. Pokiaľ
to chcete iba odbehnúť, stačí sa pripravovať tak dva až tri mesiace pred pretekmi. My keď sme chceli dosiahnuť aj
dobrý čas, tak sme sa na takéto preteky
pripravovali aj celý rok.

Reprezentujete Strečno aj na ďalších
pretekoch, ktoré sú tiež významnými v
rámci slovenského atletického kalendára.
Michal+Milan: V priebehu roka sa
zúčastníme 36 rôznych pretekov, ale
samozrejme medzi tie najvýznamnejšie patria ČSOB maratón v Bratislave,
Rajecký maratón a spomínaný MMM
v Košiciach, ktorý je v rebríčku svetovej atletickej federácie na jedenástom
mieste. Pred ním sú už len maratóny ako
Berlín, Dubaj, Soul, Rím, Sevilla, Hamburg, Rotterdam, Tokio, Londýn a Paríž
. Takže netreba chodiť po celej Európe,
aby ste sa zúčastnili kvalitných pretekov.
Aké sú najvýznamnejšie úspechy vás
a vašich členov, alebo ktoré si najviac
ceníte?
Michal+Milan: Určite to je tretie miesto
v r.2017 v štafetovom behu na MMM v
Košiciach zo 128 štartujúcich družstiev
(Milan Bača, Michal Belko, Tomaš Lu-

tišan, Tomáš Vavrík), ďalej prvé miesto
Žilinskej bežeckej lige (ŽBL) v kategórii
do 29rokov v 2016 (Michal Belko), prvé
miesto Žilinskej bežeckej lige v kategórii
do 29rokov v roku 2017 (Michal Belko),
tretie miesto v Žilinskej bežeckej lige v
kategórii do 39 rokov (Milan Bača).
Pripravujete sa systematicky, alebo
váš tréningový plán sa prispôsobuje
možnostiam?
Snažíme sa pripravovať systematicky,
ale keďže chodíme aj do roboty, tak to
máme časovo dosť náročné, takže sa z
časti musíme prispôsobiť aj možnostiam, ktoré mame k dispozícií.
Strečno a jeho okolie má pestré a výborné podmienky pre každú výkonnostnú úroveň. Čo z tejto ponuky využívate?
Michal+Milan: Snažíme sa využívať
všetky možnosti, ktoré nám ponúka
Strečno a okolie od posilňovne, bazéna a
sauny, ktoré sú na učilišti, až po výborné
bežecké trasy, napr. vodné dielo, chata
pod Suchým, Špicák alebo Polom.
Ste organizáciou, ktorá je už oficiálne zaregistrovaná. Koľko máte členov?
Zrejme ste otvorení každému, bez rozdielu veku, úrovne či pohlavia, každému, kto má rovnaké záujmy. Ako sa
môžu pridať?
Michal+Milan: Určite nie sme uzavreté združenie, takže dvere majú otvorené
všetky vekové kategórie, úrovne a pohlavia. Budeme veľmi radi, keď nás bude
čím viac. Momentálne je nás šesť aktívnych členov. Pokiaľ bude mať niekto záujem, tak na Facebooku máme vytvorenú
skupinu pod názvom AK Strečno, ktorej
členom môže napísať a my sa mu určite
ozveme
Jediným organizovaným atletickým
podujatím u nás je Beh oslobodenia.
Váš príklad a činnosť môže byť motivujúcim pre vyššiu účasť na preteku, ktorý
bol niekedy iba behom Strečňanov. Zúčastníte sa? A čo by ste váhajúcim, ktorí
sa možno stanú neskôr i vašimi členmi,
odkázali?
Michal+Milan: Keďže je to nám najbližší pretek, dovolíme si povedať, že z
nášho tímu sa určite všetci zúčastníme.
A čo odkázať ostatným? Nie je nad ten
pocit v cieli po dobehnutí jedného z najkrajších behov v Žilinskej bežeckej lige.
pripravil P.Albrecht
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Tréner mládeže
Už každoročne ObFZ Žilina organizuje vyhlásenie najlepšej jedenástky roka , ako i
zaslúžilých funkcionárov, trénerov i rozhodcov. V minulosti sa z takéhoto ocenenia
tešili i naši zanietenci, a to p. Ján Zaťura a p. Daniel Taraba st. I tento rok sa 12.1.2018
v hoteli Slovakia konal Ples futbalistov, v rámci ktorého vyhlásili najlepších za rok
2017. Za najlepšieho trénera mládeže bol na návrh TMK schválený VV OBFZ Žilina
a ocenený na spomínanom plese náš tréner prípravky a mladších žiakov p. Peter
BEHÁŇ, ktorý aj napriek svojmu zdravotnému hendikepu sa bezmála už 5 rokov
venuje výchove našich malých futbalistov. Spolu s rodičmi týchto malých detí a v
spolupráci s FK Strečno organizuje turnaje , tréningový proces i sústredenia pre malých talentov. V závere roka 2017 sa zúčastnili akcie - 3.ročník turnaja prípraviek „O
pohár predsedu ObFZ Žilina „ v kategórii U-10 . Za účasti 15 mužstiev obsadilo naše
mužstvo 11. miesto. Hlavný cieľ – dostať deti od počítačov k pohybu- bol splnený ,
veď turnaja sa zúčastnilo až 182 detí.
Touto cestou treba poďakovať Petrovi Beháňovi za zaslúžilú a obetavú prácu. Myslím, že odmena je v správnych rukách.
Štefan Tavač

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

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

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

Rozpis zápasov
FK STREČNO
jar 2018
Dospelí – V.liga skupina A - M
Dorast – IV.liga skupina A - D
Žiaci – II.A trieda - Ž
14.kolo
25.3. o 15:00 M VARÍN - STREČNO
24.3. o 14:00 D VARÍN - STREČNO
1.5 o 10:00 Ž MOJŠ-STREČNO
15.kolo
1.4. o 15:30 M STREČNO – BELÁ
31.3. o 15:30 D STREČNO–OŠČADNICA
8.5. o 10:00 Ž STREČNO-L.LÚČKA
16.kolo
8.4. o 15:30 M R.TEPLICE - STREČNO
8.4. o 10:00 D KNM B – STREČNO
8.4. o 13:30 Ž KUNERAD-STREČNO
17.Kolo
15.4. o 15:30 M STREČNO - RAJEC
14.4. o 15:30 D STREČNO – RAJEC
15.4. o 13:30 Ž STREČNO – ĎURČINÁ
18.kolo
22.4. o 16:00 M ZBOROV- STREČNO
21.4. o 16:00 D ZBOROV – STREČNO
22.4. o 10:00 Ž D.TIŽINA- STREČNO
19.kolo
29.4. o 16:00 M STREČNO – VYS. n/Kys.
28.4. o 16:00 D STREČNO – K.PORUBA
29.4.o 14:00 Ž STREČNO – K.PORUBA
20.kolo
6.5. o 16:30 M SKALITÉ – STREČNO
5.5. o 14:00 D STRÁŇAVY – STREČNO
6.5. o 10:00 Ž TRNOVÉ - STREČNO
21.kolo
13.5. o 16:30 M VIŠŇOVÉ – STREČNO
12.5. o 14:00 D VIŠNOVÉ – STREČNO
13.5. o 10:00 Ž VIŠŇOVÉ – STREČNO
22.kolo - Hody (hrá sa v sobotu)
19.5. o 15:30 M STREČNO – ŠTIAVNIK
19.5. o 13:00 D STREČNO - RADOĽA
19.5. o 10:00 Ž STREČNO – LIETAVA
23.kolo
27.5. o 17:00 M ČIERNE – STREČNO
26.5. o 17:00 D SKALITÉ – STREČNO
27.5. o 10:00 Ž PODHORIE-STREČNO
24.kolo
3.6. o 17:00 M STREČNO - RUDINSKÁ
3.6. o 14:30 D STREČNO -ST.BYSTRICA
3.6. o 10:00 Ž STREČNO – STRÁŽA
25.kolo
10.6. o 17:00 M PREDMIER – STREČNO
9.6. o 14:00 D PODVYSOKÁ-STREČNO
10.6. o 10:00 Ž BABKOV - STREČNO
26.kolo
17.6. o 17:30 M STREČNO–TURZOVKA
16.6. o 17:30 D STREČNO – VYS. n/Kys.
16.6. o 10:00 Ž STREČNO – TURIE
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Žiaci
V mužstve starších žiakov došlo v
priebehu januára k zmene trénerov, namiesto trénera Vojtecha Obertu prevzal
taktovku nad mužstvom starších žiakov
nový tréner Tomáš Trpiš.
Vojtovi za odvedenú prácu ďakujeme a
prajeme, nech sa mu v športovej kariére
darí.
Nový tréner spolupracuje s trénerom
Rasťom Repáňom, ktorý vedie mužstvo
mladších žiakov.
Tréneri sa spoločne pustili v zime do
práce a zatiaľ sú ich dojmy prevažne
kladné.
Hráči, ktorí trénujú, chcú na sebe pracovať a účasťou potvrdzujú, že majú o
šport a futbal záujem. Priemerná účasť
na tréningoch je okolo 15 hráčov. Trénuje sa prevažne v hale v Strečne, utorky
, piatky a soboty. Tréneri sa zamerali na
zlepšenie kondície, ale aj hernej činnosti
jednotlivcov. „ Veľa pracujeme na prihrávkovej činnosti. Absolvovali sme
turnaj v Martine, kde sme si zmerali
sily so staršími chlapcami a kde sme si
overili, na čom potrebujeme zapracovať.
Podľa počasia by sme chceli v marci začať postupne trénovať aj vonku. Plánujeme minimálne 2-3 prípravné zápasy“,
prezradil nám svoje plány tréner Trpiš.
•••••••••••••••••••••
Dorast
Družstvo dorastu v zimnej prestávke
spojilo svoje tréningy s mužmi, kvôli s
slabšej účasti hráčov. Takto si hráči preveria, ako sú na tom kondične, a tak je
zaručená kvalita tréningu. Uvidíme, ako
sa chlapci pred jarnou časťou zmobilizujú. Bolo by potrebné, aby sa hráči na
jarnú časť lepšie pripravili po kondičnej
a aj hernej stránke. Potrebovali by sme
doplniť, resp. rozšíriť káder, lebo je nás
v družstve dorastu menej a sezóna je náročná a dlhá. Preto ak niektorí chlapci
zvažujú, že by chceli hrávať futbal, pridajte sa k nám, každý má dvere otvorené
a určite si zahráte v dostatočnej miere.
Trénujeme v utorok v telocvični a vo
štvrtok na ihrisku v Strečne.
Tréner Róbert Benedig

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 15. marca 2018 v náklade
300 kusov. Za obsahovú časť materiálov
zodpovedá redakčná rada v zložení: P.
Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. Foto: OU
Strečno, Pavol Ďurčo
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008
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Muži
Mužstvo mužov naďalej pracuje pod
vedením trénera Mareka Mazáka. Mužstvo po jesennej časti opustil Vojtech
Oberta, prestúpil do klubu Terchová.
Po porade v klube a hráčskej schôdzi
sme sa dohodli, že naše rady potrebujeme doplniť vzhľadom na úzky káder.
Súťaž V.liga sever je tento ročník poriadne vyrovnaná. Rozdiely bodov sú
minimálne. Jarná časť bude nesmierne
náročná.
Našou snahou je, aby sa Strečno nachádzalo v prvej polovici tabuľky.
Príchody : brankár Matej Matejčík z
mužstva Stráňavy, Michal Bielik – z
mužstva Varín, Daniel Labuda a Marek
Padala z Rajeckých Teplíc. Po vzájomnej
dohode hráča a oboch klubov ukončil
Tibor Kašjak hosťovanie v Turzovke a
zapojil sa do zimnej prípravy v našom
mužstve.
Všetkým hráčom prajeme hlavne zdravie a veľa chuti do športovej činnosti.
Mužstvo začalo prípravu v polovici januára. Naplánovaných je 6 prípravných
zápasov prevažne na ihriskách s umelou
trávou v blízkom okolí. Zatiaľ sme odohrali dva prípravné zápasy:
FK Tatran Cementáreň Ladce (5.liga
ZSFZ) – FK Strečno s výsledkom 2:2, za
naše mužstvo skóroval Peter Ilovský , +1
vlastný gól si dal súper, hralo sa na umelej tráve Považská Bystrica.
Dynamo Príbovce (1. trieda TFZ) – FK
Strečno výsledkom 1:8, góly 4x Kašjak,
3 x Melo, 1 x vlastný.
Dňa 3.3. odohrali prípravný zápas naši
muži:
FK Strečno-ŠK Gbeľany 3:1
Góly: Bielik, Melo, Sokolovský

V tomto zápase sme nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy a s
hráčmi dorastu. Napriek tomu chalani
podali dobrý výkon a dorastenci tiež.
Výsledok mohol byť aj vyšší, keďže šancí bolo dosť. Chalani po celý zápas hru
kontrolovali a súper sa k lopte dostal len
sporadicky. Prvý gól padol po našej ľavej
strane po prieniku Kašjaka a pohotovej
dorážke Bielika. Druhý gól padol po penalte nariadenej po zákroku na Kašjaka.
K zahrávaniu sa postavil Jožo Melo, ktorý na prvýkrát nedal, ale brankár loptu
vyrazil iba pred seba a Jožo svoj pokus
dokopol predsa len do brány. Náš tretí
gól padol po rohu, keď sa presadil Peťo
Sokolovský. Ďalší prípravný zápas by
sme mali odohrať v sobotu 10.3. na ihrisku Tatran Turany o 14:00. Ďakujeme
týmto aj fanúšikom, ktorí sa dostavili v
slušnom počte.
Ďalšie zápasy 28.2. proti KNM na ich
umelej tráve, 3.3. na umelej v Strážove
proti Gbeľanom, 10.3. Tatran Turany –
na prírodnej tráve v tTuranoch (podľa
počasia), 13.3. – doma na pomocnom
ihrisku v Strečne proti výberu ŽSR.
Jarná časť sezóny sa začína v nedeľu
25.3. zápasom vo Varíne o 15:00 hod.
FK Strečno, predseda Róbert Benedig
FK Strečno chce poprosiť svojich
priaznivcov a fanúšikov :
Venujte svoje 2% z daní pre FK Strečno. Získané prostriedky budú vynaložené na zlepšenie materiálno- technického vybavenia hlavne mládežníckych
družstiev.
Kontakt: Róbert Benedig, 0903503194,
robert.benedig@gmail.com
Vopred ďakujeme.

