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Milí spoluobčania,
končí sa rok, v ktorom si naša obec
pripomína jubileum 700 rokov od prvej
písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti
boli v obci naplánované rôzne kultúrne,
športové či iné spoločenské podujatia.
Záverom roka sme plánovali spoločenský galaprogram, na ktorom mala byť
uvedená do života dlho pripravovaná
kniha o našej obci s názvom Strečno
700. Žiaľ, už druhý rok nás sužuje pandémia a opatrenia, ktoré boli prijaté
vládou SR, nám nedovolili uskutočniť
všetky aktivity. Aj napriek tomu ma teší,
že v období uvoľnenia opatrení naše
spolky a organizácie niektoré podujatia uskutočnili. Ochotnícky súbor ako
darček k výročiu odohral divadelné
predstavenie v amfiteátri podhradia,
v podaní hasičov sa uskutočnili Jánske
ohne a aj turisti uskutočnili niektoré
plánované výlety a zorganizovali trailové preteky Strečnianska mašľa, ktoré
sa začínajú tešiť veľkému záujmu. Tiež
uskutočnili jubilejný 10. ročník prechodu Náučným chodníkom Strečnianskym
chotárom, ktorý bol zdokumentovaný a
odvysielaný i redakciou Televíkendu.
V období končiaceho leta sme ešte
stihli oslavy 77. výročia SNP a „Ľekvárové hody“. Tých obecných akcií nebolo
málo, no určite nás mrzí, že Strečnianske hody, naša najväčšia kultúrno-spoločenská udalosť, sa neuskutočnili.
Pripomenuli sme si ich iba formou online prenosu do domácnosti. S touto
myšlienkou prišiel Marián Praták a s
hudobnými zoskupeniami Parta, Hajov,
dychovou hudbou Strečnianka, ochotníckym divadlom a s deťmi z materskej
a základnej školy zo Strečna pripravili
bohatý program.
Jedinou aktivitou, na ktorej sme priebežne pracovali s komisiou zloženou pri
príležitosti 700. výročia (Silvester Trnovec ml., Pavol Albrecht, Otília Moravčíková, Dušan Ďurčo, Beáta Badibangová,
Pokračovanie na 2. strane »

Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody
v kruhu každej rodiny.
A nastávajúci rok nech Vám prinesie
veľa zdravia, šťastia
a splnenie všetkých prianí.
redakcia Strečnianskeho hlásnika

Obecné zastupiteľstvo
Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo 20.
zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór
obce, zapisovateľka p. Ivana Tavačová,
neprítomní: Mgr. Monika Obertová, Ing.
Július Ilovský, Peter Oberta (dostavil sa
počas bodu č.6).
1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. Uznesením č.253/A volí
overovateľov zápisnice v zložení: Ing.
Andrea Ďurišková, Marek Hanuljak. Hlasovanie: za-6, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-3. Uznesením č. 253/B volí členov
návrhovej komisie v zložení: Beáta Badibangová, Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 6-0-0-3. Uznesením č.254 schvaľuje
program 20.zasadnutia OZ. Hlasovanie:
6-0-0-3.
2. Kontrola uznesení
Oprava pouličnej lampy na Ulici
1.mája, vpusť pri rod. Dvorských - OPS
Strečno postupne opravuje, prípadne
vymieňa nefunkčné lampy. Vpusť pri
rodine Dvorských ešte nie je opravená,
nakoľko momentálne prebieha rozsiahly projekt rekonštrukcie domu smútku.
Stav okolia mostu v Strečne - mosty
nie sú do dnešného dňa skolaudované,
po vzájomnej dohode došlo k úprave terénu pri moste.
Odpredaj obec. majetku - samostatný
bod programu OZ
Uznesením č. 255 OZ berie uvedené informácie na vedomie. Hlasovanie: 6-00-3.
3. Odpredaj obecného majetku –
parcela C č.1111/2
Ide o parcelu CKN číslo 1111/2 s výmerou 49 m2. Pozemok sa nachádza v blíz-

kosti jej rodinného domu a daný pozemok využívajú. Starosta informoval, že
trvá na zriadení vecného bremena, nakoľko táto časť pozemku je zatrubnená
- bude tade viesť odvodnenie Kováčskej
ulice. Znalec určil všeobecnú hodnotu
pozemku na 970 €. Uznesením č.256 OZ
schvaľuje odpredaj obecného pozemku
parc. CKN č. 1111/2 - vodná plocha s výmerou 49 m2 v kat. území Strečno pani
Božene Cvachovej priamym predajom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa vo
výške 970 € na základe znaleckého posudku č. 115/2021 zo dňa 20.7.2021 so
súčasným zriadením vecného bremena,
ktorému zodpovedá právo Obce Strečno uloženia, užívania, údržby a opravy
odvodňovacieho potrubia na pozemku
parc. CKN č. 1111/2 – vodná plocha o
výmere 49 m2 v kat. území Strečno. Hlasovanie: 6-0-0-3.
4. Schválenie VZN č.1/2021 o podmienkach vodenia psov, znečistenia
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kov. Ďalšou aktivitou v tomto smere je
vybudovanie cyklochodníka od existujúcej lávky po prístupovú cestu na kompu.
Súčasťou by malo byť doplnenie cyklistickej infraštruktúry a skvalitnenie
parkovania v danom úseku.
V oblasti kultúrneho využitia máme v
pláne rozšíriť prístavbou kultúrny dom
o priestory spoločného vestibulu so zázemím a sociálnymi zariadeniami.
Všeobecne očakávanou pre našich
obyvateľov je individuálna bytová výstavba v lokalite Kamenné. Som rád, že
sa nám po niekoľkých rokoch podarilo
uzavrieť prvú fázu rozvoja IBV Kamenné. Aj do tohto procesu bohužiaľ zasiahli pandemické opatrenia, ktoré predpokladanú dobu trvania jednoduchých
pozemkových úprav predĺžili o viac ako
1 rok. Po približne 3 rokoch od prvého
návrhu riešenia tejto lokality zapísal
katastrálny úrad v septembri tohto
roka definitívne nové rozparcelovanie,
vďaka čomu môžeme pristúpiť k ďalším krokom rozvoja tejto oblasti. Bude
to výzva nielen na budúci rok, ale aj pre
nasledujúce obdobia. Pretože pred samotnou výstavbou je nutné projektovo
a prakticky zabezpečiť inžinierske siete.
V tejto lokalite vzniklo vyše 200 nových parciel s prístupovými cestami o
celkovej dĺžke 3, 8 km. Do rozpočtu na
budúci rok sme už vyčlenili viac ako 70
000 eur na naprojektovanie inžinierskych sietí a cestnej infraštruktúry. Zo
skúsenosti predpokladáme, že vzhľadom na množstvo inštitúcií, ktoré budú
zainteresované do tohto procesu, môže
celé projektovanie trvať 1 až 1,5 roka.
Samotná výstavba infraštruktúry (inžinierske siete a cesty) je vzhľadom na
rozpočet obce obrovským projektom a
jej trvanie je a bude závislé od množstva
dostupných investičných prostriedkov a
tiež ochoty vlastníkov spolupodieľať
sa na jej výstavbe. Pri dnešných cenách
by kompletná výstavba infraštruktúry
(voda, kanalizácia, cesty) mala stáť cca
3 - 3,5 milióna eur, čo je pri rozpočte našej obce, ktorý sa pohybuje v rozmedzí
2,2 - 2,5 milióna eur príliš veľká suma,
aby ju obec dokázala akýmkoľvek spôsobom jednorazovo pokryť. Obec vyčleňuje ročne na investície okolo 250 tis.
eur. I keď, ako som už vyššie spomínal,
obec sa nachádza v dobrej finančnej
kondícii a je možné čerpať municipálne úvery, ktoré ale nemôžeme alokovať
iba na tento jeden projekt a zanedbávať
pritom potreby zvyšku obce a občanov,
ktorí nie sú vlastníkmi pozemkov v lokalite Kamenné. Predpokladám preto, že
budeme musieť postupovať po etapách
a postupne budovať jednotlivé úseky.
Odhadovaná cena na vybudovanie jedného úseku cesty s dĺžkou 300 m je viac

Dušan Štadáni) bola príprava už spomínanej knihy. Bola to intenzívna práca,
ale tiež pocítila obmedzenia z hľadiska
možnosti stretávania a operatívneho
riešenia. Podarilo sa nám zozbierať materiály na vydanie knižnej publikácie o
Strečne, ktorá bude zachytávať históriu
i súčasnosť života v našej obci. No obdobie poznačené pandémiou oddialilo
jej vydanie, ešte stále sa niektoré veci
dolaďujú. Na zostavovaní jej 25 kapitol
sa podieľali nielen historici a nadšenci žijúci v Strečne, ale aj tí, ktorí majú
blízko k Strečnu, vnímajú ho ako svoju
„srdcovku“. Verím, že sa nám toto dielo v krátkej dobe podarí dotiahnuť do
zdarného konca a budúcoročné Strečnianske hody sa už uskutočnia v zvyčajnom rozsahu a budú tiež príležitosťou
krstu knihy, ktorá je už očakávaná.
Dúfam, že situácia okolo pandémie sa
vďaka dodržiavaniu obmedzení nezhorší a budeme môcť opäť pokračovať v
spoločenských aktivitách a napredovať
ďalšom rozvoji obce. K tomu nám praje
aj finančná situácia, keď v spolupráci
s poslancami obecného zastupiteľstva
sme dobrými rozhodnutiami prijali
také opatrenia, ktoré znížili zadlženosť
obce nad hranicou 60% z roku 2010 na
súčasnú takmer 0% zadlženosť. Ostáva
nám ešte splatiť úver vo výške 12 300
eur.
Aj napriek splátkam úveru sme v
priebehu roka investovali do opravy
a údržby vestibulu obecného úradu,
schodiska, kancelárií a chodby na 1. poschodí. Vymenila sa krytina strechy na
základnej škole a strecha na kultúrnom
dome, dokončila sa výstavba chodníka
na Sokolskej ulici. V rámci projektu Moderné učebne – lepšia budúcnosť žiakov
sa uskutočnili stavebné úpravy tried a
vybavenie odborných učební (jazykovej,
fyzikálnej a biologicko-chemickej) v celkovej výške cca 113 500 eur.
Tiež nám nie je ľahostajná kultúrna pamiatka v našej správe – Pamätník francúzskym partizánom, kde sme
vyvinuli iniciatívu na zabezpečenie
prostriedkov na osvetlenie a údržbu.
Momentálne začala rekonštrukcia
40-ročného domu smútku, na ktorej budeme pokračovať aj začiatkom nasledujúceho roka.
V budúcom roku chceme pokračovať
v pripravených plánoch. Najväčšou investičnou akciou bude rekonštrukcia
lávky cez Váh. Je naším vlastníctvom, no
jej využívateľmi okrem našich občanov
sú v oveľa väčšej miere turisti a cykloturisti. Iba vďaka možnosti využitia
eurofondov sme sa rozhodli pristúpiť k
riešeniu už takmer havarijného stavu
tohto objektu, ktorý má viac ako 60 ro-

ako 200 tisíc eur.
Dobrou pomocou by v tomto ohľade
mohli byť Eurofondy a prostriedky z
Plánu obnovy EU, avšak aj tento plán
sa iba otvára a zatiaľ nie sú vypísané
žiadne výzvy, ktoré by sa dali použiť na
tento účel. Najväčšou príležitosťou teda
zostáva zapojenie vlastníkov budúcich
stavebných parciel, aby v spolupráci s
obcou prispeli k zhodnoteniu svojich
pozemkov a urýchleniu realizácie IBV
Kamenné. Ak sa nám podarí spojiť svoje
sily, myslím že (najskôr) o 3 až 5 rokov
by mohla byť vybudovaná prvá ulica.
Do doby začatia výstavby prosíme vlastníkov pozemkov v lokalite Kamenné o
zvýšenie starostlivosti o svoje pozemky
a ich kosenie aspoň 2x ročne. Obec bude
tiež zabezpečovať kosenie ciest, aby
mal každý jednoduchý prístup k svojej
parcele.
Akonáhle to bude vzhľadom na epidemiologickú situáciu možné, chceli by
sme zvolať stretnutie vlastníkov pozemkov a prebrať ďalšie možnosti rozvoja
tejto oblasti.
Na záver by som chcel poďakovať a
vzdať uznanie testovacím tímom, ktoré
zo začiatku roka zabezpečovali služby
pandemických opatrení, tiež zamestnancom obce, poslancom OZ, pracovníkom OPS Strečno, kultúrnym, športovým a spoločenským zložkám obce a
všetkým, ktorí sa v tejto neľahkej dobe
akýmkoľvek spôsobom podieľali na reprezentácii, skrášľovaní a rozvoji našej
obce. V tomto momente sa k Vám do
domácnosti dostáva obecný kalendár s
názvom Strečno z neba 2022. To nebo
nereprezentuje len pohľad zhora, ale aj
fotografie miest a symbolov, ku ktorým
si môžeme tvoriť nebo svojou zodpovednosťou a úctou už v pozemskom živote.
Veď Boh nie je len na nebesiach, ale žije
v každom našom srdci, ktoré o to stojí.
Milí spoluobčania, želám Vám, aby ste
prežili požehnané Vianoce so svojimi
najbližšími, v pokoji, v porozumení a v
tejto dobe najmä v zdraví. Do nasledujúceho roku Vám prajem veľa zdravia,
elánu, úspechov v osobných a pracovných životoch.
Váš starosta
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Výzva vodičom
Zimná údržba a parkovanie na
miestnych komunikáciách
Opäť sme v období, keď je nutná
zimná údržba komunikácií pre bezpečnosť pre peších a cestnú dopravu.
Miestne komunikácie sú v správe
obce, ktorá sa priebežne o ne stará.
Predovšetkým zimné obdobie kladie
zvýšené nároky na prejazdnosť ciest a
schodnosť chodníkov.
Pri snehovej nádielke je však práca
pracovníkov a ich mechanizmov značne obmedzovaná až znemožňovaná
nedisciplinovanosťou majiteľov áut,
ktorí pre vozidlá nevyužívajú svoje
pozemky alebo vyčlenené parkovné
plochy a parkujú na ceste či chodníkoch.
Obec zakaždým na tento nešvár upozorňuje a apeluje nielen na občiansku
zodpovednosť, ale tiež poukazuje na
porušovanie zákona o cestnej premávke.
Vzhľadom na skutočnosť, že v obci
nie sú dostatočné šírkové pomery
jednotlivých komunikácií, ktoré by
umožňovali stáť vozidlám na týchto
cestách, to, že vodiči parkujú na ceste
pred svojim domom a nezostáva tam
voľných 6 metrov, znamená porušenie
zákona o cestnej premávke vodičmi
týchto vozidiel. Vodiči sa teda dopúšťajú priestupku proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky v zmysle
priestupkového zákona. Vzhľadom na
vyššie uvedené prichádza do úvahy
čiastočné parkovanie na komunikácii
a chodníku, pričom musí zostať voľná
šírka chodníka najmenej 1,5 metra.
I tohtoročná zima už v tomto čase
ukazuje nielen svoju krásu, ale i problémy, ktoré snehové zrážky môžu spôsobovať.
Veríme, že si to všetci, ktorých sa
upozornenia týkajú, uvedomujú a
svojím konaním budú ústretovo riešiť
bezpečnosť seba, svojho majetku, ale
predovšetkým budú ohľaduplní voči
všetkým, ktorí denne komunikácie využívajú. 			
/pa/

T

ak ako každý
rok, dovoľte
mi aj na záver roku
2021 krátke zhrnutie hlavných činností Obecného podniku služieb Strečno,
s.r.o., (ďalej len OPS).
V januári, februári a marci tohto
roku spočívala hlavná činnosť OPS predovšetkým v realizácii projektu Oprava
vnútorných priestorov Kultúrneho
domu Strečno na 2. nadzemnom podlaží - kancelárie, chodba. Išlo o kompletnú rekonštrukciu vstupnej haly na
prízemí a obradnej miestnosti (kancelária starostu), kancelárie projektového
manažéra a ekonómok obecného úradu
na 1. poschodí. Projekt sme začali realizovať v decembri 2020 a ukončený bol
k 31.3.2021. V mesiaci marec sme v
obci realizovali projekt Výstavba chodníka na Sokolskej ulici v Strečne. Išlo
o výstavbu chodníka v úseku medzi križovatkami Sokolská - 28. októbra a Sokolská - Lipová. Dielo bolo odovzdané
8.6.2021. V mesiaci apríl sme dočasne
prerušili práce na výstavbe chodníka,
lebo sme sa ako subdodávateľ podieľali
na projektoch Výmena strešnej krytiny a Stavebné úpravy tried na budove
Základnej školy SNP Strečno.
V máji sme opäť pokračovali v dobudovaní chodníka na Sokolskej ulici.
V mesiaci jún bola naša hlavná náplň
najmä práca na projekte Oprava betónového múrika oplotenia Materskej
školy Strečno.
V júli sme sa podieľali, opäť ako subdodávateľ, na výmene strešnej krytiny Kultúrneho domu Strečno. V tomto
mesiaci sme tiež realizovali práce na
rekonštrukcii rodinného domu pre občanov Strečna a zabezpečovali sme tiež
stavebné práce pre súkromnú firmu v
Žiline.
V mesiacoch júl – november sme, popri iných drobných úlohách, pokračovali v prácach na rekonštrukcii rodinného
domu v Strečne.
V mesiaci december sme začali prípravné práce na projekte Stavebné
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úpravy
Domu
smútku
Strečno.
Ide predovšetkým o
vypratanie priestorov a najmä nákup
materiálov.
Ďalšími
našimi
činnosťami, ktorým sme sa v uplynulom roku venovali, boli už tradične:
zabezpečenie údržby verejného osvetlenia a verejného rozhlasu, dodávka
pitnej vody, dodávka tepla, zimná a
letná údržba, dopravné služby, pohrebné služby, drobné služby pre občanov,
upratovacie služby, realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok a prenájom nástrojov a malej mechanizácie.
Tak ako po minulé roky aj teraz môžem opäť s potešením i hrdosťou zhodnotiť, že všetci pracovníci OPS, Katarína Králiková, Juraj Buchta, Vladimír
Ilovský, Václav Kubička, Miloš Melo,
Ivan Melo, Peter Melo, Peter Oberta
a Juraj Žídek, ale aj pracovníci na dohodu Michal Cvacho, Július Ilovský
ml., Boris Oberta, Miloš Oberta, si
uvedomovali dôležitosť našej hlavnej
úlohy, ktorou je zabezpečovanie služieb
pre potreby obce a jej občanov k ich plnej spokojnosti a podľa toho aj v tomto roku pristupovali k práci s vysokým
nasadením. Nesmiem tiež zabudnúť na
Danku Bukovinskú, Simonu Sapietovú a Klaudiu Škorvánkovú, ktoré v
mesiacoch júl a august vzorne zabezpečovali prevádzku turistickej informačnej kancelárie a Jaroslava Ilovského,
Michala Kučeríka a Viliama Tavača,
ktorí nám takisto vzorne zabezpečujú
prevádzku Zberného dvora Strečno.
Všetkým menovaným zo srdca úprimne ďakujem za odvedenú prácu v roku
2021. Takisto ďakujem aj ich najbližším za vytváranie rodinného zázemia,
vďaka ktorému mohli plniť náročné
úlohy v OPS. Moja vďaka tiež patrí
všetkým pracovníčkam a pracovníkom
Obecného úradu Strečno za skutočne
výbornú a priateľskú spoluprácu. Moje
poďakovanie patrí tiež starostovi obce
Bc. Dušanovi Štadánimu, ktorý nám tak
ako aj po minulé roky bol, v rámci svojich možností a kompetencii nápomocný.
V neposlednom rade chcem poďakovať tiež všetkým našim obchodným
partnerom a najmä občanom Strečna za
dôveru a spoluprácu v uplynulom roku
2021.
Na záver mi dovoľte popriať Vám
všetkým pekné a požehnané Vianoce
a veľa pracovných i osobných úspechov a najmä veľa zdravia v novom
roku 2022.
K tomu nech nám Pán Boh pomáha.
Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnosti
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verejných priestranstiev, sume úhrady
náhradnej evidenčnej známky a odchyte
psov v obci Strečno
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 10.9.2021 k pripomienkovaniu. Vzhľadom k tomu, že neboli
vznesené žiadne pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh
hlasovať. Uznesením č.257 OZ schvaľuje
VZN č.1/2021 o podmienkach vodenia
psov, znečistenia verejných priestranstiev, sume úhrady náhradnej evidenčnej známky a odchyte psov v obci Strečno. Hlasovanie: 6-0-0-3.
5. Schválenie VZN č.2/2021 o určení
spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci, ktoré plnia povinné
predprimárne vzdelávanie
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 3.9.2021 k pripomienkovaniu. Vzhľadom k tomu, že neboli
vznesené žiadne pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh
hlasovať. Uznesením č.258 OZ schvaľuje
VZN č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v
obci, ktoré plnia povinné predprimárne
vzdelávanie. Hlasovanie: 6-0-0-3.
6. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2019
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti
ŠKD, podmienky úhrady v školskej jedálni a na činnosti CVČ
Vedúca školskej jedálne požiadala OZ
o schválenie finančného pásma 3 na nákup potravín pre stravníkov a navýšenie
režijných nákladov na jedlo z dôvodu
navýšenia cien potravín a zabezpečením kvalitného stravovania v súlade
s normami. Návrh Dodatku č.1 k VZN

č.4/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 26.11.2021 k pripomienkovaniu. Uznesením č.259 OZ berie na vedomie návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2019 o
výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti ŠKD,
podmienky úhrady v školskej jedálni a
na činnosti CVČ. Hlasovanie: 6-0-0-3.
7. Schválenie dotácií od obce pre
rok 2022
Termín podania žiadosti o dotáciu od
obce bol do 15.11.2021. O dotáciu požiadalo 14 žiadateľov. Úprava nastala
pri týchto zložkách:
Lyžiarsky oddiel Javorina zníženie o
2900 € z dôvodu nesúhlasu investovania peňažných prostriedkov na úpravu
prístupovej cesty a zníženia výšky čerpania prostriedkov na opravu a údržbu
areálu.
FK Internacionali Medvedi zníženie o
500 € z dôvodu nesúhlasu použitia prostriedkov na nákup športových potrieb.
Inštitút zdravého vývinu – rozpočet
upravený na 88% podľa prepočtu výšky
zverejneného jednotkového koeficientu na jedno dieťa, hodnoty koeficientu
podľa nariadenia vlády a počtu detí.
Uznesením č.260 OZ schvaľuje návrh finančnej komisie o pridelení dotácií od
obce pre jednotlivé zložky a neziskové
organizácie na r. 2022 v celkovej výške
117 705 €. Hlasovanie: 7-0-0-2.
8. Schválenie navýšenia prenájmu
za nebytové priestory v kultúrnom
dome
V súvislosti s avizovaným zvýšením
cien energií pre domácnosti je potrebné
prehodnotiť nájom nebytových priestorov umiestnených na 3. nadzemnom
podlaží v prístavbe kultúrneho domu

pre fyzické osoby. Nájom sa nemenil cca
od r. 2009. OZ sa dohodlo na nasledovnom navýšení nájmov od 1.1. 2022:
• prenájom 150 € mesačne pri výmerách: 20,80 m2, 20,65 m2 a 27,85 m2
• prenájom 280 € mesačne pri výmere: 81,05 m2
Uznesením č.261 OZ schvaľuje navýšenia prenájmu nebytových priestorov
pre FO umiestnených na 3.nadzemnom
podlaží v prístavbe KD pre priestor o
výmere 81,05 m2 v sume 280 €/mesačne a ostatných výmerách v sume 150 €/
mesačne od 1.1.2022. Hlasovanie: 7-00-2.
9. Schválenie zapojenia rezervného
fondu do rozpočtu obce v roku 2022
Z dôvodu súčasnej stúpajúcej zadlženosti štátu je obciam odporúčané zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce. V budúcom roku
obec plánuje prístavbu sály kultúrneho
domu. Uznesením č.262 OZ schvaľuje
zapojenie rezervného fondu vo výške
220 000 € na prístavbu sály kultúrneho domu do rozpočtu obce na rok 2022.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
10. Návrh programového rozpočtu
na r. 2022, 2023, 2024
Starosta oboznámil poslancov s návrhom programového rozpočtu obce
na rok 2022, s výhľadom na r. 2023 a
r. 2024. Rozpočet bol dňa 18. 11. 2021
zostavený a prerokovaný na pracovnom
stretnutí so starostom obce, predsedom
finančnej komisie, ekonómkou, hlavným
kontrolórom a účtovníčkou obce. Návrh
rozpočtu bol vyvesený dňa 23.11.2021
na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce. Uznesením č.263 OZ berie na vedomie návrh programového rozpočtu na
r.2022, 2023, 2024. Hlasovanie: 7-0-0-2.
11. Rôzne
A) Čestné občianstvo „In memoriam“
Pri príležitosti 700. výročia prvej pí-
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somnej zmienky o obci Strečno je plánované vydanie knihy o obci. Súčasťou
knihy je aj zoznam ľudí, ktorým bolo
udelené čestné občianstvo. Komisia pre
prípravu 700. výročia prvej písomnej
zmienky o obci navrhuje udeliť čestné občianstvo in memoriam p. Jozefovi
Ilovskému, p. Pavlovi Ďurčovi a p. Veronike Samcovej. Uznesením č.264 OZ
berie na vedomie návrh Komisie pre
prípravu 700. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Hlasovanie: 7-0-0-2.
B) Vizualizácia riešenia prístavby sály
kultúrneho domu
Na predchádzajúcich sa OZ dohodlo na
vizualizácii možného riešenia prístavby
sály kultúrneho domu. Vizualizácia bola
poslaná stavebnej komisii aj poslancom
na prehodnotenie. Uznesením č.265 OZ
berie informáciu o vizualizácii riešenia
prístavby sály KD na vedomie. Hlasovanie: 7-0-0-2.
C) Podnet od občana - úprava stromov
Dňa 01.11.2021 bol na obec prijatý
podnet od občana p. Samuela Beháňa
na úpravu niektorých stromov na ceste
vedúcej na Pomník FP. Podnet bol preposlaný predsedovi Komisie pre životné
prostredie. Uznesením č.266 OZ berie na
vedomie podnet občana ohľadne úpravy stromov na ceste vedúcej na Pamätník francúzskych partizánov. Hlasovanie: 7-0-0-2.
D) Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2022
Hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2022 na prípadné pripomienkovanie poslancov OZ.
Uznesením č.267 OZ berie na vedomie
predloženie plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
12. Diskusia
p. Peter Oberta - informoval o vrakoch
áut v dedine na Ulici mládeže a na Ulici
za záhradami. Majiteľom bude zaslaná
výzva na ich odstránenie.
p. Samuel Zajac – informoval o riešení podnetu obyvateľky o rozsypanom
polystyréne na Kamennom. Uznesením
č.268 OZ berie na vedomie podnety a
pripomienky poslancov.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová
Dňa 10.12.2021 sa uskutočnilo 21.zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce,
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka Ing. Ivana Tavačová, neprítomní: Mgr. Dušan Ďurčo, Samuel Zajac.
1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
Uznesením č.269/A volí overovateľov
zápisnice v zložení: Ing. Dana Sokolovská, Peter Oberta. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č. 269/B volí členov návrhovej komisie v zložení: Beáta Badibangová, Ing. Július Ilovský. Hlasovanie: 7-0-02. Uznesením č.270 schvaľuje program
21.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.
2. Kontrola uznesení
Vraky áut na Ulici mládeže, Za záhradami, Lipová – majiteľom bola zaslaná
výzva na ich odstránenie - 2 vraky sú už
odstránené
Pripomienkovanie vizualizácie riešenia prístavby sály kultúrneho domu
- stavebná komisia v deň konania OZ dodala pripomienky komisie
Úprava stromov popri ceste na Pomník
FP - podnet bol poslaný predsedovi Komisie pre životné prostredie - úloha pretrváva. Uznesením č. 271 OZ berie uvedené informácie na vedomie.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
3. Dodatok č.1 k VZN č.4/2019 o
výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti ŠKD,
podmienky úhrady v školskej jedálni a
na činnosti CVČ
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej
tabuli dňa 23.11.2021 k pripomienkovaniu. Vzhľadom k tomu, že neboli
vznesené žiadne pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh
dodatku hlasovať. Uznesením č. 272 poslanci OZ schvaľujú Dodatok č.1 k VZN
č.4/2019 o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na
činnosti ŠKD, podmienky úhrady v školskej jedálni a na činnosti CVČ.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
4. Finančná výpomoc OPS Strečno
Dňa 6.12.2021 obec dostala žiadosť
od spoločnosti OPS, s. r. o., Strečno. Na
základe zmluvy uzatvorenej dňa 10.
02.2020 na rekonštrukciu Domu smútku v Strečne žiada krátkodobú návratnú
finančnú výpomoc vo výške 70 000 € so
splatnosťou do 30. 11. 2022. Dôvodom
žiadosti je avizovaný nárastom cien materiálu po novom roku a čakacou lehotou na jeho dodanie. Uznesením č.273
OZ schvaľuje návratnú finančnú výpomoc spoločnosti OPS Strečno na nákup
materiálu na rekonštrukciu domu smútku vo výške 70 000 € so splatnosťou do
30.11.2022 z rozpočtu obce roku 2021.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
5. 10. zmena rozpočtu
Návrh 10. zmeny rozpočtu zahŕňa najmä prijaté granty a transfery na projekt
Doplnenie cyklistickej infraštruktúry,
projekt Wifi pre Teba, príjem za predaj pozemku a káblového distribučného systému a zapojenia prostriedkov z
roku 2010 na obnovu Pamätníka FP. Na
strane výdajov ide najmä o zahrnutie
schválenej návratnej finančnej výpomo-
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ci OPS presunutím z položky na rekonštrukciu domu smútku. Uznesením č.274
OZ schvaľuje 10. zmenu rozpočtu na rok
2021. Hlasovanie: 7-0-0-2.
6. Schválenie programového rozpočtu na r. 2022
Starosta obce oboznámil prítomných
s návrhom programového rozpočtu.
Uviedol, že obecnému úradu neboli
doručené žiadosti o úpravu rozpočtu
na r. 2022. Rozpočet obce Strečno pre
rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný, v
príjmovej časti aj výdavkovej časti je vo
výške: 3 172 189 eur. Hlavný kontrolór
obce odporučil programový rozpočet na
r. 2022 s výhľadom na r. 2023 a 2024
schváliť.
Uznesením č.275 OZ schvaľuje programový rozpočet na r. 2022 s výhľadom na
roky 2023 a 2024. Hlasovanie: 7-0-0-2.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Uvedený plán bol poslancom predložený na predchádzajúcom zastupiteľstve a vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce k pripomienkovaniu.
Neboli doručené žiadne pripomienky či
návrhy. Uznesením č.276 OZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
8. Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2021
Starosta obce informoval prítomných
poslancov o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. Uskutoční sa na úsekoch obecný úrad, Obecný
podnik služieb Strečno, s.r.o., Základná
škola SNP, materská škola, DHZ. Následne menoval ústrednú inventarizačnú komisiu (ÚIK) a čiastkové inventarizačné
komisie (ČIK) – ich predsedov a členov.
Uznesením č.277 OZ berie na vedomie
príkaz starostu na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2021.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
9. Rôzne
Rámcový plán hlavných činností Obecného podniku služieb Strečno na r. 2022
Konateľ spoločnosti OPS Strečno predložil rámcový plán hlavných činnosti
OPS na r. 2022, ktorý obsahuje rozpis
aktivít a vyčíslenie predpokladaných
príjmov a výdavkov v priebehu roka.
Uznesením č.278 OZ berie na vedomie
rámcový plán hlavných činností OPS na
r. 2022. Hlasovanie: 7-0-0-2.
10. Diskusia
p. Beáta Badibangová - informovala o
výsledku súťaže EHMK 2026, do ktorej
sa zapojilo aj mesto Žilina. Titul získalo
mesto Trenčín.
Uznesením č.279 OZ berie na vedomie
podnety a pripomienky poslancov.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová
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Realizované projekty
Informovanosť občanov o investičnej výstavbe a ďalších aktivitách
predstavujúcich aktuálny stav je nielen potrebou a záujmom zástupcov
obce, ale tiež povinnosťou pre publicitu tých akcií, ktoré sú podporované
aj z iných ako obecných zdrojov.
K tým, ktoré v súčasnosti prebiehajú, alebo sú práve dokončené, a boli na
ne získané prostriedky z eurofondov,
dotácií alebo príspevkov, patria:
- Stavebné úpravy domu smútku
- Obnova Pamätníka francúzskych partizánov
- Osvetlenie pamätníka
- Doplnenie cyklistickej infraštruktúry

v Strečne
- Cyklochodník k hradu Strečno
- Rekonštrukcia lávky pre peších ponad
rieku Váh
Predkladaný sumár projektov je pestrý, spoločensky významný a všeobecne prospešný. Ich finančné potreby
riešime v čo najväčšej miere hľadaním
iných zdrojov, v tomto období sa nám
však do cesty stavia faktor rapídneho
zvyšovania cien materiálov a práce.
Rozpočty pri predkladaní projektov
nereflektujú vo viacerých prípadoch
aktuálne ceny, pretože proces predkladania žiadosti, jej schválenia a následnej realizácie trvá niekedy i dva

Zaujímavý objav pri prácach na obnove domu smútku
Projekt Stavebné úpravy Domu smútku Strečno napredujú podľa plánu. Pracovníci OPS Strečno vykonávajú v tomto čase predovšetkým práce v interiéri.
Pred jeho obnovou museli najskôr odstrániť z funkčného a architektonického
hľadiska prvky, ktorých náhradou zlepšia a zmodernizujú priestor.
Bude vymenený i kazetový strop v obradnej sále. A práve pri jeho odstraňovaní našiel Peter Melo 15. novembra na jednej kazete nad katafalkom dokument,
ktorý mal dať a vlastne aj už dal odkaz „budúcim generáciám“. Pretože prepis
rukou písanej štvorčekovej A4 dvojstránky, ktorá bola zabalená a zavarená v
niekoľkých umelohmotných obaloch, je svedectvom výstavby. Jeho objavenie je
svojim spôsobom i symbolické, pretože sa z neho dozvedáme, že dom smútku je v užívaní presne 40 rokov. Po „komisionálnom“ otvorení za prítomnosti
pracovníkov OPS a kronikára obce uverejňujeme tento v podstate faktografický
materiál v plnom znení.						
/pa/
Výstavba domu smútku začala v roku 1975. Predsedom Miestneho národného
výboru v tom čase bol Ernest Taraba a taj. Sokolovský František. Prestavané
bolo 60.000,- Kčs.
V roku 1976 sa pokračovalo v práci, a to na čele s Ondrejom Piovarčim, keď
Taraba Ernest zomrel v apríli 1976. V roku 1976 sa preinvestovalo 84.000,- Kčs.
Boli základy zabetónované, zakúpená tehla, rezivo a železo. Zameranie stavby
vykonal Inž. Bonczek z OPS Žilina. V roku 1977 sa začalo s murovaním a do
konca roku bolo preinvestované 210.000,- Kčs.
Bola ukončená hrubá stavba. Na čom sa najviac zaslúžili novozvolení funkcionári, a to predseda MNV Ján Kadaši a Milan Klocáň, tajomník MNV. Od 1.
12. 1976 práce napredovali veľmi pekne na čele s majstrom stavby Jurajom
Klocáňom, lebo sa DS kolaudoval 14. novembra 1978. Finančný náklad stavby
bol 559.000,- Kčs, avšak hodnota diela bola 835.000,- Kčs. Dom smútku však
nemohol byť daný do prevádzky, nakoľko nebolo zariadenie (interiér) a umelecké dielo. V roku 1979 bolo odovzdané umelecké dielo drevený reliéf „Smútok“ 70.328,- Kčs a drevený reliéf „Prerušenie“ 83.122,- Kčs. Dodané bolo z Diela
Martin od umelca ak. Mal. R. Almásiho a Ing. arch. K. Rebra.
Interiér po viacerých problémoch pri zabezpečení dodávateľa (výrobcu) bol
dodaný v októbri 1981 výrobcom Bučina Zvolen v hodnote 123.885,- Kčs drevené časti a 11.786,- za kovové časti.
Montáž prevádzali funkcionári MNV a poslanci. Ján Kadaši, Milan Klocáň,
Vincent Beháň, Pavol Bukovinský a Pavol Pristach. Aj dovoz zo Zvolena zabezpečil poslanec Pavol Pristach. Do užívania sa dal v decembri 1981 po celkovej
kolaudácii z ONV Žilina.
Na prácach pri stavbe sa veľkou mierou podieľali zložky NF, a to požiarnici,
drobnochovatelia a záhradkári. Obkladačské a dlaždiarske práce prevádzal
Kameňopriemysel Žilina. Plechovanie robil Peter Beháň. Domovníkom bol
František Klocáň hrobár.
zápis vykonala matrikárka MNV
Kamila Klimová

roky. To vytvára významne vyššie
nároky na spolufinancovanie uvádzaných aktivít a je otázne, či sa nebude
meniť – zvyšovať jeho podiel, ktorý
by v tých úplne najlepších prípadoch
tvoril iba 5%.
Ing. Pavol Albrecht, projektový manažér

Stavebné
úpravy domu
smútku, o ktorých píšeme i na inom mieste, budú
projektom financovaným v prevažnej
miere z obecného rozpočtu. Takmer
80-tisícová investícia bude podporená sumou 29991,01 eur z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré boli
Strečnu schválené na základe žiadosti
podanej obcou cez Miestnu akčnú
skupinu Terchovská dolina, ktorej je
členom.
Práce budú pokračovať i v budúcom
roku. Budú s nimi samozrejme súvisieť i obmedzenia pri potrebe využívania služieb tohto zariadenia, ktoré
ale nutne pri rekonštrukciách takéhoto rozsahu vznikajú. Preto prosíme o
pochopenie stavu. Dokončenie však
bude určite vnímané pozitívne.
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Osvetlenie Pamätníka francúzskym
partizánom je v tomto čase práve
dokončené. Možnosť inštalovaného
osvetlenia obelisku sa už využíva
a farebná škála dokonca umožnila
priradiť sa k štátnym či dokonca celosvetovým iniciatívam na pripomenutie si významných udalostí či výročí.
Tak sme mali možnosť vidieť nazeleno
osvietený obelisk pri príležitosti celosvetovej klimatickej
konferencie v Glasgowe, pripomenúť si červeným svetlom
výročie ukončenia I. svetovej vojny, alebo purpurovým Deň
predčasne narodených detí. Po ukončení práce na sprevádzkovaní osvetlenia balustrády je jej osvetlenie tiež farebne neobmedzené.
Financovanie osvetlenia bolo zabezpečené z troch zdrojov – Souvenir Francais, AMICAL – Združenie dobrovoľných francúzskych bojovníkov bojujúcich na Slovensku a z
vlastných zdrojov.
Celkový rozpočet diela 27 845,24 € bol financovaný v objemoch – 10 000,00 € SF, 6 550 € Amical a 11 295,24 eur
OÚ Strečno
Obnova Pamätníka francúzskym partizánom
Realizované
s finančnou podporou
Úradu vlády SR
Využitie dotácie z Úradu vlády SR na obnovu vojnových
hrobov formou projektovej žiadosti, ktorou bolo Strečnu
schválených 16 000 eur, je taktiež v realizácii. Pôvodný zámer pri podaní žiadosti v roku 2020 na viacero prác pre
sanáciu a obnovu pamätníka, uvažujúcim s čistením náletovej vegetácie, opravou schodov a výmenou narušenej
dlažby zo spišského travertínu, zlatením textov a mien bolo
vzhľadom na rapídny rast cien nutné upraviť.
V procese verejného obstarávania vybraný dodávateľ kamenárskych prác fa KAMSTAV Martin realizuje celkovú obnovu travertínovej dlažby.
Nenarušená dlažba bude po vybratí prebrúsená a znovu
položená. Poškodené a chýbajúce dlažobné kocky budú
doplnené. Obnovená plocha bude uložená na „stabilke“ –
betónovom podklade.
Je to ďalší krok, ktorým sme prispeli nielen iniciatívou na
využitie príležitosti poskytnutej Úradom vlády SR, ale i dofinancovaním v objeme min. 500 eur, aj v tomto prípade
na zachovanie dominanty a internacionálneho symbolu.
Finančne podporil
Žilinský samosprávny kraj
Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Strečne je zámerom
podporeným dotačným programom VÚC Žilinský samosprávny kraj (VÚC ŽSK. ). Pridelených 2 400 eur spolu s
našou min. 20% spoluúčasťou bolo využitých v súlade so
žiadosťou o dotáciu. Boli zakúpené a nainštalované cyklostojany na miestach prechádzajúcej cyklotrasy cez Strečno a na miestach najväčšieho pohybu turistov a návštevníkov – na križovatke cyklotrasy pri OÚ, pri TIK-u. Na týchto
miestach boli umiestnené i z projektu zakúpené smetné
koše. Pre komfort a oddych boli pri TIK-u umiestnené i lavičky, ktoré budú slúžiť počas jej prevádzky v hlavnej sezóne.
Cyklotrasy vedú i po Náučnom chodníku, ktorý treba
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priebežne upravovať a obnovovať. Preto boli vymenené slnkom vyblednuté komatexové tabule na Rakytí a K
Čiernemu potoku, ako aj úplne nahradená, zrejme vandalizmom narušená, informačná tabuľa na Panoráme. Práce
boli ukončené v časovom rámci uvedenom v žiadosti – do
30. novembra 2021.

Cyklochodník k hradu Strečno je projektom schváleným
a v procese prípravy. Cezhraničná spolupráca a možnosť
čerpania prostriedkov i cez tento kanál bola nami opäť využitá. Partnerstvo s Horními Tošanovicami nám umožnilo
uchádzať sa o prostriedky z Fondu malých projektov pre
program Interreg Slovenská republika – Česká republika.
A preto budeme môcť zrealizovať investičnú akciu na vytvorenie cyklochodníka medzi lávkou cez Váh a kompou i z
prostriedkov EÚ. A celkový rozpočet – takmer 74 000 eur
uhradiť i z peňazí EU. V tomto prípade nám bolo pridelených 28 000 eur.
Cyklochodník v dĺžke 135 m by sa mal vybudovať do polovice roku 2022. Práce počítajú i s úpravou okolitého terénu
a šírkových pomerov pre parkovacie plochy v časti Strečna,
z hľadiska potreby parkovacích miest najvyužívanejšej.

Rekonštrukcia lávky pre
peších ponad rieku Váh
bude najväčšou investičnou
akciou Strečna v budúcom
roku. Aktualizovaný rozpočet na rekonštrukciu pre proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ktorý
momentálne prebieha, je 841 500 eur. Pôvodne bolo dielo
kalkulované na 672 200 eur, z čoho investície – priame náklady na rekonštrukciu tvorili 656 800 eur.
Lávka cez Váh by tak bola zrekonštruovaná po predchádzajúcich dvoch neúspešných pokusoch získať prostriedky
na túto stavbu všeobecného záujmu, ktorá je našim vlastníctvom.
Podarilo sa to vďaka programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja v gescii Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vedúcim partnerom je Moravskoslezský kraj, hlavným cezhraničným partnerom Žilinský samosprávny kraj a partnerom projektu je
Obec Strečno. Lávka cez Váh bude tiež našim príspevkom k
pokračovaniu cyklotrasy na prepojenie žilinskej a turčianskej kotliny.
ŽSK z projektu o celkovej výške takmer 4 mil. eur preinvestuje zo svojho podielu, okrem už momentálne prebiehajúcich prác na hrade Strečno, kde sa obnovuje hlavná
brána, vlastne všetky prostriedky v katastri obce Strečno.
A bude to predovšetkým prepojenie už existujúceho asfaltového povrchu z konca dediny až po lávku cez Váh. Tieto
práce budú začaté pravdepodobne na začiatku roku, akonáhle to poveternostné podmienky dovolia.
Moravskoslezský kraj bude investície na svojej strane
smerovať do cestných komunikácií III. triedy.
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História a technické riešenie osvetlenia pamätníka

O

svetlenie pamätníka nie je pôvodnou myšlienkou. Už v osemdesiatych rokoch minulého storočia
bol obelisk osvetlený troma reflektormi. K tomu bol k pamätníku privedený
i zemný elektrický kábel a tri reflektory na vrchnej ploche boli upevnené
na konzolách, ktoré tam ako torzo boli
donedávna. Bolo to však iba krátke
obdobie, ukončené buď technickými
problémami alebo fyzickým narušením.
Obelisk vtedy akoby žiaril. Takto sa
vryl do našich spomienok. Projektový
manažér aj ako predseda Klubu priateľov Francúzska priebežne hľadal a
hľadá nielen možnosti na zachovanie
a obnovu pamätníka, ale tiež mal pred
sebou obraz obelisku, ktorý v mladosti obdivoval, ako sa osvetlením
zvýraznila jeho dominantnosť až majestátnosť.
Myšlienka žila, bol o ňu záujem aj zo
strany starostu a poslancov. Bolo ju
treba pretaviť do reálu. Oslovila i Ing.
arch. Tomana – autorizovaného architekta s autorskými právami na úpravu
pamätníka, ktorý aj navrhol vizuálne
farebné riešenie osvetlenia v apríli
2019.
Toto bolo podkladom pre preverenie
možností realizácie a cenových požiadaviek v tom istom roku. Nasledovalo
hľadanie finančného zabezpečenia.
Ide o estetické zvýraznenie národnej
kultúrnej pamiatky a k tomuto nebolo možné žiadať prostriedky napr. cez
ministerstvo kultúry, ktoré dotačnými
programami preferuje iba zachovanie
a obnovu takýchto stavieb.
Priebežná komunikácia s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na
Slovensku cez zástupcu tlačového oddelenia Didiera Rogasika a po následnej snahe i cez Turistický oddiel Uhlík,
ktorý ako občianske združenie podal
žiadosť o osvetlenie pamätníka na
Ministerstvo národnej obrany Francúzskej republiky, nakoniec vyústila
do nadviazania kontaktu na Souvenir
Francais a jej generálneho delegáta
pre Slovenskú republiku, pána D.J.M.
Soulas-de Russel. Táto organizácie,
ktorá priamo spolupracuje s Ministerstvom národnej obrany Francúzskej
republiky, poskytla v roku 2021 obci
Strečno na daný účel 10 000 eur.
To bolo už v období, keď sa začalo pripravovať technické riešenie s
využitím našich kapacít. S občianskou iniciatívou Rasťa Klocáňa, Petra Obertu a Róberta Dvorského sa už
dopredu značne eliminovali finančné
požiadavky na zabezpečenie nového
prívodu elektrickej energie na pamät-

ník. Diagnostikou cca 300m zemného
kábla z osemdesiatych rokov, jeho
opravou na dvoch miestach, kde bol
prerušený koreňovým systémom, ho
opäť sfunkčnili.
Občianskou iniciatívou možno označiť i návrh technického riešenia osvetlenia obelisku
a balustrády od Ing. Michala Tarabu, PhD, ktorý prehodnotil pôvodné
riešenie z roku 2019 vypracované
spoločnosťou LEDCO. Tento návrh
vykazoval značné nedostatky a nebol
odporúčaný pre jeho nepraktické a
neekonomické riešenie osvetlenia s
vyšším rizikom poruchovosti celého
systému.
Cenový návrh výrazne prekračoval
sumu poskytnutého príspevku Souvenir Francais. Bolo treba hľadať
možnosti dofinancovania. Združenie
francúzskych bojovníkov bojujúcich
na Slovensku Amical po smrti svojho
posledného predsedu – Rogera Camberlyna sa v roku 2009 rozhodlo predisponovať svoje členské príspevky v
sume 6550 eur obci Strečno. So zložením komisie, ktorá mala rozhodovať o
ich využití v budúcnosti, členovia organizácie Amical súhlasili. Návrh na
účelové využitie prostriedkov - v celom objeme na osvetlenie odsúhlasili
v roku 2021 všetci členovia komisie:
starosta Strečna – Dušan Štadáni, zástupca starostu – Beáta Badibangová,
predseda komisie pre správu obecného majetku – Dušan Ďurčo a mladí
členovia Klubu priateľov Francúzska,
ktorí s členmi Amical udržiavali kontakty od prvopočiatkov vzťahov a sú
frankofónni – Katarína Albrechtová a
Silvester Trnovec ml. ´
Najvyšší podiel z úhrnnej sumy
27845,24 eur – 11295,24 eur bol hradený z obecného rozpočtu.
Osvetlenie je riešené dvoma druhmi
LED reflektorov.
Štyri kusy Ignition Co6, z ktorých
každý pozostáva z 18 LED čipov usporiadaných v troch radoch po šesť, pričom každý rad možno naprogramovať na inú farbu. Tieto reflektory sú
umiestnené v rohoch najvyššej plochy
pamätníka a osvecujú obelisk. Reflektor disponuje štyrmi farbami, ktorých
kombinácia pokrýva celú farebnú paletu 16 miliónov farieb .
Osem reflektorov Stairville Stage
Flood je umiestnených na betónových
a kovových podstavcoch po dvoch v
každom rohu balustrády. Každý s 24
LED čipmi v štyroch radoch môže
nasvecovať jej časť v zvolenej farbe.
U tohto typu reflektora nie je možné

navoliť rôzne farby v jednotlivých radoch. Každý reflektor je možné ovládať samostatne a v reálnom čase, čo
umožňuje vytvoriť takmer neobmedzenú paletu farebnej kompozície a
v kombinácií s rôznymi scénami je
možné docieliť dynamickú farebnú
prezentáciu pamätníka. Pomocou
bezdrôtového ovládania je možné nastavovať a monitorovať farebné scény
osvetlenia priamo z obecného úradu,
čo uľahčuje prevádzku a skracuje čas
potrebný na programovanie.
Terénne výkopové práce, debnenie betonáže podstavcov a položenie
chráničiek vykonal OPS Strečno, s.r.o.
Káblový rozvod, elektroinštalačné
práce, výrobu rozvodnej skrine, návrh ochranných krytov a ich montáž,
montáž reflektorov a programovanie
zabezpečil Ing. Michal Taraba, PhD. Electronics Systems.
Osvetlenie pamätníka je teda od
novembra opäť možné. V kvalite a
prevedení, ktoré poskytuje možnosti
na jeho adekvátne zviditeľnenie. Ale
takisto k tomu, aby aj Strečno mohlo
reagovať kultivovaným spôsobom na
významné udalosti a pamätné dni,
ako to v tomto čase začína byť veľmi
využívané v svetových metropolách
osvetlením ich dominánt.
Vďaka Souvenir Francais, príspevku
Združenia Francúzskych bojovníkov
bojujúcich na Slovensku a predovšetkým vďaka obci Strečno, ktorá svoj
záujem o osvetlenie iniciovala, priebežne zabezpečovala a aj podporila
najvyššou finančnou čiastkou.
Ostáva iba veriť, že toto nadčasové
riešenie bude robiť radosť a dobrý
dojem čo najdlhšie a ochrana reflektorov ochrannými skriňami bola iba
nepotrebnou prevenciou.
Ing. Pavol Albrecht, projektový manažér
Ing. Michal Taraba, PhD., Electronics
Systems
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Spomienka na Adriana Kervellu

Vážená smútiaca rodina,
s veľkým zármutkom sme prijali
správu o smrti Adriana Kervellu. S
vďakou spomíname na jeho podiel,
ako starostu Saint Pol de Léon, na
obnovení vzťahov so Slovenskom
a predovšetkým našou obcou po
roku 1990.
Ďakujeme aj celej rodine, že ste
sa spolu s ním podieľali na rozvoji
priateľských kontaktov. Mali sme
možnosť spoznať sa a s radosťou
sa spolu stretávať.
Drahí priatelia, prijmite vo Vašom žiali hlbokú sústrasť nad stratou Vášho najbližšieho s vierou, že
bude stále v našich srdciach.
Česť jeho pamiatke!
Alfonz Klocáň
starosta Strečna 1990 - 2010
Pavol Albrecht
predseda Klubu priateľov Francúzska
Dušan Štadáni
starosta Strečna

Adrian Kervella s manželkou a Mme. Lannurien vítajú na radnici
v St. Pol de León veľvyslanca SR Františka Lipku s manželkou
Začiatkom decembra sme sa dozvedeli, že v našom partnerskom bretónskom meste Saint Pol de Léon 29.
novembra 2021 dotĺklo srdce Adriana Kervellu, starostu tohto mesta v
časoch, keď sme začali naše vzťahy s
Francúzskom.
Poznali sme ho mnohí, pretože bol
pri všetkých oficiálnych i neoficiálnych podujatiach, ktoré v rámci výmen detí a rodín od roku 1992 prebiehali. Prijímal nás zakaždým so všetkou
úctou ako predstaviteľ samosprávy na
radnici Saint Pol, pretože mal záujem
na kontaktoch Francúzska so Slovenskom.
Takže okrem predstaviteľov a zástupcov obce, Klubu priateľov Francúzska a samozrejme všetkých, ktorí
sa výmen zúčastnili, vítal i veľvyslancov Slovenskej republiky vo Francúzsku, ktorí svojou prítomnosťou počas
našich návštev zvýrazňovali význam

našich kontaktov.
Svoj vzťah k Strečnu tiež vyjadril
osobnou návštevou v prvopočiatkoch
vzťahov a priateľstvo medzi Saint Pol
de Léon a Strečnom symbolicky potvrdil zasadením trojfarebného dubu

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Tento rok je v mnohom výnimočný, zvlášť v tom, že veľa osamelých ľudí
je ešte osamelejších ako po iné roky. A koniec roka je čas, keď sa pred najkrajšími sviatkami snažíme urobiť radosť aj iným ľuďom. Úmyslom je vyčariť úsmev a zahriať pri srdci nezištným činom. Preto je cenný každý prejav spolupatričnosti. Vďaka skvelému nápadu budú aj tohtoročné Vianoce
plné lásky aj v slovenských domovoch dôchodcov. Ide o projekt „Koľko
lásky sa zmestí do krabičky od topánok“, v rámci ktorého ľudia napĺňajú
krabice darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Do tejto zbierky sa
zapojila aj naša obec. Vďaka vám sa podarilo naplniť až 42 krabíc, ktoré
ste priniesli na obecný úrad. Veľmi sa teším, že do výzvy sa zapojila aj naša
základná škola, ktorá vyzbierala 21 krabičiek. Celkovo sme odovzdali 63
krabičiek, ktoré potešia nič netušiacich ľudí. Pre mnohých obdarovaných
to bude možno jediný darček, ktorý si nájdu pod vianočným stromčekom.
Z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o to, aby mali seniori
o niečo krajšie Vianoce. Prajem všetkým požehnané vianočné sviatky naplnené pokojom, dobrom a vzájomnou blízkosťou. Beáta Badibangová

v parku pred obecným úradom.
Sme mu vďační za všetko, čo pre
naše priateľstvo vykonal, a preto vnímame osobne i ako samospráva jeho
odchod ako veľkú stratu.
/pa/

Vianoce s nádejou
Milí spoluobčania a naši verní diváci, v tomto
čase sme Vás pozývali na divadelné Vianoce.
Už druhý rok nám situácia s pandémiou naše
pozvanie zrušila. Trochu nádeje sme mali po
odohratí predstavenia Zlomená pýcha pod hradom Strečno. Začali sme skúšať, avšak ako sme
začali, tak sme aj skončili. Nemocnice sa znova
plnia, zdravotníkom dochádzajú sily a sme tam,
kde sme boli pred rokom. Nádej však nezomiera. Prichádzajú Vianoce a s nimi nová nádej. V
mene ochotníckeho divadla Vám prajem, aby
Vás nádej neopúšťala, aby ste prežili vianočné
sviatky v kruhu svojich najbližších v pokoji a
hlavne v zdraví. Nový rok 2022 nech nám prinesie svetlo na konci tejto ťažkej doby.
Marta Pristachová
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Zrodiť Božie dieťa vo svojom srdci
V živote sa udialo mnoho dojímavých
príbehov, na ktorých sa môžeme veľa
poučiť. Iste medzi ne patrí i tento:
Slávny moreplavec Alfonzo viedol
obchodnú loď z Portugalska. Loď zastihla silná búrka. Uvedomoval si, že
majú malú nádej na záchranu. V tomto rozpoložení zbadal zúfalú matku s
malým dieťaťom v náručí. Poprosil ju,
aby mu na chvíľu podala dieťa. Matka
spočiatku váhala, ale keď jej vysvetlil,
že práve skrze jej dieťa chce zachrániť všetkých na lodi, súhlasila. Alfonzo vzal dieťa do svojich rúk, vysoko
ho zdvihol a modlil sa: „Spravodlivý
Bože, viem, že sme hriešni, zasluhujeme si trest, ale toto dieťa je nevinné,
a preto Ťa prosíme, milosrdný Bože,
skrze lásku k tomuto nevinnému dieťaťu zachráň nás.“
Zaiste i vďaka tejto modlitbe boli
všetci ľudia zachránení, pretože sa im
podarilo bezpečne preplaviť do najbližšieho prístavu.
Tento príbeh nám môže pomôcť pochopiť skutočnosť, ktorá sa týka každého človeka, a teda každého z nás.
Vieme, že ľudstvo sa po páde prvých
ľudí ocitlo v beznádejnej situácii. Nebola šanca na záchranu večného života. V tomto stave sa ľudstvo nachádzalo celé storočia. Pán Boh vo svojej
láske šiel tak ďaleko, že sa postaral,
aby prišiel čas, keď zásluhou jeho lás-

ky prišlo na svet dieťa, ktoré znamenalo záchranu pre ľudstvo.
Nádherne to vyjadril evanjelista Ján:
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, čo
uverí v neho, nezahynul, ale mal život
večný.“
Túto pravdu všetci poznáme, veď si
ju pripomíname každé Vianoce. Ale
nemalo by nám to stačiť. Lebo to, že
ju poznáme a veríme, je síce záslužné, ale to nás ešte neurobí opravdivo
šťastnými. Výstižne to vyjadril istý
autor, ktorý povedal: „Ak sa Kristus
na Vianoce nenarodí v Tvojom srdci,
nepomohlo by ti, ani keby sa narodil
tisíckrát v Betleheme.“ V príbehu sme
si povedali, že námorník zobral dieťa,
vysoko ho zdvihol a modlil sa. Aj nám
treba každé Vianoce, teda i tieto, zrodiť Božie dieťa vo svojich srdciach, čo
znamená nielen modliť sa k nemu, ale
predovšetkým zdvihnúť ho čo najvyššie v hierarchii našich hodnôt.
Bratia a sestry, prajem Vám i Vašim
blízkym okrem toho krásneho priania požehnané a milostiplné vianočné
sviatky predovšetkým aj silu a najmä
odvahu urobiť tento spomínaný najdôležitejší krok, lebo za ním sa skrývajú nielen požehnané Vianoce, ale i
požehnaný celý život, čo vám vyprosujem a k čomu Vám s láskou žehnám.
Mons. Michal Keblušek, farár

Z našej knižnice

O

päť tu máme čas adventu, čas
predvianočných príprav na najkrajšie sviatky roka Vianoce. Žiaľ,
aj koniec roka sa niesol v znamení
rôznych opatrení a zákazov, pre ktoré sme nemohli uskutočňovať rôzne
stretnutia ani besedy a od 25.11.2021
až do odvolania je obecná knižnica
pre verejnosť zatvorená.
Napriek tomu sa nám podarilo
úspešne dokončiť projekt Doplnenie
knižničného fondu v obecnej knižnici,
kde bola zakúpená beletria a náučná
literatúra pre dospelých aj detských
čitateľov. Pevne verím, že covid opatrenia sa čoskoro zmiernia a knižnica,
kde na čitateľov budú čakať nové zaujímavé knižky, bude opäť otvorená.
Pomaly sa nám blíži koniec roka a aj
ja chcem popriať všetkým našim čitateľom i občanom našej obce príjemné
prežitie vianočných sviatkov, plných
pokoja a radosti a v roku 2022 hlavne
pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu.
Vaša knihovníčka

Od 1. januára 2022 vstupuje do platnosti nový Rímsky misál
Rímsky misál poznajú účastníci bohoslužieb ako hrubú liturgickú knihu,
z ktorej sa počas svätej omše modlí
kňaz. Až do Druhého vatikánskeho
koncilu (1962 – 1965), ktorý priniesol
liturgickú reformu, sa sväté omše slúžili podľa Rímskeho misála vydaného
v roku 1570 pápežom Piom V. Nový
pokoncilový Rímsky misál zohľadňujúci koncilové zmeny vyšiel prvýkrát v
roku 1970. Mnohé modlitbové texty v
ňom boli prevzaté z tzv. tridentského
misála. Niektoré modlitby však boli
pridané aj zo starších písomných liturgických prameňov. A sú tam aj texty novovytvorené po Druhom vatikánskom koncile, ale zväčša sú minimálne
inšpirované nejakým historickým
prameňom. Po prvom pokoncilovom
latinskom vydaní Rímskeho misála
vyšlo druhé vydanie v roku 1975 a tretie v roku 2000. V úvodnom dekréte
tretieho typického latinského vydania
Rímskeho misála je výzva na prehodnotenie doterajších prekladov. Preto
aj na Slovensku od roku 2001 kompetentní odborníci uvažovali, nakoľko sú

potrebné zmeny v našom slovenskom
preklade. Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska ukončila
práce na obnovenom slovenskom
znení Rímskeho misála podľa tretieho typického latinského vydania. Jeho
príprava začala v roku 2012 a jednotlivé časti misála boli schvaľované
postupne. Omšový poriadok a eucharistické modlitby boli schválené Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu
sviatostí v roku 2016. V auguste 2020
Kongregácia napokon po viacerých
pripomienkach a konzultáciách vydala súhlasné stanovisko aj so zvyšnými
časťami misála. Do prípravy, ktorú
koordinoval Liturgický inštitút Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku so sídlom v Košiciach,
sa zapojilo viac ako 50 rozličných odborníkov. Ide najmä o usporiadanie
niektorých omšových formulárov a o
doplnenie nových textov. Promulgačný dekrét tretieho typického latinského vydania požadoval od konferencií
biskupov, aby doteraz používané texty
upravili, aby boli vernejšie latinskému

originálnemu textu. Inštrukcia o preklade liturgických textov vyžadovala
tiež revíziu doterajších prekladov. Zložitým procesom prekladania a schvaľovania nového znenia Rímskeho misála prechádzalo nielen Slovensko,
ale aj ostatné krajiny. Nový Rímsky
misál vyšiel v slovenčine podľa tretieho typického latinského vydania.
Obsahuje texty a rubriky na slávenie
svätej omše v rímskom obrade západnej cirkvi. Od 11. októbra 2021, keď
sme si pripomenuli 59. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu,
je dostupný v predajniach Spolku svätého Vojtecha, od 25. októbra 2021 aj
v internetových predajniach. Biskupi
na plenárnom zasadaní Konferencie
biskupov Slovenska odobrili možnosť
jeho používania od začiatku nového liturgického roka, teda od 1. adventnej
nedele 2021 (od 28. novembra 2021),
a jeho záväznosť od začiatku nového
občianskeho roka (1. januára 2022).
Spracovala -AM-
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Inštalovanie prvkov cyklistickej infraštruktúry pri TIK

Ako je na tom Strečno
Najpopulárnejší a asi aj najznámejší internetový prehliadač Google zverejnil
na konci roku 2021 rebríček najvyhľadávanejších slov na slovenskom internete.
V špeciálnej kategórii Ako? sa Slováci prevažne chcú dozvedieť informácie v
poradí: Ako získať covid pas, Ako upliesť korbáč, Ako dlho platí antigénový test,
Ako sa prihlásiť na očkovanie, Ako sa prihlásiť do očkovacej lotérie. Na šiestom
mieste je otázka Ako schudnúť z brucha, ďalej Ako si kúpiť bitcoin, Ako vzniká
tornádo. Deviatu priečku obsadil záujem o situáciu u nás: Ako je na tom Strečno. Otázka, ktorou sa obracajú na prehliadač všetci kvôli dopravnej situácii a
prejazdnosti Strečnianskej úžiny, asi najproblémovejšieho úseku na Slovensku.
Desiatku uzatvára otázka Ako uvariť kukuricu.
Veríme, že niektoré z prvých otázok sa v ďalšom období začnú vytrácať. To by
bola dobrá správa. Ale súčasné aktuality zo stavu diaľničného tunela Višňové,
kde zhotoviteľ ostro sledovaného diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala priznal, že po svojich predchodcoch našiel také zásadné chyby v technológii výstavby tunela, že nebude môcť naplniť svoj sľub o dokončení stavby
do konca roku 2023 nás „vďaka“ týmto faktom zrejme posunú v rebríčku. To
pravdepodobne nikto z nás nebude vnímať pozitívne.
Spracované z www.zilinskyvecernik.sk a https://myzilina.sme.sk
/pa/

Vitaj v našej škôlke....
Do našej škôlky zavítal aj tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Aj napriek
aktuálnej pandemickej situácii, ktorá nás obmedzuje, sa vďaka našim zamestnancom s ním mohli deti opäť po roku stretnúť. Mikuláša potešili nielen básničkami, ale aj pesničkami.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým zamestnancom
materskej školy a školskej jedálne za
ich obetavú a svedomitú prácu počas
celého roka. Zároveň by som chcela
poďakovať všetkým rodičom MŠ za
pomoc, sponzorom ako i darcom 2%
z daní.
Z celého srdca prajem všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a v
novom roku najmä veľa zdravia, šťastia, lásky a pracovných úspechov.
Želám vám krásne sviatky, ktoré sa
vás dotknú krásnym zázrakom a naplnia vás neoceniteľnou láskou.
riaditeľka MŠ
OZNAM
Riaditeľka materskej školy oznamuje,
že od 23.12.2021 do 7.01.2022 bude
prerušená prevádzka materskej školy.
Dôvodom prerušenia je nízky záujem
rodičov o prevádzku počas obdobia
vianočných prázdnin. Materská škola
bude otvorená od 10.01.2022 od 6:00
hod.
Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám
úspešný a šťastný nový rok.
Krásne sviatky praje kolektív MŠ
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Z našej školy
Projekt obnovy školskej dielne
Dňa 5.11. 2021 sme privítali v našej
základnej škole vzácnu návštevu – konateľa spoločnosti Franke Slovakia,
s.r.o., pána Ronalda Harryho Davida
Browna, ktorý si s veľkým záujmom
prezrel priestory školy. Zaujali ho najmä novovybudované odborné učebne
(jazyková, chemicko-biologická a fyzikálna) a informatická učebňa robotiky. Stretnutia a prehliadky sa zúčastnil aj iniciátor celého podujatia, pán
starosta obce Strečno, ďalej riaditeľ
školy, niektorí učitelia a manažment
spoločnosti Franke Slovakia, s.r.o. Inšpiratívne stretnutie prinieslo prísľub
podpory základnej škole zo strany
spoločnosti Franke Slovakia, s.r.o., výsledkom ktorej by malo byť prebudovanie školskej žiackej dielne a ďalšia
spolupráca medzi spoločnosťou a základnou školou v oblasti technického
vzdelávania žiakov školy. Na túto spoluprácu sa veľmi tešíme.

Dňa 12.11.2021 naši deviataci absolvovali testy profesijnej orientácie. Cieľom profesijnej orientácie je
poradenstvo žiakom základných škôl
a ich rodičom, ktoré je zamerané na
informovanosť o možnostiach štúdia
na stredných školách. Žiaci sa stretli
s pani psychologičkou Mgr. J. Dejovou
dvakrát. Na prvom stretnutí vypracovávali testy schopností a záujmov. Na
druhom prebehli individuálne pohovory žiakov s p. psychologičkou, ktorá
im na základe vyhodnotených testov
odporúčala školy a odbory, na ktorých
by mohli študovať.
Počas Európskeho týždňa boja
proti drogám, od 15. do 19. novembra 2021, sa triedni učitelia porozprávali s deťmi o škodlivosti drog a o následkoch ich užívania. Deti si pozreli
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Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy
prezentáciu na túto tému, starší žiaci
si navyše prečítali pravdivé príbehy
mladých narkomanov. Svoje pocity zo
získaných informácií deti preniesli do
obrázkov a plagátov, ktoré vytvorili
jednotlivo alebo v skupinách.
Aj v tomto šk. roku sa naša škola zapojila do súťaže Všetkovedko. Je určená pre žiakov druhého až štvrtého
ročníka. Žiaci mali možnosť vyskúšať
si vedomosti aj netradičné typy úloh
z rôznych oblastí. Súťaž sa konala dňa
30.11.2021. Zapojili sa ôsmi žiaci.
Na hodinách techniky sa žiaci 8. ročníka zúčastnili nového e-kurzu online
projektu
DETI A ARCHITEKTÚRA 2021 na
tému „Budovy pre kultúru“. Cieľom
projektu bolo naučiť deti vnímať architektúru a prostredie, v ktorom žijú,
a to prostredníctvom kreatívneho a
interaktívne e-learningového kurzu. V
tomto kurze sa žiaci dozvedeli nielen
to, čo je kultúra a prečo je dôležitá, ale

najmä v ňom spoznali najvýznamnejšie budovy pre kultúru v Európe a na
Slovensku.
Projekt bol realizovaný so žiakmi aj
na hodinách výtvarnej výchovy, pričom víťazná práca z 8. ročníka bola
postúpená pred odbornú porotu. Držíme všetci palce, aby sme sa umiestnili čo najlepšie. Výstupom kurzu na
hodinách techniky boli 3D stavby historických a moderných budov umenia
zhotovených podľa fantázie žiakov.
Naši žiaci sa spolu s rodičmi a učiteľmi aj tento rok zapojili do celoslovenskej dobročinnej akcie - Koľko lásky
sa zmestí do krabice od topánok.
Odovzdali sme množstvo nádherných
krabičiek, ktoré potešia seniorov v
domovoch sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Všetkým, ktorí sa zapojili,

Milí rodičia, starí rodičia a všetci
priatelia základnej školy,
v čase, keď píšem tento príspevok,
nám nádherne nasnežilo a sneh posypal našu krajinu, akoby chcel nachvíľku prikryť všetok náš zhon, ťažkosti, možno i trápenia. Biela farba
symbolizuje čistotu a nevinnosť. Sneh
dokáže prekryť všetky nedokonalosti jesennej krajiny a azda aj nám
pripomína, že je vždy šanca pre nás
i celú spoločnosť začať odznova, napraviť pokazené, udobriť rozhádané
a vychutnať si pokoj. O niekoľko dní
bude zimný slnovrat, keď zažijeme
jednu z dvoch najdlhších nocí v roku.
Po tomto dni bude svetla pribúdať
a aj toto astronomické pozorovanie
nám môže napomôcť vliať symbolickú nádej do budúceho roku, že svetlo
pribudne aj v našich životoch. Sme v
očakávaní najkrajších sviatkov roka
a rád by som Vám všetkým poprial v
mene kolektívu našej základnej školy
plnosť života, radosť, pokoj a požehnanie do Vašich domov, rodín a všetkých vzťahov.
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy
zo srdca ďakujeme.
Podľa možností sa deti zapájajú aj do
vedomostných súťaží. Matematická
pytagoriáda prebehla aj v tomto roku
v 3. – 8. ročníkoch. Na prvom stupni
boli úspešnými riešiteľmi školského
kola 7 žiaci – M. Sokolovský a V. Kubičková z 3.A, T. Pešková, N. Ritkavová
a M. Pastierik z 3. B, A. Korduliak a M.
Klocáň zo 4. triedy. Na druhom stupni boli úspešní 3 žiaci S. Kadaši a P.
Mráziková z 5. triedy, S. Beháňová zo
6. triedy.
Mesiac december sa neodmysliteľne spája s vianočnými sviatkami. V
našej škole sme sa na Vianoce nala-
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dili už od prvých decembrových dní.
V pondelok 6.12. prišli žiaci do školy
v mikulášskych čiapkach, vypočuli si
reláciu o svätom Mikulášovi v školskom rozhlase a Mikuláš k nám aj prišiel. Prišiel presne ako kedysi – tajne,
nikým nevidený, nechal všetkým žiakom nádherné balíčky pred triedami.
Ďakujeme, Mikuláš!
V stredu 8.12. žiaci privítali pani
Zimu tematickým farebným dňom –
ako inak – bielym. Zapojili sa aj žiaci,
ktorí sa učia dištančne.
Počas uplynulých dní žiaci aj učitelia
usilovne zdobili triedy a chodby našej
školy vianočnou výzdobou.
Okolnosti nám, žiaľ, neumožnili výzdobu vyhodnotiť, ani napísať a rozdať vianočnú poštu.
Vianoce
Už sa blížia Vianoce
Stromček sa ligoce.
Ešte je len september
A už sa teším na december.
Pod dekou a pri čajíku
Čakáme na slávnosť veľkú,
Teším sa už na darčeky,
Chcem tam iba tie bábiky.
Saška Pialová,
Simonka Mazúrová, 5. ročník
Zima
Sneh padá, padá,
Ako som z toho rada.
Deti sa už radujú,
Že sa veselo sánkujú.
Sneží, sneží,
Už sa každý teší.
Čert neposlušné deti hreší,
Mikuláš dobré deti teší.
Sárka Pratáková, Veronika
Ondrušková, Sabinka Klimová,
7. ročník
Štedrý deň
Na Vianoce sa zobudíme
Sviečky si hneď zapálime.
Stromček si postavíme
A ihneď si ho ozdobíme.
Na večeru šalát máme,
Koledy si zaspievame.

Darčeky si rozbalíme
Všetci sa z nich potešíme.
Alenka Dubovská, Veronika Kubová, Sonka Sklenková, Larka
Prieložná, 7. ročník
Vianoce sú za dverami
Vianoce sú za dverami
stromček je už postavený,
záhradu nám už pokryla
jedna biela perina.
Snehuliak nám už na dvore
vyskakuje,
Usmieva sa na to belasé nebo
hore.
Lucka Balogová, Dianka Beháňová, Anetka Husáriková, Sofi
Beháňová, 6. ročník
Vianoce
Na Štedrý deň ešte deti nespia,
Anjeli strážni na ochranu im
letia,
Večera im chutí,
Nikto nad ňou hlavou nekrúti.
Všetky deti pozerajú z okna,
Ako na zem spadne prvá
vločka.
Majú z toho veľkú radosť,
Že ďalšie vločky spadli na psiu
kosť.
Na stôl ide druhý chod večere,

Vonku to začína byť čarovné.
Vločky sa vonku usmievajú
A v domoch koledy zaznievajú.
Všetci si už darčeky rozbaľujú,
Deti sa z nich radujú,
Vonku fúka vianočný vánok,
Všetci sú už pripravený na
čarovný spánok.
Jakubko Kubička, Tobiáško
Gašper, 6. ročník
Zimná
Stromček sa teší, že ho ozdobíme
A nie že naň jazyk vyplazíme.
Na dvere nám zima klope
A my ťaháme sane hore.
Potom príde guľovačka
Vyzerá to ako splašená mačka.
Veselé koledy spievame
A Vianoce si užívame.
Tobiasko Kavka, 7. ročník
Medovníková chalúpka
Na Vianoce sa medovníky pečú,
A do cesta litre medu tečú.
Upečú medovníkovú chalúpku,
Zjeme ju a bude v žalúdku.
Mrázik nám vymaľuje krajinu,
Pani zima rozprestrie bielu
perinu.
Miesto snehu padá múka
Zakrytá je celá lúka.
Maťko Pavlina, Filipko Taraba,
5. ročník
Stromček
Stromček je na Vianoce veľká
vec,
Potrebuje ho každý zvedavec.
Slnko vyjde, keď aj spí,
Ale stromček nikdy nezaspí.
Gule na ňom veľmi žiaria
Ako naše sviečky na stole,
Ale sú veľké zrkadlá,
Ktoré robia veľký hluk, keď sa
darček otvára.
Ninka Mahútová, Tamarka
Vojvodová, 5. ročník

Ako stavať snehuliaka
Začnem jednou guľou
Naspodku ju necháme
Ďalšia bude v strede
Sily dostatok máme.
Mráz nám nepomáha
Je nám už veľká zima
Ešte jednu guľu,
Poteší ma.
Timonko Tavač, Riško Záhradník, 5. ročník
Mráz
Mráz kreslí na okienku
Vianoce prídu zachvílenku.
Slnko spí za dverami
Sneh padá nad Tatrami.
Vonku vietor silno kýcha,
Keď idem von na nohách ma
pichá.
Mráz čaruje ako darček,
Na lavičke sa teší starček.
Samko Kadaši, 5. ročník
Štedrý deň
Mama sa už maľuje
A otec v kuchyni čaruje
Deti sa len hrajú,
Starká, starký darčeky nemajú.
A čo teraz? Do obchodu!
Darčeky kupovať vnúčatám
budú!
Aj mame, aj otcovi,
Dajú im sladké dobroty.
Dobroty sa radujú,
Že ich deti spapajú.
Kristínka Melová, Emmka Tarabová, 5. ročník
Ježko a sneh
Vianoce, Vianoce,
Ježko sa ježí,
Že už zase sneží,
Preto rýchlo beží.
Zahrabe sa pod lístie,
Tak už je to vždy isté,
Vianoce však prídu,
Bez ježka sa zaobídu.
Miško Beháň, 5. ročník
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Svätý Hubert, patrón poľovníkov
Kto to bol svätý Hubert a prečo sa stal patrónom poľovníkov?
Podľa legendy žil v rokoch 656 – 727 po Kristovi v
dnešnom Francúzsku. Pochádzal z bohatej šľachtickej rodiny. Od rannej mladosti holdoval, užíval si život v radovánkach, vášnivo so svojou družinou poľoval. Nectil si prírodu
a život v nej v podobe voľne žijúcej zveri. Žil zhýralým spôsobom života. Až raz, keď sa mu Boh prihovoril a zjavil v
podobe kríža medzi parohami jeleňa, ktorého chcel uloviť.
Po tejto udalosti sa jeho postoj k životu zmenil. Začal viesť
pokorný život, začal si vážiť prírodu a život v nej. Pomáhal chudobným. Po čase prijal kresťanstvo, bol vysvätený
za kňaza a neskôr sa stal biskupom. Venoval sa misijnému
poslaniu v oblasti Ardén – pohorie medzi Francúzskom a
Belgickom. Zomrel v máji v roku 727 nášho letopočtu.
Samotný život sv. Huberta od jeho mladosti až po jeho
premenu v mnohom pripomína niektorých ľudí dnešnej
doby, a to predovšetkým v tom, že človek si neváži prírodu,
správa sa k nej neúctivo až devastačne. Sme toho svedkami
aj v našich lesoch v dnešnej dobe.
Príroda znáša naše prečiny voči nej. Avšak raz jedným
úderom vážne zmení postoj človeka k nej, tak ako sa to sta-

,,Narodel sa nám”
Opäť prišiel k nám vianočný čas, ktorý po mnohé roky bol
v našej dedine Strečno plný kultúrnych podujatí a tradícií
s vôňou Vianoc. A možno viacerí z nás si až dnes uvedomujeme, ako nám to veľmi chýba. Stretnúť sa, porozprávať
sa, vypočuť si nejaké pekné koledy a užívať si Vianoce tak,
ako sme boli zvyknutí. S ľútosťou musíme skonštatovať,
že aj tento rok nás pandémia o toto všetko pripravila. My
sa ale nevzdávame a bojujeme ako vieme a môžeme. Už v
septembri sme začali uvažovať, ako budú vyzerať Vianoce
v našej obci, ale nikto z nás si to veru netrúfol predpovedať.
Rozhodli sme sa, nech to už dopadne ako chce, my sa na
Vianoce pripravíme. Začali sme oprašovať koledy, zároveň
sme oslovili vokálno-inštrumentálnu skupinu FIDEM zo
Stráňav s cieľom spoločného koncertu v oboch kostoloch
pre vás všetkých, ktorí nás radi počúvate a radi vychutnáte čaro Vianoc našimi piesňami či vinšami. Verte, je to
o to náročnejšie cvičiť a niečo pripravovať, keď vás stále
prepadá myšlienka, že je to možno všetko zbytočné. My
však dúfame, že sa už nič zlé nestane a s Božou pomocou
vám budeme môcť náš koncert ponúknuť aspoň cez televízne obrazovky a mobilné zariadenia. Verte, že najradšej
by sme vás všetkých chceli vidieť sedieť v laviciach nášho kostola a čakať na vašu reakciu na konci koncertu. Táto
doba nás učí tešiť sa z maličkostí a vážiť si aj to, čo bolo pre
nás predtým samozrejmosťou. My sa na vás veľmi tešíme
a veľmi prosíme, dajte nám o sebe vedieť, že ste s nami a
že nás sledujete. Verte, veľmi potrebujeme podporu a povzbudenie, za čo vopred ďakujeme. Dovoľte nám, aby sme
vás všetkých čo najsrdečnejšie pozvali na vianočný koncert
pod názvom Narodel sa nám, ktorý bude odvysielaný dňa
25.12.2021 prostredníctvom káblovej televízie TES Media
/ ten istý kanál, kde sa vysielajú online omše z nášho kostola/ a facebookovej stránky obce Strečno a zvestovali vám
veľkú radosť, že sa nám narodil Spasiteľ Kristus Pán.
Na záver nám dovoľte poďakovať pánovi starostovi obce
Strečno, poslancom Obecného zastupiteľstva v Strečne za
podporu a Mons. Mgr. Michalovi Kebluškovi, nášmu dekanovi, za to, že vás tu máme.
Marián Praták a členovia ĽH Parta

lo u sv. Huberta.
Sviatok sv. Huberta pripadá na 3. novembra. Pri tejto
príležitosti si široká poľovnícka verejnosť na rôznych
podujatiach pripomína slová: ,,Zver nielen loviť, ale
hlavne chrániť a pochopiť
jej význam v prírode,“ to je
odkaz legendy sv. Huberta.
Celoslovenské poľovnícke
slávnosti Dni sv. Huberta
sa pravidelne konajú v obci
Svätý Anton neďaleko Banskej Štiavnice. Obec sa nachádza v krásnom prostredí
Štiavnických vrchov. V obci
dominuje kaštieľ, v ktorom je múzeum preslávené dlhoročnou históriu lesníctva a poľovníctva na Slovensku. Od roku
1985 je národnou kultúrnou pamiatkou. Každý, kto sa raz
zúčastní tohto podujatia, si so sebou odnesie veľa pekných
zážitkov, spomienok ale i poučenia, že človek nie je nad prírodou, ale je len jej súčasťou.
Pre pandemické opatrenia sa žiaľ v roku 2020 a 2021
Hubertovské slávnosti nekonali. Pevne však veríme, že aj
s naším pričinením sa všetko na dobré obráti a znova už
v budúcom roku sa budeme tešiť z tohto významného a
poučného podujatia nielen v Svätom Antone pri Banskej
Štiavnici, ale aj v iných mestách Slovenska.
Pavol Štadáni
Pokojné, šťastné a veselé v zdraví prežité vianočné sviatky
a v novom roku veľa pevného zdravia, vždy potrebného šťastia, lásky a vzájomného porozumenia prajú všetkým občanom členovia poľovníckeho združenie Ostredok.
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Poďakovanie za celý rok
Je to tak. Je za nami ďalší ťažký rok.
Možno ešte ťažší ako ten predtým.
Museli sme si počas neho preskákať
rôznymi situáciami, meniť program
aj podľa aktuálnych opatrení. Prispôsobovať sa zo dňa na deň a mnohé
veci sme si museli odoprieť. Korona
sa dotýka všetkých, či chceme, alebo
nie. Našťastie, naše deti a mládež v
Hajovčeku a v Hajove to zvládali počas
celého roka celkom dobre. Aj napriek
opatreniam a takmer polročnej odmlke sme sa napokon na konci mája
2021 všetci stretli a dokázali sme za
krátky čas v mesiaci jún dotvoriť odloženú premiéru veľkého programu
podporeného FPU Duša je vždy mladá. Podarilo sa nám natočiť program
s Mirom Jarošom na hrade Strečno
a vystúpili sme v jedinom priamom
programe na FF Východná s témou
vysťahovalectva pod názvom Zo sveta. Môžete si ho pozrieť aj v archíve
RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/
archiv/17639/278220#226.
V časoch, keď bolo voľnejšie, sme
sa venovali tanečnej, hudobnej a speváckej príprave detí a mládeže. To sa
odzrkadlí až neskôr, ale je predpokladom budúcej dobrej práce. Máme
šťastie, že sme mohli zodpovedne
pracovať aj v časoch obmedzení. Za
podporu aj dotáciu ďakujeme OU
Strečno. Poslúžila na nákup heligónky,
krojového vybavenia, príslušenstva k
hudobným nástrojom, na výskum, aj
na spoluúčasť v projekte FPU „Duša je
vždy mladá“. Ostatné podujatia, festivaly a Vianočné trhy sa z dôvodu pandemických opatrení Covid 19 nekonali a presúvajú sa na ďalší rok 2022.
Z podpory Nadácie pre región a vašich 2% z daní sme stihli aj vzdelávacie podujatia, sústredenia, remeselné
dielne doma a na Slovensku. Najväčším bola účasť na folklórnom festivale
Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe a iné pódiové vystúpenia na motiváciu členov a podporu ich tvorivosti.
Napriek snahe a našej pozitívnej
energii sme však v roku 2021 aj citeľne stratili vzácnych priateľov. Počas
roka odišli traja vzácni ľudia-informátori, z ktorých života a spomienok sme
čerpali dobro, lásku, životnú múdrosť
a pokoru. Stretávali sme sa na výskume v Kúdeľnej izbe, na programoch a
spoločných tancovačkách. Touto cestou venujeme krásne spomienky p.
Matilke Hanuliakovej, p. Ilonke Pytlovej a p. Andrejovi Ilovskému. Bez ich
podpory a ochoty by naša práca nemala tú hĺbku, ktorú má. Dali zmysel
celej našej práci. Ďakujeme.

Za celoročnú podporu ďakujeme
aj našim deťom, rodičom a priaznivcom. Ďakujeme informátorom: Emílii Kadašiovej, p.Vierke Beháňovej, p.
Pavlovi Bukovinskému, p. Zonigovej,
O. Samcovi, Ľudvíkovi Samcovi, Václavovi Samcovi. Pozdravujeme aj do
Nezbudskej Lúčky p. Alberta Samca a
Václava Kubičku. Ďakujeme aj darcom
dobových fotografií do pripravovanej
knihy o Strečne. Aj tým, čo nám ob-

čas podarovali časti ľudových odevov
a rekvizity. Všetko s úctou a s láskou
uchovávame a využívame v programoch.
Na prácu detí vo folklórnej skupine Hajovček a Hajov sme hrdí. Sú to
deti, ktoré sú zodpovedné, snaživé
a napriek tejto ťažkej dobe veselé.
Dodávajú nám silu. Prajeme im ešte
veselšie Vianoce s nádejou, že sa po

sviatkoch opäť zídeme aspoň v malých skupinách a v tvorivej práci.
Ľudom dobrej vôle v obci želáme:
„Šťastlivé sviatky, aby Vám dal Boh
zdravia, šťastia a hojného božského
požehnania, na statečku rozmnoženia,
na detičkoch potešenia a po smrti kráľovstvo nebeské. Aby ste boli veselí ako
v nebi anjeli.“
Ľubica Kučerová a Erik Marcin, o.z.Hajov

Vianočný čas
Vianoce. Sedem písmeniek, v ktorých je ukrytá láska, porozumenie, pokoj. Je to čas,
ktorý nás akosi prinúti byť lepší, radostnejší alebo ľudskejší. Pretože Vianoce sú o
človečine a rodine. V teple našich domov budú znieť koledy, modlitby, ale i poďakovania za končiaci rok, či prosby za zdravie a spokojnosť do toho ďalšieho roka. Svoje
miesto majú v tento čas aj spomienky na našich blízkych, po ktorých zostalo pri štedrovečernom stole prázdne miesto, no v srdciach a v spomienkach zostanú navždy.
Rok 2021 bol pre nás všetkých náročný. Majme v novom roku ešte viac pochopenia
pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom
okolí. Skúsme si ešte viac pomáhať a menej kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých a
pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách.
V tento vianočný čas máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci rok, prehodnotiť vykonané skutky i nesplnené sľuby. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať nielen vám, obyvateľom obce, ale i všetkým kultúrnym, športovým a obecným
zložkám, pracovníkom obecného úradu, OPS, ZŠ SNP v Strečne, materskej škôlke za
doterajšiu spoluprácu popri fungovaní vašich domácností.
Na záver mám skromné prianie: akokoľvek sa nám životné okolnosti menia, jedno
však nech ostane nemenné – a to dôležitosť ľudskosti v nás a medzi nami. Prajem
vám, milí spoluobčania, v mene svojom ako i pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva krásne prežitie vianočných sviatkov. Veľa zdravia,
lásky, pohody a pokoja nielen v kruhu Vašich najbližších, ale i pri stretnutiach v uliciach obce. Buďte spokojní a načerpajte silu, aby sme vládali byť voči sebe korektní
a slušní po celý rok.
S úctou Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu
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Uhlisko a zaniknuté uhliarske remeslo

M

noho z nás, čo bývame v Strečne, má domy orientované tak,
že keď otvoríme okno alebo vyjdeme z dverí svojho domu a zdvihneme zrak o čosi vyššie, možno každý
deň uprieme pohľad na vrch Rakytie, ktorý ukrýva rovnomenné sedlo.
Tento pohľad nás sprevádza od detstva. Sedlo Rakytie je priesmykom
v pohorí Lúčanská Malá Fatra, jeho
severnej strany a príroda si ho zasadila medzi vrchy Rakytie a Grúň. V
jeseni 2018 bola otvorená asfaltová
cesta, ktorá vedie cez sedlo, a tak
sa sedlo Rakytie stalo veľmi frekventovanou časťou strečnianskych
hôr. Kedysi Rakytie poznali lesníci,
hubári, turisti a dnes ho milujú aj
športovci, cyklisti a bežci. Cestou do
sedla Rakytie sa každému naskytne
nádherný výhľad na Strečno a jeho
okolie a môže sa osviežiť vodou z
lesnej studničky. V sedle nájde oddych či úkryt pred dažďom vo vybudovanom prístrešku s informačnou
tabuľou a cyklostojanom. Dokonca
môže načerpať aj duchovné sily, keď
sa stíši v tichej modlitbe pri kríži,
kresťanskom symbole nádeje vo
večný život. O to, že na Rakytí stojí,
sa zaslúžili sestry Ondákové. Betka
prišla s myšlienkou, Mária venovala rezbárske dielo, kríž s ukrižovaným Pánom Ježišom, osadeným do

presklenej skrinky. S inštaláciou jej
pomohli sestra Eva, Peter Oberta s
rodinou a Pavol Albrecht. 8.októbra
2019 kríž strečniansky pán farár Michal Keblušek posvätil. Sedlo Rakytie
je obľúbeným oddychovým miestom
strečnianskych turistov z Klubu slovenských turistov Uhlík. Odvodili si
od neho názov svojho turistického
oddielu. Uhlisko, predovšetkým tak
volajú Strečňania sedlo Rakytie. Ľudia, ktorí v Strečne od nepamäti žili,
dávali miestam svojej lokality názvy,
ktoré vystihovali ich ráz, pôvod,
vzhľad či využitie. Ak sa niečo typické pre danú lokalitu ľuďom vryje do
mysle, začnú ju tak volať. Ak sa povie
Plešiny, predstavíme si holé miesto
bez porastu stromov, čo kedysi Plešiny boli, ak sa povie Zvonica, vieme,
čo na kopci bolo, ak sa povie Dúbie,
vidíme plochu porastenú mnohými
dubmi, ak sa povie Grúň, vieme, že
tento názov má pôvod vo valaskom
osídlení, v rumunčine a predstavuje
zaoblený vrch (grundium: zem, runda: oblý), ak sa povie Uhlisko, nedá
sa predstaviť si nič iné, ako uhlisko.
Keďže je tento názov medzi obyvateľmi Strečna veľmi vžitý, musí ísť o
lokalitu, kde sa uhlie vyrábalo dlhšiu
dobu. A uhliská v minulosti ľudia
veľmi potrebovali. Neboli to však
miesta oddychu, ani kochania sa nad

krásnou panorámou. Boli to miesta
statočnej práce a tvrdej ľudskej driny. Na uhliskách uhliari, ktorých volali aj milieri, vyrábali drevné uhlie,
ako produkt rozkladu dreva pri vysokých teplotách, bez prístupu vzduchu. Výroba drevného uhlia má na
Slovensku bohatú tradíciu. Je to starodávne remeslo, ktoré bolo späté s
baníctvom a hutníctvom. Uhliarstvo
dosiahlo vrchol v stredoveku, keď
bolo drevné uhlie najvhodnejším
palivom v hutníctve železa a farebných kovov. Okolo našich známych
baníckych miest, ako napr. Banská
Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, bolo obrovské množstvo uhlísk a
uhliarov.
Aj keď je pohorie Malá Fatra chudobné na výskyt rúd a je v ňom len málo
mineralogických nálezísk, v Strečne
sa nachádzajú žilky chalkopyritu, minerálu, ktorý patrí k najdôležitejším
medeným rudám. V Strečne, v lokalite, ktorá sa volá výstižne Banisko,
sa nachádzajú staré medené štôlne.
Dnes nevieme, či sa v nich medená
ruda v minulosti ťažila, alebo sú to len
prieskumné štôlne. I keď je to zaujímavá geologická ako aj názvoslovná
lokalita, súvislosť z hľadiska výroby
drevného uhlia na Uhlisku v Strečne
pre hutnícke potreby bez vedomia, či
sa tu ruda niekedy ťažila, nemožno
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hľadať. V každom prípade však drevné uhlie v minulosti veľmi potrebovali
kováči, ktorí boli nenahraditeľní pre
hradné panstvo, ale aj ich poddaných.
Výsledkom ich práce boli výrobky a
služby, ktoré ľudia potrebovali každý deň. Drevné uhlie potrebovali aj
zbrojári a prachári. Výroba pušného
prachu je to, čo nás najviac zaujíma v
súvislosti s výrobou drevného uhlia v
blízkosti hradu Strečno.
Strečnianske hradné panstvo malo
pod hradom svoju vlastnú pracháreň,
čiže dielňu na výrobu pušného prachu, pri výrobe ktorého bolo drevné
uhlie dôležitou súčasťou. Na porušovanie urbárskych článkov z roku
1836 upozorňuje list obce Strečna
trenčianskym stavom z roku 1841 a
ten poskytuje dôkaz o tom, že ľudia
v Strečne sa zaoberali výrobou drevného uhlia. Zemepáni z Tepličky totiž
odobrali dedine lesy a zakázali obyvateľom zbierať suché a na zemi ležiace
drevo. Poškodili tým aj poddaných,
ktorí sa zaoberali výrobou drevného
uhlia (zdroj: Slavko Churý: Z minulosti obce Strečno za feudalizmu). V
časoch feudalizmu uhliarstvo bolo
jednou z možností obživy. Tejto činnosti sa spoločne venovali celé rodiny.
Uhliari zvyčajne bývali v lese, často aj
so svojimi rodinami, v jednoduchých
príbytkoch. Vyberali si miesta v blízkosti prameňa vody a miesto s dostatkom stromov. Žili v symbióze s drevorubačmi. Práca uhliara si vyžadovala
veľkú skúsenosť. Uhliari vedeli, ktoré
drevo je vhodné na výrobu uhlia. Za
najkvalitnejšie drevo považovali drevo zo stredne starých listnatých stromov a ihličnaté drevo zo starších porastov. Uhlie pálili od začiatku mája do
konca augusta. Dlhé noci v jesenných
a zimných mesiacoch spojené s vysokou vlhkosťou vzduchu i pôdy neu-

možňovali vyrobiť dostatočne kvalitné drevné uhlie. Pri pálení mokrého
dreva na vlhkej pôde sa totiž strácala
až štvrtina hmotnosti páleného uhlia.
Drevo na výrobu uhlia sa kládlo do
milierov. Ako podklad pre milier bola
najvhodnejšia lesná pôda, plocha na
okraji lesa, či čistinka s dobrým prístupom a na mieste chránenom pred
vetrom. Na stavanie milierov bolo
najvhodnejšie využitie miesta, kde sa
pálilo už predtým a ako podkladovú
vrstvu využiť zeminu premiešanú so
zvyškami uhoľného prachu a popola
z predošlého miliera. Po nachystaní
dostatočného množstva dreva uhliari postavili uprostred pripraveného
podkladu drevený stĺp, ktorý nazývali
kráľ. Drevo šikmo ukladali okolo kráľa, pričom na zem do stredu, ešte pred
kladením dreva, naložili rozkládku
na oheň, ktorá pozostávala zo suchej
čečiny, raždia alebo suchých triesok.
Drevené polená neustále vrstvili, kým
milier nedosiahol v základni okolo 5
m a do výšky 2,5 až 3 m. Uloženú kopu
dreva, ktorá mala polkruhový tvar,
prikryli čečinou, slamou a trávovými
drnmi. Celý povrch miliera uzavreli
navlhčenou, mazľavou zemou a trávovými drnmi, čím vytvorili nepriedušný obal s otvorom na vrchu miliera a
otvorom pre zapálenie rozkládky. Keď
sa oheň rozhorel, uzavreli otvor na
zapálenie a do nepriedušného plášťa dookola napichali otvory o priemere približne 8 cm, ktoré slúžili na
prívod vzduchu k ohňu a odvetranie
splodín. Milier sa zapaľoval ráno, aby
ho bolo možné cez deň pozorovať. Na
zapálený milier dozeral najskúsenejší
uhliar, pretože táto činnosť si vyžadovala veľké znalosti. Podľa farby dymu,
ktorý signalizoval správnosť horenia,
uhliar reguloval vetracie otvory. Uzatvorený milier nechali štyri až šesť
hodín tlieť. Po uplynutí tohto času
začali upravovať vrchol hromady.
Uhliar odstránil krycí trávový drn,
vyplnil vypálený priestor drobným
drevom a otvor opäť prikryl. Tento
postup opakoval dovtedy, kým sa milier dokonale nezľahol. Milier sa zo
začiatku dopĺňal dvakrát za 24 hodín,
neskôr len raz, prípadne vôbec. Ak na
niektorom mieste hromada prehorela a vyrazil plameň, diera sa musela znova zahádzať zeminou a drnmi.
Celý proces vypálenia uhlia v milieri
v závislosti na tvrdosti dreva trval aj
dva týždne. Mäkšie drevo spracovali v
kratšom čase. Pri pálení musel uhliar
dávať pozor na farbu a vôňu dymu. Ak
sa sivé zafarbenie dymu stávalo jasnejším a striedalo sa s modrou, bol to
signál, že drevo sa premenilo na uhlie.
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Po skončení pálenia všetky otvory na
milieri uzavreli, aby udusili oheň a
milier nechali niekoľko dní chladnúť.
Po vychladnutí miliera odstránili povrchový plášť a vyhrabávali hotové
uhlie. Kvalitné drevné uhlie sa v ruke
ľahko rozlomilo, pričom ruku len minimálne začiernilo, a po rozlomení sa
silne lesklo. Muselo mať zvonivý zvuk
a nesmelo byť popraskané. Výroba
drevného uhlia postupne zanikala v
priebehu 19. storočia, pretože ho pre
potreby hutníctva a aj kováčstva nahradilo čierne a hnedé uhlie, ktoré sa
začalo ťažiť priemyselne vo veľkých
rozmeroch.
Znie to paradoxne, ale práve banský
a hutnícky priemysel zachránil slovenské lesy pred devastáciou, ktorú
spôsobovala výroba drevného uhlia
uhliarskym spôsobom výroby. Drevné uhlie sa vyrába a predáva aj dnes.
Nájdeme ho v ponuke obchodných
reťazcov, dokonca aj na benzínových
pumpách. Ľudia si ho kupujú, aby
mali čím kúriť v záhradných griloch.
Má vynikajúce adsorpčné schopnosti,
a preto sa používa pri výrobe filtrov.
Poznáme ho aj z medicíny ako živočíšne uhlie. Jeho moderná výroba je však
iná. Vyrába sa v špeciálnych nádobách
pri vysokých teplotách suchou destiláciou. Klasické uhliarske remeslo
na Slovensku zaniklo s rodiacim sa
dvadsiatym storočím, v Strečne však
žije pamiatka naň v podobe názvu Uhliska, veľmi obľúbenej strečnianskej
lokality.
-AMZdroj: https://www.tkkbs.sk/
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„Skušovanie mostov na Považskej železnici v roku 1871“
150 rokov od otvorenia prevádzky železničného úseku Žilina – Poprad

P

ešťbudínske vedomosti, ročník IX., číslo 56 zo dňa 14.
júla 1869 píšu: „Strečanský jask (tunel) vo dne v noci,
v piatok i vo sviatok vystrelujú na oboch koncoch a majú
už na oboch stranách asi po 5 siah vykopano. Sú to pri tejto
práci samí Nemci a Taljani, ktorí medzi sebou rozumejú sa,
jako volakedy tí pri väži Babel.“ Obzor, noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život, ročník VIII, číslo 32, vydané v Skalici dňa 15. novembra 1870 oznamujú: „Jask strečňanský mohútne prekopáva sa; mosty v stolici trenčianskej
stavajú sa, i budovy centrálnej stanice pri Vrútkach; iba na
poli nemôžu železniční robotníci, pre ustavičné lejáky, pracovať. — Nastávajúcej zimy bojíme sa z viac príčin, keď trhov nemáme žiadnych, a články živnostné zo dňa na deň
dražejú. V dreve cíti sa tu všeobecný nedostatok, drahé je
veľmi (s dovozom asi 11 zl.), i nenie k dostaniu, bo pre vlhké počasie nemohlo sa pozvážal z hôr.“
Pred 150 rokmi, 8. decembra 1871 slávnostne otvorili
prevádzku železničného úseku Žilina – Poprad, ako súčasti
Košicko-bohumínskej železnice. Strečno s tunelom a mostom predstavovalo jeden z najnáročnejších úsekov stavby.
V súčasnosti Železnice Slovenskej republiky spravujú 2301
mostov v celkovej dĺžke 51 216 metrov. Priemerný vek
mostov je 60 až 100 rokov. Všetky mosty v správe ŽSR spĺňajú prísne kritériá na bezpečnosť a plynulosť železničnej
dopravy. Železničné mosty sú hodnotené len 3 stupňami,
pričom všetky tri znamenajú, že most môže byť prevádzkovaný v rámci bezpečnej a plynulej železničnej dopravy.
Ak most nedosiahne stupeň hodnotenia 1 – 3, nespĺňa tieto
kritériá a železničná doprava na ňom nemôže byť prevádzkovaná. Všetky železničné mosty v správe ŽSR zodpovedajú prísnym technickým aj legislatívnym predpisom na
bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Kontrolujú sa
pravidelne viacnásobnými kontrolami. Kontrolóri na trati
vykonávajú kontrolu raz za týždeň, resp. raz za 10 dní. Ako
prví by mali upozorniť na akýkoľvek zistený nedostatok
či chybu na moste alebo mostnej konštrukcii. Raz za rok
sa vykonáva veľká kontrola mosta a jeho technického stavu. Raz za tri roky sa robia podrobné prehliadky mostov,
revízie. Vykonávajú ich špeciálne a nezávislé čaty odborníkov. Z revízie sa vydáva revízna správa. Každý most, čo
sa týka jeho technického stavu, sa hodnotí známkou 1, 2
alebo 3. Pričom 1 znamená, že most je bez akýchkoľvek
chýb, známka 2 znamená, že most má drobné nedostatky.
Stupeň 3 znamená, že most by mal prejsť celkovou rekonštrukciou a byť zaradený do plánu opráv. Revízna správa
je uložená u správcu mosta. Ak by bol stanovený vyšší stu-

peň ako 3, technický stav nedovoľuje bezpečnú a plynulú
jazdu vlakov a železničná doprava v danom úseku musí
byť okamžite zastavená. V prípade zvláštneho chovania
sa mostných konštrukcií sa robia jednorazové špeciálne
pozorovania, záťažové skúšky, kontrolné rušňové jazdy a
špeciálne prepočty. Pri výstavbe nových, ale aj existujúcich
mostov, sa po vykonaní zaťažkávacej skúšky ponechávajú
zabudované technické meracie segmenty pre možnosť budúceho posúdenia technického stavu mostného objektu
počas doby životnosti, alebo pre kontinuálny zber údajov
z hľadiska statického a dynamického posúdenia mostných
konštrukcií. Diagnostika mostov a mostom podobných
konštrukcií sa vykonáva zásadne na základe výsledkov revíznych správ.
Akým spôsobom sa testoval najstarší strečniansky železničný most pred spustením do prevádzky nám zanechal
správu mesačník Obzor, noviny pre hospodárstvo, remeslo
a domáci život, ročník IX. číslo 35, vydaný v Skalici dňa 15.
decembra 1871 v rubrike „Remeselnícko-technický vestník“: „Skušovanie mostov na považskej železnici. V druhej
polovici novembra odbývalo sa na košicko-považskej železnici technické skušovanie železných jej mostov, o ktorej,
i pre nie-technikov zanímavej práci tento výťah sdelujeme:
Vrchnú správu inžinierskeho výboru viedol pán Augustín,
počet ale mostov, medzi mestami Žilinou a Popradom
skúške podrobených, dosahuje číslo 15. Najvätšie z otáznych mostov sú : ces Váh pri Žiline, pri Strečne a pri Turanoch; potom ces Oravu pri Kralovianoch a ces Belu pri
Hrádku. Najvätší z mostov je pri Turanoch, v dlhosti 500
stôp, s troma otvoreninami; dve krajné majú 152, pros-
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tredná 196 stôp. Mosty u Žiliny a Strečna sú rovnako veľké,
majúc v dlhosti 360 stôp, tiež s troma otvoreninami; most
u Kralovian je 300 stôp dlhý, majúc 4 otvoreniny; konečne
most ces Belú pri Hrádku má dlhosť 280 stôp a tri otvoreniny. Samé skušovanie stalo sa nasledujúcim spôsobom:
Tri velikánske, pre ťarchové vlaky určené rušne (parovozy)
pripäli jeden k druhému, a síce každý s plným zásobníkom,
kočiarom, ktorý je o rušeň pripiatý a veze vodu i potrebné
pálivo je tak že ťarcha týchto 6 kusov dosiahla 3.300 celných centov. Po samom predku tedy celá spomenutá ťarcha
pokojne stála, nad každou otvoreninou mostu rad radom,
za 10 minút; potom ale všetky rušne preľetely ces most s
najvätšou u nás dovolenou rýchlosťou 7 míľ za hodinu. Pri
podobných skúškach pozoruje sa na to, jak veľmi usadne
sa most behom celej skúšky. Miera technicky povoleného
usadnutia je: dva-tisíca čiastka celej otvoreniny mostu. I
vysvetlíme si to nasledujúcim príkladom: Tam hore spomenutý najvätší most u Turian má prostrednú otvoreninu 196
stôp dlhú, alebo (keď každá stopa 12 collov má) 2.352 collov; dva-tisíca tedy čiastka summy 2.252 collov je: máličko
vyšej jednoho colla nesmel sa tedy most viac usadnúť. Zo
všetkých ale skúšok vysvitlo, že usadnutie sa mostov ani
túto dovolenú mieru nedosiahlo, a tak že sú veľmi dobre a
pevne shotovené. Všetky železné čiastky mostov pošly zo
švajčiarskej fabriky Gott & Comp. v meste Výlu (pozn.: Wil,
kantón St. Galen, Švajčiarsko), čo jej tedy ku cti slúži.“
-AM-

26. decembra pozýva Uhlík všetkých záujemcov o zimnú turistiku na Štefanský prechod z Vrútok popod Grúň do Strečna.
Do Vrútok sa presunieme vlakom o 8:46 a potom pôjdeme po
zelenej a červenej značke do Strečna.
Na všetkých účastníkov čaká vianočný punč na Ostredku,
ktorý pripravia členovia Lyžiarskeho oddielu Javorina.
Prechod je poslednou akciou Turistického oddielu Uhlík
Strečno. I napriek pandemickým obmedzeniam uskutočnili
až polovicu z tohtoročného Plánu činnosti.
Všetci očakávame, že budúci rok mal bude oveľa priaznivejší a Uhlík je na to pripravený s pestrou ponukou spoločných výletov i náročnejších prechodov, ktoré potešia telo i
ducha. K tomu, aby sme sa nielen na týchto akciách stretávali, ale boli spokojní a šťastní praje pre rok 2022 Turistický oddiel Uhlík všetkým spoluobčanom, členom a priaznivcom veľa zdravia a splnenie osobných túžob a predsavzatí.
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10. januára 1926 obozretný rušňovodič zabránil
železničnej katastrofe na trati Vrútky - Strečno
Železnica, Strečno a Strečňania patria k sebe. Dala im
chlieb, nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti, previazala ľudské osudy a dodnes rámcuje vzhľad strečnianskej krajiny. V plynutí jeden a pol storočia boli Strečňania svedkami a účastníkmi jej rozvoja, vzostupov a
pádov, šťastných koncov aj tragédií. Denník Slovenský
národ, ročník II, číslo 10 vo štvrtok 14. januára 1926
uverejnil správu so šťastným koncom a až zázračnou
ochranou života dieťaťa, ktorá je hodná uverejnenia vo
vianočnom čase. Veď posúďte sami!
„Málokedy sa vyskytne prípad ako ten, ktorý sa prihodil
dňa 10. januára 1926 ráno o pol 4. hod. na žel. trati Vrútky - Strečno. Z Vrútok odchádzajúci vlak č. 607 uháňal plnou parou smerom k strečnianskému priesmyku, keď zrazu, za tak zvanou „Dubnou” skalou v jednej ostrej zákrute
ostal v nočnej tme stáť, keďže niektorý z cestovateľov zatiahol záchrannú hamovku. V jednom vozni tretej triedy
odohral sa vzrušujúci prípad. Istá Horáková zo Zvolena
cestovala so svojima troma dietkami do Trenčína. Matka
dietok od únavého cestovania usnula. Dietky ostaly bez
dozoru. Keď vlak prechádzal okolo menovanej zákruty,
dietky vybehly z kupé na chodbu. Sedemročná dcérka Marienka otvorila dvere vozňa, ktoré sa pri rýchlej jazde v
zákrute ľahko otvorily. Zatým nasledoval strašný obraz:
Marienku za okamih pohltila príšerná nočná tma. Jeden
z cestovateľov na chodbe spozoroval zmätok dietok, a za
niekoľko okamihov pochopiac situáciu použil záchrannú
hamovku. Vlak ostal stáť! Vlakvedúci personál vlaku a
niekoľko cestovateľov, spolu so zúfalou matkou, úzkostlive začali hľadať malú Marienku. Vo veľkom zmätku
pátrania sprievodcovia vlaku zabudli na predpisy, dľa
ktorých na otvorenej čiare musí byť vlak krytý pred nábehom druhého vlaku. Marienku po 15. minútach našli,
vlastne ona sama cupkala za vlakom smerom k lampášom železničiarov. Skoro neuveriteľne, dieťaťu nestalo
sa nič, okrem nepatrných odrenín na tvári. Matka bola
šťastná, cestujúci uspokojení, avšak nie dlho. Sotva, že
dieťa našli, slyšať bolo rýchle približovanie sa 1.300 tún
ťažkého nákladného vlaku od Vrútok. Totižto, keď osobný vlak z vrútockej stanice odišiel, po 10 min. prestávke
nasledovať ho mal nákladný vlak. Keďže po 10 min. hradlové stanovište nehlásilo prechod osobného vlaku, dopravný úradník vyzval telefonicky hradlového strážnika
Sadeckého a pýtal sa, či už otázny osobný vlak prešiel?
Strážnik, dľa jeho neskoršieho priznania, spal a preto na
dotaz dopravného úradníka Jovanoviča v zmätku prebudenia odpovedal, že vlak už dávno prešiel. Myslel si totižto, že počas prechodu vlaku spal. Dopravník teda vypravil
s dvoma strojmi nákladný vlak. Keď osobníctvo osobného
vlaku a cestujúci hroziace nebezpečie spozorovali, obozretný strojvedúci prvého stroja E. Barč s najväčšou duchaprítomnosťou činil záchranné práce na nákladnom
vlaku a našťastie podarilo sa mu protiparou nákladný
vlak zahamovať a zastaviť asi 30 metrov pred stojacím
osobným vlakom. Týmto obozretným skutkom strojvedúci
Barč zachránil najmenej 150 ľudských životov a odvrátil
ohromnú hmotnú škodu. Jestli Barč nespozoruje včas hroziace nebezpečenstvo, tak nastane strašná žel. katastrofa akej u nás ešte nebolo. Je to zaujímavá hra osudu. Na
jednej strane spiaca unavená matka a spiaci nedbanlivý
strážnik, na druhej strane zas bdiaci ochránca, povedomý
svojej povinnosti a zodpovednosti.“
–AM-
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Anketové ocenenie
All Star v V. lige sk. A pripravil týždenník MY – Žilinské noviny po jesennej časti futbalového ročníka 2021 –
22. A napriek tomu, že naši chlapci sa
umiestnili až na 12. mieste, dosiahli v
tejto ankete, v ktorej hlasovali kluby z
nášho regiónu, veľmi dobré výsledky.
Pripomeňme si však štatistiku nášho
mužstva . Odohrali sme 13 zápasov, z
toho doma 6, vonku 7. V počte strelených gólov sme mali útok na 13. a obranu na 10. mieste. Dosiahli sme len 3
víťazstvá /2 doma, 1 vonku/, 3 remízy
/doma 1, vonku 2/ a 7 prehier/doma
3, vonku 4/. Nazbierali sme teda len
12 bodov /doma 7, vonku 5/, pri
skóre 16:19 /doma 8:9, vonku 8:20/.
Teda aj napriek tejto nelichotivej štatistike sa v ankete, v ktorej v prvom
kole dávali návrhy vlastné kluby, no
v druhom kole už mohli hlasovať len
za hráčov zo súperových klubov a
vyberal sa naj... brankár, obranca, záložník, útočník a tréner, vzišli pre nás
nasledovné výsledky: Nominovaný za
náš klub boli brankár Matej Lajš, obranca Andrej Barošinec, záložník Jakub Beháň, útočník Michal Dolinajec
a tréner Marek Mazák. V konečných
výsledkoch sa stal víťazom obranca
Andrej Barošinec zo ziskom 26 bodov
, ktorý uviedol, že to nečakal, do každého zápasu ide naplno a snaží sa vo
svojich 39 rokoch odovzdať zo seba
maximum, a tak je príkladom pre naLyžiarsky oddiel Javorina srdečne želá krásne prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok. Naše
prípravy na lyžiarsku sezónu vrcholia a pevné veríme, že ak covid situácia dovolí a nasneží, tak sa stretneme
na svahu. V neposlednom rade by
sme Vás chceli pozvať na Štefanský
výstup na Ostredok, aj keď s najväčšou pravdepodobnosťou len formou
okienka, no určite prídeme s niečím
pre Vás. Aj takto si môžete spríjemniť vianočné sviatky turistikou alebo len prechádzkou na Ostredok a
zohriať sa niečím dobrým.

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 14. decmbra 2021 v náklade
700 kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zložení:
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová.
Tlač: Coreta Bytča
Reg. číslo: RP388/2008

šich mladých hráčov.
Aj keď predtým hrával
v útoku, v obrane sa
udomácnil a podáva
zodpovedné a stabilné výkony. Ešte lepšie
umiestnenie mal náš
záložník Jakub Beháň
so ziskom 31 bodov,
ktorý je stálica a vzorový kapitán nášho
mužstva. „ Musím pracovať pre tím dopredu aj dozadu, to mi prináša najväčšie
potešenie z hry. Za domáci klub sa hrá
najlepšie, “ uviedol vo svojom rozhovore a pokračoval: „Hlavnou úlohou
kapitána je byť vodcom a motivovať
ostatných chalanov, aby sa futbalom
zabávali“ ... K tomu nie je čo dodať.
Gratulujeme obom našim hráčom a
prajeme ešte veľa futbalových úspechov.
Štefan Tavač, predseda FK Strečno

Stolný tenis
Všetkým priaznivcom športu v našej
obci sa po dlhšej odmlke prihováram
so správami o dianí v stolnotenisovom klube Strečno. Tak ako aj minulý
rok sme začali hrať súťaže s dvoma
mužstvami. „A“ mužstvo nastúpilo v
6. lige a „B“ mužstvo v 7. lige. Bohužiaľ tak ako aj minulý rok je súťaž
momentálne po odohratí 7. kola pre
pandémiu pozastavená. Minulá sezóna sa ani nedohrala, tak žiadne
mužstvá nepostupovali, ale ani nikto
nevypadol. Táto nepríjemná situácia
má samozrejme aj negatívny vplyv na
tréningový proces. Momentálne sa netrénuje, čo ovplyvňuje celkovú výkonnosť jednotlivých hráčov. Našťastie
sa tieto problémy, ktoré sú aj u iných
mužstiev, až tak neprejavili v našich
výsledkoch, čo dokumentujú priložené tabuľky súťaží. Stále dúfame, že sa
situácia zlepší a bude nám umožnené
túto sezónu aspoň v nejakej podobe
dohrať.		
Ladislav Oberta
Radostné prežitie
vianočných sviatkov a v ďalšom
roku splnenie
túžob a predsavzatí spoluobčanom a
všetkým návštevníkom Strečna prajú
pltníci

Tabuľka súťaže po 7. kole
Oblastný stolnotenisový zväz (OSST) Žilina
6. liga, muži 2021/2022
1. Nededza A
7 7 0 0 88:38 21
2. Višňové B
7 6 0 1 85:41 19
3. Strečno A
7 4 0 3 68:58 15
4. Kotešová A
7 4 0 3 66:60 15
5. Rosina A
7 4 0 3 65:61 15
6. KNM C
6 4 0 2 69:39 14
7. Kotešová IRIS A 7 3 0 4 56:70 13
8. Kys. Lieskovec C 7 3 0 4 64:62 13
9. Radoľa D
6 2 1 3 47:61 11
10. Divina-Lúky B
7 2 0 5 48:78 11
11. Ža Energodata E 7 1 1 5 46:80 10
12. Trnové B
7 0 0 7 36:90 7
Tabuľka súťaže po 7. kole
OSST Žilina - 7. liga, muži 2021/2022
1. Čadca E
6 5 0 1 77:31 16
2. Divina-Lúky C
6 5 0 1 68:40 16
3. TTK Žilina A
7 4 1 2 65:61 16
4. Rosina B
6 4 1 1 61:47 15
5. Strečno B
7 3 2 2 61:65 15
6. Rajec B
7 4 0 3 77:49 15
7. Jasenové A
6 4 0 2 68:40 14
8. Nededza B
7 2 1 4 69:57 12
9. Čierne A
5 3 0 2 47:43 11
10. Ža Energodata F 6 1 1 4 41:67 9
11. Terchová A
7 0 0 7 40:86 7
12. Liet. Lúčka B
6 0 0 6 10:98 6

