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Obecné zastupiteľstvo

22. október bol nielen dňom otvo-
renia cyklotrasy medzi lávkou a kom-
pou, ale tiež príležitosťou na odovzda-
nie Lavičky priateľstva od obce  Horní 
Tošanovice nám - cezhraničnému 
partnerovi Obci Strečno, zhotovenou 
v rámci projektu Tradice nestárnou.

Projekt Tradice nestárnou bol, po-

Dňa 21.9.2022 sa uskutočnilo 26. 
zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta 
obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór 
obce, zapisovateľka Ing. Ivana Tava-
čová, neprítomný: p. Marek Hanuljak, 
Samuel Zajac.

1.Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č. 318/A 
volí overovateľov zápisnice v zložení: 
Peter Oberta, Ing. Július Ilovský. Hla-
sovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, ne-
prítomní-2. 

Uznesením č. 318/B volí členov návr-
hovej komisie v zložení: Beáta Badi-
bangová, Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasova-
nie: 7-0-0-2. 

Uznesením č. 319 schvaľuje program 
26.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-
2. 

2.Kontrola uznesení
Umiestnenie košov na exkrementy – 

úloha splnená
Kosenie tráv pod cintorínom – úloha 

splnená

Oprava cesty pri Donghee, odstráne-
nie zelene pri vjazde na cestu I/18 – 
úloha splnená

Retardér na Hradnej ulici - návrh 3D 
retardéra je zadaný projektantovi

Prekládka telefónnych stĺpov medzi 
mostom a kompou – úloha splnená

Uznesením č. 320 OZ berie na vedo-
mie kontrolu uznesení. Hlasovanie:  
7-0-0-2

3. 8.zmena rozpočtu na rok 2022
8.zmena rozpočtu zahŕňa na strane 

príjmov navýšenie výnosu dane z príj-
mov vo výške 44 784 € poukázaný MF 
SR. Na strane výdajov bola úprava na 
základe zvýšeného jednotkového ko-
eficientu na žiaka pre Inštitút zdravé-
ho vývinu, úpravy z dôvodu dofinan-
covania potrieb pre ZŠ a MŠ Strečno. 
Upravený rozpočet na strane príjmov 
a výdajov je vo výške 3 430 360 €.

Uznesením č. 321 OZ schvaľuje 8. 
zmenu rozpočtu na rok 2022. Hlaso-
vanie: 7-0-0-2. 

Lavička priateľstva 

dobne ako naša cyklotrasa, ukonče-
ný českým partnerom spoločenským 
stretnutím a programom v rámci 
Dožiniek v Horních Tošanoviciach, 
ktorých sa zúčastnili i predstavitelia 
obce a Miestnej jednoty dôchodcov zo 
Strečna 10. septembra.

Pokračovanie na 2. strane »

Vedenie obce Strečno 
v dejinách

Funkcia richtára, v latinských prame-
ňoch označovaného termínmi judex 

(sudca), judex civitatis, prípadne judex 
primarius, existovala už v stredoveku. 
V Uhorsku existovali richtári volení aj 
dediční. Dedičných richtárov nazývali aj 
šoltýsi, škultéti, lokátori či kenézi. Boli 
zakladateľmi alebo sprostredkovateľmi 
osídlenia neobývaných území na Sloven-
sku podľa magdebursko-nemeckého a 
valašského práva na základe písomnej 
zmluvy so zemepánom. Za túto službu im 
mohla byť zemepánom udelená dedičná 
hodnosť richtára, výnimka pri platení 
daní, právo zriadiť si pekáreň, jatku, šus-
terskú (obuvnícku) dielňu, vyhňu, mlyn, 
pivovar, krčmu, pálenicu, právo na rybo-
lov a poľovačku či vlastniť pozemok, na 
ktorom si mohol postaviť dom a poľno-
hospodársku pôdu na obrábanie. Dedič-
ný richtár vystupoval ako predstavený 
celej obce voči zemepánovi a ostatnej 
vrchnosti. Mal právo nižšieho súdnictva. 
Okrem práv mal však i povinnosti, ako 
napríklad odvádzať určité množstvo re-
ziva, platiť určené poplatky, vychovávať 
pre zemepána ošípané, vydržiavať robot-
níka pre potreby zemepána a pod. Šoltýs-
mi v tomto období nazývali aj richtárov 
bez dedičného práva. Dediční richtári sa 
postupom času pretransformovali na ze-
manov (nižšia šľachta), prípadne splynu-
li s poddaným ľudom. V roku 1773 Mária 
Terézia v rámci svojich reforiem zrušila 
dedičné richtárstvo, ale aj valašských 
vojvodov a ich potomkov a tým aj práva 
a úľavy, ktoré im boli v minulosti ude-
lené. Inštitúcia dedičného richtárstva 
bola nevýhodná pre zemepánov, lebo 
nedostávali feudálnu rentu, ktorú šoltýsi 
a ich potomkovia neodvádzali. V ďalšom 
období zastupoval obec každoročne vo-
lený richtár (birov, fojt). Richtár riadil 
vnútorný život obecného spoločenstva, 
rozhodoval o spoločnom hospodárstve, 
zabezpečoval vyberanie poddanských 
dávok cirkvi a zemepánovi či stoličným 
a štátnym úradom, informoval panstvo o 
priebehu vyberania daní. Zo svojej moci 
riešil miestne spory ako sudca. Podľa 
štatútu obce mu patrili aj policajné veci a 
dokonca mohol za drobné krádeže odsú-
diť previnilca do obecného väzenia. Ho-

Pokračovanie na 6. strane »
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Projekt bol vlastne zrkadlovým 
nášmu, ktorý sme zrealizovali v roku 
2019. Sochárskym sympóziom sme 
vtedy nadobudli diela, ktoré zdobia 
náš kultúrny dom – drevorezby Žofie 
Bosniakovej, Svätej rodiny a pltníka. 
Rezbár z Horních Tošanovíc vtedy vy-
tvoril lavičku, ktorá je pred ich obec-
ným úradom.

Tradice nestárnou mali obdobnú 
náplň. Miestni rezbári vytvorili Betle-
hem a lavičku pre MŠ v Horních Toša-
noviciach. Náš prizvaný rezbár – tiež 
tvorca pltníka – Miroslav Mládenek zo 
Žiliny mal za úlohu vytvoriť Lavičku 
priateľstva. 

Dielo z topoľa bolo predstavené 
spolu s ostatnými všetkým, ktorí pri-
šli na bohatý kultúrno- spoločenský 
program na Tošanovické dožinky.

4. Petícia na zníženie poplatkov za 
komunálny odpad

Starosta informoval o doručenej 
petícii občanov Strečna za zníženie 
poplatkov za komunálny odpad pre 
obyvateľov obce vo veku nad 70 ro-
kov na sumu 12 €/osoba. Poplatok 
za miestne komunálne odpady a jeho 
zníženie musí byť určený vo VZN obce 
a akákoľvek zmena jeho výšky či úľav 
musí byť uskutočnená výlučne schvá-
lením OZ a zmenou príslušného VZN 
s platnosťou od 1.1. príslušného roka, 
čo už bude predmetom schválenia po-
slancov nového OZ. Uznesením č. 322 
OZ berie na vedomie obsah petície na 
zníženie poplatkov za KO pre obyvate-
ľov nad 70 rokov. Hlasovanie: 7-0-0-2. 

5. Schválenie udalostí predchá-
dzajúcich rokov zápisom do kroni-
ky

Výpisy najdôležitejších udalostí a 
faktov z obecných novín Strečniansky 
hlásnik za roky 2006 -2021 je potreb-
né ručne prepísať do obecnej kroniky. 
Uznesením č. 323 OZ schvaľuje ručný 
prepis podkladov za roky 2006 -2021 
do obecnej kroniky. Hlasovanie: 7-0-
0-2.

6. Diskusia
Na obec bol dňa 22.8.2022 mailom 

doručený list ohľadne osvetlenia  
Nábrežnej ulice. Starosta informoval, 
že verejné osvetlenie na danej uli-
ci malo byť ako súčasť celej infraš-
truktúry k výstavbe bytoviek v rámci 
územného plánu. Až v roku 2017 obec 

dostala daný pozemok pod cestou 
Nábrežná do vlastníctva a pozem-
ky pod bytovky až v roku 2020. Bola 
podpísaná zmluva na verejné obstará-
vanie bytoviek, ale z dôvodu nárastu 
cien sa muselo VO zrušiť. Bol oslove-
ný projektant Ing. Ľubomír Škrípek 
o navrhnutie provizórneho riešenia. 
Jednalo by sa o cca 7 drevených pod-
perných stĺpov, na ktorých by bolo 
umiestnené dočasné osvetlenie. 

Uznesením č. 324 OZ berie na vedo-
mie informáciu o stave osvetlenia na 
Nábrežnej ulici na vedomie. Hlasova-
nie: 7-0-0-2.

Ing. Andrea Ďurišková - upozorni-
la na obavu p. Kivoňovej z ulice Za zá-
hradami ohľadne osadeného koša na 
psie exkrementy – starosta uviedol, 
že koše sú pravidelne vynášané každý 
pondelok a piatok, kôš je riešený tak, 
aby sa predišlo zápachu.

Mgr. Dušan Ďurčo - upozornil na 
výskyt pohankovca - invázneho druhu 
rastliny, ktorý sa nachádza popri cyk-
lotrase na Kamennom a pri starej ces-
te do Stráňav – je potrebná likvidácia 
postrekom 

Ing. Dana Sokolovská - informova-
la sa o vysadených vyschnutých hlo-
hoch popri ceste do dediny - starosta 
ozrejmil, že bola uznaná reklamácia 
zo strany dodávateľa, dôjde k výsad-
be nových stromov. Uznesením č. 325 
OZ berie na vedomie podnety a pripo-
mienky poslancov. Hlasovanie: 7-0-0-
2.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová 

Obecné zastupiteľstvo
 » Dokončenie z 1. strany

Lavička priateľstva 
 » Dokončenie z 1. strany Starosta Horních Tošanovíc privítal 

iniciatívu miestnych hasičov, ktorí na-
vrhli dopraviť lavičku do Strečna na 
ich aute v termíne otvorenia cyklotra-
sy.

A tak sa program tejto milej slávnos-
ti mohol rozšíriť i o akt odovzdania 
Lavičky priateľstva.

Akt prebehol vo vestibule kultúr-
neho domu, kde je doteraz i lavička 
umiestnená. Aktérmi odovzańia boli 
i v tomto prípade hlavní protagonis-
ti otvárania cyklotrasy – starostovia 
partnerských obcí Dušan Štadáni a 
Petr Martiňák, podpredseda VÚC ŽSK 
Milan Laurenčík a tiež umelecký rez-
bár Miroslav Mládenek.

Foyer  kultúrneho domu teda dopl-
nil ďalší umelecký výtvor a určite pri-
spieva k jeho estetickému vzhľadu. 

/pa/

Vážení spoluobčania, 
touto cestou sa chcem úprimne 

poďakovať všetkým, ktorí prišli 
k volebným urnám a  ktorí ma 
už štvrtýkrát podporili vo funk-
cii starostu obce. Nesmierne si 
vážim Vašu dôveru a verím, že aj 
v tomto období spolu so zvole-
nými poslancami  nájdeme spo-
ločné riešenia pre rozvoj obce a 
lepší život v nej. Aj keď viem, že 
sa nedá vyhovieť všetkým, lebo 
každý človek má iné priority vo 
svojom živote. Napriek tomu sa 
budem snažiť pra-covať tak, aby 
väčšina z Vás našla uspokojenie. 
Už teraz môžem povedať, že mo-
men-tálne prebieha proces verej-
ného obstarávania na lávku cez 
rieku Váh, v príprave je aj proces 
verejného obstarávania  na rozší-
renie kapacity MŠ a je podpísaná 
zmluva na projektovú dokumen-
táciu inžinierskych sietí v lokalite 
Kamenné. Samozrejme, že ďalšie 
výzvy a priority budeme riešiť s 
podporou novozvolených poslan-
cov, ktorým gratulujem k zvoleniu 
do funkcie.

Zároveň chcem úprimne poďa-
kovať aj poslancom z predchá-
dzajúceho volebného obdobia za 
korektnú spoluprácu  a správne 
rozhodnutia, ktoré nebazírovali 
na vzájomnej sympatii so staros-
tom a navzájom, neriešili sa osob-
nostné veci. Možno sme  nemali 
vždy rovnaký názor, ale spoločne 
sme hľadali možnosti, ako rozví-
jať našu peknú obec a posúvať ju 
vpred.   

S úctou 
Dušan Štadáni, starosta obce 

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa touto cestou 

poďakovala všetkým voličom, ktorí 
využili svoje právo, prišli k volebným 
urnám a dali hlas svojmu kandidáto-
vi. Zároveň sa chcem úprimne veľmi 
pekne poďakovať za prejavenú dô-
veru, že ste ma svojimi hlasmi pod-
porili a opätovne zvolili do funkcie 
poslankyne OZ na ďalšie štyri roky. 
Vážim si to a vašu dôveru prijímam s 
pokorou a záväzkom voči vám všet-
kým. Budem sa snažiť vás svojou 
prácou nesklamať. Som presvedče-
ná, že je v záujme všetkých, ktorí sme 
boli zvolení na svoje posty, aby sme 
spoločnými silami opäť posunuli ži-
vot v našej obci dopredu v prospech 
všet-kých obyvateľov našej obce. S 
úctou 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ
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22. 10. sa konal posledný tohtoročný odber krvi, organi-
zovaný miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža. 
Odber vykonávali pracovníci mobilnej Národnej transfúz-
nej jednotky zo Žiliny.

Celú akciu a servis zabezpečovali zástupcovia MS SČK - 
Eva Vojvodová, Zdenka Ondrušová. 

Všetkým  darcom, pracovníkom NTJ a členom miestneho 
spolku patrí úprimná vďaka za humánny čin a bezproblé-
mový priebeh.                  /pa/

Vážení seniori, chcela by som sa 
vám touto cestou prihovoriť. Dňa 
13.10.2022 sme mali schôdzu pri prí-
ležitosti Dňa úcty k starším, kde sme 
oslávili aj našich jubilantov, ktorým 
prajem veľa zdravia a ešte dlhé roky  
medzi nami. 

Veľa sa vás zúčastnilo, čo nasvedčuje, 
že sme stále vitálni a chceme byť ná-
pomocní svojim blízkym. Ostatným,  
ktorí sa nemohli zúčastniť nášho po-
sedenia, prajem skoré uzdravenie a 
dúfam, že sa uvidíme na najbližšom 
posedení. Chcela by som sa poďakovať 
obecnému úradu za vecné darčeky a 
za kultúrne vystúpenie ĽH PARTA, kto-
rá nám  spríjemnila naše posedenie. 

Ľudský život predstavuje veľkú kni-
hu, zložitý jedinečný román. Bezsta-
rostné detstvo, aj keď nemuselo byť 
bohaté a žičlivé, predsa len bolo krás-
ne. To vystriedalo detstvo vašich deti. 
Úzkosť a trápenie z detskej slzičky a v 
srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť 
detskej dlane, v očiach úsmev det-
ských pier. V mysli sa roja spomienky 
na všetko. Predovšetkým na chvíle po-
hody. Minú sa roky. Uprostred starostí 
i radostí. V životnej aktivite človeka. 
Až jedného dňa je tu staroba. 

Tak aj v spomienkach sa nájdu naj-
krajšie prežité roky, ale aj vážne, až 
smutné obdobia. Pripomíname si a bi-
lancujeme s vami, čo ste počas svojho 
života urobili pre svoje deti, rodinu. 
Ceníme si vaše skúsenosti, životné 
múdrosti, vážime si vaše vrásky, vlasy 
postriebrené šedinami, teplo v srdci, 
odovzdanosť dlane. Tešíme sa s vami, 
že ste mali šťastie dožiť sa vyššieho 
veku. Mnohí už stoja na prahu obdo-
bia, v ktorom sa postupne strácajú 
životné sily, fyzické i psychické schop-

Hovorí sa, že keď je človek mladý, má tisíc prianí od živo-
ta. Ale ako pribúdajú rôčky, jedno prianie ostáva stále rov-
naké: zdravie. V septembri sa krásneho životného jubilea 
dožila naša spoluobčianka pani Jaromíra Trhančíková. Spo-
lu s pánom starostom sme pani Trhančíkovej zablahoželali 
a odovzdali darček v mene obce. Oslávenkyni sme popriali 
ešte veľa zdravia, spokojnosti a veľa pekných dní. 

Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Október - mesiac úcty k starším nosti, prichádzajú zdravotné ťažkosti 
a stráca sa životný elán. 

V živote človeka sú chvíle, keď začne 
uvažovať o svojom živote a hodnotiť 
svoju životnú cestu. Na tvári sa strie-
da úsmev so slzami. Veď boli radosti 
a boli aj smútky. Skláňame sa v úcte 
pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi 
pre blaho svojej rodiny, našej obce a 
celej vlasti. A ja vám želám, aby všetky 
dni vášho života boli naplnené zdra-
vím, šťastím, spokojnosťou, aby ste sa 
tešili z každej prežitej a dožitej chvíľ-
ky.
Kamila Gáborová, predsedníčka ZO JDS

Životné jubileum 90 rokov

Odber krvi

Dušan Štadáni
Peter Oberta
Juraj Oberta
Juraj Oberta ml.
Stanislav Púček
Andrej Magál
Juraj Samec
Eva Balcarová

Július Ilovský
Pavla Hrušková
Veronika Rzeszotová
Darina Cesneková
Iveta Ondáková
Zuzana Mihová
Melánia Tarabová
Miroslav Vošček

Zuzana Obertová
Róbert Kán
Adela Valíčková
Katarína Klocáňová
Tomáš Chovan
Darina Bukovinská
Vladimír Bukovinský
Peter Vlček
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Celková účasť na voľbách

1. okrsok 2. okrsok Spolu

Počet obyvateľov k 29. 10. 
2022   2591

Počet oprávnených voličov 
obce Strečno 1075 1069 2144

Účasť na hlasovaní 623 643 1266

 57,95% 60,15% 59,05%
Jeden z voličov nevolil vo voľbách do orgánov samosprá-
vy obce, piati voliči nevolili vo voľbách do orgánov samo-
správneho kraja.

Výsledky  komunálnych volieb 2022 v obci Strečno

1. okrsok 2. okrsok Spolu

Účasť na hlasovaní 622 643 1265

Počet platných hlasovacích 
lístkov pre voľby do obecné-
ho zastupiteľstva

597 627 1224

Počet platných hlasovacích 
lístkov pre voľbu starostu 
obce

606 629 1235

Kandidát - starosta obce Strečno

1. okrsok 2. okrsok Spolu

3. Dušan Štadáni, Bc. 302 363 665

2. Róbert Oberta, Mgr. 191 145 336

4. Štefan Tavač 66 54 120

1. Jaroslav Oberta 47 67 114
  
Kandidát - obecné zastupiteľstvo obce Strečno 

1. okrsok 2. okrsok Spolu

1. Beáta Badibangová 386 399 785

11. Vojtech Oberta 333 333 666

15. Ján Trnovec 294 349 643

4. Marek Hanuljak 252 296 548

2. Mária Beháňová, PhDr. 276 261 537

5. Július Ilovský, Ing. 258 249 507

7. Ivan Melo, 243 249 492

6. Miroslav Kubo, Ing. 241 214 455

13. Iveta Tarabová, Mgr. et 
Mgr. 234 216 450

8. Martin Melo, Ing. 213 236 449

12. Marián Praták 174 192 366

16. Michal Trnovec, Ing. 163 189 352

14. Štefan Tavač 169 164 333

3. Martin Gašper 187 125 312

10. Jaroslav Oberta 103 126 229

9. František Oberta 88 87 175

Výsledky  volieb do VÚC 2022 v obci Strečno

1. okrsok 2. okrsok Spolu

Účasť na hlasovaní 619 642 1261

Počet platných hlasovacích 
lístkov pre voľby do zastupi-
teľstva

542 562 1104

Počet platných hlasovacích 
lístkov pre voľbu predsedu 
samosprávneho kraja

576 595 1171

Kandidát - predseda samosprávneho kraja

1. okrsok 2. okrsok Spolu

5. Erika Jurinová, Ing. 228 252 480

3. Igor Choma, Ing. 192 189 381

4. Igor Janckulík, Bc. 40 50 90

7. Peter Slyško 32 48 80

1. Katarína Boková 32 24 56

10. Daniela Zemanová 16 13 29

6. Marián Murín 11 7 18

9. Miroslav Urban, MUDr. 8 7 15

2. František Drozd 10 3 13

8. Andrea Starinská, Mgr. 7 2 9

Kandidát - zastupiteľstvo samospráv-neho kraja

1. okrsok 2. okrsok Spolu

4. Beáta Badibangová 338 352 690

22. Dušan Ďurčo, Mgr. 335 343 678

65. Ján Loderer, JUDr. 156 168 324

23. Zuzana Ďurčová, Mgr. 137 144 281

85. Juraj Popluhár, MUDr., 
PhD., MBA 86 75 161

72. Jana Melová 80 80 160

35. Ján Hodoň 80 76 156

32. Patrik Groma, Mgr., Ing., 
PhD. 68 75 143

91. Ľubomír Sečkár 69 64 133

93. Pavol Slota, Ing. 62 66 128

42. Rastislav Johanes, MUDr., 
PhD. 70 50 120

60. Milan Laurenčík, Ing. 52 43 95

25. Peter Durmis, MUDr. 54 39 93

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov 
Žilinského samosprávneho kraja 29. októbra 2022 v obci Strečno
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Cyklochodník k hradu Strečno v dĺž-
ke 135 m nadväzuje na vybudovanú 
cyklotrasu od Budatínskeho zámku k 
lávke pre peších ponad rieku Váh. Pro-
jekt kultivuje priestor v najstaršej čas-
ti obce, zodpovedá parkovacím požia-
davkám a umožňuje bezpečný pohyb 
a oddych cykloturistov a peších.

Projekt tiež rieši propagáciu a pub-
licitu nadobudnutého diela a prezen-
táciu miestneho a cezhraničného po-
tenciálu.

Ďalší z europrojektov cezhraničnej 
spolupráce, ktorý obec Strečno re-
alizovala. Nadviazala ním nielen na 
mnohé doteraz úspešne dokončené 
v celom spektre kultúrnych, športo-
vých, verejnoprospešných a turistic-

CYKLOCHODNÍK K HRADU STREČNO

Žiadateľ:  Obec Strečno
Cezhraničný partner: Horní Tošanovice
Termín realizácie: 09. 2021 – 10/2022
Rozpočet malého projektu 35 100,00 eur 
Spolufinancovanie zo zdrojov EU (ERDF) 29 835,00 eur (85%)
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR 3 510,00 eur (10%)
Vlastné zdroje žiadateľa 1 755,00 eur (5%)
Realizátor stavby: OPS Strečno
Celková hodnota diela: 73 773,88 eur
Investičné náklady hradené projektom: 28 000,00 eur
Dofinancovanie z obecného rozpočtu: 45 773,68 eur

kých aktivít, ale tiež na súčasný trend 
rozvoja cyklodopravy.

Aj keď ide o krátky úsek, jeho kul-
tivovanie bude určite prínosom pre 
všeobecný komfort všetkých kategórií 
účastníkov cestnej dopravy a zatrak-
tívnením priestoru medzi mostom a 
kompou.

Investičná časť presahovala mož-
nosti Výzvy (max. 30 tis. eur) a preto 
sa samospráva, vzhľadom na spolo-
čenský význam a verejný záujem, roz-
hodla o dofinancovanie projektu. 

Realizátorom bol miestny Obecný 
podnik služieb, vybraný v rámci tzv. In 
house zákazky. Svojej úlohy sa zhostili 
k úplnej spokojnosti žiadateľa – Obce 
Strečno. Patrí im za to úprimná vďaka 

a opäť potvrdili, že prevádzka s ponu-
kou prác, ktoré ponúkajú a vykonáva-
jú, je v prospech obecných záujmov.

Oficiálnym dňom otvorenia cyklo-
chodníka bol 22. október. K slávnost-
nému aktu docestovali i zástupcovia 
cezhraničného partnera – obce Horní 
Tošanovice. Autobus a plné hasičské 
auto dopravili spolu s čerstvo zvo-
leným staronovým starostom, nám 
už všeobecne a dlhodobo známym, 
Petrom Martiňákom tiež zástupcov 
samosprávy miestnych občianskych 
zložiek a ich rodinných príslušníkov.

Pozvánku na otvorenie prijal tiež 
podpredseda VÚC ŽSK, v gescii kto-
rého je aj tento druh mikroprojektov 
– Milan Laurenčík. Po príhovoroch sa 
všetci predstavitelia – starosta  Streč-
na – Dušan Štadáni, starosta Horních 
Tošanovíc, podpredseda VÚC a riadi-
teľ OPS Strečno Július Ilovský prvý-
krát slávnostne previezli na bicykloch 
novootvoreným 135 metrovým úse-
kom cyklotrasy, ktorý je ďalšou čas-
ťou spojenia Budatínskeho a Streč-
nianskeho hradu.

Ing. Pavol Albrecht
projektový manažér obce Strečno

FOND MALÝCH PROJEKTOV



6. strana 5/2022

vorievalo sa, že farár ľudí straší peklom 
a richtár háreštom. Úlohou richtára bolo 
strážiť obecnú pokladnicu, obecnú pe-
čať a písomnosti. Stará ľudová múdrosť 
hovorí: „Richtár v dedine, cisár v kraji-
ne“, ale iné príslovie kontruje: „Radšej 
sa do zeme zakopať, ako richtárčiť“. Byť 
richtárom nebola ľahká úloha. Na jednej 
strane reprezentoval obyvateľstvo voči 
orgánom štátnej správy, no najmä voči 
zemepánom a na druhej strane bol vy-
konávateľom zemepanskej vôle nad pod-
danými. Dosiahnutie richtárskeho úradu 
sa vo vtedajšej spoločnosti považovalo 
za veľkú česť a zodpovedalo tomu i jeho 
postavenie v rámci dedinskej komunity. 
Richtársky úrad zastávali zväčša vážení a 
majetnejší sedliaci a nezriedka sa vytvo-
rili i rodiny s generáciami richtárov, ktorí 
požívali vysokú úctu. Vonkajším znakom 
tohto úradu bola zvyčajne richtárska 
palica, ktorú volali feruľa alebo kľuka, 
symbol práva a moci. Spôsob voľby obec-
ného richtára ustanovoval deviaty bod 
urbárskej regulácie z roku 1768, ktorý 
hovoril, že panstvo navrhne troch kandi-
dátov na richtára v prítomnosti panské-
ho úradníka, z ktorých si obec slobodne 
jedného zvolí. Ak však takto zvolený rich-
tár nebude zodpovedne vykonávať svoju 
funkciu, panstvo má právo ho odvolať a 
dokonca aj potrestať a potom znova na-
vrhnúť nových kandidátov. Richtár podľa 
tohto urbára nemal byť oslobodený od 
platenia daní. Zákonný článok 9 z roku 
1836 o vnútornom riadení obce potvrdil 
nariadenia urbárskej regulácie v návrhu 
troch spôsobilých kandidátov zo stra-
ny panstva. Voľba sa mala odohrávať na 
mieste, kde sa zvykli ľudia z obce zhro-
mažďovať a podľa predošlých nariadení 
voliť richtára. Richtára volili každý rok 
a hlas mal každý obyvateľ, ktorý vlastnil 
v obci alebo v chotári dom či iný stava-
ný majetok. V prípade, ak by panstvo do 
troch dní neurčilo kandidátov, túto úlohu 
preberal stoličný slúžny. Termín volieb 
na Všechsvätých (1. novembra) zaviedla 
viedenská centrálna regulácia v 18. sto-
ročí a súvisel s uzávierkou kontribučného 
(resp. vojenského) hospodárskeho roka. 
Zúčtovací a volebný termín okolo Vianoc 
a Nového roka sa začal širšie uplatňovať 
až v 2. polovici 19. storočia. Richtár a prí-
sažní pred uplynutím jedného roka ne-
mohli byť odvolaní z funkcie, len ak by si 
vo väčšej miere neplnili svoje povinnosti 
alebo v prípade iných vážnych okolností. 
Pred rokom 1848 po zvolení richtár a prí-
sažní skladali prísahu v kostole pred fará-
rom a po roku 1848 už len pred stoličným 
slúžnym. Prísažní, ktorých nazývali aj bo-

ženíci, boli volení predstavitelia obecnej 
správy, členovia obecnej rady, ktorí spolu 
s richtárom viedli obec. Názov boženík, 
odvodený od „božiť sa“ (prisahať), je zná-
my z mestských kníh (napr. Žilinská mest-
ská kniha z rokov 1378 - 1561) a urbárov 
najmä zo severozápadného a stredného 
Slovenska. Počet prísažných závisel od 
veľkosti obce. Stredoveké právo poznalo 
aj ženskú funkciu prísažnej panej, ktorá 
viedla pôrody, pôrodná asistentka, ľudo-
vo baba (v Strečne babica, babicuľa). 

Prvým písomne doloženým richtárom 
Strečna bol Ján. Píše sa o ňom vo vzácnej 
Žilinskej mestskej knihe. Stál v čele obce 
v roku 1518. Priezviská poddanských ro-
dín v Strečne neboli začiatkom 16. storo-
čia ešte celkom ustálené, tak ho dnes mô-
žeme poznať len v takejto jednoduchej 
forme. Druhým známym richtárom je 
Juraj Kubovič, ktorý bol richtárom v roku 
1662. Mikuláš Mišovjech podľa zmienky 
v daňovej konskripcii Trenčianskej sto-
lice riadil dedinu v roku 1720. Dedinu 
v roku 1755 viedol richtár Michal Mi-
šovjech. Pred zavedením tereziánskeho 
urbára, teda pred rokom 1767, bol rich-
tárom Strečna Ondrej Piovarči. Aj v roku 
1770 bol richtárom Ondrej Piovarči, kto-
rý 30. októbra 1770 spolu s boženíkmi a 
staršími z obce zastupoval osadu Zlatné 
pri obhliadke chotára, kvôli vyjasneniu 
vzájomných vzťahov medzi panstvom 
a poddanými v Strečne a Zlatnom. Or-
gánom štátnej správy bola pre Strečno 
Trenčianska stolica, ktorá plnila aj funk-
ciu odvolacieho súdu. Funkciu boženíkov 
zastávali Juraj Tkáčik, Juraj Kuboviech, 
Štefan Kováčik a Michal Kadaši. Pri úra-
de vtedy pôsobili aj starší (seniores) Ján 
Višňovec, Adam Mišovjech, Michal Pio-
varči, Ján Butka a Juraj Kováč. Terezián-
sky urbár zafixoval voľbu richtára z troch 
kandidátov navrhnutých zemepánom. 
Voľba richtára sa konala za prítomnosti 
úradníka strečnianskeho panstva, ktorý 
do nej mohol zasahovať a zvoleného kan-
didáta dokonca zbaviť úradu. Richtár bol 
síce exponentom panských záujmov, ale 
nebol oslobodený od daní - porcií. Zod-
povedal za poriadok v obci, za vyberanie 
štátnej a stoličnej dane a plnenie urbár-
skych povinností obyvateľov. Zameškané 
platby vymáhala exekúcia. Poddaní však 
mali právo sťažovať sa na neprávosti zo 
strany panstva na stoličnom súde v Tren-
číne. Notára a prísažných obyvatelia slo-
bodne volili spomedzi seba na dedinskej 
schôdzi. Richtár skladal pred uvedením 
do úradu spolu s prísažnými slovenskú 
prísahu, ktorá sa skladala zo šiestich bo-
dov. Zaviazal sa plniť všetky povinnosti 
voči stolici a zemepánovi. Mal dbať na to, 

aby rozličné daňové popisy boli v Strečne 
spravodlivo rozvrhnuté na jednotlivých 
obyvateľov a oznámiť panstvu stavbu 
nových domov, aby neunikli daňovému 
zaťaženiu. Mal spravodlivo vybavovať 
všetky záležitosti, ktoré spadali do jeho 
kompetencie bez ohľadu na príbuzenské 
vzťahy a majetkovú podstatu obyvateľov. 
Spory sa mohli riešiť len v richtárskom 
dome, prípadne na inom určenom mies-
te, „pomimo však vicmenej krčmy“. V prí-
pade, že by sa sporné stránky nedohodli, 
predstupovali spolu s richtárom pred 
panský súd. Richtár sa staral o vdovy a 
siroty v Strečne a všemožne im pomáhal. 
Bol povinný prenasledovať zlodejov a 
osoby porušujúce zákon a odovzdať ich 
panskému súdu. Zabezpečoval verejný 
poriadok v dedine a staral sa o obecný 
majetok. V roku 1826 bol za richtára vy-
volený väčšinou 23 hlasov Ján Vancelik 
Jantoška. V rokoch 1829 – 1830 bol za 
richtára Strečna zvolený Ján Melo. Pred 
rokom 1832 bol richtárom Ján Jantoška. 
V rokoch 1832 – 1833 Juraj Rendár. Funk-
ciu prísažných plnili Juraj Oberta, Ján Jan-
toška, Ján Cigánik a Ján Ilovský. Najviac 
hlasov pri voľbe richtára v roku 1835 
dostal Adam Buchta. Prísažnými boli Ján 
Melo a Ondrej Gašparovič. V roku 1842 
bol richtárom Strečna Ján Sepeš, prísaž-
nými boli Juraj Andel, Adam Buchta, Juraj 
Rendar, Juraj Laščik, Juraj Višňovec, Adam 
Dikoš a Jozef Gombár. Richtár a boženíci 
napriek závislosti na panstve sa snažili 
chrániť záujmy, majetky a život obyva-
teľov Strečna. Po zrušení poddanstva sa 
Strečno dostalo do územnej kompetencie 
Slúžnovského úradu v Žiline. V adminis-
tratívnom členení Trenčianskej župy do-
chádzalo k zmenám. V 60-tych rokoch 19. 
storočia sa žilinský slúžnovský úrad členil 
na 11 notárskych obvodov. Strečno bolo 
zadelené do posledného jedenásteho 

Vedenie obce Strečno v dejinách
 » Dokončenie z 1. strany
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obvodu a patrilo pod Obvodný notársky 
úrad v Bytčici. Uznesenie župného výbo-
ru Trenčianskej župy z 22. januára 1868 
znamenalo začiatok novej éry aj v plnení 
administratívnych povinností obecných 
úradov. Za voľbu richtára v Strečne (ako 
aj inde) zodpovedal slúžny, prípadne jeho 
zástupca, ale istú zodpovednosť mali aj 
prísažní - boženíci. Voľba sa vyhlasovala 
najmenej osem dní pred termínom. Zhro-
maždenie občanov zabezpečoval po or-
ganizačnej stránke župný úradník. Kan-
didátov na richtára odteraz navrhovali 
obyvatelia Strečna a nie vrchnosť. Kandi-
dáti boli zvyčajne traja, ako za feudaliz-
mu. Pri kandidátke sa nesmelo prihliadať 
na náboženstvo alebo pôvod. Každý volič 
musel mať v obci domovské právo. Jed-
nou z podmienok bolo aj riadne platenie 
daní, vek najmenej 20 rokov, ako aj mrav-
ná bezúhonnosť. Prednosť na funkciu 
richtára mal kandidát, ktorý absolvoval 
aspoň základné školské vzdelanie. Nebo-
lo to však podmienkou, najmä ak mu dô-
verovala väčšina obyvateľstva. Voľba sa 
uskutočňovala osobne. Za richtára mohla 
byť vyvolená iba osoba, ktorá dosiahla 
vek najmenej 24 rokov. Nový richtár pre-
vzal obecnú pokladňu a účty z predchá-
dzajúceho roka. Po potvrdení richtára v 
úrade sa z prítomných vyvolili prísažní. 
Zriadený bol aj obecný výbor, ktorý do-
zeral na hospodárenie s obecnými dô-
chodkami. Skladal sa z piatich členov a 
mal povinnosť upozorniť vrchnosť na 
finančné nezrovnalosti. Predstavenstvo 
obce bolo povinné spísať nový inventár 
hnuteľného a nehnuteľného majetku a 
vyznačiť aktívny a pasívny finančný stav. 
Úrad zodpovedal za prenájom obecného 
majetku formou verejnej licitácie. Predaj 
obecného majetku bol zakázaný. Výnim-
ku udeľovala župná vrchnosť. Nová úpra-
va znamenala celkové zlepšenie obecnej 
administratívy a pretrvala dlhé roky. 

Po vzniku Československa v roku 1918 
bola územná samospráva v podstate na-
hradená miestnou štátnou správou, aj 
keď spojenou so samosprávnymi prvka-
mi najmä na úrovni obcí. Obecná samo-
správa sa demokratizovala a obec dostala 
svoj organizačný štatút. Nový richtár, v 
novej republike od roku 1922 už staros-
ta a členovia obecného zastupiteľstva 
museli zložiť sľub vernosti republike a 
sľúbiť, že budú pracovať v záujme štá-
tu a v prospech obyvateľstva. V januári 
1919 Národné zhromaždenia prvej re-
publiky Československej prijalo zákon o 
voľbách: „Řád volení v obcích republiky 
Československé“. Okrem iného sa rozšíril 
okruh osôb, ktoré mohli voliť, na všet-
kých občanov ČR, okrem odsúdených a 
zbavených svojprávnosti. Nie u všetkých 
demokratických politikov sa tento návrh 
stretol s porozumením. Diskutovalo sa 

o tom, či ženy, ktoré boli bez politických 
skúsenosti, nebudú brzdiť demokratic-
ký progres Československa. Obdobne sa 
uvažovalo aj o robotníckej triede. Predsa 
len politická inteligencia vnímala robot-
níkov ako málo vzdelaných na to, aby 
rozhodovali o veciach verejných. Prvo-
republikové voľby boli povinné. Nielen z 
hľadiska povinnosti zúčastniť sa volieb, 
ale aj z hľadiska povinnosti kandidovať 
a prijať funkciu, ak bol niekto navrhnutý 
a bol zvolený. Inými slovami, ak sa ne-
jaká politická strana rozhodla, že práve 
ten či onen bude dobrý starosta, musel 
ísť kandidovať. Odmietnuť mohol len za 
prísnych podmienok. Trest za porušenie 
volebnej povinnosti bol vysoký. Sankcia 
sa pohybovala od 20 korún, až po jeden 
mesiac vo väzbe. To, čomu dnes hovorí-
me volebné moratórium, malo položené 
základy už v prvorepublikových voľbách. 
Volebný zákon zakazoval agitovať vo vo-
lebných miestnostiach. Jeden deň pred 

voľbami a v deň volieb navyše platila 
prohibícia. Slovenské obce boli pre účely 
komunálnych volieb rozdelené do dvoch 
kategórií. Na tie, ktoré mali do tisíc oby-
vateľov, a na tie, ktoré mali viac. V tých 
väčších sa volilo pomerným spôsobom. 
Dá sa povedať, že takmer identicky, ako 
dnes do Národnej rady SR. V obciach do 
tisíc obyvateľov všetky mandáty patrili 
strane, ktorá vo voľbách získala najviac 
hlasov. Možnosť hlasovať za konkrétne 
osoby, ako je tomu dnes, neexistovala. 
Volila sa iba strana. Kandidátne listiny 
boli viazané, teda poradie kandidátov 
určila strana a volič do neho zasahovať 
nemohol. Starostu obce si volilo zastupi-
teľstvo. Volebné obdobie starostu, obec-
ného zastupiteľstva a obecnej rady bolo 
v prvých voľbách na tri roky, v ďalších na 
štyri roky a ďalšie bolo novelou zákona 
zmenené až na šesť rokov. Dôvody zmien 
boli rôzne. Prvé komunálne voľby sa ko-

Prísaha richtára slovenskej dediny

„...Ja prisahám Bohu otcovi, Bohu synovi, Bohu duchu svätému, nerozdielnej Tro-
jici svätej, Preblahoslavenej Panne Márii i všetkým Božím svätým, že ja...za rich-
tára obce...vyvolený, pokiaľ budem v tejto službe zotrvávať, chcem a zaväzujem 
sa všetky jako skrz slávnu stolicu, tak aj skrz slávne panstvo vydané rozkazy pilne 
a spravodlivo vždy vykonať a vyplniť. Nie ináč aj vo všetkých obecných dôchod-
koch, alebo prácach, ktoré na mňa zverené budú, bez všetkého ohľadu na pria-
teľstvo, švagrovstvo, kmotrovstvo, susedstvo, zisk, dary, prosby, nenávisť, a aký-
koľvek iný svetský ohľad a príčiny so všetkou možnou usilovnosťou pokračovať, 
vyše naloženej ale miery a povinnosti v dávkach a obecných ťarchách žiadneho 
obťažiť a ukrivdiť nechcem, áno i na odvrátenie každej od obce škody a neprávos-
ti bedlivo pozorovať a tak v tejto mojej službe, vo všetkých príhodách poslušným, 
usilovným, verným a svedomitým sluhom byť sľubujem. 
Tak mi Pán Boh pomáhaj, Blahoslavená Panna Mária a všetci Boží svätí!“

Pokračovanie na nasledujúcej strane »

1518 richtár Ján
1662 Juraj Kubovič
1720 Mikuláš Mišovjech
1755 Michal Mišovjech
1766 - 1767 Ondrej Piovarči
1770            Ondrej Piovarči
1781 Mikuláš Dikoš
1791 Ján Galo 
1794 Juraj Mišovjech
1812 Ján Tkáčik
1826 Ján Vancelik Jantoška
1829 - 1830 Ján Melo 
1831 Ján Jantoška 
1832 - 1833 Juraj Rendár
1835 Adam Buchta
1842 Ján Sepeš
1844 - 1845 Juraj Oberta
1853 Ján Gombár
1883 - 1885 František Ondák
1895 Juraj Štadáni
1906 Ján Rendár
1913 Ján Melo   

Historický prehľad známych strečnianskych richtárov, predsedov miestnych 
národných výborov a starostov:

1920 - 1930 František Oberta
1930 - 1940 František Kadaši
1940 - 1945 Ondrej Melo
1945 - 1946 Ernest Taraba
1947 - 1948 Štefan Oberta
1949 - 1952 Ján Taraba
1952 - 1954 Matúš Beháň
1954 - 1959 František Piovarči
1959 - 1960 Ernest Taraba
1960 - 1962 Stanislav Urbanský
1962 - 1964 Ondrej Piovarči
1964 - 1971 František Sokolovský
1971 - 1976 Ernest Taraba
1976 - 1990 Ján Kadaši
1990 - 2010 Alfonz Klocáň
2010 -  Dušan Štadáni

Menoslov richtárov je spracovaný z 
rôznych archívnych dokumentov, zo za-
chovaných  potvrdení, z písomností ur-
bárskej a katastrálnej povahy, z matrík, 
kroník, z historickej tlače apod. Zoznam 
nie je úplný.
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nali v roku 1920. Druhé komunálne voľby 
sa konali v roku 1923. Zistilo sa, že vojaci 
majú tendenciu voliť komunistov, tak ich 
pre budúcnosť z volebného práva vylú-
čili. Štvrté komunálne voľby na prelome 
rokov 1931 a 1932 sa odkladali z obavy, 
že by na výsledky mohla mať nepriaznivý 
vplyv prebiehajúca veľká hospodárska 
kríza. Podobne sa odložili aj ďalšie ko-
munálne voľby, ktoré sa konali až o šesť 
rokov. Dôvodom tiež bola hospodárska 
kríza a národnostné napätie.

Po skončení II. svetovej vojny začalo pla-
tiť Nariadenie predsedníctva Slovenskej 
národnej rady o národných výboroch. 
Boli zrušené doterajšie obecné úrady, ob-
vodné notárske úrady a okresné i župné 
úrady. Vznikali miestne, okresné a kraj-
ské národné výbory, ktoré si sami zria-
ďovali sebe podriadený demokratický 

 » Dokončenie z predchádzajúcej strany

Vedenie obce Strečno v dejinách stvá. Na čele obce stojí občanmi volený 
starosta. V meste je to primátor. Obce, 
ako základné územné samosprávne 
funkčné celky, majú právo samy rozhodo-
vať o svojich záležitostiach v súlade s prí-
slušnými zákonmi Slovenskej republiky. 
Ich právo na samosprávu je zakotvené v 
Ústave Slovenskej republiky a podrobnej-
šie vymedzené predovšetkým v zákone o 
obecnom zriadení. Samosprávne celky 
vytvárajú vlastné orgány, prostredníc-
tvom ktorých je výkon samosprávy usku-
točňovaný. Výkon štátnej správy prene-
sený na obec zákonom riadi a kontroluje 
vláda.

Za spracovanie a uchovanie histórie na-
šej samosprávy patrí veľká vďaka vyni-
kajúcemu slovenskému historikovi PhDr. 
Slavkovi Churému (1935 - 2006) a našim 
obetavým obecným kronikárom, pánom 
Jozefovi Ilovskému (1913 - 1983), Fran-
tiškovi Piovarčimu (1923 - 2007) a Pav-
lovi Ďurčovi (1927 - 2017).

-AM-

Opäť sme prežili výnimočné dni, po-
čas ktorých naše kroky častejšie sme-
rovali na cintoríny. Snažili sme sa pre-
javiť lásku a vďačnosť našim  blízkym 
zomrelým nielen tým, že sme   na ich 
hrob položili   veniec, ikebanu, kvety, 
zapálili sviecu, ale predovšetkým tým 
najväčším gestom opravdivej pomoci. 
A tým je modlitba obetovaná za ich 
duše a náš sviatostný život. 

Tie dni boli výnimočné nielen tým, že 
sme sa snažili pomáhať  našim zomre-
lým, ale že sme mysleli viac ako inoke-
dy aj na našu smrť. Presnejšie, že sme 
si kládli otázku, čo je vlastne v živote 
najviac dôležité, ako prežiť svoj život, 
aby raz neskončil nejakým nezmysel-
ným koncom, ale tým najcennejším 
večným víťazstvom. Možno sme mali 
aj úprimnú túžbu po hodnotnejšom 
živote viery. Ale akoby vzápätí túto 
šľachetnú túžbu udusilo veľa otázok, 
na ktoré sme nevedeli nájsť odpoveď. 
Medzi tie otázky patria najmä tieto:

Dá sa  čestne  žiť v dobe, v ktorej je 
toľko hriechu, ale i utrpenia, bolesti? 
V ktorej akoby dokonca neraz platilo, 
že tí, čo sú najväčší hriešnici, sa majú 
najlepšie a sú  najväčší hrdinovia? 
Oplatí sa dobre žiť? Je tu nejaké po-
vzbudenie? Máme ešte nejaké vzory? 

A práve k tomu vás chcem povzbu-
diť. Oplatí sa dobre žiť. Je tu povzbu-
denie. Je ním predovšetkým život 
svätých.  Preto dušičkové obdobie za-
číname nie Spomienkou na všetkých 
zosnulých, ale najskôr Sviatkom všet-
kých svätých. Nemusíme sa báť, že my 

na nich nemáme. To nie sú len tí, kto-
rí boli Cirkvou vyhlásení za svätých, 
ale všetci tí, čo obetavo  prežili svoj 
život viery v túžbe po najcennejšej, a 
to definitívnej  spravodlivosti, ktorou 
je večný život.  Avšak ak chceme mať 
viac  povzbudenia, je potrebné vrátiť 
sa k takým novinám, knihám, príbe-
hom, čo nie sú plytké, ale majú svoju 
duchovnú hodnotu. 

Nedávno ma oslovil v Katolíckych 
novinách príbeh, ktorý verím, že  i 
vás povzbudí.   Nicola Perin bol chla-
pec ako každý iný, zaujímal sa o šport, 
v škole patril k dobrým žiakom, ale i 
kamarátom. Keď v roku 2013 nastúpil 
na strednú školu, všetko nasvedčo-
valo tomu, že má pred sebou žiarivú 
budúcnosť. Zrazu však začal pociťo-
vať veľkú únavu. Nicolovi zistili vážnu 
diagnózu. Správu prijal s veľkou vy-
rovnanosťou. 

K vyšetreniam a terapiám pristupo-
val s veľkou pokorou. Vždy sa usmie-
val. „Bol to on, ktorý povzbudzoval 
nás i lekárov,“  uviedla jeho matka. 
Povedala i to, že našli jeho denník, v 
ktorom sa Nicola Bohu a Panne Márii 
ospravedlňoval, že pokiaľ bol zdravý 
nenašiel si čas na modlitbu  a v cho-
robe často nemal dosť síl pomodliť sa. 
Práve v momentoch, keď sa Nicolovi 
život zmenil od základov, si uvedo-
mil, ako mu choroba pomohla vážiť 
si každý deň. „Sníval som o založení 
si rodiny. Taký je však život - krehký, 
ale vzácny. Každý deň, do ktorého sa 
zobudíme, nie je naším právom, ale 

Žiť pre definitívnu spravodlivosť darom. Milujem svoju rodinu. Vážim 
si všetko, čo pre mňa robia.  Neviem, 
ako dlho budem žiť, takže nechcem 
márniť čas tým, že budem smutný,“ 
napísal vo svojom  denníku. Dva dni 
pred smrťou poprosil otca, aby mu 
pomohol spraviť znak kríža. Bolo to 
posledné gesto, ktoré urobil. 

Zomrel 24. decembra 2015 vo veku 
17 rokov.  Tento príbeh  by nám mal 
pomôcť viac si vážiť život,  krajšie po-
vedané Boží život. Je v ňom veľa sil-
ných viet.

 Vráťme sa k niektorým. Dva dni 
pred smrťou poprosil otca, aby mu 
pomohol spraviť znak kríža. Nevládal, 
ale túžil po prežehnaní. My vládzeme. 
Vážime si to? Konáme každý deň znak 
kríža, prežehnávame sa ráno, keď za-
číname deň, večer, keď končíme deň?

„Neviem, koľko budem žiť, takže 
nechcem márniť čas.“ Ani my nevie-
me, koľko budeme žiť, preto nemárni-
me čas. Mňa v tomto príbehu najviac 
oslovila veta: „Každý deň, do ktorého 
sa zobudíme, nie je naším právom, ale 
Božím darom.“ Myslím, že od toho, 
ako veriaci  človek pochopí tieto slo-
vá, záleží, ako bude  ochotný žiť svoju 
vieru.

Bratia a sestry, hovorí sa, že každé 
obdobie nám  má pomáhať k niečo-
mu krajšiemu v našom živote. Kiež by 
nám aj to vzácne dušičkové obdobie 
pomohlo  prežívať  každý deň  nie ako 
čosi samozrejmé, ale ako  Boží dar, 
lebo len takýto život má zmysel a sku-
točnú krásu a prináša opravdivé po-
žehnanie, ktoré  vám všetkým prajem 
a vyprosujem. Amen 

Mons. Michal Keblušek, farár

aparát. Na miestne národné výbory pre-
šla právomoc obecnej samosprávy i obec-
ných a obvodných notárov, to isté platilo 
aj na úrovni okresov a krajov. Právna 
subjektivita aj majetok prešiel z obcí na 
národné výbory. V národných výboroch 
sa zlúčil výkon štátnej správy a zanikla 
obecná samospráva. Ich pôsobnosť za-
hŕňala právomoc bývalej samosprávy i 
politickej správy. Miestne národné výbo-
ry podliehali okresným národným výbo-
rom. V roku 1954 sa na základe zákona 
č. 14/1954 Zb. o voľbách do národných 
výborov konali prvé priame voľby do 
národných výborov. Prebiehali na podob-
nom princípe ako voľby do Národného 
zhromaždenia v roku 1948. Voličom bola 
teda predložená jediná  spoločná (jednot-
ná) kandidátna listina Národného frontu. 

Od roku 1990 majú obce občanmi vo-
lené obecné a mestá mestské zastupiteľ-
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Mládež z Hajova už dávno vy-
rástla z detských krojov aj z ka-

tegórie detských súťaží. Vstúpili sme 
do kategórie dospelých tanečníkov a 
reagovali na septembrovú výzvu Ná-
rodného osvetového centra zapojiť 
sa do súťaže. Neváhali sme a prihlá-
sili sme sa do celoštátnej postupovej 
prehliadky dospelých folklórnych ko-
lektívov Jazykom tanca 2022. Táto 
súťaž sa zameriava na tanečné spra-
covanie tradičného materiálu v dvoch 
kategóriách. Kategória A – choreogra-
fie a kategória B – scénické spracova-
nie tanečného materiálu, kam sme sa 
prihlásili my. 

Krajské kolo sa konalo 8. 10. 2022 
za Martinom v obci Belá – Dulice, kam 
sme cestovali hneď zrána. Tentokrát 
sme sa predviedli veselým jarmočným 
programom Keď som išla linksunkerda 
šinka vrinka z jarmoku. Je to veselý 
program o dievčatách, ktoré chodie-
vali na Ondrejovský jarmok do Varína 
pešo po zamrznutom Váhu. Program 
ste už mnohí viackrát videli. Každo-
pádne, veľké dievky si to na javisku 
užili. Boli sebavedomé, prirodzené, 
vysmiate a pekne ustrojené. Po pre-
hliadke sme sa ocitli na rozborovom 
seminári s odbornou porotou, ktorá 
bola zostavená z etnológov, choreo-
grafov a choreológov, muzikológov 
a metodikov pre folklór z celého Slo-
venska. Odborná porota hodnotila 
spracovanie tradičného materiálu, 
krojové ustrojenie, spev, tanec, hudbu 
a tradície  obyčajov, teda či je všetko 
s „kostolným poriadkom“. V rámci zú-
častnených kolektívov bol náš Hajov 
síce vekovo najmladší, ale javiskovým 
prejavom najvyspelejší. Umiestnili 
sme sa v striebornom pásme a získali 
sme krásnu špeciálnu cenu poroty za 
presvedčivý dramatický prejav. 

Po skončení súťaže sme sa presunuli 
do KD Strečno, kde sa už chystal ve-
černý program Duša je vždy mladá. 
Krátky čas na jedlo, odpočinok a prí-
pravu na ďalšie veľké javiskové vystú-
penie sa rýchlo minul. Do sály prišli 
diváci zo Strečna, pozvaní hostia, ale 
aj diváci z okolia, čomu sme sa tešili. 
Tento program mal premiéru minulé 
leto v obmedzenom kovidovom reži-
me a dozrieval v nás ďalší rok. Teraz 
to už bolo v plnej paráde aj s hosťom 
KAF Hojana zo Žiliny. Tento veselý 
program o trávení voľného času mla-
dých, ktorí okúsili chuť lásky, trestu, 
tanca a zábavy sa nakoniec vydaril. 
Tešíme sa dobrým ohlasom z vašej 
strany. Sme radi, že ste pri programe 

zabudli na každodenné starosti a ne-
chali dušu pookriať, omladnúť a od-
dýchli si.

Pripravované podujatia OZ Hajov 
v spolupráci s obcou:

V sobotu 26. 11. 2022 poriada OZ 
Hajov Katarínsku ľudovú tanco-
vačku, na ktorú ste srdečne pozvaní. 
Cena lístka ja 15€, pričom sa budeme 
spoločne baviť s  ĽH Hanuliakovci a Dj 
Bukovinským. V cene je fajnový guľáš, 
malé pohostenie a prípitok. Počas ce-
lého večera bude fungovať tradičný 
šenk, v ktorom nájdete niečo pod zub, 
na smäd, aj na odvahu. Nebude chý-
bať ani program, škola tanca, veselé 
zábavné hry a parádna tombola. Vstu-
penky sú v predaji na tel. čísle 0905 
735 352, 0903 893 008 alebo hajov-
strecno@gmail.com Obliecť si môžete 
to, v čom sa cítite príjemne, ľudové 
prvky sú vítané, ale nie povinné. Hlav-
ne si nachystajte dobrú náladu a to-
pánky, čo netlačia.

10. 12. 2022 od 14:00 sa konajú v 

Úspešná jeseň Folklórnej skupiny Hajov a čo nás a vás ešte čaká

areáli KD Strečno Strečanské fajno-
vé vianočné trhy. Príďte nasať vôňu 
Vianoc a podporte miestnych reme-
selníkov. Ak má niekto záujem a chuť 
predať svoje výrobky, kontaktujte nás 
na tel. čísle 0905 735 352. 

Repríza programu Duša je vždy 
mladá sa uskutoční 10. 12. 2022 o 
17:00 v sále KD Strečno. Tento raz po-
zvanie prijal aj vzácny hosť – Ženská 
spevácka skupina Marína zo Zvolena, 
na ktorú sa veľmi tešíme. Vstupenky 
sú v predaji na tel. čísle 0903 893 008. 

Aj vďaka týmto podujatiam a vašej 
účasti bude záver tohto roka naplne-
ný kultúrou, stretnutím s priateľmi a 
spoločnou zábavou. Už sa to po tých 
dvoch rokoch akosi pýta. 

Všetky informácie vám včas po-
núkneme. Sledujte plagáty, webovú 
stránku www.hajov.sk, facebookovu 
stránku Hajovček ze Strečna alebo in-
stagramový profil @fskhajov.

Tešíme sa na vás. 
M. Kučerová, za FSk Hajov

Jeseň je už v plnom prúde, dni sa nám 
pomaly skracujú a večery sú čoraz 
dlhšie, a tým nám zostáva viac času na 
dobrú knižku. V našej knižnici aj na-
ďalej realizujeme projekt Doplnenie 
knižničného fondu v obecnej knižnici. 
Nákup kníh realizujeme aj na základe 
dotazníka Prieskum k nákupu nových 
kníh do obecnej knižnice v Strečne, 
kde si čitatelia sami uviedli, akú lite-
ratúru by si radi prečítali. Knihy zakú-
pené z finančných prostriedkov, ktoré 
boli poskytnuté z Fondu na podporu 
umenia, sú umiestnené osobitne od 
ostatných kníh, aby tak mali čitatelia 

lepší prehľad o najnovšie zakúpených 
tituloch. 

V novembri prídu opäť navštíviť 
našu knižnicu škôlkari z Materskej 
školy v Strečne, pre ktorých bude náv-
števa aj príjemným prekvapením. 

Vážení čitatelia, verím, že aj naďalej 
budete s radosťou navštevovať našu 
knižnicu a dlhé jesenné večery si sprí-
jemnite čítaním kníh z našej knižnice. 
Zároveň nás vždy poteší, ak k nám za-
vítajú aj noví čitatelia.

Veľa príjemných chvíľ pri čítaní pra-
je 

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice
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   Z našej školy

SEPTEMBER
Európsky deň jazykov, Deň eura
16.9. sa všetky triedy aktívne zapojili 

do projektovej výučby pri príležitosti 
Európskeho dňa jazykov (26. septem-
ber) a Európskeho dňa eura (24. sep-
tember). Žiaci so svojimi triednymi 
učiteľmi pozerali krátke videá o euro-
bankovkách a eurominciach, vyrábali 
si vlastné papierové peniaze. Vyhláse-
ná bola aj celoškolská výtvarná súťaž  
„Navrhni slovenskú euromincu“. Za I. 
stupeň zvíťazil návrh Adelky Kubičko-
vej zo 4.A triedy a za II. stupeň to bol 
návrh Tomáška Obertu zo 7. triedy. Ví-
ťazné práce vyberali žiaci.

V rámci projektového dňa sa žiaci 
zoznamovali s krajinami Európskej 
únie, naučili sa niekoľko pozdravov v 
cudzích jazykoch, spoznávali a porov-
návali vlajky štátov EÚ, v niektorých 
triedach si deti priniesli typické jedlá 
rôznych krajín, na ktorých si pochutili. 

Výchovný koncert „Prvá pomoc“
Po dlhšej „neplánovanej“ prestávke 

sa žiaci našej školy mohli zúčastniť na 
úžasnom výchovnom koncerte. Usku-
točnil sa dňa 22. 9. 2022 v kultúrnom 
dome v Strečne. Program uvádzala 
dvojica spevákov zo skupiny AYA – 
Jaro Gažo a Radko Pažej. Hosťom ich 
programu bola pracovníčka tiesňovej 
linky prvej pomoci – teta Maťka. Deti 
sa prostredníctvom prednášky dozve-
deli, ako správne zavolať na tiesňovú 
linku, ako nahlásiť správne a dôležité 
údaje, ale aj ako poskytnúť prvú po-
moc pri záchrane ľudského života ešte 
pred príchodom zdravotníckeho per-
sonálu. Prednáška bola doplnená o ve-
selé, dynamické pesničky s videopro-
jekciou. Na koncerte vládla vynikajúca 
atmosféra. Zabavili sa deti i dospelí. 
Na ich koncerte neboli žiaci našej ško-
ly prvýkrát a opäť nás nesklamali. Te-
šíme sa i nabudúce. (p. Hudecová)

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramot-
nosti:

Moje stretnutie s hlaholikou – 5. roč-
ník

V piatom ročníku sme sa rozprávali 
o Konštantínovi a Metodovi. Vypoču-
li sme si Proglas v staroslovienčine a 
porovnávali sme si reč našich predkov 
so súčasnou rečou. Žiaci si vyskúšali 
aj písať v hlaholike, vysvetlili sme si 
symboly, ktoré pri tvorbe hlaholiky 
používal sám Konštantín.

Tvorba príbehov – 5. ročník
Aj tento školský rok sme sa zapojili 

pre nás už do tradičnej aktivity Zá-
ložka do knihy spája školy. Tentoraz 

témou záložiek je vlastný príbeh. Pia-
taci na zadané témy tvorili veľmi  ori-
ginálne a pútavé príbehy plné fantázie, 
príbehy, v ktorých vyhráva dobro nad 
zlom. Spracovaný príbeh následne 
stvárnili na záložke.

Múdrosti našich predkov – 6. ročník
Medzi prvky ľudovej slovesnosti – 

odkazu našich predkov nepochybne 
patria každodenne používané príslo-
via, porekadlá a pranostiky. Šiestaci si 
zopakovali tie staré známe, ale stretli 
sa aj s málo používanými. Hravou akti-
vitou riešili rébus, ktorého výsledkom 
bolo zostrojiť tvár z prísloví, porekad-
la a pranostík.

Čítanie na pokračovanie – 6.- 8. ročník
Žiaci 6. ročníka dostali prvú časť ne-

dokončenej poviedky, ktorú spracovali 
do čitateľského  denníka. Poviedka zá-
merne končí vo veľmi neočakávanom 
momente, ktorý treba dokončiť, a to 
šiestakov motivuje k prečítaniu ďalšej 
časti.

Po stopách našej hymny s Jankom Ma-
túškom – 7. ročník

Siedmaci z vecného textu zbierali 
informácie týkajúce sa autora sloven-
skej hymny, vybrali niečo z jeho života 

a tvorby, našli aj pár zaujímavostí, ale 
hlavne naučili sa, že autorom našej 
hymny je Janko Matúška.

Štúrova škola – 8. ročník
Keďže nás v ôsmom ročníku čakajú 

štúrovci, zvykneme im v tomto roční-
ku venovať dostatok času a pozornos-
ti. Prispela k tomu aj aktivita s názvom 
Štúrova škola. Žiaci v piatich skupi-
nách spracovávali jedného predstavi-
teľa – štúrovca. Potom jeden vybraný 
člen v skupine osobne toho štúrovca 
predstavil. (p. Trnovcová)

Európska noc výskumníkov
Tohto roku sa naši žiaci 8. ročníka 

mohli zúčastniť festivalu vedy Európ-

Oddýchnutí a plní energie načerpanej počas letných prázdnin sme sa pustili do 
nového školského roku. 

Jesenný zber papiera
Aj v tomto roku sme sa pokúsili uro-

biť niečo pre ochranu prírody a sepa-
rovanie odpadu. Kvôli nepriaznivému 
počasiu sa tohtoročný zber papiera 
natiahol takmer na dva týždne, počas 
ktorých boli ochotní ôsmaci a devia-
taci veľmi nápomocní. Spoločne sme 
odovzdali viac ako 5 ton papiera. Víťa-
zom celoškolskej súťaže bola 7. trieda 
(1 248,7 kg), na druhom mieste bola 
8. trieda (677,1 kg) a krásnu tretiu 
pozíciu obsadila 4.A trieda (537,4 kg). 
Ďakujeme všetkým, ktorých ani uprša-
né počasie neodradilo a zapojili sa do 
zberu papiera.

Kolektív ZŠ SNP Strečno
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ska noc výskumníkov prezenčne. V 
posledný septembrový piatok, 30.9. 
2022, v priestoroch OC Mirage mali 
naši žiaci možnosť navštíviť vedecké 
stánky a prezentácie Žilinskej univer-
zity ako aj iných inovatívnych firiem. 
Program bol bohatý a našich žiakov 
plne oslovil, o čom svedčia ich projek-
tové prezentácie z uvedenej akcie. Už 
sa tešíme, akými inovatívnymi stán-
kami nás prekvapí Európska noc vý-
skumníkov v roku 2023.  

Po jesenných prázdninách sa žiakom 
6. ročníka podarilo dokončiť na hodine 
FYZ model satelitu, ktorý skladali ako 
ďalšiu dodatočnú aktivitu pri príleži-
tosti Európskej noci výskumníkov. Ve-
decký kuriér nám do školy doručil dve 
zásielky: Kozmický strážca a FABLAB. 
Prvá zásielka „Vedecký kuriér - koz-
mický strážca“ bola spracovaná 6. roč-
níkom a žiaci sa v nej dozvedeli, čo je 
to kozmický odpad, ako vzniká a či sa 
dá odstrániť. Druhá zásielka FABLAB 
je ešte v procese spracovania 8. roč-
níkom, v priebehu novembra bude 
ukončená. (p. Smetanková)

OKTÓBER
Technická olympiáda – šk. kolo
V tomto školskom roku prebieha už 

13. ročník technickej olympiády. Naša 
škola sa úspešne zapojila zatiaľ do 
každého školského kola. V kategórii A 
(pre žiakov ôsmeho a deviateho roční-
ka) prebehlo školské kolo 11. 10. a z 
12 účastníkov sme mali 7 úspešných 
riešiteľov. Postúpiť do okresného kola 
však môžu len tí najlepší. V tomto škol-
skom roku sa to podarilo dvom devia-
takom. Na prvom mieste sa umiestnila 
Kristínka Trnovcová a na druhom po-
stupovom mieste skončil Erik Škorvá-
nek. Okresné kolo je plánované na 24. 
11. prezenčnou formou (žiaci absolvu-
jú teoretický test a zhotovujú výrobok 
v dielni podľa technickej dokumentá-
cie). Tak našim žiakom všetci držme 
palce.  (p. Smetanková)

Olympiáda zo slovenského jazyka
Dňa 14.10. 2022 sa našich osem 

ôsmakov a šesť deviatakov zapojilo do 
Olympiády zo slovenského jazyka. Z 
tohto počtu skončili tri ôsmačky Emka 
Obertová, Sonka Sklenková, Sárka Pra-
táková a dve deviatačky Kristínka Tr-
novcová a Nelka Pratáková ako úspeš-
né riešiteľky. Kristínka Trnovcová s 
najvyšším počtom bodov nás bude re-
prezentovať 10.11.2022 na okresnom 
kole.

Bábky v podkroví
Žiaci 5. ročníka sa vybrali 14.10. na 

exkurziu s názvom Bábky v podkroví. 
V Rosenfeldovom paláci nás čakalo 
dobrodružstvo v podkroví. Pani lek-
torka nás rozdelila do 4 skupín, každá 

skupina si nacvičila divadielko s vy-
branými bábkami, jedna skupina pou-
žila marionety, ďalšia maňušky, tretia 
javajky a štvrtá nám zahrala svetelné 
divadlo. Potom sme sa presunuli do 
historickej časti Žiliny a vystúpili sme 
na samotný vrchol Burianovej veže, v 
ktorej sme sa postupne pri zdolávaní 
jednotlivých poschodí dozvedali mno-
ho historických zaujímavostí. (p. Tr-
novcová)

Deň jablka
21.10. mali žiaci na 1. stupni ďal-

ší projektový deň – Deň jablka. Je to 
vzácny deň, lebo práve obyčajne ne-
obyčajné jablko má v sebe veľkú moc. 
Obsahuje široké spektrum vitamínov 
a stopových prvkov. Dá sa spracovávať 
rôznymi spôsobmi a v každom prípa-
de pôsobí na naše telo blahodarne. So 
žiakmi sme na túto tému realizovali 
rozličné aktivity - vedomostné, pohy-
bové, výtvarné. Najviac sme sa poteši-
li, keď sme si naše jabĺčko vychutnali 
a porozprávali sme sa, ako nám dobre 
padne, keď už vieme, čo všetko dobré 
môže v našom tele spôsobiť. Na záver 
sme si zaspievali slovenské ľudové 
piesne, kde sa jabĺčko spomína.  (p. 
Jankovič)

Školský parlament 
V mesiaci október Školský parlament 

organizoval niekoľko obľúbených sú-
ťaží.

Ako prvý sa 12.10.2022 konal obľú-
bený farebný deň. Žiaci aj učitelia sa 
tentoraz obliekli do

krásnej jesennej oranžovej farby. 
Sčítacia komisia Školského parlamen-
tu sa najviac zapotila pri počítaní v 1. 
a 6. triede. Na druhých miestach sa 
umiestnili 3. a 8. trieda. Tretie miesta 
získali 4.B a 9. trieda.

Po úspešnom farebnom dni nasledo-
vala súťaž o najkrajšiu jesennú výzdo-
bu triedy. Žiaci spolu so svojimi učiteľ-
mi zdobili nielen triedy, ale aj spoločné 
priestory. Vyhodnotenie prebiehalo 
21.10.2022. Na prvých miestach sa 
umiestnili 4.B a 8. trieda, druhé mies-
ta získali 4.A a 5. trieda a tretie miesta 
obsadili 1. a 6. trieda.

Pred prázdninami sa konala súťaž 
o najkrajšiu tekvičku. Od 24.10. do 
26.10.2022 mohli žiaci priniesť do 
školy svoju tekvičku. 27.10.2022 pre-
behlo veľmi náročné bodovanie a vy-
hodnotenie súťaže. 76 žiakov prinies-
lo viac ako 80 tekvíc. Zapojili sa žiaci z 
1. – 8. ročníka. Zastúpenie mali vyre-
závané tekvice, maľované, strašidelné, 
veselé, mini a zvieracie.

V tomto roku našu súťaž obohatil aj 
krásny strašidelný dom, ktorý prinie-
sol Paťko Badík z 5.tr. (p. Gilániová)

Lampiónový sprievod

Dňa 26. októbra sme sa my, štvrtáci, 
vybrali v posledný školský deň pred 
jesennými prázdninami na trošku 
strašidelný, ale aj málinko vzrušujúci 
pochod so svetielkami. Počasie vyšlo 
úplne perfektne. Sme veľmi radi, že sa 
s nami na lampiónový sprievod vybra-
lo veľa rodičov, ale aj našich malých 
súrodencov. Obnovili sme tak tradíciu, 
ktorá bola veľmi obľúbená, nielen u 
nás, ale aj u žiakov 9. ročníka, ktorí si 
aj teraz, aj keď po dlhom čase, pripra-
vili pre nás rôzne športové, pohybové, 
ale aj náučné úlohy. Tento rok to bolo 
výnimočné v tom, že mohli konečne 
súťažiť proti sebe dve triedy. Ešte pred 
samotnými súťažami nás po ceste vy-
ľakali divné zvuky, zvláštne búchanie, 
rev z lesa a podobne, no my sme sa ne-
dali a šťastne sme došli až pod hrad na 
Paseku. Po usadení sme sa dozvedeli 
od starších dievčat všetky pokyny a už 
sme stáli proti sebe držiac dlhé lano. V 
tejto disciplíne zvíťazila 4.B. Hneď na 
to sa postavili proti sebe aj najsilnejší 
jednotlivci, no tu bezkonkurenčne vy-
hral Max Bolibruch. V druhej disciplí-
ne, keď museli spolupracovať všetci 
ako jeden tím, pri posúvaní loptičky 
do cieľa zvíťazila pre zmenu 4.A. Roz-
hodla tretia disciplína „sochy“, kde na 
hudbu tancovali všetci a postupne, kto 
pri zastavení pesničky nedokázal spra-
viť zo seba sochu, vypadol. Postup do 
finále a hľadania pokladu si vybojova-
la svojou šikovnosťou 4.A. Chceme sa 
poďakovať našim deviatakom za su-
per program, sladké odmeny a sľubu-
jeme, že aj my o päť rokov pripravíme 
pre našich mladších spolužiakov taký 
super program, ba možno ešte o čosi 
lepší, ako oni pre nás. (Žiaci 4.A a 4.B) 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramot-
nosti:

V mesiaci október sme našu čitateľ-
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skú gramotnosť podporili zaujímavý-
mi aktivitami.

Piataci tvorili príbehy na vybrané 
témy a tie neskôr znázornili na zálož-
ky, ktoré pripravovali pre kamarátov 
zo Základnej školy Lazy pod Makytou. 
Záložky boli vyhotovené rôznymi vý-
tvarnými technikami. Tiež pracovali 
na aktivite pod názvom Pieseň v roz-
právke, kde sa pri tvorbe rozprávky 
inšpirovali ľudovými piesňami.

Aktivita Povedal by som... nadchla 
všetkých od 5. po 8. ročník. Čitateľské 
aktivity idú ruka v ruke aj s aktivita-
mi na podporu kritického myslenia, 
vybrali sme si preto voľné písanie na 
tému Povedal by som…Úlohou detí 
bolo dokončiť začatú vetu a vypro-
dukovať jedinečnú, svoju dokončenú 
vetu. Hotové vety sme si prečítali a vy-
tvorili sme z nich plagát. Vo vetách sa 
objavili náhodné myšlienky, odkazy do 
budúcna, povzbudenia, ale aj vyjadre-
nie pocitov.

Šiestaci, siedmaci a ôsmaci tvorili 
básne na jesennú tému. Naši ôsmaci 
tvorili svoj album spomienok z vlast-
ných fotografií alebo autoportrétov, ku 

ktorým pripojili sebareflexívnu báseň.
Hugo
Školský časopis Hugo vyhlásil v tom-

to šk. roku „Rok rekordov a kuriozít“. 
V mesiaci október a november zhro-
mažďujeme dva rekordy: Súťaž o naj-
väčšiu a najmenšiu záložku do knihy,  
súťaž o najmenšie vypestované jablko. 

(p. Trnovcová)
V rámci čitateľskej gramotnosti sa 

žiaci 9. ročníka na chvíľku stali vyni-
kajúcimi poetmi. Naštartovali svoje 
chuťové, zmyslové bunky, kreativitu a 
pustili sa do tvorenia ódy na jedlo. (p. 
Srnečková). Ich básne nemajú chybu, 
veď sami posúďte.

Óda na kukuričky
Ó, kukuričky sladučké,
chutné, žlté, dobručké.
Zrodili ste sa  v zemi,
z radosti nám kvitnete.
Ó, kukuričky sladučké,
robíte nám chute,
bez slov nás šťastných robíte.
Ó, bez vás neviem, čo by sme robili,
ó, kukuričky báječné. 

(Martin Brandýsky)
Óda na syrové dukátiky

Ó, syrové dukátiky,
ó, chutíte fakt fantasticky.
Rozplývate sa na jazyku
a nezabúdate na kvalitu.
Nie moc slané,
ó, ste také akurátne. 

(Nela Pratáková)
Óda na mandarínku

Ó, mandarínka, 
ty nie si malinká,
v tebe veľa chute,
tak dobrí k nej buďte.
Pomaranč-tvoj sused,
na strome máš bufet.
Niekto už ťa trhá, 
do vrecka ťa vrhá. 

(Michal Oberta)
Óda na nutelu

Ó, nutela veliká,
nechutíš jak paprika.
Čokoládovo chutíš,
zjesť ťa ma nútiš.
Keď niekoho uvidíš,
chute mu hneď urobíš. 

(Marcus Chovanec)

Óda na bábovku
Ó, bábovka plná chutí,
svet bez teba by sa zrútil.
Vôňou veľmi prenikáš,
chuťou veľmi vynikáš.
Ó, bábovku, tú milujem,
keď ju mám, tak hodujem.
Je to dobrý zákusok,
nezostane ani kúsok. 

(Miroslav Jánošík) 
Óda na šišky

Ó, moje šišky milované,
v coop jednote kupované,
ráno pre mňa pripravené,
na poličke položené.
Do obchodu ráno letím,
rýchlo sáčok do rúk schytím,
s nadšením ho otvorím 
a dve z vás doň položím.
Dilema je to veru hrozná,
pre každého, kto vás pozná,
vybrať si tú správnu príchuť,
prial by som si do vás kúsnuť.
Čokoláda, karamel, jahoda,
je to neuveriteľná lahoda,
polevou ste krásne poliate,
cukrovými vločkami 
na povrchu posiate.
Voniate sťa ranná káva,
s vami sa mi ľahko vstáva,
nedokážem sa vás vzdať,
neprestanem vás milovať.

(Filip Oberta)
Óda na sushi

Ó, sushi, v mojom srdci mi búšiš,
niektorým chutíš a niektorým nie.
Keď ochutnám sushi,

ocitnem sa v raji.
Ó, sushi, aké si dobré jedlo,
bez teba niet život.
Keď si ťa dám do úst,
cítim  morský vzduch.
TY si to moje jedlo. 

(Bronislava Honková)
Óda na sushi

Bez ryže a bez ryby, 
to len prázdna riasa!
Ó, sushi, daj nám kúsok seba.
Ó, sushi, len z teba sa mi srdce rozbúši
a môj hlad sa preruší.
Najlepší si s lososom 
a moja mama si vždy šomre pod nosom.
Ó, sushi, moje srdce mi vždy rozbúšiš
a môj hlad vždy narušíš. 

(Miroslava Beháňová)

V závere žiačky V. Benedigová a K. Tr-
novcová zložili krásnu ódu k záveru 
školského roka:

Óda na 9. ročník
V škole sme zažili krásne roky života,
bez školy by bol náš život ničota.
Ó, vždy tu bola sranda,
lebo sme tá správna banda.
Nie vždy sme sa naučili,
no väčšinou sme sa to doučili.
Comenius logo nám problémy robí,
lebo učiteľ nám za chrbtom stojí.
Ó, trieda naša, už sa nám to končí,
už sa tešíme na náš test koncoročný.
Poslednýkrát si sadneme do týchto 
lavíc
a už nikdy nič nevytiahnu z tých 
našich palíc.
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Deti a rodičia sa stretli 10.10.2022 
popoludní na pomocnom futbalovom 
ihrisku na Radinovom, aby spoločne 
vyslali na oblohu takmer  30 šarkanov. 

Deti prišli s nadšením a s radosťou.  
Bolo pekné sledovať ako s rodičmi 
krásne spolupracovali pri rozkladaní 
a príprave letu toho „svojho“ šarkana. 
Ten prvý moment, keď sa vietor šar-
kanov naj-skôr opatrne dotkol a ony 
sa pohli akoby ožili, bol až magický. 
Ale keď sa potom do nich vietor oprel 
mocne, vyleteli do výšky a deti pocítili 
ich silu v rukách. To už bola iná skúš-
ka sily a odvahy.  Vôľa udržať šarkana 
na šnúre bola niekedy väčšia ako sila 
detí.  A práve vtedy, keď ich už šarkan 
poťahoval po tráve a deti bojovali so 
šarkanom na šnúre z posledných síl, 
pomohli oco a mama. 

Aj o tom je púšťanie šarkana. Deti 
nadobúdajú skúsenosti, odhadujú 

svoje sily, možnosti, budujú si vôľu a 
získavajú dôveru vo svoje sily aj v ro-
dičov. Krásne a dôležité popoludnie 
s deťmi, rodičmi a šarkanmi. Počasie 
aj vietor priali ich letu a to množstvo 
krásnych šarkanov ešte viac umocni-
lo tento zážitok. Poďakovanie patrí p. 
učiteľkám, ktoré pripravili pre deti a 
rodičov veselé pohybové súťaže a me-
daily. Rada rodičov pri MŠ v Strečne  
pomohla pri príprave akcie, zabez-
pečila pre deti  sladké balíčky  a pani 
kuchárky teplý čajík. Futbalový klub 
zasa poskytol priestory  a podvečer sa 
skončil spoločnou opekačkou a pose-
dením pri ohníku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným 
deťom a rodičom za účasť aj každú 
pomoc. Odmenou vám, rodičia, je čas 
spoločne strávený s deťmi  a podpora 
vzájomnej dôvery v rodine. 

Ľubica Kučerová, za MŠ Strečno
....,, a prečo bývali páni na hrade,,?...,, 

a prečo Žofia piekla bosniaky chudob-
-ným?,,....,,a ako sa volal jej manžel?,,.....

na takéto a ešte mnoho iných otázok 
sme museli my, pani učiteľky, odpove-
dať deťom po ceste z hradu Strečno, 
ktorý sme navštívili v rámci témy: 
Dominanty Strečna. Ďalšou zastávkou 
bol náš kostolík, v ktorom nás veľmi 
milo privítal p. Mons. Mgr. Keblušek. 
So všetkým deti oboznámil a dokonca 
naučil deti pesničku. Len na skok od 
kostolíka sme sa previezli kompou do 
Nezbudskej Lúčky. Bol to pre deti veľ-
ký zážitok. Ako posledný sme navští-
vili Pomník francúzskych partizánov, 
kde sa deti do-zvedeli, pre koho bol 
postavený, že pomník nie je preliezka, 
ani šmýkačka, a na znak úcty a vďaky 
položili na pomník obrázok vojny a 
mieru,  kytičku poľných kvietkov, kto-
ré sami nazbierali.

 Veríme, že sa nám aj v ďalších týž-
dňoch podarí osobne navštevovať 
známe i neznáme zákutia nášho krás-
neho Strečna.

Ivana Prieložná, za kolektív MŠ

Šarkaniáda v Materskej škole v Strečne

Dominanty Strečna

ÚCTA K STARŠÍM

Mesiac október, ako už všetci vieme, patrí úcte k starším. Veď je dobre známe:
,,Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia, 

    ako pohladenie starého otca, či starej mamy
      a nieto šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami.,,

A preto sme radi, že prijali naše pozvanie do materskej školy a strávili pekné 
chvíle so svojimi vnúčatami. Boli to naozaj chvíle plné lásky, objatí, ale aj dojatí. 
Každý vnúčik či vnučka si spolu s pani učiteľkami pripravili malý darček, ktorý 
venovali svojej starkej, starkému. Potešili ich aj krátkym vystúpením, v ktorom 
ukázali, akí sú šikovní. V neposlednom rade musíme pochváliť aj starých rodi-
čov, ktorí boli veľmi kreatívni a spoločne s vnúčatami vyrobili milé výtvory, ako 
náhrdelníky, zvieratá z gaštanov, jesenné stromy, ale aj rôzne umelecké diela.

A tak im do ďalších rokov želáme pevné zdravie, lásku, spokojnosť a veľa krás-
nych spoločných chvíľ s vašimi vnúčatami.

Mgr. Miroslava Melová, za kolektív MŠ
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Po vydarenom lete a s príchodom jesenných dní sme 
prijali pozvanie hosťovať a doprevádzať detský fol-

klórny súbor Cipovička zo Žiliny a spevácku skupinu Spie-
vanky na podujatí pod názvom ,,Dny Prahy’’ v stovežatej 
Prahe. Muzikanti si pobalili nástroje, čo- to do kufra a vy-
cestovali do hlavného mesta Českej republiky na 3 dni. Po 
prijatí na magistráte mesta, kde nás privítal pán starosta 
Prahy 15 spolu s viceprimátorom mesta Žilina, sme vystú-
penie zvládli na jednotku. Výlet v Prahe sme si užili naplno, 
získali sme opäť množstvo kontaktov a zároveň nabrali za 
hrsť skúseností. Po predstavení sme dostali poďakovanie 
aj od delegátov z Mestského úradu Žilina, ktorí sa nášho vy-
stúpenia zúčastnili. Aj takto sa chceme poďakovať mestu 
Žilina, že do nás vložilo dôveru a mohli sme reprezentovať 
nielen našu obec Strečno, ale aj naše okresné mesto Žilina. 

Mesiac október už tradične patrí úcte k starším, preto sme 
ich aj my chceli aspoň piesňami a hudbou potešiť a vyjadriť 
im patričnú vďaku a úctu. 13.10. sme zavítali do kultúrneho 
domu v Strečne a prekvapili našich dôchodcov. Vystúpenie 
sa im páčilo, veď tlieskali tak hlučne, že ani omnoho mladší 
tak silno nevedia tlieskať. Milí naši dôchodcovia, ďakujeme 
vám, že máme stále komu robiť radosť a úprimne ďakujeme 
za potlesk a slová, ktoré ste nám po predstavení  venovali. 

Aby toho nebolo málo, Ochotnícke divadlo Strečno a Ľu-
dová hudba Parta odohrala jedno predstavenie v Mojši a 
dve predstavenia v sále kultúrneho domu v Strečne pod ná-
zvom Jánošík.

Opäť sme sa nasmiali na výkonoch našich skvelých hercov, 
veru sme mali trochu problém koncentrovať sa a sústrediť 
sa na hranie na nástrojoch. Nakoniec všetko dobre dopadlo 
a nám zostáva len poďakovať sa publiku za podporu a účasť 
na predstavení  Jánošík.

Krajské kultúrne stredisko Žilina nás 16.10.2022 pozvalo 
na Koncert pre otvorené okná Dobšinského sadu. Ľudová 
hudba  Parta a krásna slnečná nedeľa patrila obyvateľom 
sídliska Vlčince. Pre nás opäť nový zážitok - priniesť naše 
vystúpenie z námestia cez otvorené okná bytov až do ich 
obývačiek. Priznáme sa, nevedeli sme, kam sa máme poze-
rať, z každého okna niekto pozoroval a počúval. Po predsta-
vení Ľudovej hudby Parta sa ešte muzikanti našej ľudovej 
hudby zhostili úlohy doprevádzať spevácku skupinu Spie-
vanky počas ich vystúpenia.

Sami tomu neveríme, koľko sme toho za tak krátku dobu 
stihli a kde všade sme boli. Veru, každý z nás má veľa iných 
povinností, či už je študent, rodič, zamestnanec a nie vždy 
je  ľahké skĺbiť nácviky a vystúpenia. Ale verte nám, ak to 
človek robí pre radosť a vidí a cíti podporu publika, čas si 
vždy vie nájsť. Ja osobne chcem poďakovať všetkým čle-
nom Ľudovej hudby Parta za množstvo hodín strávených 
pri nácvikoch, že stojíme jeden pri druhom, vieme sa podr-
žať a jeden druhému pomôcť. 

Dovoľte mi, milí občania, pozvať vás na Vianočný koncert 
Ľudovej hudby Parta, ktorý sa bude konať 17.12.2022 v 
sále kultúrneho domu v Strečne pri príležitosti 5. výročia 
založenia Ľudovej hudby Parta zo Strečna. Je to len 5 rokov, 
čo Parta existuje, v porovnaní s inými zložkami zo Strečna 
sme len v plienkach a možno aj preto vás prosíme o podpo-
ru. Učíme sa, zdokonaľujeme a rastieme. Tešíme sa na vašu 
účasť a potlesk.

Na záver mi dovoľte poďakovať redakcii Strečnianskeho 
hlásnika za priestor a možnosť sa prezentovať a aj takto 
vám dať vedieť, ako napredujeme.

Za Ľudovú hudbu Parta Marián Praták

Ľudová hudba Parta v Prahe… 

Vystupenie pre dôchodcov v Strečne

Vysutúpenie v Prahe

Prijatie na magistráte mesta Praha 15

Dobšinského sad Vlčince

Divadelná hra Jánošík v Mojši
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V septembri sa už po dvadsiatykrát 
zúčastnil Futbalový klub slovenských 
železničiarov (FKSŽ) medzinárodného 
turnaja Challenge Mastronardi, ktoré-
ho pravidelnými účastníkmi sú tímy z 
viacerých európskych krajín. Jubilejný 
ročník bol o to výnimočnejší, že ho 
FKSŽ organizoval doma na Slovensku. 
Podujatie za roky svojej existencie 
prerástlo rámec bežného športového 
zápolenia a získalo status neformálne-
ho priateľského stretnutia. Tento rok 
nad ním prevzal záštitu generálny ria-
diteľ ŽSR Miloslav Havrila a osobne sa 
ho zúčastnil námestník GR pre ľudské 
zdroje Pavol Komarňanský a riaditeľ-
ka odboru komunikácie Ria Feik Ach-
bergerová.

Už od štvrtka sa v Stredisku inter-
nátnej prípravy Strečno schádzali zá-
stupcovia železničných spoločností z 
Anglicka, Francúzska, Belgicka, Švaj-
čiarska, Rakúska a Českej republiky.

Piatok na tomto podujatí už tradične 
patrí sprievodnému programu, kde sa 
hostiteľská krajina snaží predstaviť a 
ukázať niečo zo svojho kultúrneho či 
prírodného bohatstva. Keďže účastní-
kov spája v prvom rade železnica, stala 
sa súčasťou programu jazda parným 
vlakom, ktorú zabezpečil Spolok Vý-
hrevne Vrútky v spolupráci so Želez-
ničným múzeom. Trasa viedla z Vrú-
tok do historického mesta Kremnica 
a späť. V Kremnici si naši zahraniční 
priatelia mohli pozrieť historické cen-
trum, vypočuť prednášku o dejinách 
mesta na mestskom hrade a nazrieť 
do banského podzemia v štôlni Andrej.

Večer sa v zasadačke SIP Strečno 
uskutočnil míting vedúcich delegácií, 
kde sa vyžrebovali skupiny a zápasy 
futbalového turnaja. Popri šiestich 
zahraničných tímoch boli prítomní aj 
zástupcovia dvoch slovenských – Ge-

nerálneho riaditeľstva ŽSR a FKSŽ.
V sobotu sa od rána pozornosť sú-

stredila na miestny futbalový štadión 
v Strečne. Turnaj otvoril v mene vede-
nia Železníc Slovenskej republiky ria-
diteľ ÚIVP Peter Blaho, ktorý zaželal 
prítomným hodnotný športový záži-
tok a príjemne strávený deň. 

Turnaj prebiehal v dvoch skupinách. 
V skupine A si tím Slovenska 1 (FKSŽ) 
postupne poradil s Belgickom (10:1), 
Švajčiarskom (3:1) a Francúzskom 
(2:1). V skupine B si dobre počínalo aj 
Slovensko 2 (GR ŽSR), ktoré vyhralo 
s Rakúskom (3:2), prehralo s Českom 
(0:4) a vyhralo s Anglickom (6:1). Slo-
venské semifinále zvládli lepšie hráči 
FKSŽ, ktorí nad GR vyhrali 3:0. V na-
pínavom zápase o tretie miesto uspelo 
GR nad Francúzskom až po jedenást-
kovom rozstrele. Dramatické bolo aj 
finále, ktoré vyhrala Česká republika 
nad FKSŽ tesne 2:1 a úspešne tak ob-
hájila minuloročné prvenstvo.

Po turnaji sa v kongresovej sále SIP 
Strečno uskutočnil slávnostný galave-
čer s vyhlásením výsledkov. GR ŽSR 
okrem pohára za tretie miesto získalo 

CHALLENGE MASTRONARDI 2022

zásluhou Samuela Buchtu aj ocenenie 
pre najlepšieho brankára. Putovná 
zástava bola odovzdaná prostredníc-
tvom prezidenta Challenge Mastro-
nardi nasledujúcemu usporiadateľovi, 
ktorým je pre rok 2023 Taliansko.

Veľmi nás teší, že pri organizovaní 
a vytváraní zázemia pre tak význam-
nú medzinárodnú akciu sme boli ná-
pomocní aj my. Stredisko internátnej 
prípravy bolo zaplnené do posledného 
miesta. Počas pobytu hostí sme pre 
nich zabezpečovali celodennú stravu, 
ubytovanie a v neposlednom rade naši 
pracovníci organizátorom pomáhali 
aj mimo strediska, pri organizovaní 
doplnkových aktivít, alebo hladkého 
priebehu turnaja. Po ukončení celého 
podujatia nám organizátori vyjadrili 
úprimné poďakovanie, kde nezabud-
li spomenúť aj výbornú spoluprácu s 
predstaviteľmi miestneho futbalové-
ho klubu a tiež aj so zástupcami obce, 
na čele s pánom starostom. Veríme, že 
naším pričinením sme prispeli k po-
zitívnej propagácii obce Strečno, kde 
dlhodobo pôsobíme a na vzájomnej 
spolupráci nám veľmi záleží.

Jozef Diky, vedúci Strediska internátnej 
prípravy v Strečne
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 8. novembra 2022 v náklade 
720 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: Coreta Bytča
Reg. číslo: RP388/2008

Od 7. augusta, keď začali prvé maj-
strovské futbalové stretnutia, sa mi-
nulý týždeň zastavil futbalový čas a 
my môžeme vyhodnotiť toto obdobie 
z pohľadu našich zástupcov. 

Začnime našimi najmladšími – prí-
pravkármi. Počas jesene odohrali 5 
turnajov. Najskôr to bolo v Tepličke, 
potom v Rosine, o týždeň vo Višňo-
vom, potom v susedných Stráňavách, 
no a turnaje sme zavŕšili 22.10.2022 
doma v Strečne. Naši starší, mladší i 
najmladší prípravkári  pod vedením 
Janka Trnovca a Ľuba Mojského dosa-
hovali veľmi dobré výsledky, ktoré sa 
v konečnej fáze nikde nepočítajú, no 
deti sa radovali z každého víťazstva. 
Bola radosť vidieť na ihrisku skoro 
stovku detí , ktoré podporovali rodičia, 
no v mnohých prípadoch i starí rodičia 
a priaznivci futbalu. Vyrastá dobrá ge-
nerácia pre budúcnosť nášho futbalu. 
Ďakujeme všetkým rodičom i sponzo-
rom za prežitie krásneho sobotného 
dňa na našom ihrisku.  Deti ukázali bo-
jovnosť, nasadenie, techniku, ťah na 
bránu i pekné góly, ale i pekné zákroky 
brankárov i obrany, no a v neposled-
nom rade úprimnú radosť z víťazstva  
pri každom góle.  Už teraz sa tešíme na 
ďalšie turnaje v jarnej časti. 

Naši žiaci majú za sebou celkom vy-
darenú časť MFS. V tabuľke obsadili 
5.miesto , keď 6 zápasov vyhrali, 2 re-
mizovali a 5 prehrali. Získali 20 bodov 
so skóre 42:30 . Najlepším strelcom 
bol Alex Dugovič s 9 gólmi, nasledujú 
Michal Taraba - 8 , Nikolas Oberta -7, 
Andrej Kazimír a Adam Sokolovský - 6, 
Ľudo Bukovinský a Rado Beleš -2 a Ja-
kub Králik a Michal Kučerík po 1 góle. 
Najvyššie víťazstvo dosiahli v 11.kole, 
keď doma porazili Rašov 10:1. Vďaka 
patrí trénerovi Vojtovi Obertovi , ktorý 
sa príkladne stará o výchovu i športo-
vý rast tejto kategórie. 

Podobne vydarenú jeseň  majú za 
sebou i naši dorastenci. Tréner Ľubo 
Belko priniesol od leta do mužstva po-
trebné oživenie, stmelenie kolektívu, 
disciplínu i radosť z futbalu. Zabudo-

val do mužstva i viacerých žiakov a 
hra sa zlepšila. V tabuľke skončili na 
4. mieste s 28 bodmi a skóre 44:18. 
Máme v tíme druhého najlepšieho 
strelca v súťaži - Matúša Belku, ktorý 
zaťažil súperov 17 gólmi. O ostatné sa 
postarali : Michal Janus- 8, Timo Ku-
ric-7, Denis Židek -3, Boris Oberta-2 
a Michal Cvacho, Sebo Bačár a Paťo 
Košša po 1 góle.  Gól si dal súper sám 
/Radoľa/ a jeden zápas skončil kontu-
mačne , keď Belá na stretnutie nepri-
cestovala. Najvyššie víťazstvo dosiahli 
v 10.kole, keď doma porazili Skalité 
9:0. Vyrastajú tu ďalší  adepti do našej 
seniorskej kategórie, v ktorej už účin-
kujú viacerí hráči.

A to už prechádzame na našich do-
spelých hráčov. S účinkovaním v VI. 
lige jesennej časti nemôžeme byť 
spokojní . Vo vyrovnanej tabuľke sme 
obsadili 9.miesto, získali sme len 15 
bodov, ktoré nás opäť zaraďujú do 
boja o záchranu. Strelili sme len 17 
gólov, o ktoré sa podelili : Jakub Beháň 
-7, Tibor Kašjak -5 a po jednom Boris 
Oberta, Marek Kocian, Denis Tkáčik, 
Andrej Barošinec a Andrej Kurucár. 
Tento počet je tretí najhorší v súťa-
ži. Najlepší výsledok sme dosiahli v 
10.kole doma s posledným Vadičovom 
/6:2/. Zahanbujúce prehry boli doma 
s Bánovou/1:2/, Višňovým /1:5/, vo 
Varíne /2:0/ a v Bytči/5:1/, športové 
šťastie nám chýbalo v Starej Bystrici i 
v Bitarovej.  Počas jesene sa v mužstve 
objavilo až neuveriteľných 26 hráčov. 
Niektorí odohrali len jeden zápas a 
viacerí len striedali. Je potešiteľné, že 
v mužstve sa už udomácnili hráči z do-
rastu. Ba dokonca v 6.kole v Radôstke  
hrali až štyria vo veku : Boris Oberta 
18r. a 41 dní, Michal Janus 17r. a 31 
dní, Michal Cvacho 17r. a107 dní a De-
nis Židek 17r. a 10 dní.  I oni sa pričinili 
o dôležitú remízu 1:1. Toto je správ-
na výchova novej generácie. Aj keď 
skladba mužstva je na pohľad ideálna 
– sú tam mladí , stredná vrstva, starší 
hráči a doplňujú ich i traja cudzí hráči, 
neodzrkadľuje sa to vo výsledkoch a 
získaných bodoch. Po 9.kole pre zdra-
votné problémy ukončil svoje pôsobe-
nie tréner Klimík a úlohu prevzal Ja-
kub Beháň. Začala sa zimná prestávka, 
v ktorej máme čas toto všetko zhodno-
tiť a nájsť východisko do začiatku zim-
nej prípravy a následne do odvetných 
jarných zápasov našej súťaže. 

Opäť chcem v závere poďakovať 
všetkým, ktorí nám akokoľvek pomá-
hajú pri organizovaní majstrovských 
zápasov, tréningového procesu, prí-

prave ihriska a trávnika, materiálnom 
a finančnom zabezpečení nášho klu-
bu. Futbal si zaslúži väčšiu podporu zo 
strany samosprávy, veď skoro deväť 
mesiacov v roku  3x v týždni zamest-
náva  viac ako stovku hráčov od tých 
najmenších až po dospelých .  Ďaku-
jem vám...

Všetky podrobné výsledky, program, 
tabuľky i štatistiky, nájdete na web. 
stránke: futbalnet.sk-sutaze-ssfz - VI.li-
ga resp. mládež a vybrať typ súťaže...

Štefan Tavač, predseda FK Strečno

Jesenná časť  ročníka 2022 - 23 je za nami


