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Činnosť občianskych spoločenstiev
Škola, kultúra, šport
Oznamy, pozvánky, postrehy

V ážení spoluobčania,
spoluob ania,
dovoľte
ase,
dovo te nám v tom to vianočnom
viano nom čase,
pozdvihnúť
aše.
pozdvihnú na V aše zdravie vínka plné čaše.
N ech
e ch láska, zdravie, šťastie
š astie a rodinná pohoda
do každého príbytku v hojnosti zavíta.
N a stole ryby a iné dobroty,
dnes príde i láska, vykročte
vykro te jej oproti,
nepokazte nikom u ten večer
ve er vianočný
viano ný,
ný ,
veď
ve patrí každém u – je predsa sviatočný.
sviato ný.
V eselé V ianoce a všetko najlepšie v roku 2009 želá
Ing. V ladim ír Sadloň, starosta obce.

Z udalostí v našej obci:
/od posledného vydania novín/
*****************************
*** 28.06.2008 ***

Letecký deň
*** 05.07.2008 ***

Nočná požiarna súťaž O pohár
starostu obce

Spŕchlo lístie, zim ný vietor zadul nám až do tváre. Prvé vločky pani Z im a
spúšťa deťom do dlane. Chlad vtieravo sa tlačí, tisne do dverí. To je neklam ný
dôkaz o tom , že prichádza čas, ktorý otvára M artin na bielom koni –
– predvianočné obdobie.
Po m alých dúškoch nasávam e radostnú atm osféru predvianočného
a adventného obdobia. Prežívajúc sviatočné chvíle si viac uvedom ujem e, čo
znam ená pocit súdržnosti, spolupatričnosti, čo pre každého z nás znam ená
blízkosť druhého človeka, m äkkosť jeho pohľadu, ochraňujúca náruč a pocit
bezpečia.
Z astavm e sa v každodennom zhone a vním ajm e intenzívnejšie krásne čaro
týchto dní. U silujm e sa vyčariť sviatočný deň i z obyčajných dní.
V ianoce sú vždy sviatkom pokoja a m ieru, trblietajúcim sa svetlom v očiach
obdarovaných detí, zm esou všakovakých vôní a teplom rodinného krbu. Sú
nielen sviatkam i oddychu v kruhu rodiny. Je to čas, kedy by sm e si m ali
spom enúť na svojich blízkych, znám ych, ba i celkom neznám ych. A ak je to
m ožné, nejako im i pom ôcť. Sú to chvíle, ktoré nám vyčaria úsm ev na tvári
a hrejivý pocit v srdci.

*** 19.07.2008 ***

Volejbalový turnaj „Smeč cup“
*** 27.07.2008 ***

80 rokov futbalu
v Dolnom Hričove
*** 29.08.2008 ***

IV. ročník slávností
HRIČOVSKÉ PASTORÁLE
*** 30.08.2008 ***

Oslava 800. výročia
prvej písomnej zmienky
o obci Dolný Hričov
*** 23.10.2008 ***

Posedenie s najstaršími občanmi
*** 27.11.2008 ***

Uvítanie detí do života
*** 05.12.2008 ***

Stretnutie detí s Mikulášom
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MATRIKA INFORMUJE
Naši noví občiankovia
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

A ndrej B ielik
D aniel U hlárik
R om ana D rgová
M ichal Čillík
K ristína K ubalová
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Manželstvo uzatvorili

M iroslav H vorečný
vore ný a M arta Brodňanová
Brod anová
A ndrej Ševčík
Šev ík a E m ília G ašpercová
M arián M ichalovič
ichalovi a A driána Lehocká
A drián Bukovec a Terézia Z elníková
M artin Puchoň
Pucho a Jana Pekaríková
M aroš Ďurajka
urajka a Silvia N ovisedláková
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
╬ ╬ ╬
╬ Navždy nás opustili
Mária Valková
(* 04.09.1928 † 18.06.2008)
Róbert Škvarenina
(* 17.04.1967 † 19.07.2008)
Karolína Rovňaníková
(* 04.05.1930 † 07.08.2008)
Ľubica Hofericová
(* 13.04.1954 † 12.08.2008)
Ladislav Vojtek
(* 19.05.1947 † 08.09.2008)
Albína Ševčíková
(* 07.03.1916 † 18.09.2008)
Anna Martinková
(* 28.02.1936 † 27.09.2008)
Mária Zúberová
(* 22.08.1950 † 01.10.2008)
Marta Dobroňová
(* 07.04.1933 † 19.10.2008)
Jozef Vančík
(* 20.01.1941 † 25.10.2008)
Pavol Vaško
(* 17.06.1951 † 14.11.2008)
Eva Matúšková
(* 27.08.1908 † 25.11.2008)

ČESŤ ICH PAMIATKE !
╬ ╬ ╬

N aši jubilanti
♣ 50 – roční ♣

01.06.1958
31.07.1958
24.08.1958
21.09.1958
26.09.1958
02.10.1958
20.10.1958
11.11.1958
27.11.1958
02.12.1958
04.12.1958

Elena Suchomelová
Peter Zúber
Roman Bienik
Marta Novisedláková
Emília Puchoňová
Peter Turek
Ľubomír Tkáč
Emília Zadubanová
Peter Imríšek
Mária Bandúrová
Jarmila Kalányová

♣ 60 – roční ♣

02.06.1948
10.07.1948
12.07.1948
22.07.1948
15.10.1948
19.10.1948
30.11.1948
08.12.1948
19.12.1948
31.12.1948

Marta Kratochvílová
Anna Dobroňová
František Pastierik
Mária Ševčíková
Peter Uhlárik
Vendelín Strieblik
Štefan Puchoň
Anton Mihálek
Emília Dankovčíková
Eva Škvaridlová

♣ 70 – roční ♣

╬

10.06.1938
28.06.1938
07.08.1938
30.10.1938
30.10.1938
05.11.1938

Anna Marčišová
Ľudmila Lasičková
Milan Puchoň
Ľudovít Chlivenyi
Jarmila Mitášová
Pavol Ševčík

♣ 80 – roční ♣

04.06.1928
10.06.1928
04.11.1928
21.11.1928
25.11.1928
08.12.1928

Mária Randíková
Emília Sládková
Štefánia Chlebúchová
Mária Mihálková
Antónia Smolková
Irena Blašková

♣ 91 – roční ♣

06.11.1917 Veronika Sládková

♣ 92 – roční ♣

18.11.1916 Eduard Kicoš

♣ 93 – roční ♣

24.10.1915 Darina Babušíková

Srdečne
Srde ne blahoželám e !
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*** Z diania v našej obci ***
29.08.2008 HRIČOVSKÉ PASTORÁLE
Hričovské pastorále nám pripomenuli chuť žinčice, syra a halušiek v našej obci 29. augusta. Za zvukov fujár
a plieskajúcich bičov sa v našej obci predstavili folklórne súbory s ľudovými piesňami a tancami, umelci, strihači
oviec, výrobcovia pochúťok z ovčieho mlieka a mnoho ďalších. Šikovná partia strihačov oviec prišla tento rok až
z Poľska. Nezabudlo sa ani na deti, ktoré sa povozili v obľúbenom pony exprese, na koňoch a do sýtosti sa
vyskákali na nafukovacích atrakciách. Samozrejmosťou bol kolotoč. Ako vždy aj tento rok boli veľkým lákadlom
obľúbené bryndzové halušky. Uvarilo sa ich a zjedlo asi 1000 porcií. No nechýbal ani výborný guláš či iné dobroty.
A na záver mnohých z nás potešila bohatá tombola a tanečná zábava.

27.10.2008 - ÚCTA K NAJSTARŠÍM
Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len
tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími
farbami –zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju
obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy. Tak nejako sa i človeku míňa
rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie a
spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň.
V spomienkach sa nájdu
najkrajšie prežité roky, ale aj vážne obdobia.
S radosťou a s veľkou láskou sme pre našich najstarších pripravili dňa
27.októbra posedenie spojené so slávnostným obedom. Deti z MŠ a žiaci ZŠ
starých rodičov potešili kultúrnym programom Tento rok starosta obce
privítal 114 občanov 70-ročných a starších a poďakoval sa im za lásku a trpezlivosť, ktorou nás odmalička
obdarúvajú, a odovzdal nákupnú poukážku v hodnote 100,- Sk. Naši najstarší si na záver zaspievali.

27.11.2008 - UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Týmto slávnostným dňom pre našich malých spoluobčanov bol 27.november
2008 so začiatkom o 10.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Na slávnostnom
obrade sme privítali 12 nových občanov našej obce slávnostným zápisom do
Pamätnej knihy a odovzdaním vkladnej knižky s 1000-korunovým vkladom pre
každé bábätko. Rodičom a deťom tento slávnostný okamih spríjemnili detičky z
MŠ a žiaci ZŠ. Našich najmenších spoluobčanov privítal starosta obce Ing.
Vladimír Sadloň slávnostným príhovorom.
Na záver pán starosta poprial rodičom, aby našli radosť vo svojich deťoch, aby
v srdci celý život cítili ten pocit šťastia a radosti, ktorý cítili pri narodení dieťaťa.
p. EVA MATÚŠKOVÁ OSLÁVILA 100 ROKOV (* 27.08.1908 - † 25.11.2008 )
V tomto roku sme si pripomenuli aj vzácne
životné jubileum, aké si naša obec nepamätá. Dňa
25.08.2008 starosta obce zablahoželal našej
najstaršej spoluobčianke – 100-ročnej p. Eve
Matúškovej. Pri tejto slávnostnej príležitosti jej
odovzdal kyticu a peňažný dar. Dňa 25.11.2008 nás,
žiaľ, naša najstaršia spoluobčianka navždy opustila.
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Vážení občania, milí čitatelia!
Je záver roka. Dovoľte mi preto, aby som v krátkosti zhodnotil rok, ktorý bol pre našu obec historický.
Pripomenuli sme si 800. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. S prípravami na toto výročie sme
začali ešte v minulom volebnom období. Snahou obecného úradu a obecného zastupiteľstva bolo
pripomenúť si toto vzácne výročie tak, aby sa naša obec zviditeľnila nielen v našom okolí, ale aj v rámci
celého Žilinského samosprávneho kraja, pretože naša obec patrí medzi najstaršie obce v kraji. Cieľom
osláv nebola ich veľkoleposť, ale dôstojnosť. Myslím, že sa nám všetkým, ktorí boli zapojení do
organizácie osláv, podarilo dosiahnuť, aby sa každý občan rôznej vekovej kategórie príjemne cítil. Deň
pred oslavami prebehol už IV. ročník Hričovských pastorále. Každoročne hodnotím túto spoločenskú
akciu zameranú na ovčiarstvo, ľudové tradície a výrobky za skvelú. Toto podujatie poriada obec.
Hlavným organizátorom je Ing. Marian Chamaj. Bez jeho organizačnej, materiálnej a ľudskej pomoci by
toto podujatie nemohlo prebehnúť k spokojnosti nás všetkých. Nemožno spomenúť všetkých, ktorí sa
zaslúžili o príjemnú atmosféru. Poďakovanie patrí hlavne našim kuchárkam (p. Surovčíkovej, p.
Chamajovej, p. Mihálkovej, p. Vančíkovej ) a ďalším, ktorí pripravovali bryndzové halušky. Na druhý
deň - 30. augusta (v sobotu) sa začali oslavy 800-stého výročia. Bolo pozvaných niekoľko vzácnych hostí.
Mnohí ďalší boli ocenení. Pozvanie prijali a osláv sa
zúčastnili Ing. Juraj Blanár- predseda ŽSK, MUDr.
Štefan Zelník - poslanec NR SR, vikár diecézy v
Žiline Mons. Ladislav Stromček. Oslavy otvorila

slávnostná svätá omša. Po jej ukončení bol od kostola
k športovému areálu slávnostný sprievod za účasti
dychovky z Kolárovíc a mažoretiek z Martina. K tejto
slávnostnej atmosfére ste prispeli aj Vy, vážení
spoluobčania, ktorí ste sa zúčastnili slávnostného
sprievodu a boli ste prítomní pri priebehu osláv. Vyvrcholením výročia bolo ocenenie osobností, ktorí sa
svojou dlhoročnou prácou pričinili o rozvoj obce a regiónu v rôznych oblastiach spoločenského života. Po
slávnostnom obede pokračovali oslavy kultúrnym programom, ktorý bol zostavený tak, aby si na svoje
prišli všetky vekové skupiny. Najmladšia generácia mala možnosť zabaviť sa na kolotočoch,
šmykľavkách, starší mali možnosť sledovať vystúpenie hudobných skupín rôzneho žánru. Príjemným
spestrením boli aj stánky s chutným občerstvením. Poslanci OZ spolu so všetkými zamestnancami
obecného úradu sa tiež pričinili o hladký priebeh týchto osláv. Finančný príspevok poskytli sponzori: pán
Ľubomír Dobroň, Ing. Ľubomír Tkáč, Dexia banka Slovensko a.s., Poľovnícke združenie Veliká, SIRS,
a.s., STAVBYT Žilina, s.r.o., ŽSK. Patrí im naše ďakujem. K dôstojným oslavám obec prispela aj malým
balíčkom do každej rodiny. O celom priebehu osláv bola zhotovená fotodokumentácia a videozáznamy,
ktoré si záujemcovia môžu zakúpiť na obecnom úrade. Natočené boli tri DVD – prvým je dokument
o obci Dolný Hričov, druhé DVD je venované oslavám 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci
a nakoniec je to DVD „Hričovské pastorále“. Cena kompletu 3 DVD je 150,- Sk (5,00 €). Do konca roka
2008 sa do každého domu dostane kniha o Dolnom Hričove. Kniha mala byť vydaná do konca augusta
2008, avšak z dôvodu dlhej prípravy do tlače, (aby bola zabezpečená kvalita tlače), sa termín posunul do
konca roka.
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Ak by som mal spolu s obecným
zastupiteľstvom zhodnotiť priebeh osláv, rád
skonštatujem, že oslavy prebehli pre
každého z nás na vysokej úrovni. Svedčia
o tom hlavne ohlasy Vás občanov, ale aj
názor hostí či náhodných ľudí, ktorí sa tejto
kultúrnej akcie zúčastnili. Ďakujem ešte raz,
Vám všetkým.
Tento rok sa však nezapíše do dejín našej
obce len oslavou. Rád by som pripomenul aj
iné úspechy či neúspechy tohto roka.
K úspechom nepochybne patrí oprava
obecného majetku. Začali sme rekonštrukciou chodníka pred cintorínom. Ďalej to boli
rekonštrukčné práce v kultúrnom dome (náter strechy, oprava okien, dverí, podláh, omietok,
pódia, v niektorých častiach oprava elektroinštalácie). Bola prevedená výmena celej kuchyne.
Doplnená je o nový plynový sporák, chladničku, mikrovlnku. Dokúpený bol aj kuchynský
riad. Taktiež je kultúrny dom ozvučený. Na prízemí bola zriadená ,,Hričovská izba“, v ktorej
sú vďaka mnohým z Vás umiestnené (dnes už vzácne) predmety. Každá z vecí je zaevidovaná.
V ďalšom období budeme radi, ak túto zbierku doplníme v spolupráci s Vami o ďalšie vzácne
a historické predmety.
V budúcom roku plánujeme v priestoroch kultúrneho domu zriadiť nefajčiarske
a nealkoholické centrum pre mladých i starších. V prevádzke budú štyri spárované počítače,
stolné hry. Podľa záujmu bude možné dať si nealko nápoje, kávu, čaj, prípadne zákusok.
Opravená bola strecha na budove miestnej prevádzky. Krytina strechy bola násilne
poškodená neznámou osobou od roku 2003. Opravené bolo oplotenie na športovom areáli. Na
budove obecného úradu boli vykonané najnevyhnutnejšie úpravy (nástrek omietky,
výmena kúrenia – 4 ks gamatky). Obec kúpila v centre obce pozemky a objekty. Tieto
pozemky budú slúžiť pre ďalšiu výstavbu obecného úradu, zdravotného strediska, priestorov
pre zariadenie sociálnych služieb. Škoda, že stratégia Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR nemôže zatiaľ v rámci Regionálneho operačného programu pri budovaní nových
zariadení sociálnych služieb podporovať obce pod 5000 obyvateľov. Obec plánuje zmeny
v programovom vybavení káblovej televízie. Zrušená bude stanica JETIX a namiesto nej bude
stanica MINIMAX. Rozšírenie bude o stanicu JOJ plus a stanicu v nemeckom jazyku pre tých ,
ktorí by sa chceli zdokonaliť v tejto reči. Poplatky za TV sa zvyšovať nebudú. Od 01.01.2009
sa zvýšia poplatky za vývoz komunálneho odpadu o 44,- Sk /1,4605 €/ na osobu a jeden rok.
Poplatok teda bude 15 € na osobu a jeden rok. K neúspechu patrí skolaudovanie vodovodu
a kanalizácie na Ul. Dolné Záhumnie a časti ulice Na Imranovec. Situácia nielen na tejto ulici,
ale aj v iných častiach obce, čo sa týka zásobovania pitnou vodou, je zlá. Voda sa stráca, ľudia
si budú musieť prehlbovať studne. Dôvodom, prečo hladina spodných vôd začína klesať, je
ťažba štrkov v blízkosti obce. Táto ťažba bola nielen v katastri našej obce, ale prebieha aj
v susedných katastrálnych územiach – Kotešová, Horný Hričov. Aby som sa vrátil ku
kolaudácii ulice Dolné Záhumnie, očakávam, že kolaudácia prebehne skôr, ako budete čítať
tieto riadky. Očakávam tiež, že zo strany občanov nevzniknú námietky, že stavba vodovodu
a kanalizácie prebieha cez ich pozemky. Obecný úrad pracuje na vysporiadaní všetkých
pozemkov.
Aký bude rok 2009 pre našu obec? Napriek tomu, že vo svete je kríza, musím konštatovať, že
naša obec má od tohto roku zaistený príjem, ktorý postačuje na rozvoj. Obec schválila rozpočet
na roky 2009-2011. Máme dlhodobé ciele na zlepšenie situácie v oblasti školstva, rozvoja
mládeže, v rekonštrukcii miestnych komunikácií, v bytovej otázke a v iných oblastiach, ktoré
zlepšia život v našom bezprostrednom okolí.
Ing. Vladimír Sadloň
starosta obce
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Za obdobie máj 2008 – november 2008 sa uskutočnilo celkom 5 verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konali na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.

VEREJNÉ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
za obdobie máj 2008 – november 2008

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
UZNESENIE č. 6/2008
16.05.2008
• VZN č. 1/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolný Hričov a miestnej časti Peklina.
• Úhradu prác na vodovodnej a kanalizačnej prípojke od hlavného potrubia za oplotenie aj s jedným kusom
kanalizačnej prípojky na Ul. Dolné Záhumnie.
• Ukončenie diskusie k žiadosti p. Ing. Trnovcovej na dočasné zníženie dane z nehnuteľnosti.
• Odpredaj pozemku p. Možješovi v k.ú. Peklina pod rod. domom č. 1 za cenu podľa posudku prof. Poledňáka
a pri vytýčení pozemku bude prítomný zástupca obce.
• Finančnú výpomoc pre maloleté deti Mirka a Paľka Gašpera do výšky 5.000,- Sk.
• Odkúpenie budovy COOP Jednota, s.d. v Pekline za cenu 400.000,- Sk.
• Finančnú výpomoc pre rodinu Zúberovú na zaplatenie pohrebu p. Juraja Zúbera vo výške 15.513,- Sk.
• Opravu a úpravu Domu služieb v Dolnom Hričove do výšky 1.000 000 ,- Sk.
• Odmenu 20.000,- Sk pre p. doc. Ing. Annu Belajovú za vypracovaný „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Dolný Hričov na roky 2005-2014“.
• Za člena výberovej komisie – oprava a úprava Domu služieb p. Štefana Hôrečného.
UZNESENIE č. 7/2008
20.06.2008
• Nomináciu občanov na ocenenie pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
• Odkúpenie pozemkov KN-C parc.č. 154 a KN-E parc.č. 118/2 o celkovej výmere 164 m2.
• Úhrada cestovného do školy pre žiakov z Pekliny z obecného rozpočtu v celkovej výške 36.498,- Sk.
• Nákup upomienkových predmetov pre občanov pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky
o obci v sume 200,- Sk/rodina s toleranciou 10%.
UZNESENIE č. 8/2008
01.08.2008
• Organizačný výbor k príprave osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci v zložení: p. Štefan Hôrečný,
p. Bc. Katarína Cigániková, p. Pavol Ballay, p. Katarína Capandová a pracovníci OcÚ.
• Jednorázovú výpomoc pre p. Škvareninovú v súvislosti s úmrtím manžela vo výške 10.000,- Sk.
• Doplnenie nominácie občanov na ocenenie.
• Zrušenie záložného práva obecného nehnuteľného majetku:
- budova ZŠ P. V. Rovnianka, súpis.č. 248, parc.č. 598, k.ú. Dolný Hričov,
- budova MŠ, súpis.č. 247, parc.č. 635/6, k.ú. Dolný Hričov,
- budova hospodárskeho pavilónu, súpis.č. 499, parc.č. 635/5, k.ú. Dolný Hričov,
- budova ZŠ - I. stupeň, súpis.č. 498, parc.č. 635/4, k.ú. Dolný Hričov,
- budova Domu služieb, súpis.č. 207, parc.č. 554/7 a 556/5, k.ú. Dolný Hričov.
• Zriadenie záložného práva v prospech MVRR SR na nehnuteľnosť – stavba domu 16 b.j., súpis.č. 255, parc.č.
601/2, k.ú. Dolný Hričov.
UZNESENIE č. 9/2008
01.10.2008
• VZN o odpadoch obce Dolný Hričov – miestna časť Dolný Hričov a miestna časť Peklina.
• V r. 2009 začať v našej obci výstavbu dvoch bytoviek – nájomnej a do osobného vlastníctva.
• Odpredaj obecného pozemku p. Miroslavovi Možješovi, parc. č. 148/16 o výmere 33 m2 a parc.č. 148/17
o výmere 99 m2 v k.ú. Peklina za sumu 85,- Sk/m2, spolu 132 m2 za sumu 11.220,- Sk.
• Finančnú výpomoc pre obec Topoľníky, určenú deťom na telocvičňu pri ZŠ vo výške 15.000,- Sk.
UZNESENIE č. 10/2008
05.11.2008
• Odpredaj obecných pozemkov NDS, a.s., Bratislava podľa Kúpnej zmluvy č.X3130/324/2008/DH/1022
v celkovej hodnote 2.018.071,- Sk.
• Výmenu obecného pozemku parc.č. E 1161 o výmere 1.634 m2 za pozemok parc.č. C 134 o výmere 969 m2 vo
vlastníctve Farského úradu v Dolnom Hričove a zároveň odkúpenie budovy zdravotného strediska podľa
znaleckého posudku.
• Splatenie časti úveru podľa finančnej situácie ku koncu roka 2008.
• Odkúpenie pozemku parc.č. 153 o výmere 157 m2.
• Príspevok vo výške 2.000,- Sk pre Okresnú organizáciu SČK v Žiline.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZRUŠILO
UZNESENIE č. 6/2008
16.05.2008
• Z uznesenia č. 3/2008 z 08.02.2008 čl. 4, t.j. odpredaj pozemku v k.ú. Peklina parc. č. 148/1 p. Možješovi
o výmere 34 m2 za 200,- Sk/m2.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ULOŽILO
UZNESENIE č. 6/2008
16.05.2008
• Zaslať list k odstráneniu stavebného materiálu z obecného pozemku.
• Opraviť miestnu komunikáciu na Ul. staničnej.
• Položiť panel na zastávke smer Ovčiarsko na Ul. na Plzák.
• Zaslať list p. Jozefovi Kalašovi o zastavení stavebných prác v k.ú. Dolný Hričov.
• Zabezpečiť odvoz detí z Pekliny - oslavy MDD.
• Vo VZN č. 1/2008 zmeniť v čl. 8 č. 3 písm. e) uloží pokutu do 500,- Sk na – pokutu 500,- Sk.
UZNESENIE č. 7/2008
20.06.2008
• Sprehľadniť dokumentáciu a predložiť skutkový stav týkajúci sa predaju pozemkov Ing. Trnovcovej,
kolaudačných rozhodnutí a nákladov na úpravu cesty v Lazoch.
• Vypracovať harmonogram postupu prác na úprave cesty v Lazoch.
UZNESENIE č. 8/2008
01.08.2008
• Starostovi obce požiadať o pozastavenie dopravy pozemnej komunikácie – Ul. osloboditeľov počas osláv 800.
výročia prvej písomnej zmienky o obci.
• Poslancom na základe listu Okresného súdu v Žiline navrhnúť 5 mien na funkciu prísediaceho.
• Preveriť žiadosť p. Mariána Medzihorského o odkúpenie pozemku parc.č. 927/2, 3 v k.ú. Dolný Hričov.
• Starostovi obce pripraviť list zástupcom obyvateľov na Ul. na Šefranicu ohľadom pripomienok a požiadaviek
na zlepšenie života na Ul. na Šefranicu.
• Starostovi obce pripraviť listy fyzickým osobám a firmám ohľadne udržiavania čistoty v obci, kosenia trávy.
• Zakúpenie venca na cintorín – uctenie si pozostalých občanov obce Dolný Hričov pri príležitosti osláv.
UZNESENIE č. 9/2008
01.10.2008
• Venovať sa kúpno-predajným zmluvám pozemkov na Ul. Dolné Záhumnie
• Osadiť šachty pre urnový háj na cintoríne v Dolnom Hričove.
• Vysypať kontajner na cintoríne v Pekline.
• Pri kaplnke v Pekline vyrezať tuje a zrealizovať nové oplotenie.
• Poslať upozornenie na Letisko v Dolnom Hričove ohľadom zvýšeného hluku lietadiel.
UZNESENIE č. 10/2008
05.11.2008
• Prehodnotiť pracovné náplne zamestnancov OcÚ s cieľom vytvorenia nového pracovného miesta.
• Vyviezť kontajner v Pekline.
• Premiestniť výsuvné sedadlá na ŠA a zabezpečiť ich proti poškodeniu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE
UZNESENIE č. 6/2008
16.05.2008
• Úpravu právneho stavu nehnuteľností v k.ú. Dolný Hričov parc. č. 454 a parc. č. 610.
UZNESENIE č. 7/2008
20. 06.2008
• Diskusné príspevky a odpovede starostu na ne.
UZNESENIE č. 8/2008
01.08.2008
• Diskusné príspevky a odpovede starostu na ne.
UZNESENIE č. 9/2008
01.10.2008
• Diskusné príspevky a odpovede starostu na ne.
UZNESENIE č. 10/2008
05.11.2008
• Diskusné príspevky a odpovede starostu na ne.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SÚHLASÍ
UZNESENIE č. 9/2008
01.10.2008
• So žiadosťou p. Jany Kabaštovej o zvýšenie pracovného úväzku na 8 hodín denne pre opatrovanú p. Evu Matúškovú.
• S otvorením Hričovskej izby každú nedeľu od 14.00 hod. do 15.00 hod.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NESÚHLASÍ
UZNESENIE č. 9/2008
01.10.2008
• S prenájmom hrobových miest pre žijúcich občanov.
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PLNENIE ROZPOČTU ZA I. - IX. 2008
1.

BEŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2008
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Položka
Rozpočet
Plnenie
Položka
Rozpočet
Plnenie
2008
k 30.09.2008
2008
k 30.09.2008
VÝDAVKY Z DOTÁCIÍ
7 988 900
6 026 325
ŠTÁTU
PRÍJEM ZO ŠR
7 988 900
6 003 486
611 Mzdy
2 000 000
1 810 878
PODIELOVÉ DANE
10 120 000
8 329 256
ZO ŚR
621-25 Odvody
700 000
623 088
PRÍJMY
632
Energie
1
540
000
1
157 402
7 015 000
7 322 784
Z OBECNÝCH DANÍ
633 Materiál, réžia
650 000
683 250
PRÍJM Y Z
634 Opravy,poistné
1 623 000
545 090
905 000
834 131
NÁJOMNÉHO
635 Údržba budov,strojov
3 000 000
4 546 192
OSTATNÉ
636 Lízing
0
40 924
748 000
5 972 563
PRÍJMY
637 Služby, poplatky
2 320 000
2 491 395
PRÍJMY BEŽNÉHO
642 Bežné transfery, MŠ, TJ
4 623 000
3 861 278
26 776 900
28 462 220
ROZPOČTU
651 Úroky bankám
250 000
194 002
VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU
24 546 900
21 979 824
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV BEŽNÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 30.09.2008
Položky rozpočtu
PRÍJMY bežného rozpočtu
VÝDAVKY bežného rozpočtu
SALDO (+,-)bežného rozpočtu

Rozpočet 2008
26 776 900
24 546 900
+ 2 230 000

Plnenie
k 30.09.2008
28 462 220
21 979 824
+ 6 482 396

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2008
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2008 – 30.09.2008
Položka
Rozpočet 2008
Plnenie
k 30.09.2008
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
3 000 000
0
233
Príjem z predaja pozemkov
0
6 394 480
321
Dotácie ŠFRB
21 200 000
0
312
Granty ŠFEÚ
15 000 000
0
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
39 200 000
6 394 480
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2008 – 30.09.2008
Položka
Rozpočet 2008
Plnenie
k 30.09.2008
711 Nákup pozemkov
0
741 000
711 Nákup stavieb
1 500 000
400 000
713Nákup strojov,výpočt.tech.
250 000
75 744
716 Projektová dokumentácia
800 000
1 002 256
717 Nové stavby – vodovod a kanal.,KBT,bytovka
22 000 000
833 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-VÝDAVKY
24 550 000
3 052 000

Plnenie
v%
106,29
89,54
290,69

Plnenie
v%

16,31

Plnenie
v%
26,67
30,30
125,28
3,79
12,43

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 30.09.2008
Položky rozpočtu
PRÍJMY kapitál. rozpočtu
VÝDAVKY kapitál. rozpočtu
SALDO (+,-) kapitál. rozpočtu

Rozpočet 2008
39 200 000
24 550 000
+ 14 650 000

Plnenie
k 30.09.2008
6 394 480
3 052 000
3 342 480

Plnenie
v%
16,31
24,55
22,82
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FINANČNÉ OPERÁCIE
Položka

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Rozpočet 2008

Zostatky bankových účtov
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Položka

500 000
500 000

VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Rozpočet 2008

Splatenie úveru
Splátky úveru ŠFRB na výstavbu bytovky
VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Plnenie
k 30.09.2008
522 607
522 607

Plnenie
v%
100,52
100,52

Plnenie
k 30.09.2008

Plnenie
v%

500 000
570 000
1 070 000

0
426 573
426 573

74,84
74,84

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Za obdobie 1.1. – 30.9.2008
Položky rozpočtu

Rozpočet 2008

PRÍJMY z finančných operácií
VÝDAVKY z finančných operácií
SALDO (+,-) finančných operácií

500 000
1 070 000
- 570 000

Niektoré výdavkové položky bežného rozpočtu:
účet 633 – Spotreba materiálu
- ozvučovacia technika do KD
- náhradné diely Hermann
účet 635 – Opravy budov a zariadení

-

chodník pri cintoríne
oprava KD
oprava strechy drob.prevádzky
oprava budovy OcÚ
oprava oplotenia šport. areálu
stavebné práce ZŠ

Plnenie
k 30.09.2008
522 607
426 573
+96 034

Plnenie
v%
100,52
74,84
-

71 370,- Sk
47 190,- Sk
762 694,- Sk
2 085 782,- Sk
606 721,- Sk
327 559,- Sk
417 150,- Sk
103 636,- Sk

BILANCIA VYBRANÝCH AKTÍV A PASÍV k 30.09. 2008 v tis. Sk
(hodnota netto po zaúčtovaní odpisov)
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samost.hnuteľné veci a súbory vecí
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Pohľadávky
Finančný majetok
AKTÍVA

SPOLU

Netto
74 485
130
66 553
3 413
45 476
53
0
17 611
7 802
336
10 011

Netto
215
1 733
1 242
0
0
0
491
15 242
12 095
3 147
17 190

109 110

STAV OBECNÉHO DLHU K 30.09. 2008
Municipálny úver v DEXII banke
Saldo záväzkov a pohľadávok
Bankové účty bez účtu 16 b.j.
DLH OBCE CELKOM

PASÍVA
Dlhodobé záväzky - SF
Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Zamestnanci
Sociálne .zabezpečenie, zdravotné poistenie
Ostatné priame dane
Iné záväzky
Bankové úvery
Úver zo ŠFRB
Municipálny úver obce
PASÍVA SPOLU

3 146 822
+ 1 397
- 10 007 325
- 5 463 503

*úver ŠFRB nie je zahrnutý v stave obecného dlhu
.

STAV FINANCIÍ OBCE k 30.09.2008 v Sk
Pokladňa
Účty v banke
FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU

4 616
10 007 325
10 011 941
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►►► VÝZNAMNÍ RODÁCI NAŠEJ OBCE ◄◄◄

Ú spešná pilotka – Ing. A ndrea D ecká
Pilotovanie sa môže zdať ako výhradne mužská záležitosť. Báječní muži na lietajúcich
strojoch mali od počiatku odvážne konkurentky. Stretnúť dnes za „kniplom“ ženu nie je
nič mimoriadne. Minimálne zvláštne však je, keď riadi veľké dopravné lietadlo.
Nahliadnime spoločne do kuchyne vládcov oblohy.
Byť pilotom – sen mnohých chlapcov. Niektorým sa splní. Túžba lietať sa prejavuje bez
rozdielu pohlavia. Preto im do remesla čoraz viac fušujú ženy. Nielen športových pilotiek
je veľa. Riadia aj vrtuľníky, malé biznisjety. Ba šliapu na päty aj vojenským pilotom!
Ovládať stíhačku, to už áno... A pribúdajú aj v službách leteckých spoločností. Dokonca
máme dve Slovenky – dopravné pilotky. Andrea Decká pôvodne netušila, čo ju uchváti.
Aj keď predpoklady mala. Aspoň teoretické. Je rodáčka z Dolného Hričova. A práve tu je
sídlo žilinského aeroklubu.
- Kedy sa to začalo?
Asi od štrnástich som sa začala potulovať medzi vetroňmi. A od pätnástich aj lietať.
Ako
to
všetko
prerástlo
do
povolania?
Vždy som si myslela, že budem mať lietanie iba ako koníčka. Keď som končila gymnázium, rozhodovala som sa,
kam ďalej. A zrazu som zistila, že nič iné nechcem robiť...
- Keď sa po vzlete ozve namiesto mužského hlasu pilota či kapitána váš – ako reagujú pasažieri?
Už si asi zvykli. Ale neraz mi chodili letušky či stewardi referovať o prekvapení a rozpakoch podaktorých
pasažierov. Manželský pár sa pohádal, keď žena tvrdila, že v kabíne videla sedieť pilotku. Muž nedopustil, že to
môže byť pravda. Čo by tam už žena robila?! Keď som hovorila k cestujúcim, priznal, že sa mýlil. Ale tiež mi
mnohí odkázali, že mi držia palce.
- Cestujúci neraz netušia, že letia na dvadsaťročnom „ére“, lebo vyzerá, akoby práve vyšlo z továrne...
To vďaka zlatým rukám mechanikov. Neraz ich berú ako svoje deti. Sú predpísané pravidelné prehliadky,
kontroly lietadiel sú nutné. Generálky dokážu vynoviť interiér, náter lietadla, avioniku – prístrojové vybavenie. A
stojí to menej ako nákup nového. Ale záleží od údržby aj nasadenia. Keď lietadlo stojí, nezarába. Do niektorého
dvojročného
sa
pomaly
bojíte
sadnúť,
ako
vyzerá...
- Donedávna ste boli jediná slovenská dopravná pilotka... Asi rok lieta v tej istej spoločnosti ešte jedna.
Pozoruhodne je staršia ako ja a poznám ju ešte z čias, keď som začínala. Dlho lietala v aeroklube, dokonca tuším
majú s manželom leteckú školu – a vidíte. Prestúpila do ťažšej kategórie. Asi je to fakt láska na celý život.
Lietanie.
- Dnes veľa zvládne autopilot. Dokonca aj pristátie. A to sa tvrdí, že je to najťažšia fáza celého letu. Načo
sú potom piloti?
Vzlietnuť lietadlo ešte samo nevie. A keby aj – chceli by ste sedieť v takom – bez pilota?
- Veru... asi ani veľmi nie...
Preto sme tam – kontrolujeme, rozhodujeme. Niekto musí pripraviť parametre letu, zadať údaje do palubného
počítača. Kontrolujeme sa navzájom a autopilot ešte nás. A nad tým všetkým, vlastne pod tým, lebo sú na zemi, sú
leteckí dispečeri. Odovzdávajú si nás na radaroch z jednotlivých oblastí, ako postupujeme. Bdejú nad našou
bezpečnosťou.
Posledné
rozhodnutie
je
však
vždy
na
kapitánovi.
Napriek
tomu
nehôd
je
stále
dosť...
Ale v porovnaní s množstvom nalietaných hodín (a teda aj kilometrov) a prepravených ľudí je to mizivé. Keby
boli také bezpečné cesty, rátali by sa nehody na pár ročne.
- A čo únava? Koľko môžete byť za riadidlami bez prestávky?
Záleží na tom, kam letíte. Napríklad také Kanárske ostrovy, to je z Prahy tak päť, päť a pol hodiny. Po pristátí
vymeníte cestujúcich a letíte naspäť. Ale v zásade je to trinásť hodín v službe. Pri dodržaní špecifických
podmienok sa to dá predĺžiť. Stane sa totiž, že pre počasie alebo niečo iné nemôžete načas vzlietnuť a potom sa
takzvané štartovacie okno môže odložiť nielen o päť či pätnásť minút, ale aj o hodinu-dve. Máme radi presných
cestujúcich,
ktorí
nemeškajú.
Niekedy
pre
minútu
nemôžeme
odštartovať.
- Človek nemá krídla, ale naučil sa lietať. Čo znamená lietanie pre vás?
Všetko... Je to vášeň, koníček, práca, zábava, pasia, jednoducho nádhera. To sa nedá opísať, to treba zažiť. A žiť
zakaždým, keď sa vznesiete. Som šťastná, že môžem lietať. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Určite to nie je iba
povolanie. Je to súčasť môjho života...
- (prevzaté z časopisu BREJK)-
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VESELÁ MATERSKÁ ŠKOLA
V našej materskej škole zažívame s našimi najmenšími chvíle, ktoré sú veľmi veselé.
Porozprávajú nám, čo zažijú doma, medzi svojimi kamarátmi, vedú rôzne premúdrené
rozhovory, v ktorých sa zdokonaľujú v jazykovej výchove a v rozvíjaní slovnej zásoby. Keď
počujeme, ako tento malý človiečik hovorí alebo niečo vysvetľuje, tak sa niekedy nezdržíme
smiechu. No ale už to nejdem naťahovať. Podelím sa s Vami o veselé detské perličky z našej
školičky pod vianočné jedličky. Pozor! Pozor! Rozbaľujem perličkové balíčky.
☺ Pani učiteľka: „Deti, zajtra ideme na družstvo.“ Danko príde domov a hovorí: „Mama, zajtra ideme na obrovskú
zvieraciu farmu.“
☺ Nebudem jesť tie bobule z toho hrozna, lebo sú tam kosti.
☺ Pani učiteľky sa vymieňajú v triede a Vaneska hovorí: „Jééééj, ty máš novú kamarátku !“
☺ Pani učiteľka sa pýta: „Danko, čo sa ti stalo na tvári?“ „Ale, to ma buchol na dvore konár zo slivovice.“ Peťa na
to hovorí: „No, a môj oco zase páli slivovicu.“
☺ „Deti, aké zvieratá žijú v lese?“ Deti ich vymenujú a malý Tonko zakričí: „ V lese žije divná sviňa.“
☺ Máme branné popoludnie, veľká túra pred nami, veľký les, vchádzame doň. Danko si obzerá les a hovorí: „No
toto, v takej veľkej džungli som ešte nebol,“ a čľup rovno do blata. Ušetril si jednu cestu a svoje malé nožičky,
pretože sa späť odviezol s pánom starostom, ktorý išiel práve okolo. Danko hovorí pánovi starostovi: „No to mám,
ale šťastie, že sa veziem.“
☺ „Dušanko, môžem ťa chytiť za ruku?“ pýta sa pani učiteľka. „Nechytaj ma, ja nie som tvoj!“
☺ Jakubko hovorí kamarátovi: „Vieš čo, počúvaj ma, ja keď doma neposlúcham, tak mi tatino tak vypráši zadok,
až normálne z toho jačím.“
☺ „Vieš, pani učiteľka, u nás doma nikto nefajčí, ale tatino našiel v nohaviciach storočnú cigaretu, tak si ju zapálil.
To bola taká sranda, skoro sa s ňou zadusil.“
☺ „Deti, teraz sa predstavíme našim novým kamarátom!“ Deti sa predstavia a pani učiteľka sa pýta: „A nezabudli
ste ako sa volá pani učiteľka?“ Samko na to zakričí: „Pani učiteľka Biela!“
☺ „Pani učiteľka, vieš ako ja kričím na tatina, aby vstal z postele?“ „Medveď, vstávaj!“
☺ Silvinka volá na pani učiteľku: „Pani učiteľkááááá, ja mám novú čelienku!“
☺ „Pani učiteľka, vieš čo ja mám nové? Výražky!“ „A kde? A z čoho to máš?“ pýta sa pani učiteľka. „No predsa
z opaľovacieho úpalu.“ O týždeň sa pani učiteľka znova pýta: „Dušanko, ešte máš tie výražky?“ „ Ešte, veď to ma
poštípal ten komár americký.“
☺ Pani učiteľka vyberá poplatky od rodičov. Okolo ide Vaneska a pýta sa: „Moji rodičia majú všetko vyrovnané?“
☺ Na hudobnej výchove ukazuje pani učiteľka deťom platňu, ktorú budú počúvať. Jeden chlapec hovorí: „Pani
učiteľka, také veľké cédečko som ešte nevidel.“
☺ „Vieš, pani učiteľka, my máme strašne drahý dom.“ „A to je aký?“ „No to je taký, lebo tata má veľa peňazí.“
☺ Na vychádzke začne Danko potichu plakať a pani učiteľka sa pýta: „Danko, čo sa ti stalo?“ „Ale, ja by som išiel
domov, za tatom, keď chodí okolo mňa stále na aute.“ Danko sa po chvíli upokojí a ako na potvoru zase prejde
okolo neho otec na aute. Danko hovorí: „No ja neviem, čo on vlastne chce! Chodí hore dole, konečne som sa
ukľudnil a zase som sa rozrušil, no čo on vlastne chce?“
☺ Učiteľka sa pýta: „Dominika, nemáš už nič v tej skrinke?“ „Nie. Už len obesenie (vešiak) mám v skrinke.“
Milí rodičia, starí rodičia a priatelia materskej škôlky, vyčerpala som už všetky veselé príhody našich najmenších
ratolestí a tešíme sa spolu s kolegyňami na ďalšie nové žartovné perličky.
Prajeme Vám veselé Vianoce plné lásky, pohody, rodinného šťastia v kruhu svojich najbližších a šťastný nový rok.
-Katarína Cigániková-

N ech pocit šťastia,
š astia, radosti sa v dušiach V ašich rozhostí,
rozhost í, keď
ke Štedrý deň
de k V ám zavíta.
N ech láska v srdciach ukrytá sa m ocným prúdom vyroní, keď
ke zvonček
zvon ek sladko zazvoní.
K rásne V ianoce V ám chcem e priať,
lovek človeka
loveka vždy m al rád,
pria , aby človek
aby jeden druhém u viac šťastia
š astia prial, aby rok 2009 za to stál.
R adostné a pokojné prežitie sviatkov V ám želajú riaditeľ i celý pedagogický zbor zo Z ákladnej školy
s m aterskou školou v D olnom H ričove.
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Z činnosti urbárskeho spoločenstva Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov
Ctení členovia pozemkového spoločenstva Bývalí
urbárnici obce Dolný Hričov ako i ostatní občania, dovoľte
mi ako príslušnému odbornému lesnému hospodárovi
v našom spoločenstve, aby som Vás oslovil pri príležitosti
ukončenia druhého hospodárskeho roka platného lesného
hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) na obdobie rokov
2007 - 2016, ako i ukončenia roka 2008.
Naše pozemkové spoločenstvo, ako sme Vás informovali
na Valnom zhromaždení začiatkom tohto roka, hospodári na
lesných pasienkoch v k. ú. Dolný Hričov na výmere 193,85
ha plus elektropriesek 6,27 ha. Z toho pripadá na spoločnú
horu 96,97 ha a 103,15 ha na spoločné pasienky. Celková zásoba drevnej hmoty je 43,917 m3, v členení ihličnatá
40,106 m3 a listnatá 3,811 m3. Keď sme už pri číslach a aby sme si rozšírili obzor v zastúpení jednotlivých drevín,
vyjadrím ich v ploche, akú predstavujú v našom pozemkovom
- buk lesný 27,80 ha
spoločenstve:
- javor horský 0,39 ha
- smrek obyčajný 85,12 ha
- jaseň štíhly 0,31 ha
- jedľa biela 0,15 ha
- brest horský 0,21 ha
- borovica lesná 2,15 ha
breza
biela
0,96
ha
- smrekovec opadavý 4,94 ha
- ostatné listnáče (topoľ, vŕba, jelša) 1,82 ha
ihličnaté spolu 162,36 ha;
listnaté spolu 31,49
ha.
Považujem za potrebné doplniť informáciu o výške ťažby v predpise celého platného hospodárskeho plánu –
celková ťažba dreva výchovná i obnovná je vo výške 8,774 m3, to znamená, že etát výšky ťažby na jeden rok
vychádza 877 m3. Som si vedomý toho, že je to veľa čísel, ale buďme znalí toho, v čom sme vlastníci a čo je naše,
aj keď vieme, že je to len menšia všeobecná informácia. Som ochotný Vás hlbšie oboznámiť s popisom, plánmi
a činnosťou nášho spoločenstva na Valnom zhromaždení i osobne.
Som poctený tým, že môžem i takouto formou predbežne poinformovať členov nášho spoločenstva
o hospodárení v tomto končiacom sa roku.
Pestebná činnosť – zalesňovanie:
- holina 0,37 ha
- doplňovanie 0,27 ha
spolu 0,64 ha;
- výžin buriny okolo sadeníc 6,70 ha
- ochrana kultúr proti ohryzu zverou 9,93 ha
- výsek krov 0,27 ha
- prerezávka 3,24 ha.
Ťažobná činnosť:
- úmyselná ťažba dreva 581 m3
- náhodná ťažba dreva 398 m3
celkom 979 m3.
3
Áno, náhodná ťažba dreva vo výške 398 m v drevine smrek obyčajný nás v porovnaní s minulým rokom nemilo
prekvapila. Vznik tejto ťažobnej činnosti môžeme pripísať biotickému škodlivému činiteľovi - - podkôrnemu
hmyzu, a to lykožrútovi smrekovému, lykožrútovi lesklému a lykožrútovi severskému v lokalite Dúbravy
a v menšej miere Čunkové. Vznikla v letných mesiacoch jún, následne august a na rozhraní mesiacov september a
október i napriek tomu, že sme mali v uvedených lokalitách rozloženú sieť aktívnych lapačov a založené 3 kusy
klasických lapákov, z toho jeden na pni. To, že naše opatrenia boli dostatočné, konštatovala i dvojdňová kontrola
z Obvodného lesného úradu v Žiline, vykonaná v mesiaci apríli v lokalitách Dúbravy, Čunkové
a Bukovina.
Dôvodom vzniku bolo veľké teplo, sucho, úroda šišiek (semenný rok) a tým oslabenie stromov, no a, žiaľ, musíme
konštatovať slabé či žiadne opatrenia ako našich priamych susedov, tak
i vzdialenejších spoza Váhu.
V mesiaci december 2008 by sme ešte chceli v súlade s predpismi úloh LHP vykonať výrez krov v Dúbravách
na ploche 1,00 ha, podmienkou je však vhodné počasie.
Naše spoločenstvo, tak ako každý rok, chystá vianočné stromčeky z prerezávky pre členov, občanov našej obce,
obecný úrad a do kostola. Pre občanov budú uložené pri obecnom úrade. Z tohto dôvodu Vás žiadame a prosíme,
aby ste nevyrúbavali stromčeky svojvoľne, nakoľko tým spôsobujete škodu v hospodárení nášho spoločenstva
i v samotnom lese a zároveň porušujete zákon
č. 326/2005 Z. z. o lesoch s následným finančným postihom od
príslušnej štátnej správy lesného hospodárstva. Vyzývame Vás a žiadame o pomoc pri ochrane pred nežiaducim
výrubom stromčekov počas týchto Vianoc.
Ako príslušný odborný lesný hospodár nášho pozemkového spoločenstva Vám prajem z celého srdca veľa
radosti a šťastia počas vianočných sviatkov, ako i v nadchádzajúcom novom roku 2009.
Ak si v tichu sviatočných dní nájdeme chvíľu zablúdiť aspoň pohľadom na naše hory – od Bukvy cez Bukovinu,
Doliny, Čunkové až po Dúbravy - urobme tak. Vychutnajme si v skromnosti a úcte tento dar. Veď nám dávajú
po celý rok tak veľa.
- Juraj Dobroň -
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BEZ KRISTOVHO NARODENIA BY NEBOLO VIANOC
Ako každý rok i tento, vo vianočný čas, svet hovorí o pokoji, radosti , láske. O kráse Vianoc. Lenže ako sa svet
dokáže sladko rozplývať v dojímavých a srdcervúcich slovách a želaniach, zároveň neuveriteľne šikovne dokáže
obchádzať podstatu Vianoc – Ježiša Krista.
My kresťania si viac ako iní uvedomujeme, že bez Kristovho narodenia by
Vianoc nebolo. Povedzme to nahlas ! Lebo svet hlasne dokazuje, že Vianoce sa
dokážu sláviť aj bez Krista. Takto jasne oslovujeme ľudí. Tí, čo majú dobrú
vôľu, a takým je dané toto posolstvo, pochopia. Nikto nepochopí radosť
z Vianoc, kým nepustí Pôvodcu radosti do svojho srdca. Nikto nenadobudne
pokoj z Vianoc, kým nepríjme autora pokoja do svojej duše. V nikom sa natrvalo
nezrodí ovocie Vianoc – láska, kým nepozve Večného, aby vstúpil do jeho
časnosti. Aj preto rok čo rok Vianoce prídu, možno potešia, ale nezanechajú
trvalú stopu. U mnohých sa stratila v diaľke jeho sivej a uponáhľanej životnej
reality. Ale aj preto, rok čo rok Boh zosiela na zem nové a nové Vianoce.
Trpezlivo a vytrvalo. Čaká, kým sa nezamotáme do jeho milosti, aby na nás
samých ukázal veľké divy svojej lásky. Že to takmer nepozorujeme? Veľké veci
na začiatku vyzerajú vždy ako maličkosti. A tie sa ľahko prehliadnu. Pamätajme:
„Najväčší na svete chcel vyzerať ako malé dieťa!“
Kristus sa môže aj tisíckrát narodiť v Betleheme. Pomôže ti to len vtedy, ak sa
narodí aj v tebe. Preto sa nedajme oklamať blikajúcimi ozdobami,
sprevádzajúcimi tieto vznešené chvíle, ale uprime zrak na jedinú a pravú
vianočnú hviezdu, ktorá nám vytrvalo a verne ukazuje cestu k spáse – Ježiša
Krista.
Dobrý Pán Boh na Vianoce znížil náruč so svojím Synom na zem, aby v tom
istom náručí vyzdvihol celé ľudstvo k sebe do neba. Všetkým Vám želám, aby ste sa ocitli v tomto Otcovom
náručí.
Milostiplné a požehnané sviatky Kristovho narodenia Vám želá Mgr. Miroslav Sobčák, farár.
Čo vieme o Vianociach?
Slovo Vianoce pochádza z nemeckého slova Weihnacht čiže Svätá noc, v ktorej sa nám zjavil Mesiáš, Vykupiteľ.
V prvých troch storočiach kresťanstva deň narodenia Spasiteľa sa nazýval sviatkom Zjavenia Pána. Na východe ho
oslavovali 6. januára, na západe 25. decembra. Keď sa však v treťom storočí zistilo z úradných spisov o nariadení
popisu ľudu za cisára Augusta, že dňom narodenia Krista Pána je 25. december, slávnosť Božieho narodenia bola
v celej Cirkvi ustanovená na tento deň. Píšu o tom jasne aj cirkevní otcovia sv. Atanáz a sv. Ján Zlatoústy.
Vianočný stromček
Celý vianočný stromček je symbolom Pána Ježiša. Zelená farba symbolizuje nádej a večný život. Sviečky
pripomínajú, že Pán Ježiš je svetlom sveta. Svojím narodením priniesol svetlo pravdy a života všetkým ľuďom. Pán
Ježiš je pre nás stromom života. On nám dáva veľa darov, hlavne svoje telo vo svätom prijímaní, ako chlieb pre
večný život. Sklenené gule, kolekcie a ostatné ozdoby sú ako ovocie života – skutky na tomto stromčeku. To
znamená, že pre nás kresťanov je celý vianočný stromček symbolom Pána Ježiša, a nie iba peknou ozdobou bytu na
Vianoce.
Betlehem a jasličky
Sú druhou typickou ozdobou chrámov a bytov kresťanských rodín na Vianoce. Staviteľom prvých jasličiek je sv.
František z Assisi v roku 1223. Bol veľkým ctiteľom novonarodeného Jezuliatka. Posvätné jasličky, v ktorých
odpočíval novonarodený Ježiško, sa zachovali. Uchovávajú sa v drahocennom relikviári v Ríme vo veľkom chráme
Panny Márie. V tomto chráme sa vždy na Božie narodenie slúži hlavná sv. omša pre mesto Rím.
Štedrý večer (24. december)
Názov hovorí o štedrosti Boha Otca, ktorý daroval svetu svojho Syna Ježiša. Radosť nad štedrosťou Boha Otca,
ktorý daroval svetu svojho syna Ježiša. Radosť nad štedrosťou Boha Otca vyjadrovali naši predkovia v ten večer
tým, že po západe slnka slávnostne večerali a svojim deťom dávali dary. Ba hospodári dávali zo štedrovečerných
pokrmov ešte i nemým zvieratám. Večera tohto dňa sa i dnes volá štedrou večerou. Rodina stoluje neobyčajne
radostne a štedro.
Mgr. Miroslav Sobčák, farár
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Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace so zavedením eura na Slovensku
1.Čo je to euro?
Euro je spoločná mena tých krajín Európskej únie, ktoré sú aj plnými členmi Hospodárskej
menovej únie. Euro 1. januára 1999 prijalo 11 členských štátov EÚ: Belgicko, Nemecko,
Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Taliansko a
Fínsko. Od 1. januára 2001 začalo euro používať aj Grécko, od 1.1.2007 Slovinsko. Od 1.
januára používa euro aj Cyprus a Malta. Názov meny euro vybrali hlavy členských štátov,
resp. príslušných vlád, na summite Európskej rady v Madride v decembri 1995. Euro je po americkom dolári
druhou najvýznamnejšou svetovou menou. Jedno euro má 100 centov. Euro bolo možné použiť v bezhotovostnom
styku od 1. januára 1999. Bankovky a mince boli vydané do obehu 1. januára 2002.
2. Čo je eurozóna?
Eurozóna je geografická oblasť krajín EÚ, ktorých spoločnou menou je euro. Eurozóna vznikla v januári 1999, keď
Európska centrálna banka prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národných centrálnych bánk jedenástich
členských štátov EÚ. V roku 2001 do eurozóny vstúpilo Grécko a v roku 2007 ako trinásty člen Slovinsko. V
súčasnosti tvorí eurozónu 15 členských štátov spolu s Cyprom a Maltou, ktoré prijali euro 1. januára 2008.
Podmienkou vstupu do eurozóny pre všetkých pätnásť krajín bolo splnenie konvergenčných kritérií. Rovnaká
podmienka platí aj pre ďalšie členské štáty EÚ, ktoré sa na prijatie eura ešte len pripravujú. Konvergenčné kritériá
stanovujú ekonomické a právne predpoklady úspešnej účasti v menovej únii a spoločnú menu euro. Všetky členské
krajiny EÚ sú členmi Hospodárskej a menovej únie s tou výnimkou, že nie všetky využívajú aj spoločnú menu
euro.
3. V ktorých krajinách sa dá platiť eurom?
Euro je v súčasnosti národnou menou v 15 krajinách
eurozóny: Belgicko, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko,
Portugalsko,
Rakúsko,
Španielsko,
Taliansko, Slovinsko, Cyprus a Malta. So súhlasom
Európskeho spoločenstva je euro legálnym
platidlom aj v niektorých krajinách, ktoré nie sú
členom EÚ. Ide o malé krajiny, ktoré ani
pred zavedením eura nepoužívali svoju vlastnú
menu. Patrí sem San Marino, Monako a
Vatikán. Na základe dohody s Európskym
spoločenstvom tieto tri krajiny razia mince
so svojou vlastnou národnou stranou. Bez formálnej dohody však euro používajú aj ďalšie európske krajiny:
Kosovo, Čierna Hora a Andorra.
4. Aký je oficiálny znak eura?
Stvárnenie znaku eura € bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon ako odkaz na kolísku európskej civilizácie a
vyjadruje prvé písmeno slova Európa.
5. Čo je Európska centrálna banka?
Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou bankou pre spoločnú európsku menu euro. ECB určuje menovú
politiku pre krajiny eurozóny. Hlavným cieľom ECB je udržiavať v eurozóne cenovú stabilitu – nízku infláciu.
ECB sídli vo Frankfurte v Nemecku.
6. Čo je Eurosystém?
Eurosystém je systém centrálnych bánk v eurozóne, ktorý tvoria Európska centrálna banka a jednotlivé národné
centrálne banky krajín eurozóny. Národné centrálne banky vykonávajú niektoré činnosti v mene eurosystému,
podľa rozhodnutí ECB.
Zavedenie eura na Slovensku
1. Čo je Národný plán zavedenia eura?
Národný plán zavedenia eura je plán technických príprav na to, aby bol prechod na euro na Slovensku zvládnutý
hladko a efektívne. O národný plán sa môžu v procese zavádzania eura oprieť všetky subjekty na Slovensku.
Ťažiskom národného plánu zavedenia eura sú základné zásady, časový harmonogram, inštitucionálne zabezpečenie
zavedenia eura v SR, identifikácia úloh v jednotlivých oblastiach, časová náročnosť jednotlivých úloh, stanovenie
kontrolných termínov, zodpovednosť jednotlivých subjektov a pod. Odborné podklady k jednotlivým otázkam
prechodu slovenského hospodárstva na euro pripravuje 5 pracovných výborov: výbor pre banky a
finančný sektor, výbor pre verejnú správu, výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa,
výbor pre legislatívu a výbor pre komunikáciu. Národný plán zavedenia eura bol schválený
uznesením vlády SR č. 525 dňa 6. júla 2005. Národný plán bol aktualizovaný v marci 2007. Do
zavedenia eura sú plánované ďalšie aktualizácie, ktoré doplnia a spresnia jednotlivé úlohy.
Národný plán je verejne prístupný na stránke NBS.
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2. Čo je duálny obeh?
Od 1. do 16. januára 2009 potrvá na Slovensku obdobie duálneho (dvojakého) obehu. Počas tohto obdobia bude
možné v hotovosti platiť okrem eur aj korunovými bankovkami a mincami. Pri platbách v korunách však bude
výdavok v eurách. Od 17. januára 2009 bude možné platiť len eurami.
3. Ako si vymeniť peniaze?
Najjednoduchším spôsobom je uložiť si peniaze pred zavedením eura na účet do banky, kde budú automaticky
prevedené na euro. Po zavedení eura budú komerčné banky bezplatne vymieňať korunové mince do konca júna
2009, bankovky do konca roku 2009. Banky budú môcť obmedziť bezplatnú výmenu korún za eurá podľa počtu
vymieňaných bankoviek či mincí, limit na bezplatnú výmenu však nesmie byť nižší ako 100 kusov. Národná banka
Slovenska bude vymieňať mince do konca roku 2013 a bankovky neobmedzene.
4. Kto a kedy určil konverzný kurz?
Konverzný kurz určila Rada EÚ 8. júla 2008. Hodnotu konverzného kurzu odsúhlasili všetky krajiny eurozóny a aj
Slovensko. Návrh na určenie konverzného kurzu podala Európska komisia. Rada EÚ toto rozhodnutie
prekonzultovala aj s Európskou centrálnou bankou. Konverzný kurz je stanovený ako koeficient so šiestimi
platnými číslicami – dve pred desatinnou čiarkou a štyri desatinné miesta: 1 € = 30,1260 Sk. Hoci konverzný kurz
je známy už od júla 2008, bude účinný až od zavedenia eura na Slovensku – od 1. 1. 2009.
6. Čo je duálne (dvojaké) zobrazovanie cien?
Duálne zobrazovanie cien znamená vyjadrovanie peňažných hodnôt v korunách aj v eurách súčasne, resp.
vykazovanie čiastok v oboch menách. Duálne zobrazovanie cien je povinné jeden mesiac po stanovení
konverzného kurzu, čiže od augusta 2008. Táto povinnosť pretrvá 12 mesiacov po zavedení eura. Pokračovanie
duálneho zobrazovania po tomto období bude dobrovoľné. Duálne zobrazovanie sa bude vyžadovať všade, kde sa
občanovi uvádza peňažná čiastka, teda okrem cien v obchodoch aj mzdy, dôchodky, sociálne dávky, bankové účty,
faktúry, cenové ponuky, atď. Ceny budú prepočítané podľa konverzného kurzu a zaokrúhlené na najbližší eurocent.
Eurové bankovky a mince
1. Aké sú eurové bankovky a mince?
Existuje sedem eurových bankoviek: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 eur a 8 eurových mincí v hodnote: 2 eurá, 1 euro
a 50, 20, 10, 5, 2, 1 centov.
2. Aké sú ochranné znaky eurových bankoviek?
Všetky eurové bankovky sú chránené proti falšovaniu najmodernejšími ochrannými prvkami
a špecifickým papierom, ktorý sa už na prvý dotyk výrazne odlišuje od bežného papiera.
Bankovky obsahujú reliéfnu tlač, vodoznak, ochranný prúžok, sútlačovú značku, hologram a
buď zlatistý pruh (nižšie hodnoty) alebo opticky premenlivú farbu (vyššie hodnoty).
3. Aké sú národné strany slovenských eurových mincí?
Národné strany slovenských eurových mincí vybrala Národná banka Slovenska na základe výsledkov celonárodnej
ankety v decembri 2004. Víťazom ankety sa stal motív dvojkríža na trojvrší – štátneho znaku Slovenska, ktorý
bude na jedno a dvoj eurových minciach. Na 50, 20 a 10 centových minciach bude Bratislavský hrad a na 5, 2 a 1
centových minciach Kriváň. Autormi návrhov sú Ivan Řehák (dvojkríž na trojvrší), Ján Černaj a Pavel Károly
(Bratislavský hrad) a Drahomír Zobek (Kriváň).
4. Môžu eurové mince spôsobiť alergické reakcie na nikel, ktorý obsahujú?
Nikel bol pomerne rozšírenou prímesou pôvodných mincí jednotlivých krajín eurozóny. Vzhľadom na svoje
fyzikálne vlastnosti je nikel veľmi vhodným materiálom na razbu mincí. Na celom svete sa na výrobu mincí
používa už viac ako sto rokov. Použitím niklu sa okrem iného zvyšuje úroveň ochrany mincí. Zloženie kovov
jednotlivých eurových mincí bolo stanovené v nariadení Rady v roku 1998 po rozsiahlych diskusiách a vedeckom
výskume, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Komisiou. Napriek tomu, že sa nenašli žiadne
presvedčivé vedecké dôkazy proti použitiu niklu, začali sa hľadať iné alternatívy. Podľa
pôvodného plánu malo nikel obsahovať päť rôznych eurových mincí (10 centov, 20 centov,
50 centov, €1 a €2), nakoniec však bolo rozhodnuté, že sa použije len v posledných dvoch,
ktoré si vyžadovali zvýšenú mieru ochrany. V praxi to znamená, že nikel neobsahuje 86 %
eurových mincí (vyrobených do konca roka 2001), zatiaľ čo u národných mincí, ktoré boli v
obehu pred zavedením eura, to bolo len 25 %. V minciach €1 a €2 sa nikel nachádza najmä v
zliatine, jeho styk s pokožkou je teda obmedzený – na povrchu je jeho koncentrácia veľmi nízka (11,3 % na minci
€1 a 9,1 % na minci €2). Keďže nikel sa v minulosti bežne vyskytoval v pôvodných národných minciach, ktoré
nahradilo euro, je nepravdepodobné, že by eurové mince boli príčinou údajných alergických reakcií. Obsah niklu
na povrchu eurových mincí predstavuje menej ako polovicu v porovnaní s pôvodnými španielskymi a nemeckými
mincami, menej ako tretinu v porovnaní s pôvodnými írskymi, portugalskými, belgickými a luxemburskými
mincami a menej ako desatinu v porovnaní s pôvodnými francúzskymi a holandskými mincami.
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Sociálna politika pre rodiny s deťmi po novom
.
 Príspevok na starostlivosť o dieťa 
Vláda schválila návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. Príspevok na starostlivosť o dieťa má štát podľa
navrhovaného zákona od začiatku budúceho roka vyplácať rodičom, ktorí sa rozhodnú vykonávať zárobkovú
činnosť a zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa do troch rokov inou právnickou alebo fyzickou osobou. Príspevok
by mal byť v sume preukázaných výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa, najviac však v sume
rodičovského príspevku, v prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje materská škola či jasle. Rodič, ktorý bude
vykonávať zárobkovú činnosť, zverí starostlivosť o dieťa príbuznej osobe a tá nebude mať na túto činnosť
živnostenské oprávnenie, bude mať nárok na príspevok vo výške 25 % zo sumy rodičovského príspevku, čo je
aktuálne 1 195 Sk (39,67 €). Rodičovský príspevok totiž v súčasnosti dosahuje 4 780 Sk (158,7€). Príspevok na

starostlivosť o dieťa pre pracujúcich rodičov detí do troch rokov sa má vyplácať na každé dieťa do troch
rokov. Výhodou navrhovaného zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa bude podľa ministerky práce a
sociálnych vecí Viery Tomanovej aj to, že na tento
príspevok získajú nárok aj tí rodičia, ktorí v súčasnosti
nedostávali rodičovský príspevok. Je dôležité upozorniť
na to, že návrh zákona o príspevku na starostlivosť
o dieťa obsahuje v článku II prechodné ustanovenie,
podľa ktorého rodičovi, ktorému bude priznaný
rodičovský príspevok pred 1. januárom 2009, sa bude
rodičovský príspevok vyplácať aj po 1. januári 2009,
pokiaľ to bude sám chcieť, a to aj vtedy, ak by vykonával
zárobkovú činnosť. Ministerstvo sociálnych vecí
pripravuje túto zmenu preto, že môže príspevok na
starostlivosť financovať z fondov Európskej únie, čo sa
pri rodičovskom príspevku nedá. Preto je nevyhnuté
dokladovanie vynaložených nákladov na starostlivosť
o dieťa. Ministerstvo však tvrdí, že sa vynasnaží, aby
bolo dokladovanie nákladov čo najjednoduchšie
(mesačne, trojmesačne, polročne alebo ročne). Podarilo
sa však presadiť aspoň obmedzenie zárobkovej činnosti pre účely zákona tak, že pracovné pomery na
Dohodu o vykonaní práce, na brigádnickú činnosť a Dohodu o pracovnej činnosti nebudú znamenať
stratu nároku na poberanie rodičovského príspevku.
 Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa 
Na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 20 440 Sk (678,49 €) by mali mať od začiatku
budúceho roka nárok aj tí rodičia, ktorým sa narodí druhé a tretie dieťa. Spolu s príspevkom pri narodení
každého dieťaťa v sume 4 560 Sk (151,37 €) by tak mali podporu štátu v celkovej výške 25 tis. Sk (829,85 €)
získať aj druhorodičky a treťorodičky za podmienky, že sa dieťa dožije aspoň 28 dní. Vyplýva to z návrhu
novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý schválila vláda. Podľa navrhovanej novely by sa mal
tiež od začiatku budúceho roka zvýšiť prídavok na dieťa zo súčasných 540 Sk (17,92 €) na 640 Sk (21,25 €).
Zároveň by sa mal zaviesť valorizačný mechanizmus, podľa ktorého by sa každoročne k 1. januáru upravila
výška prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa v závislosti od rastu životného minima.

Poskytovanie príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa by sa malo podľa navrhovanej novely vylúčiť v
prípade, ak v období pred narodením druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa sa staršiemu dieťaťu alebo
deťom nariadila súdom ústavná starostlivosť alebo náhradná starostlivosť alebo boli deti osvojené a táto
situácia sa do narodenia druhého alebo tretieho dieťaťa nezmenila. Prísnejšie sa má tiež postupovať aj v
tom prípade, ak v čase rozhodovania o príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa úrad práce a sociálnych
vecí poukazuje obci prídavok na dieťa vyplácaný na staršie dieťa alebo deti kvôli tomu, že sa prídavok
nevyužíva v prospech detí alebo kvôli zanedbávaniu plnenia povinnej školskej dochádzky starších detí.
"V takomto prípade úrad rozhodne o poukázaní finančných prostriedkov obci, ktorá z poukázanej sumy
príplatku zabezpečí potrebné vybavenie pre novorodenca," uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Poskytovanie príplatku v sume 20 440 Sk (678,5 €) aj pri narodení druhého dieťaťa a tretieho dieťaťa si
podľa ministerstva práce a sociálnych vecí vyžiada ročne výdavky v sume 495 mil. Sk (16,43 mil. €), v
prípade narodenia 18 tis. detí, ktoré sa narodia ako druhé a 6,2 tis. detí, ktoré sa narodia ako tretie za
obdobie jedného roka. "Výdavky v tomto rozsahu je možné očakávať aj v rokoch 2010 a 2011," dodáva
ministerstvo práce.
(zdroj: WEBNOVINY)
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Zaujalo nás ...
*************************************************************************************
Letecký deň
Po piatich rokoch sa na Letisku v Dolnom Hričove opäť konal letecký deň a to pri
príležitosti 55. výročia založenia Žilinskej univerzity a 90. výročia československého
letectva. Tisícky divákov mali v sobotu 28.6.2008 možnosť na vlastné oči, a hlavne na
vlastné uši vychutnať si MIG 29, zažiť vzdušné boje z prvej svetovej vojny, predviedli sa
športové, výcvikové, akrobatické, dopravné a špeciálne lietadlá a vrtuľníky zo Slovenska,
Česka, Poľska a Nemecka, bojové a výsadkové lietadlá a vrtuľníky SA, zoskoky vojenských
a športových parašutistov. Veľkým lákadlom bol vzdušný „Lietajúci cirkus“ troch replík lietadiel z I. svetovej
vojny z dielne českých nadšencov vojenskej histórie. Zaujímavosťou bol tzv. "Turbočmelák", ktorý predviedol
špeciálne letecké práce. Trojhodinový program ukončil odlet dopravného lietadla Saab 340 Job Air Ostrava.
Letecký deň zorganizovala Žilinská univerzita v spolupráci s Veliteľstvom vzdušných síl OS SR, Aeroklubom
Žilina a Letiskovou spoločnosťou Žilina, a.s..
********************************************************************************************

Letisko Žilina
Naša obec sa nesporne dostáva do povedomia širokej domácej i zahraničnej verejnosti aj vďaka letisku, ktoré sa
nachádza v našom katastrálnom území. Letiskom Žilina prešlo len do septembra tohto roku viac ako 9000
cestujúcich, v roku 2007 vybavilo Letisko Žilina viac ako 10 000 cestujúcich. Pravidelnú linku Praha–Žilina–
-Praha, ktorú prevádzkuje letecká spoločnosť České aerolínie, a. s., využívajú cestujúci od 15. júla 2005. Doprava
je zabezpečená 46-miestnym dvojmotorovým lietadlom ATR 42, ktoré prilieta a odlieta dvakrát denne (cez víkend
jedenkrát). K pravidelnej linke, ktorá odlieta popoludní, je od pondelka do piatka zabezpečená autobusová doprava
z nástupišťa v Žiline. Takisto pri spiatočnej ceste môžu cestujúci využiť dopravu autobusom, ktorý čaká priamo
pred letiskovou halou ihneď po prílete z Prahy. Pri príchode autom môžu cestujúci využiť bezplatné nestrážené
parkovisko v tesnej blízkosti letiskového terminálu. Okrem pravidelných letov sa prevádzkujú na letisku aj
nepravidelné lety - lety súkromných firiem, aero-taxi, športová činnosť Aeroklubu Žilina a výcvikové lety Žilinskej
univerzity, ktorá prevádzkuje v areáli Letiska Žilina Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum.
********************************************************************************************

Orient Express aj v Hričove
Legendárny Venice Simplon Orient Express sa v sobotu
12. júla 2008, rok a deň po svojej prvej historickej
návšteve Slovenska, opäť ukázal na našich koľajach. Na
rozdiel od minulého roku išiel tentoraz cez územie
Slovenska dvakrát, cestou z Benátok do Krakova i počas
návratu do Londýna. Naši občania mali netradičnú
možnosť vidieť tento historický skvost 12. júla
2008, kedy prechádzal i našou obcou.
Tohtoročná trasa Orient Expressu bola Benátky -Viedeň - Bratislava - Krakov - Bratislava - Viedeň Paríž – Londýn a to v dňoch 11. - 17. júla 2008.
********************************************************************************************

Hričovci ľúbia Tatry
S týmto heslom vyrazilo v sobotu 6.9.2008 41 priateľov turistiky
na najnavštevovanejší vrch Vysokých Tatier – na Rysy. Do výšky
2 503 metrov nad morom vyšliapali prevažne Dolno a Horno -Hričovci na počesť 800. výročia prvej písomnej zmienky o ich
obciach. A tí, ktorí zaváhali, môžu banovať. Krásu veľhôr
znásobilo pekné počasie. Ich majestátnosť zdôrazňoval silný
vietor, ktorý sme začali cítiť pri Chate pod Rysmi. Niečo vyše 3hodinový výstup každý zvážil a prispôsobil svojim schopnostiam.
Turistami obsypaný vrchol nás pokorila asi polovica. A veru, kto
je na turistiku menej zvyknutý, spoznal, čo je to svalovica.
Príjemná spoločnosť však dala zabudnúť na únavu a v dobrej
nálade sme vyrazili do našich rodných obcí. Ich starostom patrí za
finančnú podporu naše úprimné poďakovanie. Milovníci hôr nezabudnite: ďalší výstup je tu čo nevidieť!
-Ladislav Kavecký a Róbert Ďuriník-
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S FOTOOBJEKTÍVOM ZA ŠPORTOM
Mladí hasiči nás reprezentovali
Dňa 12.júla 2008 naši mladí spoluobčania
reprezentovali nielen našu obec, ale aj okres Žilina v
krajskom kole dorastu v hasičskom športe. Ako víťaz
okresného kola postúpili tentokrát do Kláštora pod
Znievom, kde sa konalo krajské kolo. Aj tu dokázali,
že patria medzi hasičskú elitu – obsadili 2. miesto, za
čo im patrí veľká vďaka.
- Pavol Ballay -

 dolný rad zľava: P. Ballay /predseda DHZ/, M.Zrebný,
P. Milo ml., J. Decký ml.
horný rad zľava: P. Šišjak ml., J. Družkovský, M. Ballay, J.
Ďurika, M. Turčík , K. Klimík /vodič/
/foto – autor/

Nočnej požiarnej súťaže O putovný
pohár starostu obce Dolný Hričov sa
zúčastnilo rekordných 30 družstiev

Pohárová súťaž dorastu v Bytči
( Hričovu patrilo krásne 3.miesto)

Žiacka pohárová súťaž
v Kolároviciach

SMEČ CUP 2008
Leto, príjemné počasie, prázdniny či dovolenka, oddych a zábava – to všetko v nás evokuje aj v týchto studených
dňoch slovo volejbal. V sobotu 19. júla 2008 sme si mali možnosť pozrieť na Športovom areáli v Dolnom Hričove
zaujímavé zápasy na IV. ročníku volejbalovej súťaže Smeč Cup 2008. Tento rok sa súťaže zúčastnilo osem
súťažných tímov. V skupine A hrali: Astro, Bytča, Prefa, Smeč tím; v skupine B Sládek, UBM, Tom Horec,
Dubnica. Výborné zápasy plné zaujímavých a akčných momentov nakoniec rozhodli o víťazovi súťaže takto: 1.
miesto Tom Horec, 2. miesto Sládek a na 3. mieste sa umiestnila Bytča. Ďalšie poradie: 4. Smeč tím, 5. Dubnica, 6.
UBM, 7. Astro, 8. Prefa. Organizátorom podujatia patrí poďakovanie a už teraz sa tešíme na V. ročník súťaže.
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Oslávili sme 80 rokov futbalu v našej obci
27. júla 2008 sme si v našej obci pripomenuli 80. výročie založenia športového klubu. Pri tejto príležitosti domáci
organizátori usporiadali športový deň plný futbalu. Od rána do večera prebiehali na futbalovom štadióne zápasy,
z ktorých niektoré mali exhibičný charakter a ďalšie boli súčasťou turnaja troch mužstiev. Víťazstvo si nakoniec
vybojovali futbalisti účastníka MFL.
Výsledky turnaja: Hričovské Podhradie – OLD
BOYS 0:0, na pokutové kopy 2:4. Hričovské
Podhradie – ŠK Dolný Hričov 1:2. OLD BOYS –
- ŠK Dolný Hričov 1:0.
V prvom z exhibičných zápasov sa najskôr
predstavili domáci dorastenci, ktorí si zmerali sily
s takmer o dve generácie staršími bývalými
futbalistami. Títo ani po rokoch nestratili nič zo
svojho futbalového umenia. Zápas skončil
remízou 1:1. Ďalší exhibičný zápas si zahrali
domáci žiaci proti mladým dievčatám ŠKF Žilina.
V zápase vyhrali domáci 5:2, keďže na dievčatách sa prejavila únava z predchádzajúceho zápasu v Rašove, ktorý
odohrali s tamojšími žiakmi v rámci turnaja mužov. Futbalový deň pokračoval súťažou v kopaní jedenástok. Do
tejto každoročne atraktívnej súťaže sa prihlásilo 68 účastníkov rôznych vekových kategórií. Celkové víťazstvo si
vybojoval tréner mladých futbalistiek Laco Németh, ktorý nezaváhal ani raz až do štrnástej série. Na druhom
mieste sa umiestnil Matej Mihálek a ako tretí skončil Peter Milo. V popoludňajších hodinách nás čakal nohejbalový
turnaj. Po vyraďovacích zápasoch sa už takmer za tmy stretli vo finále súperi dvoch generácií. Ján Turek a Peter
Kabašta, hrajúci za OLD BOYS, prekonali našich mladých športovcov - Radoslava Machaja a Martina Cigánika,
hrajúcich za domáci dorast, a zaslúžene zvíťazili. Vo večerných hodinách sa na rad dostala aj jedna nefutbalová
súťaž – hod polenom. Z poľa súťažiacich ho dokázal najďalej hodiť Róbert Salášek. Súčasťou slávnostného
vyhodnotenia celého dňa bolo aj ocenenie bývalých funkcionárov a hráčov za ich dlhoročnú a obetavú prácu: Jozef
Šeroň, Ondrej Sládek, Anton Mihálek, František Bologa, Marián Haluška, Vladimír Hanus, Jaroslav Belaj,
František Pastierik, Milan Puchoň st., Pavol Midula.
Na záver treba povedať, že celý futbalový deň v rámci osláv 80. výročia prebehol na veľmi dobrej úrovni, za čo
patrí veľká vďaka jej organizátorom i všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k jej úspešnému priebehu.

HOKEJBALOVÝ TÍM HBK NORDIQUES
Hokejbalový tím HBK Nordiques Dolný Hričov sa zúčastnil dňa 21.
06. 2008 hokejbalového turnaja v Kolároviciach pri príležitosti
otvorenia novovybudovaného športového areálu, ktorý tvoria
hokejbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko s umelou trávou
a osvetlením. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov: HBC Kolárovice, HBK
Nordiques Dolný Hričov, Lejšie, Orange team Bytča, Hliník Stars a
Mrco team. Hralo sa 2 x 15 min. (finále 3 x 15min.). Kvalitu turnaja
zvýšila aj účasť hráčov z 1. hokejbalovej ligy ako aj hráčov
súťažiacich v ľadovom hokeji. Celkovým víťazom sa stal Orange team
Bytča, keď si vo finále ľahko poradil s tímom Hliník Stars 18:4. HBK
Nordiques obsadil konečné 6. miesto, keď doplatil na malý počet
hráčov – len 6, čo sa samozrejme zakaždým prejavilo v druhom
polčase odohraných zápasov.
Pôsobenie HBK Nordiques Dolný Hričov v 0. ročníku Bytčianskej hokejbalovej ligy 2007/2008:
JESENNÁ ČASŤ
JARNÁ ČASŤ
dátum: 08. 09. 2007 – 25. 11. 2007
dátum: 08. 03. 2008 – 17. 05. 2008
počet kôl:: 9
počet kôl: 8
bilancia: 9 zápasov – 2 víťazstvá – 7 prehier
bilancia: 8 zápasov – 1 víťazstvo – 7 prehier
skóre: 71:128
skóre: 38:93
najvyššia prehra: Orange Team Bytča – HBK
najvyššia prehra: Orange Team Bytča - HBK
Nordiques Dolný Hričov 30:9
Nordiques D. Hričov 18:5
najvyššie víťazstvo: HBK Nordiques D. Hričov víťazstvo: HBK Nordiques D. Hričov –HBC Kolárovice 11:0
- Výber snov 9:6
Do pripravovaného 1. ročníka „BHL“ sa predbežne prihlásili Orange Team Bytča,HBK, HBC Kolárovice, Papánek
Boys, Výber snov, HBK Nordiques D. Hričov.
-Peter Haviar-
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OZNAM
Hokejbalový tím HBK Nordiques Dolný Hričov, účastník Bytčianskej hokejbalovej ligy
(„BHL“), hľadá šikovných športovcov – hokejbalistov do svojho tímu.
Požiadavky:
• vek od 17 rokov,
• dostatočné hokejové zručnosti a skúsenosti,
• streľba golfovým príklepom (vítaná),
• fyzická a psychická kondícia (sebaovládanie),
• zodpovedný a pravidelný prístup k zápasom, k tréningom a vôbec k celému tímu.
HBK Nordiques D. Hričov zabezpečuje hokejbalovú výstroj zatiaľ v podobe:
• holenných chráničov,
• chráničov lakťov,
• hokejbalových nohavíc a sprostredkúva nákup doplňujúcej výstroje (dres, štulpne,
rukavice, atď.).
Kontaktujte nás na:
e-mail: dh-nordiques@inMail.sk
mobil: 0902 21 22 33, 0903 25 51 73
Tešíme sa na spoločné športové zážitky a úspechy ☺.
POZVÁNKA
Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolný Hričov bola na prízemí kultúrneho domu
zriadená „Hričovská izba“, pripomínajúca našu históriu a život našich predkov. Expozícia bude pre
verejnosť sprístupnená v týchto termínoch vždy v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.:

11. január 2009 (nedeľa)
25. január 2009 (nedeľa)
8. február 2009 (nedeľa)
22. február 2009 (nedeľa)
8. marec 2009 (nedeľa)
22. marec 2009 (nedeľa)
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