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očami starostu
obce

Vážení spoluobčania !
V nedeľu 8. októbra 2006 sa uzatvorila možnosť podať
kandidatúru na starostu obce a poslanca obecného
zastupiteľstva. Starostom obce sa môže stať každý
občan, ktorý dovŕšil 25 rokov veku a má trvalý pobyt
v obci, kde kandiduje.
V našej obci sa uchádzajú o funkciu starostu 4 občania,
o funkciu poslanca 31 občanov, z toho 11 žien.
Zdá sa, že záujem o post starostu obce rastie.
Kandidáti na funkciu starostu obce sú členmi alebo
sympatizantmi politických strán SMER-SD, SNS a ĽSHZDS. Ja kandidujem ako nezávislý kandidát, po
získaní potrebného počtu podpisov voličov.
Medzi kandidátmi na poslancov sú členovia alebo
sympatizanti politických strán SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS
a KDH, viacerí kandidujú ako nezávislí kandidáti na
podklade získaných podpisov voličov.
Je dobré, keď na post starostu kandiduje väčší počet
uchádzačov. Snáď je to predpoklad a dôkaz toho, že
uchádzači prejavujú svoju ambicióznosť a majú snahu
urobiť niečo pre svoju obec.
Na základe medializácie niektorých prešľapov
v
samospráve poukazujú občania na to, že kandidáti sa
uchádzajú o funkciu starostu v snahe získať lukratívne
zamestnanie. Dôvodom je vidina dobrého finančného
ohodnotenia.
Podľa môjho názoru začala nepísaná kampaň na
starostu obce už dávnejšie. Zaujímavé sú formy
a mnohokrát aj miesta, kde sa kampaň deje. Som toho
názoru, že v obecných voľbách nevyhrávajú politické
strany, vyhrávajú osobnosti, ktoré podporia veľké
rodiny a občania.
Otázka trvalého pobytu je v podmienkach kandidátov
na starostu obce tiež zaujímavá. Starostom obce by
mal byť občan, ktorý tu má každodenné trvalé bydlisko,
nielen formálne, aby videl každodenné problémy, ale
i úspechy našej obce.
Každý, kto kandiduje na starostu obce, je osobnosť.
Bude na občanoch, aby sa v deň volieb dostavili do
volebnej miestnosti, rozhodli sa pre svoj výber a tým
i prevzali čiastočne zodpovednosť za správu našej obce.
Zúčastniť sa komunálnych volieb je povinnosť veľmi
dôležitá. Občania si zvolia človeka, ktorý bude
najvyšším výkonným orgánom obecnej samosprávy,
zastupujúcim

obec navonok. Starosta je štatutárom obce
v majetkovoprávnych
veciach,
pracovnoprávnych
vzťahoch a zároveň správnym orgánom vo veciach
administratívnych. Navyše reformou verejnej správy
pribudla starostom aj povinnosť byť predstaviteľom
miestnej štátnej správy. Od starostu obce sa
jednoducho očakáva, že bude ochotný a profesijne
schopný pracovať v prospech rozvoja obce a záujmov
jej obyvateľov.
Každý človek sa v mieste svojho trvalého bydliska
zapíše sám. Nedá sa činnosť nikoho z nás zmeniť
polroka pred voľbami. Preto si myslím, že v deň
komunálnych volieb si občania podľa svojho vedomia
a svedomia zvolia „najlepšieho“ starostu ako človeka,
ktorému dôverujú a zároveň si zvolia „najlepších“ ľudí
do poslaneckého zboru obce.
Verím, že občania našej obce si uvedomujú význam
obecných volieb, lebo sú to voľby, ktoré sa nás
všetkých bytostne dotýkajú.
Ing. Vladimír S a d l o ň
starosta obce
Redakčný komentár

OBČAN spolutvorca obecnej samosprávy
VOLIČ výber–rozhodnutie–zodpovednosť
Komunálne voľby v našej obci majú dlhoročnú tradíciu
s dobrou účasťou občanov - voličov. Vyjadruje to
záujem i zodpovednosť za vývoj v obci.
Účasť vo voľbách 2002
Obvod
Dolný Hričov
Peklina
SPOLU

Voliči
988
132
1120

Účasť
785 79,45 %
97 73,48 %
882 78,75 %

Platné hlasy
762
83
845

Zodpovednosť voličov vo voľbách 2006 v našej obci
určujú predovšetkým tieto skutočnosti:
• pre výber starostu obce sú 4 kandidáti,
• pre výber poslancov je 31 kandidátov,
• z členov doterajšieho OZ kandidujú iba 2 poslanci.
Z celkového počtu 31 kandidátov na poslancov je:
• 9 vo veku do 30 rokov, 11 vo veku 31-40 r., 3 vo
veku 41-60 r., 2 nad 60 rokov,
• kandiduje 20 mužov, 11 žien,
• 22 kandidátov je za politické stany (9/SNS, 8/SMER,
4/KDH, 1/HZDS, 9 kandidátov je nezávislých,
• 8 kandidátov má vysokoškolské vzdelanie,
• 22 kandidátov je za obvod Dolný Hričov, 3 kandidáti
za obvod Peklina.
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MATRIKA INFORMUJE
Naši jubilanti

Naši noví občiankovia
Šimon Hoferica, Simona Polková
Aleksey Bašťovanský, Adela Franeková,
Michaela Ďuriníková, Michal Doboš

Manželstvo uzatvorili
Vladimír Ďurdík a Adela Vančíková
Patrik Varga a Silvia Hofericová
Roman Salášek a Eva Anettová
Dušan Rašovec a Stanislava Dobroňová
Ivan Ščasník a Ing. Katarína Zelníková
Marian Jurašík a Mgr. Ľudmila Lasičková
Vladimír Škuta a Andrea Kavecká

♣ 50 – roční ♣
09.08.1956 Marian Chlebúch
29.08.1956 Oľga Šutáková
01.10.1956

Peter Hudec

11.10.1956

Agnesa Kahátová

16.10.1956

Ing. Vladimír Hudec

30.10.1956

Valéria Bučová

04.11.1956

Oľga Ďuriníková

01.12.1956

Rudolf Randa

♣ 60 – roční ♣
27.07.1946 Augustín Decký
09.08.1946 Ľubomír Sládek
11.08.1946

Anna Galčeková

05.11.1946

Zdeňka Deanková

19.11.1946

Ondrej Sládek

07.12.1946

Jozef Kadura

09.12.1946

Anna Zadubanová

♣ 70 – roční ♣
18.07.1936 Kamila Hvizdáková

––––––––––––––––––––––––––
╬

Navždy nás opustili
Emil Bednárik
(* 23.09.1933 † 26.05.2006)
Ferdinand Sedliaček
(* 29.09.1947 † 06.06.2006)

Božena Valachová
(* 09.11.1935 † 14.06.2006)

Anna Zelníková
(* 15.05.1917 † 06.08.2006)

Štefánia Trnková
(* 13.10.1926 † 07.08.2006)

Vladimír Dobroň
(* 11.11.1943 † 22.08.2006)

Emília Pastieriková
(* 19.11.1926 † 12.09.2006)

Ondrej Matúšek
(* 19.11.1925 † 03.10.2006)

╬

01.10.1936

Eduard Badík

11.10.1936

Agnesa Dobroňová

22.11.1936

František Štrkáč

♣ 80 – roční ♣
22.07.1926 Štefánia Ševčíková
27.07.1926

Helena Vršanská

16.08.1926 Peter Chlebúch
30.09.1926 Vilma Kicošová
11.12.1926

Mária Kalányová

♣ 90 – roční ♣
18.11.1916 Eduard Kicoš
♣ 91 – roční ♣
24.10.1915 Darina Babušíková
♣ 98 – roční ♣
27.08.1908 Eva Matúšková
Srdečne blahoželáme !
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2006

Redakcia
informuje

2. decembra 2006 (sobota) od 7,00 do 20,00 hodín

Komunálne voľby sa uskutočňujú podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov. Zákon pre výkon volebného práva medzi iným ustanovuje:
• Orgánmi samosprávy obcí sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
• Právo voliť do orgánov obecnej samosprávy majú obyvatelia Slovenskej republiky (aj cudzinci), ktorí majú v obci trvalé
bydlisko a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18. rok veku.
• Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali zákonné prekážky (výkon trestu odňatia
slobody, pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti pre právne úkony).
• Za starostu obce môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky pre výkon volebného práva a ktorý najneskôr v deň
volieb dovŕšil 25 rokov veku.
• Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením stanoví v obci volebné obvody tak, aby počet poslancov vo volebnom obvode bol
primeraný počtu obyvateľov vo volebnom obvode, aby bol dodržaný ústavný princíp rovnosti. Pre voľbu starostu tvorí
obec jeden jednomandátový volebný obvod.
• Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov vytvorí obecné zastupiteľstvo v obci potrebný počet volebných
okrskov, ktoré umožnia voličom uplatniť bez problémov svoje volebné právo.
• Voľby v obci riadi miestna volebná komisia, vo volebných okrskoch pracujú okrskové volebné komisie. Členov volebnej
komisie navrhujú politické strany, ktoré podali kandidátne listiny, chýbajúci počet členov komisií vymenuje starosta obce.
• Miestna volebná komisia po sčítaní odovzdaných hlasov a vyhotovení zápisnice o voľbách odovzdá zvoleným kandidátom na
poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Osvedčenie o zvolení.

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNOM HRIČOVE
o počte poslancov, volebných obvodoch a volebných okrskoch
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.09.2006 schválilo pre obec Dolný Hričov vytvorenie
DVOCH VOLEBNÝCH OBVODOV a stanovilo pre nové volebné obdobie počet poslancov na 9 :
• volebný obvod v časti Dolný Hričov - počet poslancov 7,
• volebný obvod v časti Peklina - počet poslancov 2.

VYMENOVANIE MIESTNEJ A OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
Pre voľby do orgánov obecnej samosprávy v Dolnom Hričove boli podľa príslušných ustanovení zákona o voľbách zriadené
volebné komisie, a to: MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA a dve OKRSKOVÉ VOLEBNÉ KOMISIE.
Z celkového počtu 5 členov miestnej volebnej komisie delegovali politické strany 4 členov a starosta obce v zmysle zákona
vymenoval za člena komisie 1 člena. Do okrskových volebných komisií s počtom členov 10 (2 x 5) delegovali politické strany 6
členov a starosta obce vymenoval 4 členov.
Prvé zasadnutia vymenovaných komisií zvolal starosta obce. Členovia komisií zložili zákonom predpísaný sľub, boli zvolení
predsedovia a podpredsedovia komisií.
MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA
Volebný obvod: Dolný Hričov

OKRSKOVÁ VOLEBNÁ KOMISIA
Volebný okrsok: Dolný Hričov

OKRSKOVÁ VOLEBNÁ KOMISIA
Volebný okrsok: Peklina

Predseda:

Ing. Július Vršanský

Predseda:

Elena Suchomelová

Predseda:

Ján Decký

Podpredseda:

Elena Šmehílová

Podpredseda:

Janka Kabaštová

Podpredseda:

Vladimír Capanda

Členovia:

Mária Babišová
Ján Chylík
Pavol Matúšek

Členovia:

Terézia Decká
Helena Chylíková
Marta Najšlová

Členovia:

Emília Mihálková
Ľubomíra Šeroňová
Eva Uhláriková

Zapisovateľka:

Andrea Dobroňová

Zapisovateľka:

Gabriela Zúberová

Zapisovateľka:

Jana Krkošková

Všetky informácie k priebehu komunálnych volieb poskytuje Obecný úrad v Dolnom Hričove a na požiadanie j
predsedovia volebných komisií (miestnej a okrskových). Základné informácie obsahuje aj INFOKANÁL OcÚ na KBT.
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KANDIDÁTI NA FUNKCIU STAROSTU OBCE
Mgr. Viliam HOFERICA

55 rokov živnostník

Dolný Hričov 38

SMER - SD

Ing. Jozef JACEK

51 rokov technik

Dolný Hričov 378

SNS

Ing. Pavol MIDULA

49 rokov živnostník v obchode

Dolný Hričov 328

HZD

Ing. Vladimír SADLOŇ

51 rokov verejná správa

Dolný Hričov 288

nezávislý kandidát

KANDIDÁTI NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Viktor ADAMOV
Pavol BALLAY
Mária BELAJOVÁ
Katarína CAPANDOVÁ
Bc. Katarína CIGÁNIKOVÁ
Jozef ČERVENÝ
Doc.Dr.Ing. Martin DECKÝ
Dušan DOBROŇ
Juraj DOBROŇ
Ľuboš DOBROŇ
Peter DOBROŇ
Daniela ĎURINÍKOVÁ
Pavol HÁLEK
Oľga HOFERICOVÁ
Ing. Simona HOFERICOVÁ
Štefan HÔREČNÝ
Ján HROBÁRIK
Ing. Marián CHAMAJ
Marek CHLEBÚCH
Marián CHLEBÚCH
Ing. Jozef JACEK
Pavol MIHÁLEK
Bibiána ODVAHOVÁ
Marta RAŠOVCOVÁ
Ing. Ján SLÁDEK
Michal ŠUTÁK
Emília UHLÁRIKOVÁ
Marián VANČÍK
Bc. Peter ZELNÍK
Bc. Terézia ZELNÍKOVÁ
Marta ŽOLDÁKOVÁ

60 r., dôchodca,
KDH
36 r., výpravca,
nezávislý
61 r., dôchodkyňa,
SNS
27 r., kaderníčka,
SNS
26 r., učiteľka,
nezávislá
30 r., robotník,
nezávislý
39 r., učiteľ,
KDH
57 r., robotník,
SMER-SD
31 r., majster,
SNS
34 r., podnikateľ,
nezávislý
57 r., robotník,
SNS
29 r., účtovníčka,
KDH
56 r., robotník,
SMER-SD
60 r., dôchodkyňa ,
SMER-SD
34r., stavebný inžinier, SMER-SD
47 r., agronóm,
SMER-SD
36 r., vodič,
ĽS-HZDS
31 r., zootechnik,
nezávislý
23 r., technik,
SMER-SD
50 r., technik,
SMER-SD
51 r., technik,
SNS
40 r., SZČO,
KDH
33 r., účtovníčka,
nezávislá
35 r., asistentka výroby,
SNS
30 r., technik,
SNS
26 r., SZČO,
nezávislý
43 r., doručovateľka,
SNS
33 r., nákupca,
SNS
25 r., predajca,
nezávislý
26 r., sekretárka,
nezávislá
57 r., dôchodkyňa,
SNS

DOBRÁ OBECNÁ SAMOSPRÁVA
PREDPOKLAD ROZVOJA OBCE
Základom občianskej spoločnosti a demokracie
v obci je trvalý záujem občanov o veci verejné.
Prvým prejavom je účasť vo voľbách do obecnej
samosprávy a spolurozhodovanie o jej zložení.
Záujem o voľbu starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva sa musí po voľbách
preniesť do záujmu o ich prácu, kontrolu plnenia
ich volebných sľubov. Obecná samospráva musí
záujem občanov zvyšovať ich informovanosťou
o svojej činnosti a prijímaných rozhodnutiach.
Práca starostu obce, poslancov, ale aj pracovníkov
obecného úradu si vyžaduje stále viac odbornosti,
iniciatívy a oddanosti problémom svojej obce.
Každodenné problémy života občanov v obci,
zabezpečovanie činnosti školských zariadení,
zdravotnej starostlivosti, obchodnej siete, dopravy
a iných služieb, vytváranie podmienok pre
činnosť záujmových združení občanov a spolkov,
rozvíjanie tradícií obce, opatrovateľská činnosť a
mnohé ďalšie úlohy sú pre život občanov hlavné.
Poslanci obecného zastupiteľstva v dennom styku
so svojimi voličmi poznávajú hlavné problémy
obce a navrhujú starostovi obce ich riešenie.
Spokojnosť občanov vytvára i životné prostredie
v obci, kvalita obecných komunikácií, ich údržba,
najmä v zimnom období, čistota ulíc a priedomí,
zeleň v obci.
Závažné úlohy čakajú obecnú samosprávu vo
využívaní obecného majetku, jeho opravách
a údržbe. Spolupráca s podnikateľmi, najmä
z radov občanov, môže vytvoriť lepšie
podmienky pre rekonštrukciu, ale aj lepšie
využívanie obecného majetku.

ZVOĽME SI OBECNÚ SAMOSPRÁVU PRE TRVALO URDŽATEĽNÝ ROZVOJ OBCE
Východiskom zabezpečovania trvalo udržateľného rozvoja obce a jej životného prostredia je plnenie úloh schváleného
PHSRO na roky 2005 – 2014, ako aj nového ÚZEMNÉHO PLÁNU. Ide pritom o obdobie, ktoré budú charakterizovať najmä
tieto významné skutočnosti, ktoré môžu výrazne ovplyvniť vývoj našej obce a života občanov v nej:
• nové plánovanie Európskej únie na roky 2007 – 2013 predpokladá mimoriadny prísun finančných prostriedkov do SR,
• v katastrálnom území obce sa budú realizovať veľké spoločenské a podnikateľské investície s výrazným vplyvom na
prírodné a životné prostredie obce, ale aj na zamestnanosť a migráciu obyvateľov,
• naša obec sa stane bezprostrednou súčasťou zámerov mesta Žiliny i Žilinského samosprávneho kraja, najmä pre
prichádzajúcich investorov a budovanie priemyselných parkov.
Pripravenosť obce bude predstavovať predovšetkým včasné a kvalitné vypracovanie projektov a žiadostí na dotácie zo ŠFEÚ.
Novozvolená obecná samospráva musí považovať tieto úlohy za rozhodujúce. Zatiaľ naša obec nezískala žiadne dotácie
z fondov EÚ a úplné dokončenie vodovodu a kanalizácie, nevyhnutná rekonštrukcia komunikácií, modernizácia školských
objektov, vrátenie pôvodného historického vzhľadu kultúrnemu domu i ďalšie zámery PHSRO nebudú bez dotácií zo ŠFEÚ
možné. V uplynulom volebnom období sa obecnej samospráve v tejto oblasti nedarilo.
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AKO PRACOVALA OBECNÁ SAMOSPRÁVA
vo volebnom období 2003 - 2006

Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby som na záver
volebného obdobia vyhodnotil volebný program, s ktorým
som predstúpil pred Vás v dobe, keď som sa rozhodol
kandidovať na post starostu obce.
Volebný program som rozdelil do štyroch tém:
Obecný úrad občanom
V tejto oblasti som si stanovil tieto priority:
Obecný úrad je pre všetkých občanov, nielen pre
vyvolených. Budem počúvať hlasy ľudí a priebežne
informovať občanov o dianí v obci a v obecnom
zastupiteľstve. Pokúsim sa zlepšiť spoluprácu medzi
obecným úradom, farským úradom a základnou školou a
minimálne v roku 2003 nezvyšovať výšku dane
z nehnuteľností a poplatkov za vývoz komunálneho
odpadu.
Plnenie: V polovici roka 2003 som znížil počet
pracovníkov obecného úradu z 5 na 3 úradníkov. Som toho
názoru, že sa zvýšila komunikatívnosť, ochota i schopnosť
poradiť občanovi. Každý spis má pri prijatí číslo
a skartačný znak, bol spracovaný archivačný poriadok,
v zmysle ktorého boli všetky spisy vytriedené a uložené.
Spoluprácu medzi farským úradom, základnou školou ako
aj ostatnými subjektmi, ktoré sa nachádzajú na území našej
obce, hodnotím kladne. Za volebné obdobie sa nezvýšila
daň z nehnuteľností, od roku 2005 sa zvýšili poplatky za
vývoz komunálneho odpadu o 4,- Sk na osobu a mesiac.
K zlepšeniu pracovných podmienok na úrade prispelo aj
vybavenie vnútorných priestorov výpočtovou technikou,
faxom, kopírkou, internetom a novým nábytkom.
Výstavba a životné prostredie
V časti výstavby a životného prostredia som si vytýčil pre
volebné obdobie 6 úloh:
aktualizovať územný plán obce, vyriešiť problém odvozu
triedeného odpadu, podľa finančných možností dokončiť
kanalizáciu a vodovod obce s následnou úpravou ciest,
zaoberať sa plynofikáciou Pekliny, modernizáciou
autobusových zastávok, zaoberať sa výstavbou bytových
jednotiek a tým v obci stabilizovať mladé rodiny.
Plnenie:♦ Územný plán obce je spracovaný. Právoplatnosť
nadobudol v októbri 2006. Je uložený na obecnom úrade
a každý občan má možnosť doň nahliadnuť, aby vedel,
akým smerom sa bude rozvíjať naša obec po stavebnej
stránke. ♦ Problém odvozu triedeného odpadu sa vyriešil
v závere tohto roka. Mikroregión Hričov, ktorého sme
členmi, dostal finančné prostriedky od štátu vo výške
750 250,- Sk. Bližšie informácie nájdete v článku na strane
9. ♦ Na Uliciach májová, P.V.Rovnianka, na časti
Športovej ulice a objektoch kultúrneho domu a domu
služieb bola dokončená výstavba kanalizácie a vodovodu
v celkovej hodnote takmer 8 miliónov korún. ♦Úloha
plynofikácie Pekliny je zatiaľ nesplnená. Dôvodom je, že
SPP nechcú vložiť finančné prostriedky do časti, kde sa
predpokladá nízky odber. Tento problém sa bude
priebežne konzultovať s SPP tak, aby sa zvýšil štandard
vykurovania aj v tejto časti obce. ♦ Niektoré autobusové
zastávky boli zmodernizované. V ďalšej modernizácii sa
bude pokračovať v nasledujúcom období. ♦ O výstavbe
bytovky bolo veľa napísané. Som rád, že bytový dom stojí
a 16 mladých rodín sa osamostatnilo, našlo svoje šťastie. ♦

Školstvo a šport
Tri úlohy, ktoré som si vytýčil vo sfére školstva a športu,
som splnil čiastočne:
Udržanie prevádzkového stavu v ZŠ a MŠ, dobudovať
ihriská a zlepšiť využiteľnosť športového areálu,
prispievať ŠK na rozvoj aktivít.
Plnenie: V roku 2005 došlo k zlúčeniu ZŠ s MŠ. Zlúčenie
prinieslo viac výhod ako nevýhod. Napriek tomu, že sú
základné školy, ktoré majú finančné problémy, naša ZŠ
s MŠ vychádza dobre. Poďakovanie patrí vedeniu školy.
Nepodarila sa splniť úloha dobudovania ihrísk, a tým
zlepšenia využiteľnosti športového areálu. Našu obec
najviditeľnejšie reprezentujú naši športovci – futbalisti.
Obec prispieva značnou čiastkou na zabezpečenie
futbalového klubu. Je na škodu, že dochádza k častým
zmenám vo výbore. Klubu chýba súdržnosť. Aj keď sa
nájdu ľudia, ktorí chcú pomôcť športu, mladých ľudí futbal
neoslovuje.
Zdravotníctvo
Zdravotníckemu zariadeniu v Dolnom Hričove v roku
2003 hrozilo, že zanikne. Za to, že ambulancia u nás
funguje na dobrej úrovni, patrí poďakovanie celému
kolektívu zdravotného strediska a p. farárovi, vďaka
ktorému obec užíva budovu za symbolické nájomné 1,- Sk
na rok.

Ďalšie úspechy obecnej samosprávy
vo volebnom období 2002 -2006:
♦ úprava komunikácie vedúcej cez obec ♦ úprava cintorína
a príprava plochy za domom smútku pre urnový háj ♦ nová
strecha na budove základnej školy ♦ izolácia okien na MŠ
♦ náter strechy na budove obecného úradu ♦ vybudovanie
trativodov (Ul. športová, kultúrny dom) ♦ pomoc pri
budovaní spoločného vodovodu v Pekline ♦ úprava plochy
(smetiska) v Pekline ♦ príspevok na dopravu pre deti
z Pekliny ♦ úprava priestorov pri miestnej prevádzke ♦
vybudovanie detského ihriska ♦ pomoc farskému úradu pri
rekonštrukcii farského centra ♦ zhotovenie webovej
stránky obce ♦ nová rozhlasová ústredňa a postupná
renovácia rozhlasu v obci ♦ upevnenie tradícii pri
spoločensko – kultúrnych akciách /Mesiac úcty k starším,
Uvítanie občiankov do života, Mikuláš, Deň matiek,
Hričovské pastorále, veľkonočné a vianočné koncerty,.../ ♦
výrazne sa zlepšila zimná údržba ciest a chodníkov ♦
vysporiadanie nehnuteľného majetku obce a jeho zápis na
listy vlastníctva. ♦
A čo nás čaká v budúcnosti?
♦ vyhotovenie projektovej dokumentácie na úpravu
a opravu kultúrneho domu, základnej školy, materskej
školy a obecného úradu ♦ oprava kultúrneho domu
v Dolnom Hričove i v Pekline ♦ dobudovanie káblovej
televízie na Šefranici a v Pekline ♦ vybudovanie
kanalizácie a vodovodu na Šefranici ♦ vybudovanie
nového verejného osvetlenia ♦ plnenie úloh podľa Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ♦ pokračovať vo
vysporiadaní obecného majetku ♦ budovanie programu
„Zeleň v obci“ a jeho následná realizácia ♦ prípravy na
dôstojné oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o
obci. ♦
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ANKETA
obecných novín

ODPOVEDE A PRÍSPEVKY KANDIDÁTOV NA STAROSTU OBCE
A ODSTUPUJÚCICH POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

(Uverejňujeme príspevky tých kandidátov na starostu obce a odstupujúcich poslancov, ktorí zaslali svoje odpovede.)
Kandidátov na starostu obce sme sa pýtali:
Prečo ste sa rozhodli kandidovať ? Čo by ste chceli urobiť predovšetkým ?
Odstupujúcich poslancov OZ sme sa pýtali: Prečo ste sa rozhodli nekandidovať ? Ako hodnotíte svoju poslaneckú činnosť ?
Čo sa obecnej samospráve podarilo a aké boli nedostatky ?

Ing. Vladimír SADLOŇ, kandidát na starostu obce

============================================

1. Dôvodom mojej kandidatúry na starostu obce je pokračovať v začatej práci. Rád by som dokázal všetkým občanom – aj tým, ktorí sú
iného názoru na moju kandidatúru,– že našu obec reprezentuje vo všetkých sférach dobre zvolený občan – starosta. Byť dobrým starostom
znamená okrem iného aj to, že človek má morálne zásady, nie je prospechár, snaží sa občanom pomáhať, a nie z nich profitovať,
vykonávať svoju funkciu podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
2. Na túto otázku odpoviem občanom vo svojej predvolebnej kampani.

=================================================

Ing. Jozef JACEK, kandidát na starostu obce

1. Prvým dôvodom je, že som v uplynulom volebnom období mal možnosť poznať problémy a potreby obce a cítim veľké rezervy v ich
riešení, najmä plnením PHSRO a získaním finančných prostriedkov zo ŠFEÚ. Druhý dôvod je moja spätosť s obcou, v ktorej som sa
narodil a celý život žijem, kde mám najbližších, ale aj priateľov a známych. Tretí dôvod je moja celoživotná profesia v stavebníctve,
skúsenosti najmä z organizačnej a manažérskej činnosti, získané kontakty. Dosiahol som vek 50 rokov a chcem ďalšie roky venovať
predovšetkým mojej obci a jej občanom.
2. Považujem za veľmi dôležité, že obec má vypracovaný veľmi dobrý PHSRO na roky 2005-2014 a nový Územný plán. Chcem
predovšetkým v spolupráci s poslancami, ale aj ďalšími, ktorých si chcem vybrať za poradcov a spolupracovníkov, realizovať hlavné
zámery rozvoja obce. Svoje predstavy chcem prezentovať vo volebnej kampani a na predvolebných zhromaždeniach 26.11.06 o 15 hod.
v KD v Dolnom Hričove a 25.11.06 0 17 hod. v Pekline, na ktoré Vás pozývam.

Ľudmila Ďuriníková, zástupca starostu obce

==========================================

1. Nekandidujem na poslanca, pretože sa zmenili priority môjho života.
2. Počas celého volebného obdobia som sa snažila pracovať v prospech občanov a nesklamať ich dôveru. Hodnotenie svojej poslaneckej
činnosti preto ponechávam na našich občanov.
3. Obecnej samospráve sa podarilo zvládnuť prenesené kompetencie štátnej správy, splatiť dlh voči firme PROGRES za KBT, podarila sa
výstavba prvej nájomnej obecnej bytovky, bola vybudovaná kanalizácia na Uliciach športovej, májovej, P.V. Rovnianka, na náklady
NDS, a.s. sa podarilo vybudovať kanalizáciu v časti obce pri železničnej trati.

=================================================

Ing. Peter ZÚBER, poslanec OZ

1. Nekandidujem predovšetkým vzhľadom na moje pracovné zaťaženie. Nechcel by som iba schôdzovať, ale aj niečo robiť, a na to mi
nezostáva čas.
2. Mohlo to byť aj lepšie. Snažil som však v rámci svojich možností.
3. To musia zhodnotiť predovšetkým občania.

Pavol DECKÝ, poslanec OZ

==========================================

1. Pretože bez peňazí sa nedá v dnešnej dobe nič robiť. Pekline ostáva iba osamostatniť sa a byť zadobre s Dolným Hričovom, pretože
Peklina nebude mať poslanca OZ.
2. Všetko záleží od peňazí, v Pekline sa nepodarilo skoro nič. Zabezpečenie zdravotníctva, školstva a výstavba obecnej bytovky sa podarilo.

=================================================

Ing. Jarolav BELAJ, člen OR, poslanec OZ

1. Počas 12 rokov činnosti poslanca som zažil viaceré sklamania. Ani posledné volebné obdobie nebolo výnimkou. To je hlavný dôvod
toho, že nekandidujem. Dôveru 298 voličov vo voľbách 2002 som sa snažil nesklamať. Druhý dôvod je moje hlboké presvedčenie, že
treba dať priestor mladým, perspektívnym občanom, lepšie pripraveným na požiadavky dnešnej doby. Som odhodlaný pre obec a jej
rozvoj pracovať i naďalej, najmä presvedčený o tom, že máme kvalitný PHSRO na roky 2005-2014. Verím, že s novozvolenou obecnou
samosprávou budem mať možnosť pre takúto prácu. Mojím snom je práca pre deti a mládež. Chcem zriadiť v obci Akadémiu športu
a zdravia detí a vybudovať polyfunkčné športové ihrisko pre túto činnosť. Rovnako chcem pomôcť prebudovať športový areál na Areál
oddychu a centrum voľného času a pomôcť vypracovať projekt „ZELEŇ V OBCI“, podľa zámerov PHSRO.
2. Svoju poslaneckú činnosť v období 2003-2006 hodnotím so zmiešanými pocitmi. Veľa som chcel urobiť, menej sa mi podarilo a mnohé
veci ma sklamali. Najväčším sklamaním pre mňa bolo nevyužitie skúseností, kvalít a profesionality poslancov OZ, všetkých bez
výnimky. Moje poslanecké pôsobenie zanechalo aj dobré veci, i pre ďalšie obecné zastupiteľstvo a budúceho starostu obce. Verím, že aj
tí, ktorí o mojej práci nevedia, nechceli vedieť, alebo ma zaraďovali tam, kde nepatrím, sa presvedčia v ďalších rokoch o mojom
úprimnom vzťahu k obci a jeho občanom.
3. Obdobie 2003-2006 by som rozdelil na dve výrazné časti. V prvej polovici sa nám darilo vytvárať všetky základné predpoklady pre
činnosť obecnej samosprávy, dobre sme spolupracovali. Druhá polovica priniesla aj nedobré rozhodnutia, postupný zánik práce komisií,
slabšiu činnosť OR i OZ a prijatie aj rozhodnutí, ktoré neboli správne. Tým nechcem znížiť význam toho, čo sa podarilo. Začali sme
v ťažkých, najmä finančných podmienkach. Dokázali sme zlikvidovať značné dlhy za KBT, výrazne posunúť výstavbu kanalizácie, aj
keď s problémami vybudovať prvú obecnú bytovku, zabezpečená bola činnosť ZŠ a MŠ, zdravotníckeho strediska, podporovali sme
záujmové spolky občanov. Podarilo sa výrazne znížiť prevzatý obecný dlh. Vypracovaný PHSRO a nový ÚZEMNÝ PLÁN sú dobrým
predpokladom ďalšieho rozvoja obce. Uplynulé volebné obdobie však považujem predovšetkým za obdobie nevyužitých príležitostí.

Občianske spoločenstvo našej obce potrebuje najviac JEDNOTU V CIEĽOCH – JEDNOTU V SPOLOČNEJ SNAHE
– JEDNOTU V ODHODLANÍ rozvíjať podmienky pre trvalo udržateľný život všetkých generácií. Aj komunálne
voľby v obci sú spravidla súbojom rodinných záujmov, často aj rozhnevaných občanov i prejavom nezáujmu
niektorých voličov. Cesta k potrebnej jednote však vedie cez schopnosť ODPUSTIŤ - ZMIERIŤ SA - DÔVEROVAŤ.
Voľba starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva je prvým krokom na tejto ceste, po ktorej bude kráčať
obecné spoločenstvo v rokoch 2007 – 2010. Občan je spolutvorcom občianskej samosprávy. Jeho výber, rozhodnutie
a zodpovednosť je garantom budúceho vývoja obce, jej občianskeho spoločenstva, spolužitia všetkých generácií obce.
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Ing. Rudolf HOLIČ
ekonóm OcÚ

INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ OBECNEJ SAMOSPRÁVY

BUDOVANIE VODOVODU A KANALIZÁCIE
ÚSPEŠNE POKRAČUJE

HLAVNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE
vo volebnom období 2003 – 2006 k 30.09.2006

Po získaní finančnej dotácie MŽP SR za výrub zelene pod
diaľnicu rozhodlo obecné zastupiteľstvo venovať hlavnú
časť získaných prostriedkov na pokračovanie vo výstavbe
vodovodu a kanalizácie v ďalších častiach obce.
Realizácia tohto zámeru si vyžiadala predovšetkým
vypracovanie novej projektovej dokumentácie. Pôvodne
vypracovaná dokumentácia bola technicky nevyhovujúca.
Na základe iniciatívy poslanca OZ Doc.Dr.Ing. Martina
Deckého a jeho návrhu na obecnej rade dňa 07.04.2006
zabezpečil starosta obce dodávateľa prác, a to spoločnosť
HOFER – zemné práce, s.r.o. Dolný Hričov č. 337,
konateľa Branislava Hofericu.
Treba povedať, že výber dodávateľa materiálu i prác sa
mimoriadne vydaril, podarilo sa zrealizovať všetky zámery
v rámci finančných možností. Spokojnosť je aj s termínmi
dodávok a kvalitou vykonanej práce.
Podľa údajov ekonóma obce, Ing. Rudolfa Holiča, bola
výstavba vodovodu a kanalizácie realizovaná v týchto
častiach obce a s týmito nákladmi:
Vybudovaná časť obce
Sk

Vývoj obecného multicipálneho úveru

Projektová dokumentácia
Vytýčenie plynových a telekomunikačných sietí
Napojenie Kultúrneho domu a Domu služieb
Ulica májová a športová
Ulica P.V. Rovnianka - záloha
Zaplatené do 30.09.2006
Predpokladané dokončenie do 31.12.2006
Dokončenie Ulice P.V.Rovnianka
Vybudovanie na Ulici družstvenej (po Bampi)
Predpokladané náklady
CELKOM NÁKLADY za rok 2006
Zostatok dotácie MŠP SR k 31.12.2006

130 000,4 664,816 569,2 943 543,1 071 000,4 965 776,2 692 494,460 000,3 152 494,8 118 270,0,-

SPOĽAHLIVÝ PARTNER Z VLASTNEJ OBCE

HOFER

zemné práce, spoločnosť s ručením obmedzeným,
DOLNÝ HRIČOV číslo 337

konateľ: Branislav HOFERICA
Ide o firmu technicky vybavenú pre všetky druhy zemných
prác (bágre, vibračná technika, dopravné stroje).
Priemerný počet pracovníkov podľa potreby dosahuje 5 –
6 pracovníkov. Spoločnosť zabezpečuje komplexné
dodávky materiálu a vykonanie požadovaných prác. Firma
vykonala mnohé významné dodávky (vodovod,
kanalizácia, komunikácie, prípravy pod stavby, príprava
pod výsadbu zelene, podklady parkov a ďalšie). Medzi
najvýznamnejšie úspešné dodávky patria tieto práce:
• komplexné zemné práce, kanalizácia, cesty termálneho
kúpaliska v Bešeňovej,
• komplexná príprava pod zeleň a parky v Dubnici,
• zemné práce v areáli KIA,
• zemné práce pod vyhrievaný trávnik na štadióne MŠK
Žilina,
• vybudovanie tenisových kurtov v Bytči a ďalšie.
Zameranie firmy HOFER – zemné práce, skúsenosti
z významných dodávok, ako aj spokojnosť obce
s postupom prác pri budovaní vodovodu a kanalizácie,
vytvárajú všetky predpoklady pre využitie dodávok prác
a materiálu spoločnosti pri realizácii ďalších zámerov
PHSRO, najmä pri rôznych zemných prácach.

Stav úveru 06.01.2006
Zvýšenie na zaplatenie faktúr KBT
Zaplatenie dodatočnej dane za roky 2001-02
Zaplatenie projektov
Projekty na dotácie zo ŠFEÚ
Vklad obce na financovanie bytovky
Úver za roky 2002 – 2006 celkom
Splatenie úveru
Predpokladaný zostatok k 31.12.2006

2 200 000,- Sk
1 057 740,- Sk
510 904,- Sk
121 100,- Sk
53 550,- Sk
603 528,- Sk
4 546 822,- Sk
1 400 000,- Sk
3 146 822,- Sk

Financovanie obecnej nájomnej bytovky
Cena obstarania BYTOVKY
Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR
Nenávratná dotácia MVRR SR
Vlastné prostriedky obce
Dodatočné výdaje obce:
Splátky úveru (za nájomníkov)
Zakúpenie pozemku pod BYTOVKU

22 141 678,- Sk
14 323 000,- Sk
7 198 010,- Sk
620 668,- Sk
805 749,- Sk
189 125,- Sk

OSTATNÉ HLAVNÉ VÝDAJE OBCE
Oprava strechy školskej bytovky
140 000,- Sk
Oprava strechy ZŠ
210 000,- Sk
Nové autobusové zastávky
193 770,- Sk
Žaluzie a tesnenie okien v ZŠ
36 700,- Sk
Príspevok obce na detské ihrisko
56 157,- Sk
Vybavenie OcÚ (nábytok, počítače)
126 000,- Sk
Nová rozhlasová ústredňa
76 470,- Sk
Osobné auto – splátky leasingu
370 000,- Sk
Zakúpenie auta AVIA pre potreby ŠK
70 000,- Sk
Náter strechy OcÚ
36 000,- Sk
Doplnok ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
270 000,- Sk
Signalizačné zariadenie OcÚ
22 324,- Sk
Príspevok na zdravotné stredisko
23 276,- Sk
Oprava nákladného auta TATRA
300 000,- Sk
Rekonštrukcia atletickej dráhy
341 192,- Sk
Vybudovanie URNOVÉHO HÁJA
212 590,- Sk
Zaplatenie pokuty ÚVO
400 000,- Sk
VÝDAJE CELKOM
2 884 479,- Sk
Obec zabezpečila v rámci schváleného rozpočtu financovanie
školských zariadení, sociálne dávky, transféry pre šport, kultúru,
farský úrad a ďalšie príspevky a výdaje.
DOTÁCIE A INÉ PRÍJMY OBCE
Dotácia MŽP SR
10 130 584,- Sk
Sponzorské dary
1 476 900,- Sk
Predaj pozemkov (Ing. Trnovcová)
275 445,- Sk
Dar na DETSKÉ IHRISKO
55 224,- Sk
Mimoriadne príjmy obce celkom
11 938 153,- SK
Finančný majetok na účtoch v banke k 30.9. 06

Predpokladané príjmy do 31.12.2006
Predpokladaný výdavky do 31.12.2006
Zostatok na bankových účtoch 31.12.2006

4 434 435,- Sk
2 715 015,- Sk
6 169 450,- Sk
980 000,- Sk

PREDPOKLADANÝ STAV OBECNÉHO DLHU k 31.12.2006
Stav ÚVERU obce k 31.12.2006 (predpoklad)
- 3 146 822,- Sk
Zostatok dlhu ÚVO SR (pokuta)
- 399 233,- Sk
SALDO pohľadávok a záväzkov - predpoklad
+ 381 000,- Sk
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2006
+ 980 000,- Sk
OBECNÝ DLH k 31.12.2006 - predpoklad
- 2 185 055,- Sk
Súčasťou dlhu obce nie je stav úveru na výstavbu bytovky (spláca sa
z nájomného).Dlh zvyšuje saldo nezaplatenej pokuty k 31.12.06.
DLH OBCE 06.01.2003 bol 4 076 729,- Sk. Za volebné obdobie
2003 – 2006 je predpoklad zníženia dlhu obce o 1 891 674,- Sk.
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GYN – PRAKTIK, s.r.o.
Zdravotné stredisko
Dolný Hričov
„Pohľad do minulosti a súčasnosti“
Klasické súkromné zdravotnícke zariadenie – ambulancia
praktického lekára so sídlom v Dolnom Hričove zastavilo
v máji 2003 svoju činnosť rozhodnutím vtedajšieho
vedenia ambulancie. Od tohto momentu stratili občania
Dolného Hričova i spádových obcí stálu možnosť
základnej zdravotnej starostlivosti. Z celkového počtu 900
registrovaných pacientov z obdobia pred ukončením
činnosti ambulancie klesol počet registrovaných na 598 –
čo je zaujímavým faktom pre prácu a živobytie
súkromného lekára. Ďalší výrazný úbytok by bol vážnym
problémom samotného fungovania zdravotníckeho
zariadenia. Skutočnosť potreby fungovania zdravotníctva
v obci výrazne pocítilo i samotné vedenie obce, obecné
zastupiteľstvo. Intenzívne sa začali zaujímať o možnosť
opätovnej činnosti ambulancie. Veľa pacientov ambulancie
hľadalo pomoc v iných vzdialených zdravotníckych
zariadeniach – avšak nie všetci vzhľadom k svojmu veku a
zdravotnému stavu mohli a môžu merať desiatky
kilometrov za ošetrením. Obecné zastupiteľstvo čakala
v tomto smere veľmi ťažká úloha, nakoľko v tomto období
prevládala tendencia redukovať sieť málo činných
zdravotníckych zariadení.
Po 1. decembri 2003 sa po neľahkom hľadaní
a vyjednávaní podarilo situáciu stabilizovať. Najmä
starosta obce vynaložil veľké úsilie pri samotných
vyjednávaniach o opätovnú aktiváciu činnosti de facto
novej ambulancie. Ale odhodlanie a chuť presadenia
priniesla ovocie úspechu.
1.12.2003 začala ambulancia praktického lekára svoju
obnovenú činnosť. Vykonávanie kvalitnej činnosť
v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti vyžaduje
„stálosť priestoru zariadenia“ ako i materiálne vybavenie
ambulancie – a v tomto smere zohrala obec významnú
úlohu. Samozrejme k tomu výrazne prispela i práca
a snaha zdravotníckeho personálu. Vďaka MUDr.
Hartelovi sa podarilo získať pre zdravotné stredisko sumu
200 000,- Sk – nemalú to čiastku na skvalitnenie práce
a funkčnosti zariadenia. Výsledkom spolupráce je
príjemné zdravotnícke a pracovné prostredie, ktoré ocení
každý občan i obchodný partner.
Poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom
obce aktívne komunikovali i komunikujú s personálom
zdravotníckeho
zariadenia
v snahe
maximálneho
sprístupnenia zdravotnej starostlivosti občanom. Citlivo
reagujú na požiadavky občanov na základe čoho sa
sprístupnila zdravotná starostlivosť i pre našich občanov
pracujúcich v Žiline. Vytvorilo sa vysunuté pracovisko
fungujúce jedenkrát týždenne priamo v Žiline, čím sa
výrazne vyšlo v ústrety i týmto občanom. Podarilo sa
vybudovať dvojité pracovisko s vysoko kvalitným
materiálnym i diagnostickým vybavením, čím sa
skompletizovala
realizácia
myšlienky
moderného
zdravotníckeho zariadenia. Zároveň sme dosiahli väčšej
významnosti spojením ambulancie praktického lekára so
zariadením gynekologicko - pôrodníckej praxe do jedného
celku s názvom GYN-PRAKTIK, s.r.o., ktoré od 1.6.2006
vytvára širšie možnosti v zabezpečovaní zdravotníckej

starostlivosti pre občanov. Takto vytvorený model
zdravotníckeho zariadenia postupoval síce neľahkou
cestou vývoja, prekračovaním prekážok, ale je na svete
a slúži všetkým, pre ktorých je prioritou zdravie, kondícia,
spokojnosť, a hlavne jeho dostupnosť. Za všetko hovoria
samotné čísla – v súčasnosti máme registrovaných 1050
klientov – pacientov, čo je obrazom kvalitne vykonávanej
práce ako i spokojnosti samotných pacientov.
Kolektív NZZ
GYN – PRAKTIK, spol. s r.o. Dolný Hričov
MUDr. Katarína Hartelová, MUDr. Pavol Hartel,
Andrea Randíková, Gabriela Ševcová
*******

Káblová televízia - vyhodnotenie ankety
V septembri
prebehla
anketa
zameraná na zistenie záujmu
užívateľov
káblovej
televízie
o rozšírenie programovej ponuky
o šesť nových programov. Spomedzi
244 účastníkov, užívateľov káblovej
televízie, prejavilo nezáujem o rozšírenie programového
vybavenia až 57 účastníkov. Prehľad záujmu o ostatné
programy bol nasledovný:
TV program
ANIMAL PLANET
FILM +
SPEKTRUM
CS - FILMY
GALAXIE SPORT
HBO, HBO 2

počet záujemcov
77
41
62
61
38
13

► 31,6 %
► 16,8 %
► 25,4 %
► 25,0 %
► 15,6 %
► 5,3 %

O spustenie nového programu do káblovej televízie mohli
rozhodnúť len užívatelia, a to nadpolovičnou väčšinou
hlasov pre daný program. Nakoľko táto podmienka nebola
splnená ani u jedného z ponúknutých programov, nedôjde
k rozšíreniu programového vybavenia našej káblovej
televízie.

Koľko nás stála a ako je využívaná KBT ?
Cena obstarania celkom
Odpisy 2006
Zostatková hodnota k 30.09.2006
Počet užívateľov
do 01.01.2003 100 prípojok / 6 800,-Sk
do 31.12.2005 113 prípojok / 6 800,-Sk
do 30.09.2006 30 prípojok / 3 000,-Sk
Spolu príspevok užívateľov
Z rozpočtu obce

4 502 000,- Sk
225 108,- Sk
4 276 892,- Sk
243
680 000,- Sk
768 400,- Sk
90 000,- Sk
1 538 400,- Sk
2 963 600,- Sk

Pretože príjmy obce z mesačného poplatku užívateľov KBT
firme PROGRES sú minimálne (takmer žiadne), nová
obecná samospráva bude musieť doriešiť ďalší finančný
režim prevádzkovania KBT, najmä s užívateľom systému,
firmou PROGRES, vrátane určitého nájomného za
používanie obcou vybudovaného systému KBT (centrálna
jednotka, rozvody). Návratnosť vložených finančných
prostriedkov obce je v súčasných podmienkach nereálna.
Využitie rozsiahlej kapacity systému, presahujúcej výrazne
potreby obce, bude vyžadovať ďalšie rozšírenie počtu
užívateľov a prípadné využitie systému pre iné subjekty
v obci i jej okolí.
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SEPAROVANÝ ZBER ODPADU V NAŠEJ OBCI
Dňa 05.09.2006 sa uskutočnilo rokovanie Mikroregiónu Hričov, ktorého súčasťou je i naša obec, zamerané na
problematiku separovaného odpadu v rámci regiónu. Na základe žiadosti mikroregiónu o účelovú dotáciu
z Recyklačného fondu na realizáciu projektu „Zavedenie a intenzifikácia separovaného zberu odpadov pre obce
mikroregiónu Hričov“ bola mikroregiónu poskytnutá dotácia vo výške 750 250,- Sk. Dotácia bude využitá na
zakúpenie plastových vriec na komodity sklo a plasty a na zabezpečenie 1100 l zberných nádob na
vyseparované komodity. Zároveň na rokovaní prebehlo výberové konanie na zabezpečenie zberu, prepravy
a zneškodňovanie separovaného odpadu a dodávku materiálu potrebného ku separácii /vrecia a zberné nádoby na separované
komodity/. Výberová komisia ako najlepšiu a najvýhodnejšiu vyhodnotila ponuku firmy A.S.A, s. r. o. Žilina, s ktorou bola
v týchto dňoch uzatvorená zmluva o dodávke plastových vriec a kontajnerov.
Predpokladané zabezpečenie a nasledujúce prerozdelenie vriec a kontajnerov medzi obce mikroregiónu a zároveň ich
rozmiestnenie v jednotlivých domácnostiach prebehne začiatkom decembra 2006. S rozmiestnením troch druhov vriec do
domácnosti dostane každá domácnosť súčasne letáčik s pokynmi správnej separácie a termínmi a
spôsobom odovzdávania vyseparovaných komodít. Množstvá vyseparovaných komodít a správnosť
separácie bude kontrolovaná a občania, u ktorých bude evidentný úbytok komunálneho odpadu
a zároveň nárast vyseparovaných zložiek, budú zohľadnení pri platbe poplatku za komunálny odpad,
čo znamená, že poplatok sa pre nich výrazne zníži.
Veríme, že po zavedení tohto systému separácie odpadu dôjde k zlepšeniu a skvalitneniu
odpadového hospodárstva i celkovej úrovne života občanov.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Toto cestovanie okolo sveta sa nám tak zapáčilo, že sme sa
Bc. Katarína Cigániková
MALÍ A VEĽKÍ CESTOVATELIA Z MŠ
Kam sme zablúdili s deťmi, rodičmi a priateľmi MŠ tento
rok ? Neviete ? Tak ja Vám to prezradím. 1. júna – v tento
prekrásny Medzinárodný deň detí sme navštívili našich
susedov v Českej republike, v Zlíne – Lešnej. V Lešnej sa
nachádza ZOO s rozlohou takmer 400 ha výstavnej
plochy, s viac ako 200 druhmi zvierat, pričom mnohé
z nich sú vzácne a zákonom chránené. ZOO v Lešnej je
otvorená pre verejnosť už od roku 1948. Rozsiahly areál je
ojedinelý tým, že je rozdelený do ZOO geografických
oblastí: Afrika, Austrália, Ázia, Južná Amerika, v rámci
ktorých sú zvieratá predstavované v spoločných
otvorených expozíciách tak, aby si návštevník vytvoril čo
najlepšiu predstavu o flóre jednotlivých svetadielov.
Pri jednotlivých expozíciách sa deti, ale i dospelí mohli
zabávať na hojdačkách, preliezačkách a odpočívadlách.
V ZOO sa pravidelne konajú rôzne zaujímavé kultúrne
a zábavné programy pre deti (kŕmenie slonov, vystúpenie
opíc, lachtanov ...).
ZOO sa nachádza v areáli krásneho secesného zámku
Lešná, v ktorom sa nachádzajú cenné unikátne historické
zbierky. Je obklopený romantickým anglickým parkom,
ktorý je tvorený mnohými vzácnymi drevinami
a prastarými dubmi.
Bol to nezabudnuteľný výlet do sveta exotických zvierat
pre malých i veľkých cestovateľov.

rozhodli v ňom pokračovať. Hneď na začiatku školského
roka, 30. septembra, sme sa vybrali do Katowíc. Iste
mnohých napadlo, že škôlkari sa vybrali na nákupy. Omyl,
žiadne nákupy ! Cestovali sme za poznaním a zábavou.
A čo všetko sme zažili ?
Odviezli sme sa lanovkou (deti z nej mali obrovský
zážitok), navštívili sme unikátnu zoologickú záhradu
s dinosaurami, ktorá patrí k najmladším v Poľsku. ZOO sa
rozprestiera na ploche 50 ha, nájdete tu viac ako 33 000
zvierat, ale hlavne tu nájdete obrovské dinosaurie rodiny.
Deti sa riadne vyšantili a potom sme pokračovali v našom
putovaní ďalej. Našou ďalšou zastávkou, na ktorú sa tešili
malí cestovatelia asi najviac, bolo „Veselé mestečko“ plné
rôznych atrakcií – viedenské koleso, trampolíny, kolotoče,
strašidelný zámok. Deti boli odvážnejšie ako mnohí
rodičia.
Výlet utiekol ako voda, ale nesmútime, pretože si
dokážeme spríjemniť každodenný škôlkarský život
spoločnými aktivitami, do ktorých sa zapája stále viac
rodičov. Spomeniem ešte aspoň našu poslednú aktivitu –
púšťanie šarkanov, ktorú sme si vychutnali v októbri za
krásneho počasia.
Čaká nás ešte mnoho ďalších spoločných stretnutí
s rodičmi, deťmi a priateľmi MŠ, o ktoré sa s Vami,
čitateľmi obecných novín, opäť radi podelíme. Alebo
príďte rovno medzi nás a prežite všetky zážitky na vlastnej
koži!

Naše tradície stretnutí s najstaršími a najmladšími občanmi pokračujú
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
26.10.2006 – ÚCTA K NAJSTARŠÍM
70 občanov 70-ročných a starších sa stretli so starostom obce na tradičnom spoločenskom podujatí. Po príhovore starostu
a peknom kultúrnom programe detí z MŠ a žiakov ZŠ ostali pozvaní v družných rozhovoroch a pri tradičnom občerstvení. Ako
pozornosť dostali účastníci poukážku na nákup v hodnote 100,- Sk. Naši najstarší si aj zaspievali a rozchádzali sa s dobrými
pocitmi, nakoľko im bola vyjadrená vďaka a uznanie. Spomínali i na tých, ktorí od posledného stretnutia odišli od nás, privítali
i nových 70-níkov.
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
9.11.2006 – UVÍTANIE DO ŽIVOTA
19 nových občiankov našej obce sme uvítali do života na tradičnom stretnutí novorodencov a rodičov so starostom obce. Po
uvítaní do života dostali rodičia tradičný dar obecnej samosprávy – 1 000,- Sk. Veríme, že aj rok 2006 prinesie zvýšenie počtu
obyvateľov našej obce o viac ako 20 nových spoluobčanov.

Na starších ľudí pozeraj vždy z hľadiska hodnôt, ktorých sú nositeľmi,
a múdrosti, ktorú tak veľmi spoločnosť potrebuje !
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DOLNÝ HRIČOV NA STRÁNKACH NOVÍN
Športové, najmä futbalové tradície našej obce, sú známe už i širšej futbalovej verejnosti. Najmä
najúspešnejšie obdobie štartu v III. lige prinieslo nielen radosť priaznivcom futbalu v Dolnom Hričove, ale naša obec hostila
také futbalové kluby, ako sú Ružomberok, Martin, Liptovský Mikuláš, Lučenec a mnohé ďalšie. Futbal v Dolnom Hričove
bude v roku 800 - ročného jubilea obce v roku 2008 oslavovať tiež svoje významné jubileum – 80 rokov od jeho vzniku v roku
1928. Uplynulé roky priniesli veľký rozvoj aj mládežníckeho futbalu a viaceré mladé talenty odišli a našli uplatnenie
v mládežníckych futbalových družstvách MŠK Žilina. Výnimočným je však zatiaľ iba jeden – náš Peter PEKARÍK.

Peter PEKARÍK – zvaný „PEKY“ – 20 – ročný (narodený 30.10.1986)
Z ligového SPRAVODAJA pred sezónou 2005/2006
––––––––––––––––––––––––––––––
Kto Ťa priviedol k futbalu a kde si začínal ?
¾ K futbalu ma priviedli rodičia, môj otec tiež hrával. Začínal som v Dolnom Hričove, už žiacke
súťaže som hral za MŠK Žilina.
Začal si s mužským futbalom v Dubnici. Bol nejaký zápas pre Teba niečo extra ?
¾ Boli to pre mňa úžasné skúsenosti, ktoré si vážim. Všetky medzinárodné zápasy v súťaži
INTERTOTO alebo pohár UEFA znamenali pre mňa obrovskú skúsenosť. Aj každý zápas v lige či
reprezentácii mi dáva veľa.
Aký bol návrat do Žiliny, ako Ťa prijala kabína ?
¾ Odchádzalo sa mi z Dubnice ťažko, ale v Žiline sú vyššie ciele i možnosti. Vrátil som sa v pohode do
starého kolektívu, mám tu aj dorasteneckých spoluhráčov. Partia je v Žiline veľmi dobrá.
Ako tráviš svoj voľný čas ?
¾ Futbal mi zaberá veľa času, ale ak mám voľný čas, vypĺňa ho i škola, veľa času sa snažím tráviť s priateľkou a s rodinou.
Máš nejakú vysnívanú krajinu ako turista, resp. ako futbalista ?
¾ Ako turista určite Španielsko, je tam nádherné more, slnečné podnebie, krásne pláže. Ako futbalista nemám vysnívanú
krajinu ani klub, ale mojím cieľom je dostať sa do zahraničia. Obdivujem AC Miláno a FC Barcelonu.
Si ešte študent, aké máš predstavy o svojej budúcnosti ?
¾ Mojím prvoradým cieľom je úspešne zmaturovať, rozmýšľam aj o vysokej škole, ale veľa bude záležať od futbalu.
Z článku ŽILINSKÉHO VEČERNÍKA „Už v mladom veku oporou“ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čo hovoríte na jesenné víťazné ťaženie MŠK Žilina ?
¾ Všetci sme s naším súčasným postavením veľmi spokojní. Každý dúfa, že forma vydrží aj ďalej, lebo body z jesene
budeme veľmi potrebovať do jarných bojov o titul.
Na jeseň Vás sprevádzajú aj zdravotné problémy, našťastie len krátkodobé, čo Vy na to ?
¾ V Trenčíne ma chytila črevná chrípka, v druhom polčase ma tréner striedal. Po infúziách som sa cítil dobre.
Nedohrali ste aj pohárový zápas na INTERI. Prečo ?
¾ Po šmýkačke spoluhráča som s nakopnutým lýtkom nemohol pokračovať v zápase. Našťastie sa nič vážne nepotvrdilo
a v ďalšom zápase v Senci som nastúpil.
Na zápase s Artmédiou v Žiline Vás sledovali záujemcovia z nórskeho Rosenborgu. Čo Vy na to ?
¾ Niečo sa mi dostalo do uší od manažéra. Nič konkrétnejšie ale zatiaľ neviem.
Zväzovalo Vám to nohy alebo skôr naopak ?
¾ Pravdaže ma to povzbudilo, a tak ako v každom zápase som sa snažil proti Artmedii podať najlepší výkon.
Láka Vás zahraničie ?
¾ Záujem zo zahraničia určite poteší. Pokiaľ som hráčom Žiliny, tak sa budem snažiť tu. Zmluvu mám do roku 2008.
Redakcia sa pridáva - ŽIVIO !
Za čitateľov obecných novín, ale
aj za všetkých futbalových
priaznivcov, mladému jubilantovi
blahoželáme. Ďakujeme za vzornú
reprezentáciu nielen našej obce,
ale aj Slovenska.
„PEKY“ – želáme Ti veľa dobrého
zdravia, futbal bez zranení, veľa
spokojnosti, úspechy, osobné i
športové šťastie, čo najskôr
zaradenie medzi reprezentantov
SR a štart na ME a MS.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣

ZŠ V DOLNOM HRIČOVE HOSTILA OLYMPIONIKOV
Ďalšou besedou, ktoré s olympionikmi organizuje pre mládež Olympijský klub
Žilina, bolo vydarené stretnutie medailistu z OH v Sydney atléta Petra Tichého so
žiakmi ZŠ v Dolnom Hričove. Viac ako 150 dievčat a chlapcov sa dozvedelo veľa
zaujímavého o tréningoch a športovej dráhe vynikajúcich športovcov. Prezreli si
tiež unikátne trofeje a dokumenty zo súťaží a pretekov po celom svete. Nevšedný
záujem dokumentoval vodopád otázok žiakov. Olympionici na želanie predviedli
ukážky svojho športu a tréningu.
Michal Staňo a Marián Michalík z OK Žilina spestrili stretnutie súťažnými
otázkami o olympizme a za správne odpovede získali žiaci tričká s olympijskou
tematikou a ďalšie odmeny. Žiaci sa potešili autogramom od olympionikov Petra
Tichého a Jána Franeka. OK Žilina takto šíri olympijské myšlienky medzi
mládežou.
Za iniciatívu a spoluprácu pri organizovaní užitočného podujatia patrí poďakovanie
OK Žilina, vedeniu ZŠ v Dolnom Hričove a p. učiteľke Mgr. Silvii Šmárikovej.
Olympijský klub Žilina
Oceňujeme vynikajúcu myšlienku a skvelú akciu ZŠ motivovať mladých pre
rozvíjanie ducha aj tela a správanie sa fair - play v každodennom živote !!!
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Zo života pozemkového spoločenstva Bývalí
urbárnici obce Dolný Hričov
Lesný hospodársky plán

Lesný hospodársky plán je nástrojom vlastníka obhospodarovateľa lesa, pomocou ktorého určujr ciele
a plánuje hospodárenie v lesoch, v súlade s platným
zákonom o lesoch a z neho vyplývajúcich predpisov. Plán
sa vyhotovuje spravidla na obdobie desať rokov pre
jednotlivé celky, čo sú územne ucelené časti lesov na
základe určenia orgánu štátnej
správy lesného hospodárstva,
konkrétne krajský lesný úrad.
Pozemkové
spoločenstvo
Bývalí urbárnici obce Dolný
Hričov hospodári na lesných
pozemkoch v rámci lesného
celku Súľov, a to na základe
určenia Krajského lesného
úradu v Žiline a podľa lesného
hospodárskeho plánu na roky
1997 – 2006.
V terajšej dobe, teda v roku 2006, sa pripravuje nový lesný
hospodársky plán na obdobie rokov 2007 – 2016, čo si
vyžaduje úzku spoluprácu vyhotoviteľa plánu a vedenia
nášho urbariátu. Okrem prejednania predpísaných úloh na
hospodárenie v lesoch sa vedenie urbariátu zameralo na
upravenie hranice lesa v našom vlastníctve, aby sme už
konečne hospodárili na svojom, a aby nedochádzalo
k rozporom medzi urbárom, vlastníkmi jednotlivých
parciel, porastených lesnými drevinami, a orgánom štátnej
správy pre lesné hospodárstvo. V nepodstatnom rade nech
platí daň z nehnuteľností ten, komu pozemok patrí, a nie
tak ako to platilo doteraz podľa doterajšieho lesného
hospodárskeho plánu. Biť sa v prsia, vyznačovať hranice
na stromoch, v zmysle „..to je moje, ale daň nech platí
urbariát...“
Na spresnenie – určenie vlastníckej hranice - urbariát
v spolupráci s Obecným úradom v Dolnom Hričove:
1. Vypracoval mapový elaborát s vyznačením parciel
súboru E a súboru C, kde je presne určená hranica lesa
a parciel v našom vlastníctve.
2. Vyhotovil s vedením Jednotného roľníckeho družstva
v Dolnom Hričove zmluvu o prenájme pozemkov, ktoré sú
vedené ako pasienkové hospodárstvo do doby ich
navrátenia Obvodným pozemkovým úradom v Žiline
podľa zákona č. 503/2003 Z. z., aby ich už vyhotovovateľ
lesného hospodárskeho plánu zaradil do nášho
obhospodarovania.
Je našou snahou pripraviť nový lesný hospodársky plán
tak, aby sme už konečne mohli hospodáriť v pokoji
s ostatnými občanmi a subjektmi pre správny rozvoj a
vývoj našich lesov, aby sme tak hospodárili my
i nasledujúce generácie.

Výchova lesa
Pre správne hospodárenie v
lese je nutné a potrebné
vykonávať výchovu v lesných
porastoch,
ktoré
sú
v predrubnom veku, výsekom
hospodársky
nepotrebných

drevín, prerezávkami a výchovnými ťažbami.
Výsekom krov a nepotrebných drevín, ako i prerezávkou,
ktoré môžeme nazvať dohromady ako prečistka, sledujeme
dosiahnutie stability porastu voči škodlivému činiteľovi,
ako sú vietor či sneh. Všímame si druhové zloženie podľa
drevín, ktoré vyhovujú danému stanovišťu, priestorovú
štruktúru, nakoľko každá drevina pre svoj hospodársky rast
potrebuje svoj priestor, zdravotný stav dreviny, kvalitu
hmoty dreva.
Odborný lesný hospodár a terajšie vedenie urbariátu si je
plne vedomé tejto úlohy výchovy lesa.
Na potvrdenie tejto úlohy Vám predkladáme tabuľku
vykonanej výchovy za obdobie platného lesného
hospodárskeho plánu z výpisu vedenej lesnej hospodárskej
evidencie:
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
spolu

Výskyt krov a nežiaducich
drevín v ha
1,44
040
6,38
7,52
4,22
19,96 ha

Prerezávka
v ha
3,69
6,06
9,75 ha

Z tohto vidíme, že terajšie vedenie urbariátu a odborný
lesný hospodár pristúpili s plnou vážnosťou k tejto úlohe,
ktorá vedie okrem iného i ku kvalite drevnej hmoty
a z toho vyplývajúcemu vyššiemu hospodárskemu
výsledku.

Nepovolená ťažba dreva
Dňa 20.08.2006 bola v lesnom poraste 13 C, v lokalite
Čunkové, zistená nepovolená ťažba dreva v drevine smrek
obyčajný so zistením výrezu 11 kusov v hmote cca 17 m3.

Výrez bol vykonaný na parcele, ktorá je v našom
obhospodarovaní
podľa
doterajšieho
lesného
hospodárskeho plánu, ale vo vlastníctve inej fyzickej
osoby. Prípad bol odovzdaný Obvodnému lesnému úradu v
Žiline na konanie.
Juraj Dobroň
člen výboru PS BU Dolného Hričova
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Vážení spoluobčania,
blíži sa záver kalendárneho roka a s ním i čas hodnotenia uplynulých mesiacov roka
2006. Je to čas, kedy sa viac ako inokedy zamýšľame nad hodnotami života, kedy
prehodnocujeme svoje predsavzatia, úspechy, ale i neúspechy. Nastáva obdobie
označované ako obdobie pokoja a porozumenia – vianočné sviatky. Skúsme sa zastaviť
v našom uponáhľanom živote, smerujúcim k stanoveným cieľom a túžbam, a aspoň na chvíľu sa
zamyslieť nad skutočnými hodnotami života. Veď každodenný stres a tlak okolia výrazne zanechávajú
stopy nielen na tele, ale predovšetkým na duši. Zabúdame na ľudskosť a obetavosť voči blízkym. Náš život
začína byť preto často povrchný, zameraný predovšetkým na seba. Stále menej ľudí dokáže vnímať skutočné
hodnoty. Len si skúsme spomenúť, kedy naposledy sme dokázali povedať okoloidúcemu okrem pozdravu aj
pár milých a úprimných slov, usmiať sa a prekonať seba samého. Žiaľ, opak je pravdou. Zamračené tváre,
neprístupnosť – to je choroba našej populácie. Žijeme v modernej dobe, kde akosi nie je miesta pre ľudskosť.
Každú minútu meriame peniazmi, prepočítavame, a predsa márne. Stále si akosi neuvedomujeme, že všetko je
pominuteľné, že stačí málo, kúsok ľudského utrpenia a náš život plný hmotných statkov je zbytočný. A práve tieto
okamihy nás učia ľudskosti. Až vtedy sme schopní uvedomiť si, že to, čo k životu naozaj potrebujeme, je nielen hmotného,
ale aj duševného charakteru. Preto práve v tomto nadchádzajúcom vianočnom období otvorme svoje srdcia, aspoň na chvíľu
zabudnime na svoje problémy a trápenia, a skúsme dať priestor citom a úprimnosti. Podarujme si vzájomne ten najkrajší
vianočný a zároveň novoročný dar – pochopenie, úctu a vzájomné porozumenie. Bude to viac ako všetky hmotné dary a
novoročné predsavzatia naplnia pokojom nielen nás, ale i všetkých okolo nás.

Záverom mi dovoľte, Vám všetkým, úprimne popriať k nadchádzajúcim sviatkom veľa zdravia, šťastia, lásky,
porozumenia a pri plnení novoročných predsavzatí veľa trpezlivosti a sebazaprenia. Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce

P o z v á n ka
Obecný úrad v Dolnom Hričove pozýva všetky deti do 15 rokov na stretnutie
s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2006 o 16,00 hod.
v Pekline a o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove.

Všetky deti srdečne pozývame.

K vianočnej idyle ponúkame čitateľom pohľad na pôvodnú
historickú pamiatku našej obce – „MÝTNICU“. Je na obraze,
ktorý na stenu v jednej z miestností kultúrneho domu
namaľoval pán Pavol Midula, dlhoročný učiteľ v Dolnom
Hričove.
Podľa zámerov PHSRO na roky 2005-2014 chce obecná
samospráva obnoviť túto významnú historickú pamiatku
obce v pôvodnom vzhľade a budovu využiť k účelu, ktorý
bude zodpovedať vzhľadu i miestu objektu v obci. Po
vypracovaní projektu bude predložená žiadosť na dotáciu
finančných prostriedkov zo ŠFEÚ, programu „OBNOVA
HISTORICKÉHO VZHĽADU OBCÍ.“
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