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lovo starostu obce
Vážení spoluobčania !

Dovoľte predovšetkým ospravedlniť sa Vám za neskoršie vydanie 2.
čísla obecných novín „Dolnohričovské ZVESTI“.
Rok 2005 bol rokom veľkého pracovného tempa. Medzi najvážnejšie
úlohy patrilo dokončenie výstavby obecnej bytovky, spracovanie Doplnku
územného plánu obce, spracovanie projektovej dokumentácie na vodovod
a kanalizáciu, ako aj predloženie žiadosti na dotácie zo ŠFEÚ.
Zabezpečovali sme i ďalšie úlohy každodenného života v obci. Splnili sme
rozpočet obce a čiastočne sme znížili obecný dlh. Niečo sa nám podarilo,
niečo nám prinieslo problémy a starosti.
Pri výstavbe bytovky nám veľké problémy spôsobila firma, ktorá vyhrala
výberové konanie. Obec musela 01.11.2005 odstúpiť od zmluvy a urobiť
nové výberové konanie na zabezpečenie dokončenia stavby. V prípade
nevyčerpania úveru k 31.12.2005 v sume 5,5 mil. Sk by sme ju museli
vrátiť ŠFRB SR. Ďaľšie problémy nám spôsobil mokrý proces (podlahy
a omietky). Dňa 5. júna 2006 bola nameraná vlhkosť 10%, ktorá umožní
dokončiť práce a odovzdať byty.
Zabezpečili sme vypracovanie Doplnku územného plánu, ktorý po
spracovaní pripomienok občanov schváli OZ. Bola vypracovaná projektová
dokumentácia na ďalšie etapy výstavby kanalizácie a vodovodu.
Realizáciu sme začali na objektoch kultúrneho domu a domu služieb, na
ktorých boli už práce vykonané. V tomto roku chceme pokračovať na
uliciach - Športovej, Májovej a P.V. Rovnianka. Pred začatím prác
prerokujeme kanalizačné a vodovodné prípojky s občanmi.
Riešili sme a riešime i ďalšie závažné problémy. Na základe kontroly
Daňového úradu Žilina za roky 2000 – 02 obec zaplatila dodatočne daň
v sume 458 481,- Sk a sankčný úrok vo výške 131 235,- Sk. Ďalšou bola
kontrola Úradu pre verejné obstarávanie SR na výstavbe bytovky
a udelenie vysokej pokuty. Rokovaniami na NDS, a. s. sme výrazne zvýšili
cenu pozemkov pod diaľnicu, riešime i problémy, ktoré spôsobuje obci
výstavba. Ľady sa pohli pri riešení problémov s odpredanými pozemkami
v lokalite „LAZY“. Darí sa nám v sociálnej oblasti. Starší ľudia, odkázaní na
pomoc, boli umiestnení v domoch sociálnych služieb a dôchodcov.
Čaká nás ešte veľa práce. Naše zámery brzdí nedostatok financií.
Veríme, že získaním dotácií zo ŠFEÚ sa nám podarí realizovať zámery
PHSRO na rok 2006. Očakávame, že aj fiškálna politika zo strany štátu
prinesie obciam oveľa vyššie finančné prostriedky, ako tomu bolo doteraz.
Ing. Vladimír Sadloň
starosta obce, predseda redakčnej rady
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Činnosť občianskych spoločenstiev
Škola, kultúra, šport
Oznamy a pozvánky
Slovo redakcie

UDIALO SA V OBCI
––––––––––––––––––––––––
***
21.10.2005
***
„VIZITÁCIA“ vo farnosti
vdp. Marián CHOVANEC

***

25.10.2005

***

Otvorenie DETSKÉHO IHRISKA
(2.miesto v súťaži obcí)

***

27.10.2005

***

MESIAC ÚCTY KU STARŠÍM
stretnutie starostu obce s občanmi

***

18.11.2005

***

Pridelenie obecných nájomných bytov
na zasadnutí OZ

***

22.11.2005

***

Uvítanie novorodencov do života
(príspevok obce 1 000,-Sk)

***

08.03.2006

***

Rokovanie starostu a poslancov
na NDS Bratislava

***

25.03.2006

***

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
PS bývalých urbárnikov D.Hričov

***

31.03.2005

***

Vypracovanie projektov na
VODOVOD A KANALIZÁCIU

***

02.04.2006

***

Veľkonočný hudobný koncert
Konzervatória Žilina v kostole

***

28.05.2006

***

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
(39 detí)
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MATRIKA INFORMUJE
Naši noví občiankovia

Naši jubilanti

Nina Sedliačková, Andrej Lasička,
Samuel Vaško, Klaudia Adamusová,
Filip Adamus, Nela Bezáková,
Richard Benko, Dávid Hrazdíra,
Sebastián Randík, Tomáš Lasička,
Martina Gecíková, Andrej Sládek

♣ 50 – roční ♣
09.10.1955
05.11.1955
09.11.1955
29.01.1956

Johana Mihálková
Eva Krnáčiková
Ing. Stanislav Uhlárik
František Hvorečný

27.03.1956

Žofia Chlebúchová

02.04.1956

Vlasta Hanuliaková

12.05.1956

Ing. Ľubomír Křižánek

16.05.1956

Jozef Fujko

21.05.1956

Pavol Bandur

04.10.1945

Hana Decká

07.10.1945

Ferdinand Kilian

10.10.1945

Agneša Chamajová

01.12.1945

Juraj Dobroň

09.12.1945

Mária Ďurajková

16.12.1945

Mária Škvaridlová

♣ 60 – roční ♣

Manželstvo uzatvorili
Marián Masný a Veronika Michalíková
Bc. Peter Krnáčik a Ing. Petra Zbitáková
Štefan Adamus a Mariana Hrnčárová
Ján Hrazdíra a Adela Šimáková
Juraj Lasička a Eva Ďuriníková
Ing. Marián Baričiak a Anna Galčeková
Peter Cigánik a Oľga Pinčíková
Michal Šuták a Lenka Hanusová

21.12.1945
30.12.1945
04.03.1946
05.05.1946

Viktor Adamov
Vincencia Družkovská
Mária Marčišová
Elena Kovačechová

07.05.1946

Oľga Hofericová

07.06.1946

Peter Kratochvíl

♣ 70 – roční ♣

╬

Navždy nás opustili

╬

Agneša Randíková
(* 12.03.1919 † 29.11.2005)
Jozefína Sládeková
(* 17.03.1922 † 16.01.2006)
Karol Dobroň
(* 11.02.1917 † 15.02.2006)
Štefan Puchoň
(* 05.01.1932 † 08.03.2006)
Johana Adamcová
(* 14.04.1926 † 20.03.2006)
Jozef Konštiak
(* 03.12.1917 † 11.04.2006)
Rudolf Šišjak
(* 20.04.1943 † 12.04.2006
František Janeka
(* 26.10.1931 † 21.04.2006)

09.11.1935

Božena Valachová

12.11.1935

Dezider Dobroň

14.12.1935

Mária Bednáriková

14.12.1935

Marta Šišjaková

28.12.1935

Václav Marčiš

08.02.1936
21.02.1936

Emília Matúšková
Ján Ševčík

28.02.1936
20.04.1936

Mária Možješová
Jozef Šeroň

20.06.1936

Agnesa Štekláčová

♣ 80 – roční ♣
19.11.1925

Ondrej Matúšek

15.12.1925

Štefánia Čillíková

25.01.1926

Pavol Lehocký

11.03.1926

Ondrej Jacek

24.10.1915

Darina Babušíková

04.03.1916

Kazimír Kocmánek

07.03.1916

Albína Ševčíková

29.01.1911

Anna Martinková

♣ 90 – roční ♣

♣ 95 – roční ♣
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ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY
ROKOVANIA A ČINNOSŤ STAROSTU OBCE
• pravidelné stretnutia starostov obcí Horného Považia s primátorom mesta Žilina,
• rokovania s investormi veľkých dopravných systémov (diaľnica, letisko, železnica), najmä Národnou diaľničnou
spoločnosťou, a.s. a aj s podnikateľskými subjektmi v súvislosti s prípravou výstavby priemyselných parkov,
• zabezpečovanie výkupu pozemkov obce a občanov pod diaľnicu, zabezpečovanie plnenia požiadaviek na stavebníka
diaľnice pri odstraňovaní nepriaznivých vplyvov na životné prostredie,
• príprava rokovaní o ekologickom partnerstve s investormi v katastri obce a príprava zmluvy na zabezpečenie znižovania
vplyvov na životné prostredie a reciprocitu za environmentálny dlh obci,
• rokovania na Ministerstve životného prostredia SR a Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR - výstavba obecnej
nájomnej bytovky, projekty žiadostí na dotácie zo ŠFEÚ,
• rokovania a súčinnosť s CP CONSULT, s.r.o. Bratislava, regionálne stredisko Žilina pri vypracovaní projektov žiadostí na
dotácie zo ŠFEÚ,
• zabezpečovanie vypracovania Doplnku územného plánu obce a projektu na dobudovanie vodovodu a kanalizácie
v zostávajúcich častiach obce,
• rokovania na NKÚ SR a ÚVO SR o kontrole výstavby bytovky, týždenné kontrolné dni starostu obce na stavbe, riešenie
problémov s dodávateľmi, zabezpečenie prípojky plynu a elektrickej energie,
• účasť na odborných školeniach starostov obcí k úlohám a činnosti obecnej samosprávy,
• plnenie úloh stavebného úradu, riešenie požiadaviek občanov a problémov občianskeho spolužitia,
• riešenie interpelácií poslancov OZ a diskusných príspevkov občanov na zasadnutí OZ,
• organizátorská práca a materiálne zabezpečovanie spoločenských podujatí v obci, spolupráca so spolkami a záujmovými
združeniami občanov,
• riešenie problémov po predaji pozemkov v lokalite „LAZY“, v spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom bývalých
urbárnikov v Dolnom Hričove, zabezpečenie obecných ciest pre potreby Urbariátu a občanov.

ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Za obdobie september 2005 – máj 2006 sa uskutočnilo celkom 9 zasadnutí OZ (2 mimoriadne) a jedno Verejné
zhromaždenie občanov k prerokovaniu pripomienok k DOPLNKU ÚZEMNÉHO PLÁNU obce. Rokovania boli verejné
a uskutočňovali sa v súlade so zákonom o obecnom zriadení, Štatútom obce a Rokovacím poriadkom orgánov obecnej
samosprávy. Starosta obce a OZ využívali vo svojej činnosti obecnú radu, komisie OZ a OcÚ.
Na zasadnutiach prednášajú poslanci interpelácie k najzávažnejším otázkam života obce. Občania zúčastnení na zasadnutí
majú možnosť vystúpenia v diskusii s pripomienkami, požiadavkami a návrhmi.
OZ prijíma na svojich zasadnutiach UZNESENIA, v ktorých berie na vedomie, schvaľuje a ukladá úlohy k prerokovávaným
otázkam. K najzávažnejším otázkam predkladajú poslanci starostovi obce na jednotlivých zasadnutiach interpelácie
s požiadavkami na riešenie problémov a požiadavkami občanov. Požiadavky predkladajú i občania prítomní na zasadnutí OZ
alebo písomnou formou zaslanou starostovi obce. Uznesenia OZ sú uverejnené na vývesnej tabuli OcÚ a na infokanáli v KBT.

VEREJNÉ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA za obdobie 13.11.2005 – 05.05.2006
Obecné zastupiteľstvo SCHVÁLILO:
UZNESENIE č. 8/2005
13.11.2005
• 268 000,-Sk z rozpočtu obce na výstavbu bytovky
• pridelenie obecného bytu MUDr. Kataríne Hartelovej
• spôsob hlasovania o prideľovaní obecných bytov
UZNESENIE č. 9/2005
16.12.2005
• VZN č.1 – dane z nehnuteľností
• predbežný návrh rozpočtu na rok 2006
• sociálnu výpomoc 5 000,-Sk pre p. Jarmilu Imriškovú
• dotáciu 10 000,-Sk pre Dobrovoľný hasičský zbor
• odmenu starostovi obce vo výške 30 %
UZNESENIE č. 1/2006
03.02.2006
• záverečný účet obce za rok 2005 a rozpočet na rok 2006
• splatenie úveru obce vo výške 3 146 822,-Sk
• zrušenie komisie OZ pre financie a správu majetku
a komisie pre podnikanie
• formuláre na prenájom obecných bytov
• preddavky na služby s prenájmom obecného bytu
• odmenu Zlatici Brokešovej vo výške 1-mesačného platu
pri odchode na materskú dovolenku

Obecné zastupiteľstvo ULOŽILO:
UZNESENIE č. 9/2005
16.12.2005
• predložiť podklady prebiehajúcej výstavby diaľnice na
majetkové vysporiadanie pozemkov
UZNESENIE č. 1/2006
03.02.2006
• pripraviť podklady o financovaní ŠK Dolný Hričov za
rok 2005
• odobratie obecného bytu p. Mazúrovej pre nesplnenie
stanovených podmienok pre pridelenie bytu
• predložiť aktualizované daňové potvrdenie o príjme
(Kratochvíl, Kahát, Brežný) za účelom pridelenia bytu
UZNESENIE č. 2/2006
05.03.2006
• spracovať stanovisko poslancov a starostu pre NDS, a.s.
• odoslať list GR NDS a.s. so STANOVISKOM OZ
a návrhom na rokovanie o problémoch pri výstavbe
diaľnice v obci a jej okolí
•
pripraviť návrh listu investorom a potenciálnym
podnikateľom v katastrálnom území obce za účelom
partnerskej spolupráce pri riešení problémov životného
prostredia
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Obecné zastupiteľstvo SCHVÁLILO:
UZNESENIE č.2/2006
05.03.2006
• STANOVISKO poslancov a starostu pre NDS, a.s.
k problémom výstavby diaľnice v katastri obce
• Zloženie delegácie OZ na rokovanie s NDS, a.s. (Belaj,
Decký, Jacek, Sadloň)
UZNESENIE č.3 /2006
24.03.2006
• Doc.Dr.Ing. M.Deckého za odborného garanta obce
v stavebnej oblasti (D3, železnica, letisko, priemyselné
parky)
• voľbu Ľ. Ďuriníkovej za zástupcu starostu obce voľbu
Doc.Dr.Ing. M.Deckého za člena obecnej rady
• prenájom nebytových priestorov p. J. Suchomelovi (KD)
a p. I. Kurotovej (Dom služieb)
• prílohu č. 2 PHSRO (priority, opatrenia, financovanie)
na rok 2006
• doplnenie manažmentu PHSRO (Ing.P.Zúber, P.Dobroň)
• odpredaj plynovej prípojky bytovky SPP za 41 407,-Sk
• výberovú komisiu pre verejnú súťaž na prenájom
hospodárskej budovy športového areálu
• kompenzáciu cestovného žiakom ZŠ z Pekliny (41 000,Sk za šk.r. 2005/06)
UZNESENIE č.4/2006
24.03.2006
• prenájom nebytových priestorov športového areálu
p. Ľubošovi Dobroňovi
• cenu za prípojku KBT – 3 000,- Sk

Obecné zastupiteľstvo ULOŽILO:
UZNESENIE č. 3/2006
10.03.2006
• zaslať list na ObvŽP v Žiline (orezanie líp v obci)
• zhromaždiť kompletnú dokumentáciu diaľnice D3
• uskutočniť rokovanie komisie pre verejnú súťaž na
prenájom nebytových priestorov v športovom areáli
• zvýšiť informovanosť občanov s využitím KBT,
rozhlasu, obecných novín a vývesných skriniek
• vypracovať harmonogram zabezpečenia plnenia PHSRO
• priebežne informovať OZ o práci manažmentu PHSRO
UZNESENIE č. 4/2006
24.03.2006
• vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom hospodárskej
budovy v športovom areáli
• zabezpečiť stretnutie OR s výborom ŠK Dolný Hričov
• zvolať VZO k prerokovaniu návrhu územného plánu
• osloviť listom organizácie pre ekologické partnerstvo,
vypracovať návrh DOHODY o ekologickom partnerstve
• osobne prerokovať obsah listu s jednotlivými partnermi
• založiť neziskovú organizáciu „EKOPARTNER Dolný
Hričov“
• uskutočniť odborné a spoločenské stretnutie OZ so
zástupcami organizácií ekologického partnerstva
• uskutočniť monitoring vplyvov na životné prostredie
a vypracovať štúdie, záväzné regulatívy a sankcie
UZNESENIE č. 5/2006
05.05.2006
• prerokovať s NDS, a.s. sťažnosť p. Krajíčka
• uzatvoriť Zmluvy o dielo na budovanie K/V podľa
harmonogramu postupu
• požiadať ÚVO SR o odklad splátky pokuty a splátkový
kalendár na 12 mesiacov
• zabezpečiť vyčistenie korýt potokov, jarkov a priepustov
ako prevenciu pred záplavami
• zabezpečiť dopravné značenie na Ulici mládeže
obmedzujúce rýchlosť jazdy motorovými vozidlami
• prerokovať s p. A. Hôrečnou možnosť výmeny, resp.
odkúpenia pozemku za účelom dokončenia cesty z Ulice
osloboditeľov na Ulicu školskú

UZNESENIE č.5/2006
05.05.2006
• zhotoviteľa diela kanalizácie a vodovodu p. Branislava
Hofericu
• cenovú ponuku zhotoviteľa 1. etapy K/V
• projekt rozdelenia SVS, a.s. Žilina
• odmenu zhotoviteľovi projektovej dokumentácie na K/V
p. Júliusovi Leštachovi v sume 154 700,- Sk
• gestora budovania K/V v ďalších častiach obce
Doc.Dr.Ing. M. Deckého
• odpredaj obecných pozemkov pod diaľnicu D3 v cene
923 025,92 Sk (podľa ZP) a úhradu za dočasný záber
pozemkov pri stavbe diaľnice 115 559,12 Sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZMENA NA POSTE ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE A V OBECNEJ RADE
Na rokovaní OZ dňa 10. marca 2006 abdikoval na funkciu zástupcu starostu obce a člena obecnej rady Ing. Jozef Vršanský.
Po prednesení dôvodov odstúpenia OZ abdikáciu schválilo. Súčasne boli predložené a OZ schválené návrhy na obsadenie
uvoľnených funkcií. Do funkcie zástupcu starostu obce zvolilo OZ poslankyňu Ľudmilu ĎURINÍKOVÚ a za člena obecnej
rady poslanca Doc. Dr. Ing. Martina Deckého.
Ing. Jozef Vršanský poskytol redakčnej rade obecných novín toto prehlásenie o dôvodoch odstúpenia:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dôvody odstúpenia
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.03.2006 som odstúpil z funkcie zástupcu starostu obce a člena
obecnej rady. Dôvodom môjho odstúpenia bolo vyvodenie osobnej zodpovednosti za neuspokojivý stav v troch
dôležitých oblastiach, a to:
1. Pri vypracovávaní zmeny a doplnku ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
2. Pri vypracovávaní projektu dobudovania KANALIZÁCIE A VODOVODU v ďalších častiach obce
3. Pri realizácii predaja obecných pozemkov v lokalite „LAZY“ Ing. Andrei Trnovcovej
Žiadny iný dôvod môjho odstúpenia nebol. Naďalej ostávam poslancom obecného zastupiteľstva s rozhodnutím plniť
všetky dané úlohy do konca tohto volebného obdobia.
Ing. Jozef Vršanský, poslanec OZ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Odkaz redakcie: I keď s určitým časovým meškaním boli Doplnok Územného plánu obce a projektová dokumentácia
dobudovania kanalizácie a vodovodu v zostávajúcich častiach obce aj zásluhou Ing. J. Vršanského vypracované, chybné
rozhodnutie o odpredaji obecných pozemkov v lokalite „LAZY“ prijalo uznesením OZ (hlasovania sa zdržal iba poslanec P.
Dobroň). Vyslovujeme poďakovanie Ing. Jozefovi Vršanskému za prácu vo funkcii zástupcu starostu obce a člena OR.
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FORMUJEME VEREJNÚ MIENKU V OBCI - VŠETKY INFORMÁCIE OBČANOVI
Obecné noviny majú hlavné poslanie v poskytovaní včasných, úplných a najmä objektívnych informácií o závažných
rozhodnutiach obecnej samosprávy, dianí v obci a riešení problémov občanov. Chceme, aby ste dostávali včas potrebné
informácie o činnosti všetkých orgánov obecnej samosprávy. Komunikáciu s občanmi na stránkach obecných novín chceme
využiť predovšetkým na znižovanie vplyvu nedostatku informácií a šírenia nesprávnych a zavádzajúcich názorov, poloprávd
i neprávd „šuškanej propagandy“, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku časti občanov. Chceme reagovať na všetky kritické
i nekritické prejavy a chrániť občanov pred narušovaním občianskeho spolužitia. Naše informácie vychádzajú zo stanovísk
starostu obce, rokovaní a prijatých odporúčaní obecnej rady, rokovaní a uznesení obecného zastupiteľstva. Radi uverejníme
i názory občanov alebo odpovede na otázky doručené redakcii obecných novín. Veľmi nám záleží na verejnej mienke v obci a
dôvere občanov k orgánom obecnej samosprávy. Chceme spoločne s našimi čitateľmi k tomu prispieť.

OBECNÁ NÁJOMNÁ BYTOVKA

KTO SÚ NOVÍ A ŠŤASTNÍ NÁJOMNÍCI

starosti – očakávania - radosti
Meškanie v odovzdaní bytovky netešilo starostu obce,
poslancov ani budúcich nájomníkov, prinieslo veľa starostí
a problémov. Kde boli a sú hlavné príčiny:
• Nevydaril sa výber dodávateľa (firma LOST, s.r.o. – p.
Milan Nahálka). Dodávateľ neplnil termíny a pôvodný
termín dokončenia (30.06.2005) bol niekoľkokrát
predĺžený (naposledy do 31.10.2005). Dodávateľ si
neplnil záväzky voči subdodávateľovi a práce meškali.
• Meškanie a nedostatky viedli 01.11.2005 k odstúpeniu
od zmluvy a po súhlase ŠFRB SR k uzatvoreniu zmluvy
s novým dodávateľom firmou SKANVOR, spol. s r.o.
Sklabiňa (predtým subdodávateľ) na zabezpečenie
dokončenia stavby.
• Časovo náročné bolo zabezpečenie prípojky plynu
a elektriny do bytovky. Náklady hradila obec.
• Obec musela zabezpečiť niektoré doplnky vybavenia
a vnútorné úpravy.
• Dlhá a tuhá zima spôsobila problémy s dokončením
stavby, spôsobila vznik zvýšenej vlhkosti a znemožnila
dokončenie fasády, položenie podlahovej krytiny.
Tieto nedostatky a problémy nastali i napriek týždenne
uskutočňovaným kontrolným dňom na stavbe, najmä pre
neplnenie povinností pôvodným dodávateľom. Starosta
obce vynaložil mimoriadne úsilie na dokončenie stavby
a odovzdanie bytov užívateľom. Dokončená bola fasáda,
uskutočnené boli základné úpravy okolia bytovky. Pri
pochopení nájomníkov došlo k napojeniu odberu plynu
a elektriny a odovzdaniu bytov i napriek nedokončeniu
položenia podlahovej krytiny.
Odovzdanie bytovky je prvoradým záujmom obce, ktorá
do doby odovzdania bytov nájomníkom splácala mesačne
na úver zo ŠFRB SR sumu viac ako 40 000,-Sk.
Z obecného rozpočtu boli kryté i ďalšie náklady, spojené
s výstavbou bytovky (5 % príspevok obce, náklady na
úpravy okolia a ďalšie).
Nájomníci zložili peňažné prostriedky, stanovené ako
podmienku pre pridelené bytu. Boli pripravené, OZ
schválené a nájomníkmi podpísané nájomné zmluvy na
prenájom bytov. OZ pri stanovení ďalších poplatkov
nájomníkov (okrem nájomného) spojených so správou
užívania bytov prijalo ich minimálnu a nevyhnutnú výšku.
Sme veľmi radi, že prvá obecná nájomná bytovka
predstavuje priestorovo i vybavením byty s vysokým
štandardom a je predpokladom spokojného a kvalitného
bývania jej mladých nájomníkov a ich rodín. Sme
presvedčení, že stavba výrazne prispeje k rozšíreniu
bytového fondu obce a svojím umiestnením a vzhľadom
bude dôstojnou súčasťou prostredia obce. Dobré dielo sa
podarilo a napriek problémom pri výstavbe bude patriť
k dobrým výsledkom tohto volebného obdobia.

Výber a pridelenie 16 bytov (12 / 3 a 4 / 1 - izbové)
uskutočnilo OZ tajným hlasovaním na svojom verejnom
zasadnutí OZ dňa 18.11.2005. Po odobratí bytu p. Andrei
Mazúrovej (nepredloženie požadovaných podkladov)
pridelilo OZ tajným hlasovaním 10.03.2006 byt Mariánovi
Lasičkovi s manželkou. Prideľovanie bytov nebolo bez
problémov. V budúcnosti stanovené podmienky, ich úplné
splnenie a zhodnotenie sociálnej situácie žiadateľov pred
pridelením bytu musia odstrániť všetky pochybnosti.
NÁJOMNÍCI – NÁJOMNÉ - POPLATKY

č.b.

nájomník

byt

A1

Štefan Fedor s manž.

1/izbový

A2

Rudolf Sobola

1/izbový

A3

MUDr. Katarína Hartelová
s manželom

3/izbový

A4

Pavol Kahát s manž.

3/izbový

A5

Peter Bezák s manž.

3/izbový

A6

František Polko s manž.

3/izbový

A7

Dušan Cabaj s manž.

3/zbový

A8

Oľga Cigániková s manž.

3/izbový

B1

Dagmar Langerová

1/izbový

B2

Roman Sládek, M. Pavlusová

1/izbový

B3

Marián Lasička s manž.

3/izbový

B4

Anton Mitaš s manž.

3/izbový

B5

Igor Kratochvíl s manž.

3/izbový

B6

Štefan Brežný s manž.

3/izbový

B7

Ján Feranc s manž.

3/izbový

B8

Martin Melicherík s manž.

3/izbový

nájomné
poplatky
2 200+730
=2 930 Sk
2 180+370
=2 550 Sk
3 460+730
=4 190 Sk
3 450+910
=4 360 Sk
3 460+730
=4 190 Sk
3 450+1.090
=4 540 Sk
2 810+910
=3 720 Sk
2 760+730
=3 490 Sk
2 180+730
=2 910 Sk
2 200+550
=2 750 Sk
3 450+910
=4 360 Sk
3 460+730
=4 190 Sk
3 450+910
=4 360 Sk
3 460+910
=4 370 Sk
2 760+910
=3 670 Sk
2 810+730
=3 540 Sk

Rozpis mesačných preddavkov za plnenie poskytované
s užívaním bytu schválené OZ dňa 03.02. 2006
záloha za vodu
osvetlenie spoločných priestorov
ciach vodomerov
poplatok za správu a agendu
fond opráv

150 Sk/mesiac/osoba
30 Sk/mesiac/osoba
8 Sk/mesiac/byt
50 Sk/mesiac/byt
132 Sk/mesiac/byt
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ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARANIE SR
udelenie pokuty pri výstavbe „BYTOVKY“
Rozhodnutím ÚVO SR bola obci udelená pokuta vo
výške 1 099 233,-Sk. OZ na svojom zasadnutí dňa
05.05.2006 vzalo túto skutočnosť na vedomie a poverilo
starostu obce rokovaním s predsedom ÚVO SR s návrhom
na odloženie splatenia pokuty a splátkový kalendár na
dlhšie obdobie.
Počas
výstavby
bytovky
boli
permanentne
uskutočňované kontroly NKÚ SR, MVaRR SR, ŠFRB a
neboli nikdy zistené žiadne nedostatky. Výstavba a jej
financovanie prebiehali po celú dobu transparentne a bez
výhrad. Prečo teda došlo k udeleniu vysokej pokuty (5%
nákladov na obstaranie)?
Na príčiny i stanoviská k tejto otázke, ako aj na spôsob
riešenia, sme sa opýtali starostu obce Ing. Vladimíra
Sadloňa.
1. Ako sa uskutočnilo verejné obstaranie výstavby
„BYTOVKY“ ?
Výstavbu „BYTOVKY“ ponúkla obci firma LOST, s.r.o.
Žilina (p. Milan Nahálka). Problém výstavby bol v získaní
úveru od ŠFRB SR. Veľké úsilie vynaložil a mnoho
rokovaní na MVaRR SR absolvoval starosta obce.
Získanie viac ako 20 mil. Sk úveru si vyžadovalo rýchle
konanie a splnenie podmienok pre poskytnutie úveru. Bolo
potrebné predovšetkým zabezpečiť pozemok kúpou pôdy
neznámych vlastníkov od Slovenského pozemkového
fondu. Práve tu vznikla časová tieseň, ktorá nás prinútila
vyhlásiť verejné obstaranie bez zverejnenia v presvedčení,
že argument časovej tiesne je v súlade so zákonom. Bola
menovaná výberová komisia, konania sa zúčastnil
pracovník s oprávnením ÚVO SR pre verejné obstarávanie
p. Beníček. Výberové konanie prebehlo bez problémov,
bol vybraný najvýhodnejší dodávateľ, obec dostala úver
a výstavba začala.
2. Kedy a na základe čoho došlo pred koncom výstavby
ku kontrole ÚVO SR ?
Sťažnosť na ÚVO SR podal niekto zo spoluobčanov.
Dôvodom bolo uskutočnenie verejného obstarania bez
zverejnenia. Na základe tohto podania bola ÚVO SR
vykonaná kontrola priebehu verejného obstarania výstavby
„BYTOVKY“.
3. Aký bol dôvod udelenia pokuty a jej výšky ?
Jediným dôvodom bola administratívna chyba pri
uskutočnení verejného obstarania bez zverejnenia vo
vestníku v lehote 60 dní. Jedinou príčinou bola časová
tieseň pri predkladaní žiadosti o úver zo ŠFRB SR
a verejnú súťaž bez zverejnenia odobril i oprávnený
pracovník ÚVO SR p. Beníček. Výška pokuty bola
stanovená v zmysle príslušných predpisov ÚVO SR vo
výške 5 % nákladov na obstaranie stavby.
4. Využila obec možnosti odvolania a právnych krokov ?
Využili sme všetky možnosti rokovaní na príslušných
orgánoch, písomných odvolaní a aj žiadostí o zmenu
vydaného rozhodnutia. Od právnych krokov sme ustúpili
po získaní informácií o nemožnosti zmeny rozhodnutia
ÚVO SR. I napriek jedinej administratívnej chybe pri
verejnom obstaraní, ktorej sme sa dopustili v dobrej viere,
že konáme v zmysle zákona o verejnom obstaraní,
nedosiahli sme pochopenie a zmenu vydaného rozhodnutia
o udelení pokuty, a to aj napriek enormnému úsiliu pri
riešení tohto problému. Zvíťazila preto zlomyseľnosť

sťažovateľa nad našou snahou konať dobro v prospech
našich občanov, najmä čakateľov na byt.
5. Ako sa obec vysporiada s týmto vážnym problémom ?
Oznámil som udelenie pokuty ÚVO SR obecnému
zastupiteľstvu, ktoré vzalo túto skutočnosť na vedomie.
Prijali sme stanovisko, že pokutu musíme uhradiť. Súčasne
sme si však vedomí, že celú ťarchu nemôže niesť obecný
rozpočet. Navštívili sme ÚVO SR a dohodli splátkový
kalendár na obdobie 12 mesiacov. Táto skutočnosť nám
umožní hľadať zdroje na zaplatenie. Sám sa chcem
podieľať na úhrade časti pokuty, budem rokovať na
spoluúčasti s p. Nahálkom a p. Beníčkom. Intenzívne
budem hľadať aj iné zdroje mimo rozpočet obce. Verím, že
aj za spoluúčasti poslancov OZ sa nám problém podarí
postupne vyriešiť.
Zaplatili sme daň neskúsenosti, nedostatku času, ale
hlavne za zlomyseľnosť jedného z občanov, ktorý síce je
v obci prihlásený na trvalý pobyt, ale v obci nežije. Niekto
sa nedokázal zmieriť so skutočnosťou, že sa nám podarilo
vytvoriť pre 16 mladých rodín dôstojné bývanie a najmä, že
väčšina občanov ocení výstavbu prvej obecnej nájomnej
bytovky ako veľký úspech obecnej samosprávy. Vynaložili
sme veľké úsilie, prekonávali sme veľké problémy a starosti
pri výstavbe a jej dokončení, ale máme dobrý pocit, že
zámer sa vydaril. Preskočíme určite aj ďalšiu prekážku,
ktorú nám niekto položil na cestu.
AKÝ JE STAV RIEŠENIA POZEMKOV V „LAZOCH“

Starosta obce a poslanci OZ venujú neustálu pozornosť
doriešeniu problémov, ktoré vznikli pri odpredaji pozemkov
v lokalite „LAZY“ Ing. Andrei Trnovcovej. V spolupráci s
výborom PS BU Dolného Hričova sa uskutočnilo niekoľko
rokovaní s novým majiteľom pozemkov. Ľady sa pohli a po
vzájomnej dohode dochádza k riešeniu situácie, ktorá
nastala predajom pozemkov, ktoré plnili funkciu obecnej
cesty resp. prístupových plôch na súkromné pozemky a do
hory. Obec má záujem dosiahnuť stav, kedy bude môcť byť
obnovená pôvodná obecná cesta a občania budú mať
zabezpečený prístup na súkromné pozemky. Dohodnuté
boli tieto úpravy pôvodného stavu, ktoré budú uzatvorené
zmluvne medzi obcou a p. Ing. A. Trnovcovou:
• vrátená bude obci parcela č. 628, ktorá predstavuje cestu
smerom do Žilinskej Lehoty,
• geometrickým zameraním bude vytýčená ako obecná
cesta pre potreby PS BU na zvoz dreva cez parcely 632,
624 a ďalšie, s premostením potoka. Obec pozemky
odkúpi alebo ponúkne výmenu za zostatok parcely č.
624,
• obec vybuduje ako obecnú cestu príchod do lokality
„LAZY“ od hlavnej cesty na Ovčiarsko, cez pôvodnú
obecnú cestu (odstránenie porastov,vyrovnanie, spevnenie)
odkúpením časti pozemku nového vlastníka. V spolupráci
s PS BU upraví cestu na zvoz dreva, ako aj na pešiu
turistiku a cykloturistiku,
• v spolupráci s novým vlastníkom bude riešené umožnenie
prístupu občanov na pozemky cez parcely č. 635/1,2 a 636.
Obec kladne hodnotí zámery nového vlastníka pozemkov
v lokalite „LAZY - vybudovanie hipoterapie, ubytovacích
zariadení, lyžiarskeho vleku, vrátane úpravy terénu, ktoré
môžu byť prínosom pre premenu lokality „LAZY“ na zónu
oddychu občanov podľa zámerov PHSRO. Predpokladáme,
že naše vzájomné vzťahy sa budú vyvíjať v prospech
doriešenia vážnych problémov v „LAZOCH.“
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ROKOVALI SME na NDS a.s. Bratislava

VÝKUP POZEMKOV POD DIAĽNICU

Z poverenia OZ zúčastnila sa delegácia obce v zložení:
Ing. Jaroslav Belaj, Doc. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Jozef
Jacek a starosta obce Ing. Vladimír Sadloň rokovania na
NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI, a.s. Bratislava
(NDS, a.s.). Delegáciu prijal v priestoroch NDS, a. s.
podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Doc. Ing.
arch. Peter Gandl,PhD. Investičný riaditeľ riadi v spoločnosti
oblasť prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v SR.
Rokovanie prebehlo po zaslaní listu generálnemu riaditeľovi
NDS a.s. na vysokej odbornej úrovni. Predmetom rokovania
boli najmä tieto otázky:
• problémy, ktoré vznikajú pri výstavbe diaľnice v okolí
obce, najmä negatívne vplyvy na životné prostredie v obci
(poškodzovanie ciest, domov, prašnosť, znečisťovanie
ciest, hlučnosť a pod.),
• doriešenie podchodov pod diaľnicu v katastri obce.
Nároky obce neboli uplatnené v dobe pripomienok
k projektovej dokumentácii (pred rokom 2003).
V súčasnej etape výstavby diaľnice sa doriešenie tejto
otázky veľmi komplikuje, najmä pre vysoké finančné
náklady,
• možnosť reciprocity za poškodzovanie životného
prostredia v dobe výstavby diaľnice podielom NDS, a.s.
na spolufinancovaní projektov obce, najmä v oblasti
životného prostredia,
• vážne nedostatky pri vlastnej výstavbe diaľnice, práce na
nevykúpených pozemkoch, zaberanie značnej plochy
mechanizmami a ďalšie,
• odstránenie skládky „PERISKO“ (vývoz z tunela
Ovčiarsko). K tejto otázke bol zaslaný na NDS, a.s. list
generálnemu riaditeľovi. Spoločnosť dala prísľub obci na
odstránenie skládky.
Predstaviteľ spoločnosti NDS, a.s. prijal stanoviská
zástupcov obce s porozumením a potvrdil záujem NDS, a.s.
riešiť veci v súlade s požiadavkami oprávnených nárokov
obce. Prizval zástupcov obce k účasti na kontrolných dňoch
výstavby, kde je príležitosť riešiť konkrétne problémy. NDS,
a.s. sa chce podieľať na riešení problémov obce v oblasti
životného prostredia. Rokovanie bolo úspešné a užitočné.
Z rokovania vyplynul záver, že požiadavky obce na NDS,
a.s. treba spracovať a doručiť písomne, zúčastňovať sa
kontrolných dní a permanentne riešiť vznikajúce problémy
občanov. OZ poverilo odborným dozorom nad plnením úloh
v tejto oblasti Doc. Dr. Ing. M. Deckého.
OZ prijalo uznesenie, ktoré ukladá osloviť listom starostu
obce a OZ všetkých potenciálnych investorov v katastri
obce, uskutočniť rokovania so zodpovednými zástupcami
a pripraviť odborné a spoločenské stretnutie k prerokovaniu
otázok ekologického partnerstva pri zamedzovaní vzniku,
znižovaní,resp. odstraňovaní negatívnych vplyvov na životné
prostredie občanov. Obec má súčasne veľký záujem a bude
rokovať o možnej finančnej a inej spoluúčasti najväčších
znečisťovateľov životného prostredia na rozvojových
zámeroch obce a splácaní environmentálneho dlhu.
OZ, vzhľadom na závažnosť i rozsah uvedenej
problematiky pri značnej investičnej výstavbe a budúcej
prevádzke veľkých dopravných systémov i priemyselných
parkov v bezprostrednom okolí obce, zvažuje vytvorenie
neziskovej organizácie obce - EKOPARTNER, ktorá by
komplexne
riešila
otázky
ekologickej
stability
a odstraňovania negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Obec venovala veľkú pozornosť rokovaniam o cene za
pozemky pod diaľnicu. NDS, a.s. Bratislava rešpektovala
oprávnené nároky vlastníkov,a tak sa podarilo cenu postupne
zvyšovať. Je známe, že ešte v marci 2005 bola cena 52,Sk/m2. Ďalším rokovaním sa podarilo zvýšiť cenu na 160,Sk/m2 a neskôr sa výkup pozemkov ustálil na hranici 260,Sk – 280,-Sk/m2. Cena pozemkov je stanovená znaleckým
posudkom metódou polohovej diferenciácie. Ide v obci
väčšinou o nezastavané pozemky, a to::
• pozemky využívané pre poľnohospodárske účely,
• pozemky ako súčasť lesného pôdneho fondu.
Najväčší vplyv na cenu pozemkov má účel ich využívania v
čase ohodnotenia, zásah telesa diaľnice do pozemkov,
vrátane ochranných pásiem, výhľadový účel a možnosti
využitia ostávajúcich častí pozemku. Obec bude i naďalej
venovať zvýšenú pozornosť výkupu pozemkov, najmä cene,
a OcÚ bude poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc pri
riešení problémov jednotlivých vlastníkov pozemkov pri ich
predaji.
ZÁMERY ŽSR V KATASTRI OBCE
Na rokovaní OZ dňa 05.05.2006 vystúpil v diskusii p.
Ing. Ľ. Tkáč, nám. ÚŽI RRP ŽSR v Žiline, ktorý ponúkol
zabezpečenie rokovania zástupcov obce so zodpovednými
pracovníkmi ŽSR k pripraveným plánom a projektom
modernizácie železnice v katastri obce. Rokovanie je veľmi
aktuálne a obec chce predložiť i niektoré svoje požiadavky:
• zriadenie zastávky osobnej dopravy a podchodu pod
železnicu v priestore predajne JEDNOTA,
• riešenie podchodu v priestore železničnej stanice a
odstránenie súčasného nepoužívaného nadchodu,
• odkúpenie pozemku v priestore popri obecnom cintoríne
(vo vlastníctve ŽSR),
• odstránenie strážneho domčeka na železničnom
prechode,
• odkúpenie strážneho domu ŽSR na Družstevnej ulici pre
sociálne účely obce.
ZLEPŠOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OBCE
Zlepšovanie životného prostredia a skrášľovanie vzhľadu
jednotlivých častí obce je súčasťou PHSRO, a to:
3. strategický cieľ – opatrenie 3.1
Vypracovať štúdiu súčasného technického stavu miestnych
komunikácií, ulíc a chodníkov a projekt ich rekonštrukcie
a opráv.
4. strategický cieľ – opatrenie 4.1
Monitoring neobývaných, starých, nevyhovujúcich stavieb
a ich odstraňovanie v dohode s vlastníkmi.
Napĺňanie uvedených cieľov a opatrení môže obecná
samospráva realizovať jedine za aktívnej spoluúčasti a pri
pochopení občanov. Nedokončené komunikácie, absencia
chodníkov spájajúcich hlavné ulice, staré hospodárske
budovy (drevené stodoly), chátrajúce a niekedy i padajúce
staré domy, to sú v súčasnosti naše veľké problémy.
Príkladom je nedokončená cesta medzi Ulicou
osloboditeľov a Ulicou školskou, na vybudovanie ktorej
bolo z rozpočtu obce vynaložené viac ako 900 tis. Sk. Na
Ulici P.V.Rovnianka sa iba vďaka dnes už nežijúcemu p.
Milanovi Žoldákovi podarilo odstrániť veľkú časť starých
hospodárskych budov (zostávajú posledné tri). OZ chce
pripraviť najvýhodnejšie podmienky pre riešenie týchto
otázok, najmä finančné a bude hľadať cestu ku vzájomnej
dohode pri riešení s vlastníkmi. Pomáhať chce i štát.
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PLNÍME PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
Priority – opatrenia – alternatívy financovania v roku 2006
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10.03.2006 prerokovalo a schválilo PRÍLOHU č. 2/PHSRO, ktorou stanovilo
PRIORITY – OPATRENIA – ALTERNATÍVY FINANCOVANIA na rok 2006, v závislosti na možnosti získania zdrojov zo
ŠFEÚ a vytvorenia vlastných zdrojov. Podľa množstva získaných finančných prostriedkov (najmä zo ŠFEÚ) predpokladá OZ
postupne realizovať hlavné investičné akcie (dobudovanie kanalizácie a vodovodu, začiatok rekonštrukcie ZŠ, budovanie
komunikácií a ďalšie). Rok 2006 bude tiež obdobím prípravy ďalších PROJEKTOV pre predkladanie žiadostí na dotácie zo
ŠFEÚ a postupnú realizáciu v ďalšom období (výstavba Obecného domu, verejné osvetlenie, úprava verejných priestranstiev,
rekonštrukcia KD, projekt „ZELEŇ V OBCI“ a ďalšie). Projektová pripravenosť obce bude základným predpokladom získania
potrebných finančných zdrojov a prípravy realizácie jednotlivých investičných akcií. Vzhľadom na výstavbu veľkých
dopravných systémov v okolí obce je v záujme obce vytvorenie ekologického partnerstva všetkých investorov..
POTENCIÁLNE FINANČNÉ ZDROJE v roku 2006

2.

Zámer projektu
Verejné osvetlenie, autobus.
zastávky, komunikácia
Vodovod, kanalizácia

3.

Územný plán obce

1.

Zdroj
ŠFEÚ
5 % obec
ŠFEÚ
5 % obec
ŠFEÚ
5 % obec

Spolu žiadosti zo ŠFEÚ
Vlastné zdroje z rozpočtu obce (5 %)
SPOLU NA PROJEKTY ZO ŠFEÚ
Zostatok dotácie MŽP za výrub drevín
CELKOVÉ FINANČNÉ ZDROJE na rok 2006

Sk
5 046 000
252 300
11 360 000
568 000
400 000
20 000
16 806 300
840 300
17 646 300
8 746 275
26 392 575

ALTERNATÍVY FINANCOVANIA v roku 2006
Zdroje financovania

Alternatíva financovania v Sk
I.
II.
III.

Dotácie zo ŠFEÚ

0

5 046 000

5 046 000

0

0

11 360 000

400 000

400 000

400 000

20 000

272 300

840 300

420 000

5 718 300

17 646 300

Dotácia MŽP SR

8 746 275

8 746 275

8 746 275

CELKOM ZDROJE

9 166 275

14 464 575

26 392 575

5 % vlastné zdroje
ŠFEÚ + OBEC

PREDPOKLADANÁ REALIZÁCIA PROJEKTOV V ROKU 2006
Realizovaný projekt - (priorita a opatrenie PHSRO na rok 2006)
1.

2.
3.

Budovanie VODOVODU/KANALIZÁCIE
Zákl. kalkulácia: vodovod 2 000,-/m, kanalizácia 4 000,-/m
• Projekt na celú obec (Lešták)
• Výstavba V/K - Ulica osloboditeľov (480 m)
• Výstavba V/K - Ulica P. V. Rovnianka (380 m)
• Výstavba V/K - časť. Ulica družstevná (155 m)
• Výstavba V/K - Ulica športová
• Výstavba V/K - Ulica bratislavská
• Výstavba V/K – Ulica družstevná
• Úprava komunikácií po vybudovaní vodovodu a kanalizácie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

7.

Projekt „ZELEŇ V OBCI“
• Vypracovanie projektu (SPU Nitra)
• Začiatok realizácie projektu (vybrané časti obce)
Projekt „OBECNÝ DOM“ (samosprávne centrum)
• Vypracovanie architektonickej štúdie
• Vypracovanie projektu rekonštrukcie a výstavby
• Začiatok realizácie výstavby, príprava staveniska
Projekt rekonštrukcie a modernizácie objektov ZŠ, MŠ
• Vypracovanie ideovej štúdie
• Vypracovanie projektu rekonštrukcie a modernizácie
• Začiatok realizácie projektu (oprava strechy ZŠ)
Rekonštrukcie obecného cintorína
• Projekt prístavby „DOMU SMÚTKU“
• Realizácia prístavby „DOMU SMÚTKU“
• Projekt a výstavba „URNOVEJ“ časti cintorína
• Úprava rozmiestnenia hrobových miest
Projekt a úpravy „ZÓNY ODDYCHU – LAZY“

8.

Projekt separovaného zberu domového odpadu

4.

5.

6.

DISPONIBILNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Plánovaný náklad alternatívy v Sk
I.
II.
III.
7 190 000
7 190 000
15 690 000
100 000
2 880 000
2 280 000
930 000

100 000
2 880 000
2 280 000
930 000

1 000 000

2 000 000

100 000
2 880 000
2 280 000
930 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 000 000

300 000

300 000

300 000

175 000
75 000
100 000
400 000
50 000
350 000
931 275
30 000
200 000
701 275
115 000
15 000
50 000
25 000
25 000

175 000
75 000
100 000
5 298 300
50 000
350 000
4 898 300
931 275
30 000
200 000
701 275
115 000
15 000
50 000
25 000
25 000

175 000
75 000
100 000
8 427 575
50 000
350 000
8 027 575
1 230 000
30 000
200 000
1 000 000
115 000
15 000
50 000
25 000
25 000

55 000

55 000

55 000

400 000

400 000

14 464 575

26 392 575

9 166 275
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SLOVO

ZO ŽIVOTA FARSKÉHO SPOLOČENSTVA

duchovného pastiera
–––––––––––––––

„FIAT VOLUNTAS MEA“ alebo
„LEN ABY NEBOLO LEPŠIE“
Možno som sám (a možno ani nie), kto
má dojem, že náš Kostol sv. Michala
archanjela sa v poslednej dobe začína
akosi vyprázdňovať. Pomaly budú v „presile“ anjeli od
majstra Hanulu, ktorí sa „spojili“ so svätými na vitrážach
rodiny Hložníkovej.
Je to výsledok postupného vymierania najstaršej –
medzivojnovej generácie alebo slabnúceho „renomé“
cirkvi či osobami duchovných pastierov ? A tak náhodný
návštevník môže byť prekvapený nielen architektonickým
a výtvarným odkazom našich veriacich predkov, ale aj
prázdnotou tohto skvostu širokého okolia.... Prázdnotou
života, ktorý má z tohto posvätného miesta prúdiť na
všetky svetové strany, do duše každého pokrsteného.
Lenže tí „najneskôr pokrstení“ vidia náš kostol zväčša iba
zvonka. Našťastie Boh tento ľud (ešte) neopustil, pretože
náš región sa rozvíja po mnohých stránkach... Pokiaľ sa
bude okolo oltára schádzať aspoň „maličké stádo“
a z druhej strany bude vysvätený služobník, po(s)tupná
prázdnota sa môže vypĺňať. Čo je podstatou tejto
prázdnoty, ktorá má priam kozmický účinok ? Je to akoby
„čierna diera“ ľudského ducha, v ktorej sa geometrickým
radom stráca všetko pozitívne a krásne. Je to akási
duchovno – inflačná špirála, ktorá sa točí na kolotoči
bezduchého konzumizmu, slepého sebectva aj tých, ktorí
majú byť svetlom a soľou sveta....
Mnohí sa nanešťastie skoro úplne „rozviedli“ s Bohom
a vierou vo svojich rodinách, a preto im už nechýba ani
sviatočná – nedeľná návšteva chrámu. Nostalgiu za
tradíciou im stačí vyplniť polnočná na Vianoce, krst,
birmovka a pohreb.... A tak sa pýtam, čomu alebo komu
ešte slúži náš Dom Boží a brána do Neba ?
„Nech sa stane vôľa moja“ – heslo človeka dnešnej
doby dovoľuje naozaj už skoro všetko. Človek je
pripravený rozhodovať o všetkom. Ak v socializme
rozhodovala za nás Strana, teraz sa rozhoduje každý sám
a za seba. Čo ma po druhom, veď mám dosť svojich
starostí... A tak nám je celkom „fuk“, ako sa majú naši
blízki, susedia, spoluobčania... No ak sa niečo nevyvíja
podľa našich osobných predstáv, hneď sa nám podsúva
dôvod pre nekonštruktívnu (niekedy priam deštruktívnu)
kritiku !
Prví kresťania čerpali nekonečnú silu zo spoločných
stretnutí. Stretávali sa spolu a s Bohom tak často, ako to
len bolo možné. To im dávalo silu až po vyliatie vlastnej
krvi. Častokrát sa museli schádzať iba po domoch, nie
v chrámoch. Za minulého režimu bol prístupný iba jeden
priestor – práve Kostol sv. Michala, kde človek mohol
načerpať silu žiť a odvahu hájiť pravdu. Aj zásluhou p.
dekana Račeka nestratil tento chrám svoju príťažlivú tvár.
No príťažlivosť tohto miesta sa odvíja nielen od jeho
vonkajšej krásy, ale aj od jeho „potrebnosti“ pre
viacerých. Na tomto mieste sa nedajú uskutočňovať všetky
aktivity živej miestnej cirkvi. Práve preto sa pristúpilo v lete
r. 2004 k prebudovaniu suterénnych priestorov fary na
pastoračné centrum pre deti, mládež i dospelých. Veľký
záujem je aj zo strany viacerých cirkevných škôl v Žiline
na viacúčelové využitie priestorov (na duchovnú obnovu,
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rekreáciu...). Napriek takémuto záujmu budú mať prednosť
samozrejme aktivity nášho farského spoločenstva. Pretože
živá farnosť je predovšetkým spoločenstvom spoločenstiev
detí, mladých miništrantov, modlitbových skupín, krúžkov,
charity...
V lete roku 2005 sa pristúpilo k prebudovaniu časti
hospodárskych budov na garáže. Vpredu v novej budove
povedľa fary však zostal priestor na obytné účely –
využívanie na klubovú, príp. podnikateľskú činnosť.
Takisto aj priestor podkrovia môže byť využívaný ako
obytný priestor – dnes, keď sa toľko diskutuje o odluke
cirkvi od štátu, aj farnosť potrebuje hľadať spôsoby, ako
ekonomicky „prežiť“ v trhovom prostredí. A toto môže byť
jeden z možných... Nik z veriacich však nemôže povedať,
že tieto investície (doteraz je to spolu asi 1 000 000,- Sk) –
neprimerane pocítil na stave svojej peňaženky, pretože
k týmto investíciám boli vyhlásené iba dve ofery, ktoré
spolu vyniesli 16 000,- Sk. Zvyšná suma bola zabezpečená
z odpredaja farských pozemkov v katastri obce Horný
Hričov, keď záujem prejavila Prefa – betonárka. Takisto
farnosť získa finančné prostriedky aj z odpredaja pozemkov
pod diaľnicu (zmluva je v štádiu rokovania). Musím sa tiež
poďakovať ekonomickej rade farnosti, starostovi obce
Dolný Hričov spolu s poslancami obecného zastupiteľstva
a miestnou prevádzkou za poskytnutú pomoc a spoluprácu.
Krátkodobé príjmy sú vítané, no tie bežné nedokážu
uspokojivo pokryť réžiu cirkevných objektov. Preto musí
záujem vychádzať nielen zo strany správcu farnosti, ale aj
veriacich. No z druhej strany „akoby barikád“ sa niekedy
ozývajú iba slová, a niekedy aj iné ..., čo nie je na prospech
budúcnosti nikoho, najmä to však neprispieva ku spáse duší
– ani správcu farnosti, ani veriacich.
Už dnes nie sú mnohé farnosti schopné prežiť, pretože sa
z nich „vytratili“ veriaci ... Ako to bude o pätnásť, dvadsať
rokov tu ?! Za to sme zodpovední všetci pokrstení !
Obnova farnosti vždy začína z obnovy duší jednotlivých
veriacich, počnúc rodičmi, deťmi, mladými ...
Prvého októbra navštívi našu farnosť p. biskup Marián
Chovanec, aby z jeho rúk prijali sv. birmovania mnohí
mladí našej farnosti. V uplynulých dňoch sme sa zúčastnili
prvého sv. prijímania, slávnosti Božieho Tela i každoročnej
Výročitej poklony. Sú to chvíle slávnostné, no musí im
predchádzať duchovná i katechetická príprava. V dnešnej
„odkresťančenej“ spoločnosti je to nevyhnutné. Dnes sa
o viere už v rodinách skoro vôbec nehovorí (niekedy hovorí
aj naopak), a preto je táto katecheticko – formačná príprava
v takom rozsahu, o ktorom viete. Apelujem na každého
z nás, aby nám naozaj záležalo na tom, aby táto farnosť bola
živým organizmom – „telom“, ktoré čerpá silu z Kristovho
Tela a Ducha, aby bola Spoločenstvom spoločenstiev.
Nech nám k tomu živý a láskavý Boh žehná a pomáha !
Peter Kuljaček, správca farnosti
Redakčný odkaz:
Obecná samospráva víta aktivity správcu farnosti, ktoré sú
užitočné pre farské spoločenstvo i našu obec. Priestor pred
kostolom a okolo neho, pred a okolo farského úradu, sa
môže stať dôstojným centrom cirkevného života v obci a
vzhľadom, úpravou, starostlivou údržbou a zeleňou,
príkladom budovania ďalších komunitných centier obce.
Podnet k zamysleniu nad vzťahom k Cirkvi a viere,
vzťahmi v rodine, nám môžu poslúžiť aj ako zamyslenie
nad naším občianskym spoločenstvom, životom v obci.
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ZO ŽIVOTA A PRÁCE POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA BÝVALÝCH URBÁRNIKOV
OBCE DOLNÝ HRIČOV
Juraj DOBROŇ, člen výboru spoločenstva
OCHRANA LESA PRED POŽIARMI
Lesný požiar je škodlivý činiteľ klasifikovaný ako živelná
pohroma, z ktorej vo väčšom prípade vzniká holina, teda
plocha na prvé zalesňovanie. Obhospodarovateľ lesa je
povinný vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku
lesných požiarov s cieľom predchádzať poškodeniu lesa,
hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva v jarnom období
pri výskyte suchej trávy, ako i v priebehu roka počas sucha.
Z toho dôvodu za účelom dosiahnutia účinnej ochrany nášho
lesného majetku pri zvýšenom požiarnom nebezpečenstve
a v priebehu roka Pozemkové spoločenstvo bývalí urbárnici
obce Dolný Hričov má:
♣ vytvorenú skupinu z miestnych obyvateľov, ktorí počas
obdobia jar – jeseň v čase pracovného pokoja a pracovného
voľna (sobota, nedeľa) majú rozpísanú hliadkovú
protipožiarnu službu na vybratých stanovištiach;
♣ vypracovanú určenú dokumentáciu, mapové podklady s
aktuálnym vyznačením lesných ciest, dostupnosti hasiacej
techniky, vodné zdroje;
♣ zakúpené a uložené k dispozícii predpísané množstvo
protipožiarneho náradia na trvalo dostupnom mieste kancelária pozemkového spoločenstva;
♣ vykonáva každý rok protipožiarne školenie u pracovníkov
vykonávajúcich hliadkovú činnosť, pálenie zvyškov po
ťažbe dreva a dozorujúcich pracovníkov;
♣ v deň pálenia zvyškov po ťažbe dreva vykonáva hlásenie
Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru
v Žiline, a to miesto a čas pálenia, ako i zodpovednú osobu.
My, členovia urbárskeho spoločenstva, k prevencii voči
možnému lesnému požiaru prizývame na spoluprácu
i ostatných občanov obce Dolný Hričov.
SPOLOČNÁ HORA – SPOLOČNÝ PASIENOK
Urbárnici obce Dolný Hričov sú členovia pozemkového
spoločenstva pozostávajúceho zo spoločnej hory na vložke
306 a zo spoločného pasienku na vložke 307 a 7.
Spoločná hora
Vlastníctvo pozemkov spoluvlastníkov lesného urbáru,
vedených ako lesné nehnuteľnosti, sa im v zmysle zákona
číslo 2/1958 Zb. neodnímalo. Využilo sa len právo na
užívanie týchto pozemkov. Pozemky zo spoločných lesných
nehnuteľností neprešli do vlastníctva iných subjektov, ale
len do ich obhospodarovania.
Na základe § 22 a § 22a zákona číslo 229/1991 Zb. o úprave
vlastníckych vzťahov k pôde sa tieto lesné pozemky
odovzdali vlastníkom, ako sa stalo i v našom prípade, na
základe Dohody o odovzdaní do užívania medzi Štátnymi
lesmi a zástupcami vlastníkov lesov.
Ide o časť Dúbrav ponad Noviny, Čunkové – Jamy,
Čunkové – Vrch, Bukovina, časť Doliny a Bukva.

Spoločný pasienok
Podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 81/1949 Zb.
pasienkový majetok bývalých urbárnikov, komposesorátov
a podobných právnych útvarov prešiel do vlastníctva
jednotných roľníckych družstiev, a to dňom vzniku
jednotného roľníckeho družstva v konkrétnej obci.
Ide o Tehelnu, časť Dúbravy ponad Mlyniščo až Huboč,
časť Čunkové, Vinnák. Podkúty, Hôrka, Rovne, ponad
Krajčírsku studňu, Za podlánie, Pod Hodrnáčku a časť
Doliny.
Na základe § 42a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách právo oprávnených osôb nezanikne, ak bolo na
pozemkovom úrade uplatnené v lehote do 31.12.1993
s dôkazmi do 31. decembra 1995. Na uplatnenie uvedeného
nároku na vydanie nehnuteľnosti mal byť určený spoločný
zástupca, ktorého určia oprávnené osoby (napr. valné
zhromaždenie.)
V našom prípade pozemkového spoločenstva Bývalí
urbárnici obce Dolný Hričov predpísané konanie v znení
uvedených zákonov neprebehlo, a to, čo bolo vykonané,
bolo konané mimo rámca zákona. Z toho dôvodu
pozemkový úrad i napriek výzvam v roku 1998 a 2003
nemohol konať vo vydaní nehnuteľností v rámci
pasienkového hospodárstva.
V roku 2003 našťastie vznikol zákon č. 503/2003 Z. z.
o navrátení pôdy fyzickým osobám s uplatnením do 31.
decembra 2004, takže na základe tohto zákona sme vykonali
žiadosť o navrátenie pasienkového hospodárstva, čo je ale
uplatňovanie nároku ako fyzickým osobám. Z dôvodu
prácnosti pre každú fyzickú osobu je doba trvania ukončenia
nároku zdĺhavá.
ÚHRADA CESTOVNÉHO DO ŠKOLY
Zákon č. 596/2003 v § 8, ods. 6, okrem iného hovorí:
„Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej
dochádzky nezriadi vlastnú ZŠ, je ZŠ v obci, s ktorou má
obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak
plniť povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov
štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka
cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto ZŠ vo výške
ceny hromadnej dopravy.“ Tento predpis sa v našich
podmienkach dotýka len žiakov z obcí Horný Hričov,
Paština Závada a Hričovské Podhradie. Peklina je
administratívnou súčasťou obce Dolný Hričov, a preto
žiaci z tejto obce nemajú právny nárok na úhradu
cestovného zo štátneho rozpočtu. OZ v Dolnom Hričove na
svojom zasadnutí dňa 10.3.2006 zvážilo možnosť úhrady
nákladov na dopravu žiakov z Pekliny do ZŠ v Dolnom
Hričove z prostriedkov rozpočtu obce. V snahe zmierniť
finančné výdavky rodičov schválilo mimoriadne vyplatenie
nákladov cestovného žiakom ZŠ z Pekliny v školskom
roku 2005/2006 z prostriedkov obecného rozpočtu vo
výške 41 440,-Sk. Tieto prostriedky v priebehu mesiaca
marca 2006 boli vyplatené prostredníctvom ZŠ v Dolnom
Hričove rodičom všetkých žiakov dochádzajúcich
z Pekliny.
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Kolektív učiteliek ZŠ
Jar v škole sa nesie v znamení prijímacích skúšok na
stredné školy, ale i v znamení súťaží či už na okresnej,
krajskej alebo celoslovenskej úrovni. Dnes sa v našom
príspevku zameriame práve na ne.
Vzťah našich detí ku knihám a ku kultúre vôbec vlažnie.
Vidíme to na hodinách materinského jazyka a literatúry,
ale aj na ostatných predmetoch, keď žiakom robí problém
čítať s porozumením texty v učebnici.
Podnietiť záujem o knihu ako o zdroj poučenia, zábavy,
oddychu i napätia bolo cieľom akcie Marcové knihoviny,
ktorú sme pri príležitosti marca – Mesiaca knihy
zorganizovali pre žiakov našej školy. Po jarných
prázdninách privítala deti v škole sieť inšpirácie, v ktorej
mohli zvedavci z radov žiakov zistiť, čo čítali ich učiteľky,
vychovávateľky i pán riaditeľ ako deti. V triedach a na
chodbách si mohli prečítať zaujímavé informácie o
autoroch a ilustrátoroch obľúbených detských kníh.
V priebehu celého marca pripravovali vyučujúci
literárne prekvapká nielen na hodinách literatúry. Žiaci
tak mohli prežiť dobrodružstvo s Tomom Sawyerom na
fyzike alebo trápiť sa s dospievajúcim Adrianom Mollom
na hodine matematiky.
Súťaž o triedneho knihomoľa najviac zaujala žiakov
tretieho ročníka, ktorým sa dokopy podarilo zdolať za
mesiac až 85 titulov. Triednym knihomoľom v tejto triede
sa stala Romana Ďurajková, ktorá prečítala 13 knižiek.
Určite využívali aj služby školskej knižnice, ktorá bola
v marci otvorená každý deň.
Aby kniha upútala svojho budúceho čitateľa, mala by
mať zaujímavý obal. Návrhy obalov pre svoje obľúbené
knihy tvorili mladší žiaci na hodinách výtvarnej výchovy
(literárna výtvarka), tí starší využili počítač. Svojimi
výtvarnými prácami na tému Kniha kníh – Biblia očami
detí zaujali vyhlasovateľa súťaže Diecézny katechetický
úrad v Žiline opäť naši tretiaci – Renáta Ďurajková,
Michaela Lušnáková, Ivana Randíková, Jakub
Hôrečný a Miroslav Hrnčár.
Na mesiac marec sme naplánovali aj návštevu
Mestského divadla v Žiline (akcia Ako to robia profíci).
Žiaci si mohli porovnať divadelné spracovanie rozprávky
Trojruža s literárnou predlohou, a tak už v nižších
ročníkoch spoznávať znaky dramatického umenia. Starší
žiaci na prvýkrát veľmi dobre zvládli ťažší žáner - tragédia
Bačova žena v nich vyvolala mnohé otázky.
To, že je možné vydržať pri dobrej knihe aj niekoľko
hodín, dokázali účastníci čitateľského maratónu. Každú
triedu reprezentovali dvaja žiaci. Víťaz Miroslav Gašper
z 5. triedy dokázal čítať bez prestávky neuveriteľných 5
hodín a 23 minút. Na ďalších miestach sa umiestnili:
Veronika Valicová, 8. roč./5:22/, Miroslav Krajíček, 8.
roč./5:20/. Zahanbiť sa nenechali ani žiaci I. stupňa.
Renáta Ďurajková, 3. roč./5:05/, Matúš Kocmánek, 4.
roč./4:05/, Ivana Randíková, 3. roč./3:31/.
Literárne (po)tvorenie umožnilo deťom zahrať sa na
spisovateľov a zároveň súťažiť o malú odmenu. Ráno si
každá trieda našla na dverách desať slov, z ktorých mali
v priebehu dopoludnia napísať príbeh. Vtipnosťou a
spracovaním „diela“ si prvé miesto vybojovali 8. a 7.
trieda.
Viac námahy si od žiakov druhého stupňa vyžiadala akcia
Škola naopak. Žiaci 6. až 9. ročníka si pripravili hodinu
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literatúry v triedach I. stupňa. Takéto učenie bolo milým
spestrením vyučovania nielen pre malých, ale aj pre tých,
ktorí po dôslednej príprave zvládli výborne rolu učiteľov.
Vyvrcholením Marcových knihovín bolo Veľké literárne
finále – Divadelný Hričov v posledný marcový deň. Dva
dni pred finále si zástupcovia tried vyžrebovali názov
rozprávky a spôsob dramatického prevedenia (muzikál,
pantomíma, veršovane a pod.). Rozprávku museli
spracovať tak, aby ju mohli predviesť pred publikom v
rozsahu 5 minút. Videli sme tak desať krásnych
predstavení, z ktorých maximálny počet bodov získali až
tri triedy /4. A, 5. a 8./. Víťazi sa môžu tešiť na noc v škole
v mesiaci jún.

Tešíme sa na marec 2007 !
Ani v prírodovedných predmetoch naši žiaci nezaostávali.
V matematickom korešpondenčnom seminári MAKS
pracovalo 27 žiakov I. a II. stupňa. Do okresnej súťaže
Matematickej olympiády postúpilo 7 žiakov II. stupňa.
Najúspešnejší bol siedmak Tomáš Martinček.
Pytagoriády sa zúčastnilo 42 žiakov školy. V okresnom
kole bol úspešný Martin Decký zo 4.B. Treba spomenúť
i súťaž Matematický klokan, do ktorého sa zapojilo 71
žiakov. Najúspešnejší z nich sú : Žaneta Krkošková, 2.
roč., Renáta Ďurajková, 3.roč., Lenka Družkovská zo
4.A., Martin Decký, 4.B., Veronika Kovačicová, 4.B.
a Miroslav Gašper z 5.roč.
Úspechy sme mali v Geografickej olympiáde. Zo štyroch
žiakov, ktorí nás reprezentovali v okresnom kole, boli
úspešní - Mária Pospíšilová a Miroslav Gašper z 5. roč.
Nedávno sa 5-členná hliadka mladých zdravotníkov zo
7. triedy zúčastnila okresnej zdravotníckej súťaže, kde
preukazovali svoje vedomosti z histórie Červeného kríža,
poznávania liečivých rastlín a praktického poskytovania
prvej pomoci. Musíme sa pochváliť, že skončili na
krásnom 3. mieste.
Ďalšou súťažou, v ktorej sme úspešní, je Biblická
olympiáda, kde na dekanátnom kole skončili na 4. mieste
žiačky Mária Pospíšilová, 5. roč., Mariana Trnovcová,
8. roč. a Anna Imríšková, 8. roč.
Veľkú slávu zaznamenáva aj náš tanečný country súbor
TARA pod vedením p.uč.Barčíkovej. Dievčatá už chodia
reprezentovať našu školu nielen súťažne, ale vystupujú
i na rôznych spoločenských akciách.
Významná pre nás bola aj okresná súťaž „Rozprávkové
vretienko“, na ktorej naša Simona Ďuriníková z 2.
ročníka získala 2. miesto.
Čo sa týka celoslovenskej súťaže školských časopisov
Proslavis, stalo sa už tradíciou, že naša škola je na
popredných miestach. Inak tomu nebolo ani v tomto
ročníku, kde prvácky časopis „Čiky-miky noviny“ vyhral
2. miesto a náš školský časopis Pramienok sa umiestnil na
krásnom 3. mieste.
Poslednou súťažou, ktorú určite treba spomenúť, je 2.
ročník COCA-COLA školského pohára vo futbale, ktorá
stále prebieha. Našim žiakom sa výborne darí, doteraz
neprehrali ani jeden zápas. Uvidíme.
Na záver by sme chceli pozvať všetkých rodičov,
priateľov školy i ostatných občanov na ďalší ročník
našej akadémie, ktorá sa uskutoční 18. júna 2006 v
rámci projektu „Zachráňme našu telocvičňu“.
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AKO SI ŽIJEME V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE „ SLNIEČKO“....
Čas neúprosne plynie a nadišiel čas zhodnotiť a obzrieť
sa za prácou v školskom roku 2005/2006.
Naša materská škola „Slniečko“ je v tomto školskom
roku 2005/2006 trojtriedne predškolské zariadenie, ktoré
zabezpečuje výchovu detí od 2 – 6 rokov. V septembri
bránou školy prešlo 52 detí. Počet detí sa v priebehu roka
zvýšil na 54 detí. O tieto deti sa stará 6 pedagogických
pracovníčok, pani školníčka, pani upratovačka a pani
kuchárky.
Uvedomujeme si, aké dôležité je zapojiť rodičov do
činnosti školy, a preto rozmýšľame, ako materskú školu
viac otvárať verejnosti, aby sa stala vzdelávacou a kultúrno
- spoločensko - športovou inštitúciou nielen pre deti, ale
i rodičov a príbuzných.
Usilujeme sa zvyšovať úroveň výchovy a starostlivosti o
deti predškolského veku aj tým, že zavádzame najmä
neštandardné aktivity, čomu musí predchádzať dôsledné
plánovanie.
Naša materská škola žije čulým spoločenským životom.
V spolupráci s rodičmi uskutočňujeme rôzne besiedky,
posedenia, výlety, súťaže, niektoré z nich sa stali dokonca
už i tradíciou.
Školský rok sme privítali
niektorými peknými
jesennými aktivitami. Prvou z nich bol „Tekvičkový
deň“. Deti spoločne s rodičmi si precvičili svoju
šikovnosť pri vytváraní rôznych vydarených svetlonosov,
ktoré nám skrášľovali priestory, v ktorých sa deťom, ale aj
personálu ľahšie prebývalo. Táto aktivita bývala spojená aj
s lampiónovým sprievodom, ale keďže bola zvýšená
chorobnosť detí, akcia sa nezrealizovala.
Zato „ Šarkaniáda“ sa nám vydarila. Vietor fúkal,
šarkany si veselo šantili a súťažili, ktorý vyletí najvyššie
a zostane najdlhšie vo vzduchu. Toto sobotňajšie
popoludnie sme ukončili spoločnou opekačkou.
V októbri sa malí a veľkí cestovatelia zúčastnili výletu
do Budapešti, kde sme všetci navštívili TROPIKÁRIUM
a WIDEMPARK. Deti si odniesli bohaté zážitky
z podmorského sveta a atrakcií pre deti.
V predvianočnom období zavítal do našej MŠ Mikuláš.
Deti ho obdarili pásmom kolied, vinšovačiek, piesní
a zvykov, za čo ich Mikuláš bohato odmenil.
Spoločne s deťmi sme nasadli na vlak, ktorý nás
odviezol do vianočnej Žiliny. Pozreli sme si vianočné trhy,
výzdobu obchodov, hudobné vystúpenie Indiánov a na
záver sme si zahrali koledy pri vianočnom stromčeku.

V období fašiangov sa deti tešia na karneval, keď sa
premenia na obľúbené postavičky z rozprávok. Karneval
realizujeme za spolupráce členov bábkového divadla. Aby
nechýbala dobrá atmosféra, na besiedky vždy pripravia
mamičky ale i oteckovia chutné voňavé koláčiky, šišky.
Pani Zima nám nadelila veľa sneh, a tak sme sa v jedno
nedeľné popoludnie vybrali na sánkovačku, kde sme
súťažili na netradičných klzákoch. Vládla tu dobrá nálada.
Darí sa nám spolupráca s rodičmi. Uvedomujeme si, že
bez spolupráce s nimi sa nedá zabezpečiť kvalitná
výchova. Nechceme sa uzatvárať pred rodičmi, a preto
sme im umožnili počas „ Dňa otvorených dverí“
oboznámiť sa podrobnejšie s obsahom a metódami našej
práce a so správaním ich detí v kolektíve.
Súčasťou ďalších aktivít v našej MŠ je vítanie jari
spojené s vynášaním Moreny. Vedieme tak deti k ľudovým
tradíciám , zvykom a obyčajom.
V našej MŠ nesmie chýbať besiedka ku „Dňu matiek“.
Formou piesní , básní, tančekov chcú naše deti poďakovať
svojim mamičkám za ich lásku, obetavosť. Veď povedzte
sami, niet krajšieho darčeka ako ten, ktorý zhotovia deti
samy. Svoju šikovnosť naše deti prezentujú i na obecnej
slávnosti v kultúrnom dome.
MDD patrí medzi najobľúbenejšie sviatky v priebehu
roka. Tešia sa naň nielen deti, ale i rodičia. Našou
spoločnou snahou je pripraviť pre deti zaujímavé
stretnutia, kultúrno-spoločenské podujatia, športové
aktivity a pobyt v prírode. Usilujeme sa, aby tento deň deti
strávili príjemne a zažili neopakovateľné chvíle.
Slávnostná rozlúčka „Maturita“ uzatvára koniec
školského roka. Je to ďalšia aktivita možno i trochu
smutná, lebo sa lúčime s našimi nastávajúcimi prvákmi.
A v úplnom závere školského roka sme zorganizovali
pre deti s rodičmi výlet do ZOO v Lešnej.
Okrem všetkých týchto aktivít počas roka majú možnosť
deti pracovať v krúžku tanečnom, dramatickom,
výtvarnom, zdravej výživy, šikovných rúk a oboznamujú
sa i s anglickým jazykom.
V závere by som sa chcela poďakovať za aktívnu
spoluprácu celému kolektívu, všetkým rodičom
a sponzorom. Chceme , aby naše deti chodili do takého
prostredia, v ktorom sa budú cítiť dobre a bezpečne.
Veď cieľom našej práce je umožniť deťom prežívať u
nás šťastné chvíle, aby rodičia, ktorí nám zverujú deti,
prichádzali a odchádzali s pocitom spokojnosti a istoty.

Redakčný dodatok:
Článok kolektívu učiteliek našej základnej školy i zástupkyne riaditeľa pre materskú školu sme prijali s radosťou a obdivom.
Obidva ukazujú na veľmi obetavú, formami bohatú a najmä pre deti príťažlivú prácu pedagogických kolektívov ZŠ i MŠ.
Prvky súťaživosti i možnosti prejavu nadania a talentu v rôznych oblastiach vzdelávacej, kultúrnej i športovej činnosti žiakov
a detí vytvárajú neoddeliteľnú súčasť výchovno – vzdelávacej činnosti školy, v ktorej zábavnou a príťažlivou formou sa
zvyšuje vplyv tejto práce. Dosahované výsledky najlepších potvrdzujú nielen dobrú prácu pedagógov i úsilie žiakov, ale
súčasne prispievajú k úspešnej reprezentácii školy i našej obce.
Obecná samospráva vytvára pre prácu našich školských zariadení podmienky, zodpovedajúce finančným možnostiam.
Poslanci i starosta obce rozhodli o poukázaní celej dotácie zo štátneho rozpočtu do kompetencie riaditeľa školy a ponechávajú
možnosť iniciatívy a aktivít v rukách vedenia školy i jej poradných orgánov, rodičov, sponzorov a ďalších priaznivcov.
Oceňujeme prácu našich školských zariadení a sme radi, že svojimi výsledkami patria k úspešným. Pri stanovení priorít
a opatrení PHSRO na rok 2006 zaradilo obecné zastupiteľstvo ako jednu z hlavných úloh projektovú prípravu a postupnú
realizáciu rekonštrukcie a modernizácie našich školských zariadení. Chceme ešte v tomto roku začať riešiť najvážnejšie
problémy vybavenia školy (havarijný stav telocvične, strecha budovy, energetické hospodárstvo a ďalšie).
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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2005
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV ROZPOČTU
Položky rozpočtu
Plnenie rozpočtu
k 31.12.2005

PRÍJMY bežného rozpočtu
PRÍJMY kapitálového rozpočtu
PRÍJMY finančných operácií
SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU
VÝDAVKY bežného rozpočtu
VÝDAVKY kapitálového rozpočtu
VÝDAVKY finančných operácií
SPOLU VÝDAVKY ROZPOČTU
SALDO (+,-) ROZPOČTU 2005

17 073 106,27 274 982,1 645 159,45 993 247,17 285 088,19 403 742,2 206 157,38 894 987,+ 7 098 260,-

BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12. 2005 v tis. Sk
(hodnota netto po zaúčtovaní odpisov)
AKTÍVA
Netto
NEOBEŽNÝ MAJETOK
65 685
Dlhodobý nehmotný majetok
0
Dlhodobý hmotný majetok
57 883
3 313
Pozemky
54 041
Stavby
148
Stroje ,prístroje
25
Dopravné prostriedky
356
Nedokončené investície
Dlhodobý finančný majetok
7 802
OBEŽNÝ MAJETOK
9 924
Pohľadávky
763
Finančný majetok
9 161
AKTÍVA
SPOLU
75 609

Účtovná hodnota aktív sa upravila o hodnotu dokončených
stavieb: obecná bytovka 22 141 tis Sk, KBT 4 502 tis Sk,
vodovod a kanalizácia 17 097 tis. Sk
Ďalej boli zaradené do evidencie obecné pozemky v k.ú.
Dolný Hričov v hodnote 3 313 tis. Sk.
Vlastné zdroje krytia majetku sú vo výške 57 820 tis. Sk
a predstavuje ich najmä Fond dlhodobého majetku.
Obec eviduje k 31.12.05 pohľadávky vo výške 763 tis. Sk.
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

Netto
60
638
250
43
116
89
140
17 091
13 944
3 147
17 789

Z cudzích zdrojov predstavujú úvery na výstavbu bytovky,
KBT a úhradu faktúr za projektové práce.
STAV OBECNÉHO DLHU K 31.12. 2005.
Úver zo ŠFRB (výstavba bytovky)
Municipálny úver v DEXII banke
Záväzky obce
DLH OBCE CELKOM

13 943 824
3 146 822
638 303
17 728 949

STAV FINANCIÍ OBCE k 31.05.2006 v Sk
Pokladňa
59 675
Účty v banke
9 999 633
FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU
10 059 308
BÚ: základný účet 1 021 967,-Sk, školský účet 5 035,-Sk,
životné prostredie 8 557 393,-Sk, ostatné účty 415 238,- Sk.

BEŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2006
PRÍJMY bežného rozpočtu v Sk
Položka
Rozpočet 2006
Príjem zo ŠR
6 555 300,Podielové dane zo śr
7 989 000,Príjmy z obecných daní
1 395 000,Príjmy z nájomného
1 221 000,Ostatné príjmy
815 000,PRÍJMY BR
17 975 300,VÝDAVKY bežného rozpočtu v Sk
Položka
Výdavky z dotácií štátu
Výdavky z príjmov obce
VÝDAVKY BR

Rozpočet 2006
6 555 300,10 972 000,17 527 300,-

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV BEŽNÉHO
ROZPOČTU
Položky rozpočtu
PRÍJMY bežného rozpočtu
VÝDAVKY bežného rozpočtu
SALDO (+,-) BR

Rozpočet 2006
17 975 300,17 527 300,+448 000,-

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2006
PRÍJMY kapitálového rozpočtu v Sk
Položka
Rozpočet 2006
Granty zo ŠFEÚ
11 360 000,Granty zo ŠFEÚ
5 046 000,Dotácia MŽP SR za výrub drevín
8 729 000,PRÍJMY KR
25 135 000,VÝDAVKY kapitálového rozpočtu v Sk
Položka
Nákup strojov, VT ,internet
Projektová dokumentácia
Nové stavby /vodovod, kanaliz., KBT/
VÝDAVKY KR

Rozpočet 2006
200 000,1 500 000,18 806 000,20 506 000,-

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV KAPITÁLOVÉHO
ROZPOČTU
Položky rozpočtu
PRÍJMY kapitál. rozpočtu
VÝDAVKY kapitál. rozpočtu
SALDO (+,-) kapitál. rozpočtu

Rozpočet 2006
25 135 000,20 506 000,+4 629 000,-

FINANČNÉ OPERÁCIE
PRÍJMY z finančných operácií v Sk
Položka
Rozpočet 2006
Dlhodobý bankový úver
100 000,PRÍJMY z finančných operácií
100 000,VÝDAVKY z finančných operácií v Sk
Položka
Splatenie úveru
Zaplatenie dlžnej dane z úveru
Splátky úveru ŠFRB na výstavbu bytovky
VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
SALDO (+,-) finančných operácií

Rozpočet 2006
3 000 000,100 000,571 000,3 671 000,-3 571 000,-

REKAPITULÁCIA
príjmov a výdajov rozpočtu na rok 2006
PRÍJMY bežného rozpočtu
PRÍJMY kapitálového rozpočtu
PRÍJMY finančných operácií
SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU
VÝDAVKY bežného rozpočtu
VÝDAVKY kapitálového rozpočtu
VÝDAVKY finančných operácií
SPOLU VÝDAVKY ROZPOČTU
SALDO (+,-) ROZPOČTU 2005

17 975 300,25 135 000,100 000,43 210 300,17 527 300,20 506 000,3 671 000,41 704 300,+1 506 000,-
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PODPORUJE
ŠK Dolný Hričov
Na mimoriadnom zasadnutí obecnej rady za účasti
starostu obce a výboru ŠK Dolný Hričov bol zhodnotený
súčasný stav v ŠK Dolný Hričov po abdikácii prezidenta
Mariána Vančíka a finančné zabezpečenie jeho činnosti za
rok 2005. Výbor ŠK D. Hričov zabezpečuje športovú
činnosť družstva dospelých (V.liga“A“), dorastu (V.liga“A“)
i žiakov II.tr“C“. Hlavným organizátorom činnosti klubu je
tajomník p. Štefan Kováčik, ktorý obetavo zabezpečuje
fungovanie klubu a jeho družstiev. Pomáhajú Ján Turek, Ján
Hrobárik, a ďalší. Zabezpečenie družstiev:
Družstvo - súťaž
MUŽI
V.liga
DORAST V.liga
ŽIACI
II.tr.

Tréner
Ján RILIAK
Rudolf HOFERICA
Peter RAKUČÁK

Vedúci
Štefan KOVÁČIK
Pavol MIHÁLEK
Ivan SLÁDEK

Oceňujeme prácu trénerov a vedúcich družstiev, ktorí
venujú svoj voľný čas práci s hráčmi. Družstvá dosahujú
striedavé výsledky, ktoré zodpovedajú kvalite hráčskeho
kádra a podmienkam pre činnosť. Je na škodu
mládežníckeho futbalu, že zanikla činnosť ŠŠS na ZŠ. Peter
Pekárik je najlepším dôkazom práce s mladým talentom od
najmladších rokov. Budúcnosť futbalu v našej obci vidíme
predovšetkým v práci s talentovanou mládežou.
Na zabezpečenie činnosti ŠK tradične prispieva OcÚ, a to
z čiastky 300 000,-Sk, ktorú schválilo OZ na rok 2005. Pri
záverečnom účte obce za rok 2005 boli vyčíslené tieto
výdaje pre ŠK Dolný Hričov:
celková suma na športovú činnosť
340 729,- Sk
z toho: spotreba materiálu
188 642,- Sk
doprava
34 047,- Sk
rozhodcovia
60 144,- Sk
občerstvenie
57 894,- Sk
• vlastné príjmy ŠK Dolný Hričov
30 000,- Sk
Obec ďalej hradila plat hospodára štadióna (162 000,-Sk),
energie (70 000,-Sk), poskytovala bezplatne dopravu
(AVIA), zabezpečovala údržbu ihriska. Obec má záujem
o rozvoj športovej činnosti a vytvára priaznivé podmienky
pre ŠK Dolný Hričov.
OZ pripravuje zámery na celkové využitie športového
areálu (obnova atletickej dráhy, ďalšie ihriská s umelým
povrchom, ihriská pre nové športy a pod.). Prebudovanie
športového štadióna na
„Areál zdravia a centrum
voľného času“ je jedným z cieľov PHSRO obce.
Chceme vytvoriť podmienky pre zapájanie väčšieho počtu
mladých, ale i starších ľudí do športových aktivít, aké sa už
v súčasnej dobe uskutočňujú v telocvični ZŠ.
TABUĽKA V.LIGY MUŽOV – po 24. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Makov
Teplička
St. Bystrica
Skalité
Rosina
Predmier
Raková
Bánová „B“
Varín
Podvysoká
D. HRIČOV
Strečno
K.N.Mesto„B“
Trnové

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
16
15
14
11
11
11
8
8
8
7
6
5
3

2
3
5
6
4
3
3
4
4
2
4
3
6
5

4
5
4
4
9
10
10
12
12
14
13
15
13
16

76 : 26
38 : 21
51 : 20
54 : 23
37 : 41
41 : 32
38 : 31
33: 32
27 : 32
26 : 51
23 : 51
35 : 49
21 : 49
18 : 60

56
51
50
48
37
36
36
28
28
26
25
21
21
14

UMIESTNENIE MLÁDEŽNÍCKYCH DRUŽSTIEV

DORASTENCI
ŽIACI

5. liga
2. trieda

7. miesto
2. miesto

OLD BOYS ZMP POKRAČOVANIE TRADÍCIE
Keď p. Milan Žoldák zakladal družstvo ZMP Dolný
Hričov pre štart v MESTSKEJ LIGE, myslel predovšetkým
na tých, ktorí končia s aktívnou závodnou činnosťou. Zámer
sa vydaril a družstvo už niekoľko rokov štartuje v tejto
súťaži. Ing. Pavol MIDULA po ukončení úspešnej činnosti
v ŠK Dolný Hričov spolu s ďalšími bývalými spoluhráčmi
i trvalými obdivovateľmi futbalu obnovil v tomto roku
dobrú tradíciu a pod novým názvom „OLD BOYS ZMP
DOLNÝ HRIČOV“ pokračujú spolu s ďalšími piatimi
družstvami v Mestskej futbalovej lige 2006. Priaznivci
futbalu v Dolnom Hričove majú tak možnosť opäť vidieť na
ihrisku i tých, ktorí vytvárali najkrajšiu futbalovú históriu
našej obce.
NOVÝ NÁJOMCA V ŠPORTOVOM AREÁLI
Obecné zastupiteľstvo, vzhľadom na nespokojnosť s
úrovňou poskytovaných služieb v reštauračnom zariadení
„VRTUĽA“, ale aj v snahe vytvoriť lepšie podmienky pre
celkovú starostlivosť o využívanie hospodárskej budovy
športového areálu, rozhodlo o vyhlásení verejnej súťaže na
nového nájomcu celej hospodárskej budovy a priľahlých
priestorov.
Bola vyhlásená verejná súťaž a ustanovená výberová
komisia. Starosta obce poskytol uchádzačom základné
informácie o ekonomických podmienkach prenájmu, ako aj
požiadavkách na prevádzkovanie zariadenia. Do súťaže sa
prihlásilo viacej účastníkov a výberová komisia mala ťažkú
úlohu. Za hlavné kritériá úspešnosti účastníkov súťaže sme
považovali predloženie zrozumiteľného a najmä reálneho
zámeru. Každý účastník mal možnosť predniesť tieto svoje
plány pred výberovou komisiou a odpovedať na otázky jej
členov. Okrem zásadného skultúrnenia reštauračného
zariadenia a zlepšenia poskytovaných služieb dôležitou
požiadavkou bolo zabezpečenie potrieb ŠK Dolný Hričov
pri tréningovej a súťažnej činnosti, celková starostlivosť
o objekt a lepšie využitie všetkých jeho priestorov. Dôležitá
bola i ochota nového nájomníka podieľať sa na realizácii
investičných zámerov v spolupráci s OcÚ. Predmetom
prenájmu nebola hlavná hracia plocha.
Po dôkladnom zhodnotení predložených zámerov
jednotlivých uchádzačov odporučila výberová komisia OZ
na schválenie ako nového nájomcu p. Ľuboša DOBROŇA.
Rozhodli jeho skúsenosti z uvedenej činnosti, úroveň jeho
zariadenia v Dome služieb a najmä ponuka spoluúčasti na
opravách a modernizácii budovy a jej vnútorného
vybavenia. Rovnako prevzatie zodpovednosti za činnosť
hospodára objektu naplnilo jednu z požiadaviek obce.
Nový nájomca dostal nebytové priestory do bezplatného
prenájmu, s povinnosťou úhrady spotreby všetkých energií
a s príspevkom OcÚ na výkon práce hospodára objektu v
prospech ŠK Dolný Hričov.
S nájomcom bola uzatvorená starostom obce nájomná
zmluva a dohodnuté všetky podmienky prevádzkovania
hospodárskej budovy areálu a priľahlých priestorov. Obec
chce v spolupráci s novým nájomcom zabezpečiť potrebné
podmienky pre činnosť športového klubu. Sme si vedomí,
že využitie rozsiahlych priestorov športového areálu,
najmä pre športovú činnosť, rekreáciu a oddych občanov
všetkých vekových kategórií, ako aj usporiadanie
tradičných spoločenských a zábavných podujatí je
povinnosťou obecnej samosprávy, za aktívnej spoluúčasti
a spolupráce občanov. Športový areál našej obce
predstavuje svojou rozlohou i možnosťami využitia všetky
predpoklady pre realizáciu aj smelších zámerov.
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PREDČASNÉ PARLAMENTNÉ VOĽBY
17. jún 2006
Vážení spoluobčania !
17. júna 2006 sa uskutočnia v našej republike predčasné parlamentné voľby. Máme opäť možnosť svojím hlasom
prispieť ku správnej voľbe, ktorá by nám mala priniesť spokojný a zabezpečený život, úspešný vývoj v našej vlasti
i v našej obci. Obecná samospráva očakáva predovšetkým ďalšie zlepšenie v oblasti fiškálnej politiky, zvýšenie
finančných prostriedkov z daní štátu, potrebných pre zabezpečenie rozvoja i potrieb občanov vo všetkých základných
oblastiach. Očakávame i výrazné zvýšenie dotácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie, na základe našich
projektov a žiadostí. Veríme, že zostaneme v našej obci verní dlhodobej tradícii vysokej účasti na volebnom akte, a to
občanov - voličov všetkých vekových kategórií i tých, ktorí pôjdu k volebným urnám po prvýkrát. Rozhodnutie je
osobným vzťahom každého z nás k tomu, čo sme prežili v uplynulom volebnom období, ale najmä k tomu, čo
očakávame od vývoja budúceho.

REDAKCIA ======= informuje - chváli - odpovedá - vysvetľuje =======
V tejto časti „DOLNOHRIČOVSKÝCH ZVESTÍ“ chceme zaujímať redakčné stanovisko k otázkam a problémom, s ktorými
sa stretávame, ktoré spoločne prežívame, ktoré nám strpčujú niekedy život, narúšajú naše spoluobčianske vzťahy. Chceme
však pripomínať i veci a udalosti, ktoré potešili a prinášajú spokojnosť i radosť. Pomaly budeme bilancovať uplynulé volebné
obdobie a pripravovať sa na komunálne voľby, ktorých deň bol stanovený na 5. decembra 2006. Všetci vieme, ako rýchlo
utekajú dni, a preto rovnako rýchlo utečie i tých 180 dní, ktoré uplynú do termínu volieb v našej obci. Starosta i poslanci
obecného zastupiteľstva nechcú nechať bez povšimnutia nič, čo zaujíma občanov, čo vplýva na náš každodenný život v obci.
Sme si vedomí, že budeme bilancovať, čo sme urobili i čo sa nám nepodarilo. Budeme radi, ak sa na nás obrátite s otázkami,
požiadavkami, kritikou i pochvalou. Chceme urobiť v redakčnej rade všetko preto, aby sme naplnili poslanie obecných novín.

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA – AKO ĎALEJ ?

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

Chceme zaujať stanovisko k aktuálnym otázkam v tejto oblasti:
¾ hlavná kontrolórka obce Ing. Janka Chamajová tlmočila na zasadnutí OZ požiadavky občanov Bratislavskej
a Družstevnej ulice na zavedenie káblovej televízie do tejto časti obce,
¾ p.Gustáv Decký sa obrátil listom na starostu a poslancov s kritikou na zníženie poplatku za prípojku na 3 000,-Sk,
¾ p. Zelník vo svojom liste a viacerí občania ústne sa dožadujú zavedenia internetu v obci
¾ firma PROGRES ponúka ďalšiu možnosť rozšírenia, resp. výberu televíznych programov.
Uskutočnilo sa predbežné rokovanie s dodávateľom KBT - firmou PROGRES – k otázkam ďalšieho rozšírenia
užívateľskej siete. Firma vypracovala predbežnú kalkuláciu a navrhla riešiť ďalšie rozšírenie KBT povrchovým vedením
s využitím optického kábla. Táto možnosť sa ukazuje ako reálna a finančne prijateľná. Obec bude hľadať možnosti urýchlenia
tejto záležitosti. Chceme čo najviac rozšíriť počet užívateľov KBT a zvýšiť jej využitie i pre informovanosť občanov.
K rozhodnutiu OZ o znížení poplatku za prípojku na KBT na 3 000,-Sk viedla jediná skutočnosť, ktorou je nízky počet
účastníkov a malý záujem o ďalšie pripájanie. Poslanci si osvojili tiež názor, že suma 6 800,- Sk (obci) + 700,-Sk (firme)
predstavovala neúmerne vysoký náklad občana. Žiadne iné dôvody neexistovali. Pri prijatí uznesenia o znížení poplatku bola
súčasne prijatá zásada, že obec bude hľadať formu kompenzácie tým občanom, ktorí pri napojení zaplatili 7 500,-Sk (vrátenie
určitej čiastky, resp. zníženie poplatkov na určitú dobu). List p. G. Deckého prerokovala obecná rada a prijala stanovisko, ktoré
bolo pisateľovi oznámené.
Firma PROGRES ponúkla obci možnosť využitia KBT na účely INTERNETU. Sú i ďalšie ponuky a možnosti. Vyriešenie
tejto otázky je na programe dňa a obec sa bude s urýchleným riešením zaoberať.
V súčasnej dobe prebieha v obci prieskum záujmu užívateľov KBT o jednotlivé televízne programy, resp. ponuky ďalších
programov. Po uskutočnení prieskumu rozhodne obecné zastupiteľstvo o prijatí riešenia podľa jeho záverov.

===================== ZÁSLUŽNÁ A UŽITOČNÁ ČINNOSŤ SPRÁVCU FARNOSTI
Vdp. Peter Kuljaček, správca farnosti, po získaní finančných prostriedkov za odpredaj farských pozemkov, sa rozhodol začať
investičné akcie, ktoré povedú k zlepšeniu využívania priestorov fary, ale aj lepšiemu využitiu a skrášleniu okolia fary. Časť
peňazí pridali aj niekoľkí farníci formou zbierok. Uskutočňované akcie tvoria organickú súčasť zámerov obce na zlepšovanie
vybavenia objektov, odstraňovanie starých nevhodných objektov, zvyšovanie funkčnosti a vzhľadu verejných priestorov.
Vybudované pastoračné centrum významne prispieva k vytvoreniu podmienok pre rôznu, najmä duchovnú činnosť
farského spoločenstva, všetkých vekových kategórií. Zo skladových a iných suterénnych priestorov boli vybudované priestory
s účelným a dôstojným vybavením, vrátane sociálnych zariadení.
Odstránenie starej hospodárskej budovy a súčasne výstavba objektu garáží, znamenajú zásadnú zmenu vo využití
vonkajšieho priestoru fary. Po dokončení ďalších zámerov v celkovej úprave vonkajšieho priestoru prispeje vzhľad fary a jej
okolia k formovaniu náboženského, zdravotníckeho a sociálneho komunitného centra obce s dominantou Kostola sv. Michala.
Oceňujeme stavebné aktivity správcu farnosti i skutočnosť, že získané finančné prostriedky sú použité farskému
spoločenstvu na úžitok a súčasne obci a jej občanom na prospech.
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PRIPOMÍNAME SI ............ 139. výročie narodenia P. V. ROVNIANKA

======

V týchto dňoch si pripomíname 139. výročie narodenia nášho rodáka – Pavla Víťazoslava Rovnianka.
Narodil sa 27. júna 1867. Absolvoval dedinskú školu v rodnej obci, tri ročníky Gymnázia v Žiline,
jeden ročník v maďarskom Jászbberénye a v Nitre. Po úspešnom absolvovaní pokračoval v štúdiu
teológie v Pešti. Táto významná osobnosť sa zapísala do našich dejín veľkým písmom. Vzdelanec a
buditeľ vstúpil do povedomia celého národa vďaka svojmu celoživotnému boju za práva Slovákov.
Väčšiu časť svojho života prežil v Spojených štátoch amerických, kde pracoval ako žurnalista,
redaktor, vydavateľ. Jeho zásluhou bola široká verejnosť informovaná o Slovákoch. Ostro kritizoval
maďarizáciu a zásah vlády proti Slovákom , čo sa nikto pred ním neodvážil. Založil Slovenský spolok,
Spolok slovenských žien – Živenu, bol spoluzakladateľom Matice Slovenskej v Amerike, zriadil prvú
slovenskú notársku kanceláriu na pomoc prisťahovalcom a taktiež niekoľko bánk pre Slovákov. Jeho
činnosť v Spojený štátoch bola naozaj rozsiahla. Celý svoj život venoval slovenskému národu a boju za
jeho slobodu.

* 27.06.1867
╬ 16.11.1933

============================== ZÁKON číslo 470/2005 Z. z. O POHREBNÍCTVE
Obecná rada sa zaoberala s otázkou riešenia pohrebnej služby v obci v zmysle nového zákona. Máme záujem riešiť
problémy obecného cintorína a Domu smútku komplexne. Takéto riešenie ponúkol obci majiteľ firmy „POHREBNÍCTVO
LaUK“ p. Peter Kicoš a o svojich zámeroch informoval OZ na zasadnutí dňa 09.06.2006. Obecná samospráva chce
v spolupráci s uvedeným podnikateľom zabezpečiť dôstojné vykonávanie pohrebných služieb a súčasne postupne riešiť
rekonštrukciu hrobových miest a usporiadanie cintorína po vzájomnej dohode s majiteľmi hrobov. Je pripravená realizácia
nadkrytia priestoru pred Domom smútku (za spolupráce s Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbárnikov). Obec chce
prispieť na úhradu nákladov a zabezpečenie dôstojnosti poslednej rozlúčky. I touto cestou vyslovujeme poďakovanie p. Márii
Dobroňovej za porozumenie pri preložení detského hrobu, ktoré umožní podstatne rozšíriť plochu pred Domom smútku pre
účel pohrebných obradov. Po doriešení celej problematiky budeme občanov informovať o prijatom postupe. Predpokladáme
úzku spoluprácu s občanmi v tejto určite mimoriadne citlivej oblasti. Sme však presvedčení, že usporiadanie hrobových miest
a ďalšie úpravy na cintoríne sú predpokladom zvýšenia vzhľadu i dôstojnosti miesta posledného odpočinku našich občanov.

VZÁCNI DOKTORI – SPOKOJNÍ OBČANIA

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

MUDr. Katarína Hartelová a MUDr. Marián Petrovský predstavujú svojím prístupom ku pacientom, ako aj kvalitou
poskytovanej zdravotnej starostlivosti základ spokojnosti našich občanov. Vybavenosť zdravotného strediska, príjemné
prostredie a ochota lekárov i zdravotného personálu, aj napriek súčasným problémom v zdravotníctve, vyjadrujú napĺňanie
poslania lekára, ktorého slová, pomoc a rady pri zdravotných problémoch človeka sú prvým povzbudením a často
i zmiernením ťažkostí. Vyslovujeme veľké uznanie za vykonávanú prácu i za prispievanie ku spokojnosti občanov.
Zároveň upozorňujeme občanov na zmenu ordinačných hodín MUDr. Hartelovej. V záujme zvýšenia kvality služieb našim
občanom pracujúcich v Žiline bude p.doktorka od 1.7. 2006 ordinovať každý utorok v ordinácii v Žiline na Ulici D. Dlabača.

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

VÝZVA KU SPOLUPRÁCI

Dobré obecné noviny môžu byť iba spoločným dielom vydavateľa a čitateľov. Obraciame sa na Vás, našich spoluobčanov,
s výzvou na aktívnu spoluprácu pri písaní „DOLNOHRIČOVSKÝCH ZVESTÍ.“ Budeme radi každému Vášmu príspevku,
návrhu na uverejnenie, otázkam na zodpovedanie i kritickým hlasom k problémom života v našej obci. Svoje návrhy môžete
odovzdať na obecnom úrade, s určením pre redakčnú radu. S radosťou príjmeme Vaše názory na obsah obecných novín, na to,
čo v nich chýba. Zaujímavé by mohli byť i Vaše názory na jednotlivé oblasti života v obci – činnosť školských zariadení,
prácu lekárov, zásobovanie, dopravu, na život farského spoločenstva, urbárnikov, na kultúrne a športové podujatia, ale aj stav
a využívanie obecného majetku, prácu miestnej prevádzky a ďalšie. Dnešné problémy s výstavbou diaľnice, neskôr
modernizácia železníc a postupné budovanie priemyselných parkov určite prinesie dostatok námetov na zverejnenie.
Urobíme všetko preto, aby naše noviny vychádzali tak, ako sme sľúbili, najmenej 4 x do roka. Skvalitniť chceme aj
informačný kanál obce v káblovej televízii. Budeme riešiť i vzhľad a využívanie vývesných skriniek a tabúľ v obci.
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