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Vážení spoluobčania,
záver roka býva vždy spojený s hodnotením uplynulého obdobia. Vždy je ľahké
hodnotiť, ak sa darí. Náročnejšie býva hodnotenie, keď situácia vo verejných
financiách je zlá, až krízová. Ako sa drží naša obec?
V minulom období sme sa podujali získať peniaze z európskych zdrojov
určených na obnovu verejných priestranstiev a rekonštrukciu základnej školy.
Okrem toho sme začali s výstavbou 28 nájomných bytov za podpory MVaRR a
ŠFRB. Všetky tri projekty boli úspešné. Podarilo sa nám získať finančné
prostriedky vo výške cca 2,8 mil. €, čo predstavuje čiastku 85 mil. Sk. Som rád,
že úspechy vo využití európskych fondov, ktoré boli zamerané na plnenie
cieľov stanovených PHSRO na roky 2007 – 2013, sa čiastočne naplnili. Naša
obec opeknela. Všetky práce boli prevedené v dobrej kvalite. Práce na
„Centrálnej zóne“, (námestie, chodníky, osvetlenie, miestne komunikácie ulíc
Školská a Mládeže spolu s parkovacou plochou pred športovým areálom),
previedla firma Doprastav, a.s. Žilina. Výstavbu bytového domu 28 b.j.
zabezpečovala stavebná firma Slovpanel, a.s. Žilina. Stavba bola
skolaudovaná včas, v dobrej kvalite, čo môžu najlepšie zhodnotiť rodiny, ktoré
tam bývajú. Do vynoveného prostredia zapadá aj zrekonštruovaná budova
základnej školy. Práce previedla firma Ekostav, a.s. Žilina. Škoda, že aj keď
väčšina prác bola prevedená v dobrej kvalite, nájdu sa aj „chybičky práce“.
Nedostatky sa vyskytli aj vo financovaní firmy. Napriek tomu, že obec
uhradila firme všetky fakturované čiastky, firma si túto povinnosť nesplnila
voči subdodávateľským firmám. Samotná realizácia projektu neprináša len
radosti, ale i nemálo starosti. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená celosvetovou
krízou, je problém dostať fyzicky peniaze na účet a tieto odoslať firmám za
vykonanú prácu. Ďalším podstatným problémom je nedostatok finančných
prostriedkov v obecnom rozpočte. Všetky mestá a obce sa zaoberajú týmto
problémom. V podmienkach našej obce je tento výpadok viac ako 3,5 mil.
Sk/rok. Aj vďaka tomuto výpadku, o ktorý sa postarala vláda SR, si naša obec
musela zobrať úver vo výške cca. 162.000,-€. Tento úver bol použitý na
úhradu záväzkov voči firmám, ktoré zrealizovali naše projekty. Záväzok
spočíva v tom, že okrem toho, že nám poskytol štát finančné prostriedky vo
výške 95 % ceny diela, obec musela mať na projekty financie z vlastných
zdrojov v minimálnej sume 5% z ceny diela. Práve týchto 5 % predstavuje
úver, ktorý sme museli čerpať, aby sme dodržali zmluvné podmienky a neprišli
tak o celú čiastku poskytnutú na projekty.
Okrem uvedených projektov sme boli pripravení čerpať prostriedky na
zrekonštruovanie materskej školy, výstavbu multifunkčného ihriska, úpravu
potokov v Pekline a v Dolnom Hričove na Staničnej ulici, úpravu komunikácie
(pokračovanie na str. 2)
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•

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

Z udalostí v našej obci
/od posledného vydania novín/
*****************************
*** 17.12.2010 ***
„Vianočný punč“
*** 12/2010 – 1/2011 ***
30. ročník
„Zimnej futbalovej ligy“
*** 05.03.2011 ***
„Zabíjačkové slávnosti“
*** 08.04.2011 ***
Návšteva delegácie z družobnej
obce Strumień (Poľsko)
*** 09.04.2011 ***
„Valné zhromaždenie pozemkového
spoločenstva Bývalí urbárnici
obce Dolný Hričov“
*** 08.05.2011 ***
„Deň matiek“
*** 05/2011 – 06/2011 ***
Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
*** 09.07.2011 ***
„Nočná požiarna súťaž O putovný
pohár starostu obce“
*** 13.08.2011 ***
„Hričovské pastorále“
7. ročník podujatia
*** 16.07.2011 ***
„Smeč CUP“ volejbalový turnaj
*** 03.09.2011 ***
„Hričovci ľúbia Tatry 4“
turistický výstup
*** 10.09.2011 ***
„Svätohubertské slávnosti“
2. ročník
*** 13.10.2011 ***
Posedenie s najstaršími občanmi
*** 24.11.2011 ***
„Uvítanie občiankov do života“
*** 26.11..2011 ***

„Katarínska zábava“
*** 03.12.2011 ***
Hasičská súťaž o vianočného kapra
*** 04.12.2011 ***

Stretnutie s Mikulášom
*** 11.12.2011 – 15.01.2012 ***

„Zimná futbalová liga“
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na Dolnom Záhumní a vybudovanie vodovodu a kanalizácie na ulici Osloboditeľov, vybudovanie
kompostoviska. Z týchto úloh sa nám podarí zrealizovať do konca volebného obdobia len úprava potokov
v Pekline a Dolnom Hričove a výstavba kompostoviska.
Keď sme pri budovaní, nedá mi, aby som nespomenul nespokojnosť občanov na Ul. Dolné Záhumnie so
stavbou cesty a „nič nerobením“. Uveďme veci na pravú mieru. Na cestu Dolného Záhumnia (v minulosti
označovaná ako Ulica P.V.Rovnianka) obec zatiaľ vynaložila cca 4.500,- € na projektovú dokumentáciu
a vytýčenie, v roku 2006 tu bola preinvestovaná čiastka 125.000,- €, 17.900,- € v roku 2007, 10.000,- €
v roku 2008 a v rokoch 2009 a 2010 to bolo 6.500,- €. Celkovo bolo na tejto ulici preinvestovaných viac ako
160.000,- € na projektovú dokumentáciu, vodovod, kanalizáciu, terénne úpravy. Rád by som touto cestou
požiadal všetkých, ktorí bývajú na tejto ulici, aby boli trpezliví. Obec sa snaží všetky väčšie jamy plné vody
priebežne zasýpať a vyrovnávať. Dokončenie cesty spolu s vodovodom a kanalizáciou považujem za
prioritu. Ak bude možné čerpať finančné prostriedky z európskych fondov, budeme sa snažiť získať ich.
Projektová dokumentácia na uvedené stavby je pripravená.
Obec ako ju (ne)poznáme
V poslednom období sa obec zaoberala
problémom vôd, ktoré pretekajú cez hlavnú
cestu a v čase výdatných dažďov môžu spôsobiť
škodu na majetku. Ide predovšetkým o potoky
v okolí rodinných domov p. Petra Šišjaka a p.
Pavla Tureka. Problém nie je zapríčinený len
stavebnými úpravami v časti obce Lopatiny. Zo
strany Slovenskej správy ciest by bolo treba
vyčistiť jarok v celej dĺžke okolo hlavnej cesty
až po križovatku vjazdu do obce (po autobusovú
zastávku na hlavnej ceste). V nadväznosti na
priepusty popod hlavnú cestu sa stratili jarky,
ktoré pred viac ako dvadsiatimi rokmi boli
upravené a následne zasypané, čím sa stali
nefunkčnými. Prvý jarok je od hlavnej cesty, ústil po miestnu komunikáciu – Ul. Mládeže (pri rodinnom
dome p. Mešku) a ďalej je nefunkčný, lebo obec v minulosti predala pozemok, cez ktorý kedysi tiekol potok.
Druhým miestom, kde môže dôjsť k zatopeniu, je časť v okolí rodinného domu p. Pavla Tureka. Jediný
funkčný jarok je priepust popod hlavnú cestu pokračujúci okolo rodinného domu p. Hvizdáka a končiaci na
pozemku p. Rezáka. Tu je vybudovaný trativod, ktorý počas veľkých dažďov už párkrát vytopil priestor od
p. Rezáka cez pozemok p. Miroslava Dobroňa až po p. Pavla Buču.

Financovanie obcí
V roku 2011 boli všetky obce a mestá finančne podhodnotené. Pre našu obec to znamená zníženie financií
cca o 3,5 – 3,7 mil. korún. Obec má prvýkrát problém s platením energií, s platbami za vývoz smetí
a najvypuklejším problémom je financovanie materskej školy a školskej družiny. Zatiaľ čo základná škola je
financovaná štátom, materská škola a družina sú financované obcou, tzn. z našich daní. Dôsledkom
nedostatku – výpadku verejných financií, obec musela pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam, aby
zabezpečila ich chod a funkčnosť. Na rok 2012 sme museli zdvihnúť dane z pozemkov a nehnuteľností.
V tejto súvislosti by som zároveň spomenul ešte jednu dôležitú vec. Obec má podľa môjho názoru nižší
príjem daní za stavieb z dôvodu, že mnohé stavby, ktoré boli postavené v minulých rokoch, si daňovníci
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nepriznali. Nemyslím tým len rodinné domy, ktorým boli pristavené verandy a upravené vchody. Mám na
mysli aj doplnkové stavby ako letné kuchyne, šopy, stodoly, skleníky, garáže a pod. Občania, ktorí si podajú
dodatočné daňové priznania na rok 2012 so všetkými skutočne postavenými stavbami, budú platiť daň podľa
skutkového stavu. No a voči tým, ktorí to nepriznajú, bude obec postupovať podľa zákona. To znamená, že
po overení skutkového stavu a porovnaní so stavom uvedeným v daňovom priznaní, bude každému
daňovníkovi (fyzickej aj právnickej osobe) vyrúbená daň spiatočne za tri roky. Bližšie informácie k tejto
problematike Vám podajú pracovníci obecného úradu.
Taktiež sme zdvihli poplatok za vývoz komunálneho odpadu, nakoľko v roku 2011 sme zaplatili faktúry za
vývoz v celkovej sume 35.902,07 €, pričom poplatky od občanov boli len 18.278,61 €. Poplatok sa zvýšil
z 15,- € na 18,- €/1 osoba/ rok. Zdvíhaniu poplatku sa nevyhli ani ostatné mestá a obce, nakoľko sa
nepredpokladá zvýšenie príjmu zo strany štátu. Novinkou bude, že od 01.01.2012 sa budú vyberať poplatky
za parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách a priestranstvách v zmysle VZN č. 5/2011.
Život prináša mnohé situácie, ktoré sú akýmsi testom nášho správania, zodpovednosti, schopnosti počúvať
a snahy pomáhať. Samospráva bola zo strany vlády SR vystavená nevyberaným útokom. Objavili sa
legislatívne návrhy, ktoré chceli zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť primátorov a starostov z nedbanlivosti.
Poslaním vládneho návrhu zákona o miestnych daniach bolo najmä to, aby samosprávy robili špinavú robotu
a vláda ostala v očiach občanov čistou. Zásadným okamihom zo spoločných rokovaní ZMOS-u a vlády bol
materiál, ktorý by mal zmeniť parametre fiškálnej decentralizácie. Ide o takzvaný mix daní.
Čo na to ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)?
V závere mesiaca októbra 2011 sa v Bratislave stretli predstavitelia miest a obcí na svojom 22. sneme. Toto
rokovanie malo priliehavé motto: „Chceme partnerstvo, odmietame experimenty!“. Zvolanie snemu bolo
dôsledkom mimoriadnej situácie. ZMOS prišiel s ponukou a návrhmi na riešenia, ktoré sú v prospech ľudí,
občanov všetkých miest a obcí. Na rokovaní snemu boli naformulované základné tézy:
• ZMOS súhlasí s konsolidáciou verejných zdrojov, ale jej miera nemôže ísť na úkor našich
existenčných potrieb;
• ZMOS odmieta mix daní;
• ZMOS požaduje zrušenie zdaňovania príjmov miest a obcí z predaja a prenájmu majetku obcí;
• ZMOS trvá na tom, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR operatívne financovalo
svoje záväzky v sociálnej politike, ktoré v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečujú
mestá a obce;
• ZMOS ponúka štátu partnerstvo.
Zúčastnil som sa tohto významného snemu a po prvýkrát som cítil rozhorčenosť a nespokojnosť primátorov
a starostov obcí nad tým, ako zasahuje vláda SR do kompetencií miest a obcí, ako sa menia podľa toho, ako
si to predstavujú štátni úradníci. Bez ohľadu na stranícku príslušnosť, či sa jednalo o mestá či obce,
primátorov alebo starostov, bolo prijaté jednomyseľné uznesenie, ktoré by som rád (aspoň z časti) v závere
môjho príspevku pripomenul. ZMOS zásadne odmieta:
• zmenu financovania originálnych pôsobností miest a obcí z podielu na výnose dane z príjmov
fyzických osôb na mix daní;
• snahy o centralizáciu výkonu originálnych pôsobností obcí cez ekonomické nástroje a účelové
kritéria stanovené v zákonoch;
• povinnosť obcí poskytovať finančné prostriedky v zmysle §65 odst. 5 zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálno-právnej ochrane detí na vytváranie úspor pre dieťa s nariadenou náhradnou
starostlivosťou.
ZMOS vyzýva členské mestá a obce, aby účelne medializovali navrhované zmeny v systéme financovania
územnej samosprávy a podporovali organizačné a ekonomické opatrenia na úrovni miest a obcí, ktoré budú
stimulovať šetrenie a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. V závere Rada ZMOS vyhodnotí plnenie
uznesenia z mimoriadneho 22. snemu ZMOS a navrhne prijatie potrebných opatrení.
Vážení spoluobčania!
V budúcom roku nás čaká ťažké obdobie. No verím, že spoločne, vzájomnou podporou a toleranciou
preklenieme tento čas a podarí sa nám udržať chod obce tak, aby i naďalej prosperovala, alebo si aspoň
udržala štandard, v akom funguje dnes. Ďakujem každému z Vás za podporu a podieľaní sa na živote v našej
obci. Nezabúdajme, že každý jeden z nás je jej dôležitou súčasťou a naše správanie a konanie z nej vytvára
fungujúce (resp. nefungujúce) spoločenstvo.
- Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce -
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MATRIKA INFORMUJE

Naši noví
noví občiankovia
Dominik Decký, Šimon Bezák,
Emma Janičíková, Lucas Paták,
Ella Bellušová, Michaela Ševčíková,
Andrej Chládek, Martin Bukovec,
Juliana Kancnýřová, Simona Žoldáková
Jozef Aurel Králik, Filip Ovečka,
Dávid Kratochvíl, Dávid Chrenko,
Martin Masný, Natália Čillíková,
Alica Michalovičová
Manželstvo uzatvorili
Rastislav Slávik a Mária Kurotová
Jozef Šimún a Monika Turská
Miroslav Ďuriník a Zuzana Risová
Josef Kancnýř a Mgr. Zuzana Turská
Marián Mitáš a Jana Mizerová
Martin Hanuliak a Ivana Kurotová
Juraj Kurota a Mgr. Eva Špaleková
Mgr. Štefan Bellák a Mgr. Mária Vargová
Stanislav Ovečka a Ing. Andrea Trnovcová
Róbert Chlebúch a Júlia Mehlyová
Martin Masný a Anna Mizerová
Peter Kurej a Jana Polková
Pavol Decký a Ľubomíra Brezániová
Ľubomír Hanuliak a Soňa Hvizdáková
Navždy nás opustili ...
Mária Valíčková
(*1923 †2010)
Darina Babušíková
(*1915 †2011)
Irena Medzihorská
(*1921 †2011)
Štefánia Vršanská
(*1925 †2011)
Marta Šišjaková
(*1935 †2011)
Štefan Michal
(*1941 †2011)
Peter Imríšek
(*1958 †2011)
Ján Ševčík
(*1936 †2011)
Mária Bednáriková
(*1935 †2011)
Vladimír Sládek
(*1941 †2011)
Mária Marčišová
(*1946 †2011)
Česť ich pamiatke !

Jubileum oslávili ....
50 – rokov
Jarmila Imríšková
Antónia Randová
MUDr. Pavol Hartel
Beáta Kilianová
Ing. Pavol Majerik
Anton Šimák
Alena Mitášová
Jozef Labuda
Mária Šimáková
Peter Bednárik
Janka Mitášová
Otília Chlebúchová
Mária Babišová
Helena Hvorečná
Dana Sládeková
Eva Uhláriková
Pavol Zrebný
Ľudmila Štekláčová
Marta Šimáková
60 – rokov
Peter Kicoš
Pavol Medzihorský
Ľudmila Randíková
Jozef Bobot
Jozef Babušík
Jarmila Lopušanová
Mária Bobotová
Mgr. Viliam Hoferica
Mária Hofericová
Anna Hálková
Peter Pastierik
Jaroslav Straka
Helena Kurotová
Ľudmila Ďuriníková
Štefan Mihálek
Darina Ševčíková
Štefánia Kilianová

Štefánia Vršanská
Anna Krkošková
František Krkoška
Emília Hrabovská
Mária Sládková
Ľubomír Sabo
Tatiana Trnovcová
Jarmila Striebliková
Zuzana Babušíková
Viktória Kocmánková
Anna Majerčíková
Milan Sládek
70 - rokov
Vladimír Sládek
Anna Surovčíková
80 – rokov
Emília Rovňaníková
Pavol Matúšek
Mária Počová
Jozefína Labudová
Marta Kalányová
Mária Hudcová
Vincent Dudoň
Mária Červená
Emília Hôrečná
Emília Cigániková
90 – rokov
Irena Medzihorská
Štefánia Gaňová
91 – rokov
Mária Smadišová
Rudolf Vršanský
František Chobot
94 – rokov
Veronika Sládková
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VIANOCE VO SVETE
Vianočné sviatky sú oslavované v mnohých krajoch a krajinách. Aj keď zmysel je rovnaký, forma slávenia sviatkov sa
líši. Deti sa tešia z darčekov všade rovnako, nech už im ich priniesol Santa Claus, veľký Ukko, Pere Noel, monsieur
Chaland, Christkind, trpaslík Nisse, dedo Mráz či Ježiško. Všade sú to sviatky rodinné, radostné a plné očakávania.
pred svojimi narodeninami (5. decembra) sa parníkom
Fínsko
dopraví do Holandska. Každý rok sa vyplaví v inom
prístave. Je to veľká udalosť, víta ho množstvo detí,
V zemi tisícich jazier sú Vianoce oslavou vianočného
hudba, vysiela to TV. Okrem Sinterklaasa prídu s ním
stromčeka. Stromček, ktorý máva často značné
aj jeho pomocníci: Zwarte Pietovia (Čierni Petrovia).
rozmery, je celý biely, aby čo najviac
Rodičia niekedy strašia deti tým, že keď budú zlé, tak
pripomínal zasnežené ihličnany v lese.
ich Zwarte Piet zoberie so sebou do Španielska, no
Aj keď sú Fíni presvedčení, že ich zem
Zwarte Piet nie je zosobnenie zla, je to skôr pravá ruka
poskytuje po celý rok domov Santa
Sinterklaasa. Každý Zwate Piet má nejakú úlohu, no
Clausovi, vo väčšine fínskych rodín
predovšetkým sú zdrojom zábavy, pretože sú
rozdeľuje dobrým deťom darčeky
nešikovní, nahlúpli, netrpezliví a roztržití. Po príchode
veľký Ukko. Nosí dlhé biele fúzy,
Sinterklaasa do Holandska si deti až do 5. decembra
červený kabátik a čiapočku s rolničkou.
môžu dať každý večer topánku ku krbu. Pri krbe preto,
Neposlušné deti odnášajú jeho pomocníci piadimužíci
lebo Zwarte Piet sa dostane dnu cez krb a preto má aj
do ľadového kráľovstva.
prívlastok čierny. Aby to nemali deti také jednoduché,
musia zaspievať pesničky a nechať v topánke niečo
Francúzsko
(ako napr. mrkvu alebo jablko) pre Amerika. To je kôň
Francúzi slávia Vianoce predovšetkým jedlom. Ako
Sinterklaasa. Ráno si nájdu v topánke sladkosť. Všetko
predkrm sa na sviatočnom stole objavujú ustrice, biele
to vrcholí 5. decembra, keď večer zazvoní zvonček a
klobásy, slimáky a rybia polievka. Hlavný chod je
pred dverami stoja darčeky. Každý dostane niekoľko
pečený moriak s gaštanovou omáčkou alebo lanýžovou
darčekov, podobne ako u nás na Vianoce.
pastou, paradajkami a olivami, niekedy tiež hus alebo
kura so zeleninovým šalátom. Nesmú tiež chýbať
lastúry upravené na rôzny spôsob, niekoľko druhov
syra, kaviár, údený losos a obaľované žabie stehienka.
Z dezertov miluje sladké Francúzsko trufle z čokolády
a ďatlí. Zvláštnou špecialitou sú bonbóny v
pestrofarebných obaloch, ktoré niekedy obsahujú tiež
Austrália
predpoveď do budúcnosti. Posledným vianočným
Zatiaľ čo na Slovensku stavajú deti snehuliakov,
dňom je v zemi galského kohúta sviatok Troch kráľov,
guľujú sa a sánkujú, tie austrálske si užívajú pri vode
na ktorý sa tešia predovšetkým deti, pretože gazdinky
svoje "letné" prázdniny. Vianočné stromčeky majú
pečú tradičnú tortu La Galette du Roi. Do pochúťky sa
Austrálčania obvykle umelé, len tí najzanietenejší si v
zapeká figúrka čierneho kráľa a ten, kto ju nájde, je
špecializovaných obchodoch kupujú živé ihličnaté
menovaný kráľom oslavy.
stromčeky. Štedrovečerná hostina sa odohráva
najčastejšie formou pikniku pod holým nebom s
Holandsko
nevyhnutnými
pestrofarebnými
nafukovacími
V Holandsku sa skôr než Vianoce oslavuje tzv.
balónikmi. Podávajú sa studené obložené misy, ovocie
Sinterklaas. Sinterklaas žije v Španielsku, no tri týždne
a pijú sa osviežujúce ovocné šťavy, pivo alebo víno.

Vianočný stromček
K Vianociam dnes patrí vianočný stromček. Strom má v rámci kresťanstva
bohatú
symboliku.
Zastupuje
stratený prvotný raj, na dreve stromu Kristus umrel, aby ľudia mohli opäť do raja
prísť. Skutočný vianočný stromček
je však nemeckého pôvodu a je skôr meštianskeho charakteru. Najstaršia zmienka
o
osvetlenom
vianočnom
stromčeku je z brémskej kroniky z roku 1570. V súkromnom dome sa objavil v
Strasburgu o 60 rokov neskôr. Na
rakúskom cisárskom dvore bol vianočný stromček zaznamenaný až v roku
1816. Slovanské regióny sa
myšlienke vianočného stromčeka bránili s odôvodnením neslovanskej tradície, v
druhej polovici 19. storočia sa však
vianočný stromček stal bežnou súčasťou vianočných zvykov.
Vianočné pozdravy
Vianočné pohľadnice si posielame každoročne. A hoci začínajú prevažovať virtuálne e-cards posielané mailom, naďalej
milujeme obyčajné papierové obrázky. Posielanie vianočných blahoželaní sa začalo vo Viktoriánskej ére vo Veľkej Británii.
Hoci existovali tlačené obrázky z drevorezov s náboženskou tématikou už v európskom stredoveku, prvú skutočnú pohľadnicu
navrhli a vytlačili v Londýne v roku 1843. John Callcott Horsley (*1817 +1903), britský maliar, nakreslil vianočné blahoželanie
na žiadosť svojho priateľa Sira Henryho Colea (prvý riaditeľ Victoria and Albert Museum). V roku 1843 vytlačili 1000 kusov a
ponúkli ich na predaj v Londýne. Boli ručne kolorované. Obrázok predstavoval oslavujúcu rodinu a pod obrázkom bol nápis:

„Veselé Vianoce a šťastný nový rok.“

6

Dolnohričovské ZVESTI

*** ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ***
(za obdobie december 2010 – november 2011)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO:
Uznesenie č. 8/2010 zo dňa 15.12.2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Program z ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1/2011 zo dňa 09.02.2011
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zápis č. 7/2010 zo dňa 12. 11. 2010.
Zápis č. 8/2010 zo dňa 15. 12. 2010.
Uznesenie č. 7/2010 zo dňa 12. 11. 2010.
Preplatenie cestovných nákladov na dopravu žiakov obce Peklina a obce Dolný Hričov – Ul. na Šefranicu
za obdobie 09. – 12. 2010 vo výške 1 055,14 €.
Doplatenie stravného pre Pavla Gašpera, žiaka Spojenej školy internátnej v Námestove, vo výške 27,34 €.
Finančnú výpomoc vo výške 50,05 € p. Márii Imriškovej z Pekliny na nákup základných potravín.
Zriadenie nasledovných komisií a ich členov :
- komisia pre SOCIÁLNE, BYTOVÉ OTÁZKY A ZDRAVOTNÍCTVO v zložení: Katarína Capandová,
MUDr. Katarína Hartelová, Štefan Hôrečný, Iveta Kurotová;
- komisia pre VZDELÁVANIE, KULTÚRU A ŠPORT v zložení : Mgr. Katarína Cigániková, Marta
Rašovcová, Peter Šišjak;
- komisia pre OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU v zložení : Pavol Ballay, Ing. Marián Chamaj,
Marián Chlebúch;
- komisia pre VÝSTAVBU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE v zložení : prof. Dr. Ing. Martin Decký, Pavol
Hálek, Marián Hoferica, Ján Hrobárik, Ing. Peter Krnáčik, Ján Malík, Rudolfa Sládková;
- komisia pre VEREJNÉ OBSTARÁVANIE v zložení : Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Ľudmila Ďuriníková, Ing. Rudolf Holič, Ján Meško.

Uznesenie č. 2/2011 zo dňa 23.02.2011
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zápis č. 1/2011 zo dňa 09.02.2011.
Programový rozpočet Obce Dolný Hričov na roky 2011 – 2013.
Odpredaj pozemkov C-KN parc. č. 409/3, 409/4 a 409/5 o celkovej výmer 59 m2 v k.ú. Peklina.
Deň zasadnutí obecného zastupiteľstva na piatok.

Uznesenie č. 3/2011 zo dňa 13.05.2011
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V návrhu VZN o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov v
čl. 3 ods. 1 doplniť: O pridelení bytu rozhoduje obecné zastupiteľstvo tajným hlasovaním. Nájomné zmluvy
podpisuje starosta obce na základe návrhu.
V návrhu VZN o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov v
čl. 3 ods. 2 doplniť : Ak nie je dostatočný počet záujemcov o byty s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov,
môžu sa voľné byty prideliť aj iným záujemcom, ktorí spĺňajú ostatné kritéria.
Neposkytnutie finančnej pomoci Občianskemu združeniu Saturnia.
Pavlovi Gašprovi, žiakovi Spojenej školy internátnej v Námestove, neuhrádzať mesačný poplatok za
stravovanie a ubytovanie vo výške 62,- €.
Spoluúčasť v rámci programu cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovenská republika.
Navýšenie celkových oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov 28. b. j. z dôvodu navýšenia
DPH o 1% v celkovej sume 3 891,68 €.
Navýšenie celkových oprávnených nákladov na obstaranie technickej vybavenosti 28. b. j. vzhľadom
k zmene sadzby DPH o 1% v celkovej sume 390,51 €.

Uznesenie č. 5/2011 zo dňa 03.06.2011
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
VZN č. 1/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov.
Nájomné v bytovom dome 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov nasledovne:
1-izbový byt: 100,- €,
2-izbový byt: bez balkóna 120,- €, s balkónom 128,- €,
3-izbový byt: bez balkóna 133,- €, s balkónom 141,- €.
Navýšenie platu starostovi obce o 10 % v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z..

7

Dolnohričovské ZVESTI

Uznesenie č. 7/2011 zo dňa 24.06.2011
•
•
•
•
•
•
•

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zápisy zo zasadnutí OZ č. 2/2011, 3/2011 a 4/2011.
Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie za rok 2010 bez výhrad.
Tvorbu rezervného fondu vo výške 13 464,28 €.
Čerpanie rezervného fondu v r. 2011 vo výške 13 464,28 €.
Zmenu konania zasadnutí obecného zastupiteľstva na stredu.
Poplatok za vedenie KBT pre nových nájomníkov „Bytového domu 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov“ vo
výške 100,- €.

•
•

Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Mandát starostovi obce, Ing. Vladimírovi Sadloňovi, k rokovaniu k odpredaju pozemku parc. č. 637/5
o výmere 1 673 m2 v celkovej cene cca 60 000,- €.
VZN č. 2/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Hričov a určenie podmienok
tejto úhrady.
Úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov miestnej časti Peklina a Obce Dolný Hričov – Ul. na
Šefranicu, za obdobie 1. – 6./2011 vo výške 1 565,52 €.
Zvýšenie mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou materskej školy na
12,- € a školského klubu detí na 5,- €.
Pridelenie 1-izbového bytu p. Mariánovi Mitášovi s manželkou Jankou a pridelenie 3-izbového bytu p.
Jurajovi Deckému s manželkou Ľubicou v „Bytovom dome 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov“.
Doplnok k nájomnej zmluve „Bytového domu 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov“, ktorý obsahuje úhradu za
pripojovací poplatok SSE-D, v prípade ukončenia nájmu jeho vrátenie od budúceho nájomcu a zmenu výšky
nájmu platnú od 15.09.2011.

Uznesenie č. 8/2011 zo dňa 31.08.2011

•

•
•
•
•

Uznesenie č. 9/2011 zo dňa 12.09.2011
•

Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim predávajúcim Obcou Dolný Hričov, so sídlom
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov, a budúcim kupujúcim T+T, a.s., so sídlom A. Kmeťa 18,
01001 Žilina v súvislosti s realizáciou stavby „Centrum zhodnotenia BRO a separácie komunálnych
odpadov“ s umiestnením v k.ú. Dolný Hričov a Horný Hričov.

•
•
•
•

Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zápisy č. 8/2011 zo dňa 31.08.2011 a 9/2011 zo dňa 12.09.2011.
Vstúpenie obce Dolný Hričov do programu MAS – miestne aktívne skupiny.
Čerpanie úveru v celkovej sume 161 229,37 €, jednotlivé položky: miestna komunikácia 28 b.j. 62 543,07 €,
vodovodná prípojka 28 b.j. 11 878,79 €, plynová prípojka 28 b.j. 5 326,12 €, kanalizácia (splašková,
dažďová, olejová) 28 b.j. 57 906,59 €, projekt na reguláciu potokov 4 800,00 €, faktúra Doprastav (centrálna
zóna) 18 774,80 €.
Výšku príspevku pre novorodencov s trvalým pobytom v obci vo výške 40,- €/osoba.
Odpredaj pozemku parc. č. E – KN 1407/1 o výmere 279 m2, druh pozemku ostatná plocha, vedená na LV
1270 v časti B pod por. č. 1 v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov, výmera odkupovaného podielu 196 m2, cena
za 1 m2 10,53 €, celková kúpna cena: 2 063,88 €.
Odpredaj pozemku parc. č. E – KN 1210 o výmere 637 m2, druh pozemku ostatná plocha, vedená na LV 826
v časti B pod por. č. 1 v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov, výmera odkupovaného podielu 61 m2, cena za 1 m2
9,48 €, celková kúpna cena: 578,28 €.
Uzatvorenie zmluvy č. 219-II-501-ZBVB-/2011 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.
Uzatvorenie zmluvy č. 231-II-501-ZBVB-/2011 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

•
•
•
•
•

Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 09.11.2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NESCHVÁLILO:
•
•

Uznesenie č. 3/2011 zo dňa 13.05.2011
Odkúpenie pozemku od p. Eleonóry Ďurajkovej a p. Valérie Kramarovej parc. č. 722 o výmere 731 m2
a parc. č. 723 o výmere 584 m2.

Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 09.11.2011
Príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZOSZTP – Bytča.

• Konanie kultúrnej akcie „Mikuláš“ v roku 2011.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ULOŽILO:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Uznesenie č. 1/2011 zo dňa 09.02.2011
Vysypať štrk pri autobusovej zastávke pri moteli Borina.
Prešetriť podnet občana p. Jakuba Marčiša – zasypanie obecného pozemku v dĺžke cca 50 m za RD p.
Vincenta Dudoňa a p. Viery Turčíkovej.
Zabezpečiť opravu strešných žľabov a zvodov na KD v Dolnom Hričove a kaplnke v Pekline.

Uznesenie č. 2/2011 zo dňa 23.02.2011
Zorganizovať stretnutie so športovcami.
Uskutočniť stretnutie ŽSR vo veci prejednania vybudovania podchodu a ponechania pôvodnej železničnej
zastávky pre cestujúcich.
Zabezpečiť opravu oplotenia v areáli MŠ a I. stupňa ZŠ a odstrániť havarijný stav terasy za budovou I.
stupňa ZŠ.

Uznesenie č. 3/2011 zo dňa 13.05.2011
Zabezpečiť výpočet prípadnej úspory pri vypnutí verejného osvetlenia v čase od 23,15 hod. do 4,30 hod.
výpočet úspory pri vypnutí každého druhého svietidla verejného osvetlenia.
Vypracovať návrh na dopravné značenie v obci.
Zorganizovať stretnutie so spoločnosťou SEVAK, a.s. za účelom ponuky prečerpávacích staníc.

Uznesenie č. 6/2011 zo dňa 17.06.2011

•

Pripraviť podklady, kde budú presne stanovené všetky podmienky a pravidlá prevádzky materskej školy.

•
•

Uznesenie č. 8/2011 zo dňa 31.08.2011
Pripraviť informáciu o stave riešenia pohľadávky p. Ing. Andrey Trnovcovej.
Pripraviť list p. Eleonóre Ďurajkovej k odpredaju, resp. výmene pozemkov parc. č. 722 o výmere
731 m2 a parc. č. 723 o výmere 584 m2 so zamietavým stanoviskom.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VZALO NA VEDOMIE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uznesenie č. 8/2010 zo dňa 15.10.2010
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
Vystúpenie novozvoleného starostu.

Uznesenie č. 1/2011 zo dňa 09.02.2011
Informácie starostu obce a predsedu SK prof. Dr. Ing. Martina Deckého o potenciálnej zmene územného
plánu sídelného útvaru Dolný Hričov.
Návrh p. Ing. Mariána Chamaja a p. Petra Pastierika na zriadenie bezpečnostného kamerového systému
v obci.
Diskusné príspevky občanov a odpovede starostu na ne.

Uznesenie č. 2/2011 zo dňa 23.02.2011
Informácie starostu obce.
Žiadosť lekárne Tomson s.r.o. o prenájom priestorov v Dome služieb pre účely zriadenia lekárne.
Informácie zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a predsedov komisií.
Diskusné príspevky občanov a odpovede na ne.

Uznesenie č. 5/2011 zo dňa 03.06.2011

•
•

Informácie predsedu sociálnej komisie, p. Štefana Hôrečného, o podaných žiadostiach a splnených
podmienkach a kritériách pre pridelenie bytov v bytovom dome 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov.
Informáciu o doručenej požiadavke občanov z Ul. Dolné Záhumnie o opravu vozovky.
Informáciu o zápise detí do materskej školy.

•
•
•

Diskusné príspevky a odpovede starostu na ne.
Plnenie opatrení zo zasadnutí OZ č. 2/2011, 3/2011 a 4/2011.
Výsledky hlasovania o pridelení bytov v „Bytovom dome 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov“.

Uznesenie č. 7/2011 zo dňa 24.06.2011

•

Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 09.11.2011
Informáciu o finančnej situácii obce.
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•
•

Informáciu o Návrhu VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať plány záchranných prác v prípade povodní
s doplnkami.
Informácie starostu obce, hlavného kontrolóra a poslancov OZ.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO KONŠTATOVALO, ŽE:
•
•

Uznesenie č. 8/2010 zo dňa 15.12.2010
novozvolený starosta obce, Ing. Vladimír Sadloň, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Pavol Ballay, Katarína Capandová, Mgr. Katarína Cigániková, doc. Dr. Ing. Martin Decký,
Štefan Hôrečný, Ing. Marián Chamaj, Marián Chlebúch, Marta Rašovcová, Peter Šišjak.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZRIADILO:
•

Uznesenie č. 8/2010 zo dňa 15.12.2010
Obecnú radu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZVOLILO:
•

Uznesenie č. 8/2010 zo dňa 15.12.2010
Za členov obecnej rady poslancov : Prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Marián Chamaj, Marta Rašovcová.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POVERILO:
•

Uznesenie č. 8/2010 zo dňa 15.12.2010
Poslanca, Ing. Mariána Chamaja, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO URČILO:
•
•

Uznesenie č. 8/2010 zo dňa 15.12.2010
Poslanca, Ing. Mariána Chamaja, zastupovaním sobášiaceho.
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90
dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 8-hodinového pracovného úväzku.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NEROZHODLO O NÁVRHU:
•

Uznesenie č. 6/2011 zo dňa 17.06.2011
Aby Materská škola v Dolnom Hričove bola počas letných prázdnin, t. j. v mesiaci júl a august 2011,
zatvorená.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZAMIETLO:
Uznesenie č. 7/2011 zo dňa 24.06.2011
Poskytnutie splátkového kalendára pre Ing. Andreu Trnovcovú.

CENNÉ PAPIERE Z 1. VLNY KUPÓNOVEJ PRIVATIZÁCIE
Viacerí občania na Slovensku majú ešte stále cenné papiere z prvej vlny
kupónovej privatizácie. Niektoré z týchto papierov možno už stratili svoju
hodnotu. Cenné papiere sú však stále vedené na účte v Centrálnom depozitári
cenných papierov SR. Od januára roku 2011 nadobudol účinnosť nový cenník
centrálneho depozitára, ktorý spoplatňuje takmer všetky účty.
Je preto najvyšší čas skontrolovať si svoj účet a zistiť si, akú hodnotu majú
Vaše cenné papiere na ňom. Ak o Vaše cenné papiere nebudete mať záujem,
môžete ich bezplatne previesť na Fond národného majetku. Týmto prevodom
môžete ušetriť, pretože sa vyhnete plateniu poplatkov za vedenie účtu.
Viac informácií získate na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty (v Žiline je to Oddelenie prevádzky
spracovania sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, Na priekope 4, 011 27 Žilina), na webovej stránke
www.akciebezhodnoty.sk, www.cdcp.sk, resp. na bezplatných tel. číslach: 0800 888 250, 0800 888 260.

V roku 2012 môžete prevod cenných papierov uskutočňovať od 4.1.2012.
- zdroj: www.akciebezhodnoty.sk -
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*** Z DIANIA V NAŠEJ OBCI ***
(od posledného vydania novín)
Vianočný punč – 17.12.2010
V predvianočnom zhone prišli naši mladí spoluobčania s myšlienkou pripraviť
netradičné podujatie – „Vianočný punč“. Aspoň na pár hodín sme mohli zameniť
stres za príjemnú atmosféru pri horúcom punči, varenom víne, dobrom jedle
a vianočných melódiách. Akcia sa stretla s veľkým ohlasom zo strany občanov.
Organizačnému tímu patrí poďakovanie.

II. ročník „Zabíjačkových slávností“ – 5.3.2011
Tradícia zabíjačkových slávností pokračovala aj
začiatkom roka. Už v marci sa Námestím
P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove niesla šteklivá
vôňa pečených jaterníc, kapustnice a rôznych
pochúťok. Ani zima a chladné počasie neodradili
návštevníkov prísť za dobrou náladou
a zabíjačkovými špecialitami.

Delegácia z družobnej obce Strumień – 8.4.2011
Na pôde obecného úradu sme privítali
delegáciu z družobnej obce Stumień z Poľska
na čele so starostkou p. Annou Grygierek a jej
kolegami. Stretnutia sa zúčastnili okrem
vedenia obce aj organizátori podujatia
Hričovské pastorále, spracovateľ projektu
Mgr. Michal Gondžár a riaditeľka Krajského
kultúrneho strediska v Žiline, PhDr. Soňa
Řeháková. Partnerstvo s touto obcou sme
nadviazali v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013“, v ktorom sme
podali žiadosť na projekt Hričovské pastorále, spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR. Počas stretnutia predstavili starosta obce a jeho zástupca hosťom
štruktúru a tradíciu podujatia Hričovské pastorále, predstavili našu obec z historického i súčasného profilu. V závere
pani starostka vyjadrila poďakovanie za stretnutie a vyjadrila radosť z budúcej spolupráce.

Deň matiek fotoobjektívom – 8.5.2011

Hričovské pastorále – 13.8.2011
August už tradične patril priaznivcom folklóru, ovčiarskych
tradícií, ľudových remesiel a dobrej zábavy. VII. ročník
podujatia Hričovské pastorále sa však líšil od uplynulých
ročníkov spoluúčasťou zahraničných hostí z družobnej obce
Strumień z Poľska, ktorí sa podujatia zúčastnili v rámci
projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013. V úvode programu, po svätej omši, bolo
slávnostné prestrihnutie pásky na novozrekonštruovanej budove
základnej školy, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou.
Hostia si pozreli vynovené priestory, nové učebne a telocvičňu.
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Program pokračoval súťažou v strihaní oviec a celodenným kultúrnym
programom so staro-novými hosťami: cimbalovou muzikou Aleša
Smutného z Brna a sólistom Karlom Hegerom, folklórnymi súbormi
Rovňan z Veľkého Rovného, Štiavničan zo Štiavnika, Capkovci zo
Skalitého a mnohí ďalší. Z družobnej obce Strumień pricestovali s pani
starostkou Annou Grygierek nielen jej
spolupracovníci a obyvatelia, ale aj
folklórny súbor, ktorý pripravil
zaujímavé vystúpenie detí a dospelých. Ľudovú hudbu vystriedal večer
DJ Marián Šenkár. Celkovú atmosféru
dopĺňali sprievodné podujatia, súťaže, neodmysliteľné halušky a ovčiarske
špeciality. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, sponzorom a všetkým
tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tohto podujatia.

4. ročník „Hričovci ľúbia Tatry“ – 3.9.2011
Nielen spoločná hranica katastrálneho
územia obcí Dolný a Horný Hričov či
spoločné členstvo v Mikroregióne
Hričov, ale aj láska k horám –
predovšetkým
k tým
našim,
slovenským, spojila mladých ľudí
z oboch obcí. Po štvrtýkrát navštívili
Tatry, západnú oblasť veľhôr – Roháče.
Zvolili turistickú trasu: chata Zverovka,
Tatliakova chata, sedlo Zabrat, Rakon,
Volovec,
Jamnické sedlo, Plačlivo
rázcestie, Smutné sedlo, Tatliakova
chata, chata Zverovka. Dobré počasie,
skvelá nálada a nádherná panoráma
vynahradili turistom únavu a nejaký ten
otlak či odreninu. Možno práve
fotografické zábery vás navnadia
a pridáte sa k nim v ďalšom – už piatom výstupe. A trasa? Nechajme sa príjemne prekvapiť. /foto: Ing. Róbert Ďuriník/

2. ročník Svätohubertských slávností – 10.9.2011
Druhý
ročník
Svätohubertských
slávností
zorganizovala poľovnícka spoločnosť Veliká na
Športovom areáli v Dolnom Hričove. Pre
návštevníkov bol pripravený celodenný program,
ktorý začal sprievodom na čele s obetným darom –
jeleňom. Po svätej omši nasledovalo predvedenie
poľovníckych signálov, vypočuli sme si, ako
správne vábiť jeleňa. Z prednášky kynológa
spoločnosti sme sa dozvedeli veľa nového
o poľovníckych plemenách psov a deti si ich mohli
aj pohladiť. Lákadlom bola dražba jeleňa, výstava preparátov zvierat a premietanie filmov
pre deti i dospelých s poľovníckou tematikou. Pre deti pripravili súťaž v streľbe zo vzduchovky, ženy a muži
súťažili v „hode flinty do žita“. Do neskorých hodín sa starala o dobrú náladu dychová hudba z Predmiera.

Uvítanie občiankov do života fotoobjektívom – 24.11.2011
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*** Gmyna Strumień***
Obec pri organizovaní kultúrno-spoločenského podujatia Hričovské pastorále neustále hľadá
možnosti, ako pokryť náklady a zabezpečiť celkový priebeh na vysokej úrovni. Jednou z týchto
možností bolo podanie projektu v nádeji, že sa podarí získať dotácie či už zo štátneho rozpočtu,
alebo z fondov Európskej únie. A podarilo sa. Projekt s názvom „Hričovské pastorále“ bol úspešný
a získal dotáciu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007
-2013.Už zo samotného názvu projektu vyplýva, že ide o cezhraničnú spoluprácu, v rámci ktorej obec
oslovila poľské mesto – gmynu Strumień. Vedenie Strumieńa v zastúpení starostkou - burmistrz Annou Grygierek
ponuku prijalo a naša obec tak získala zaujímavého a profesionálneho partnera.
Mesto Strumień sa nachádza v severnej časti tešínského okresu. K mestu patria sołectwa (obce): Drogomyśl, Bąków,
Pruchna, Zabłocie, Zbytków. Na území obcí sa vyvíja hlavne poľnohospodárstvo a drobný priemysel, priaznivá
lokalizácia – malá vzdialenosť od známych oddychových obcí v Beskydách prispieva k investíciám. Na území obce
sa nachádzajú veľmi zriedkavo sa vyskytujúce zdroje jodobromovej solanky, na základe ktorej funguje solanková
fontána v mestskom parku v Strumieni. Atraktivitou obce je tiež rieka Wisła, mnohé rybníky a vodné nádrže, ktoré
nielen zvyšujú malebnosť okolia, ale sú i lákadlom pre mnohých rybárov.
/foto: internet/
Strumień

Anna Grygierek

*** MAS – miestne akčné skupiny ***
MAS - miestne akčné skupiny sú zoskupenia s počtom obyvateľov min. 10 000 a maximálne 150 000. V súčasnej
dobe je MP SR schválených 29 obecných zoskupení a občianskych združení. Miestne akčné skupiny predstavujú
verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa,
poľnohospodárske a lesnícke subjekty, atď.. Naša obec sa v týchto dňoch rozhoduje o vstupe do MAS-ky. Úlohou
miestnej akčnej skupiny je:
• koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou
realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja
vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom
je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych
podmienok vidieckeho obyvateľstva;
• vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo
pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie;
• implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci
orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási
výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií
uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými
prijímateľmi úspešných projektov;
• aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia;
• riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí;
• finančné riadenie.
Plánovaná novovzniknutá miestna akčná skupina by mala zoskupovať obce Dolný Hričov, Horný Hričov, Divinu,
Divinku, Dlhé Pole, Svederník a Kotešovú. V tejto zostave budú pracovať na spoločných projektoch, na rozvoji obcí
a vytváraní priaznivejších podmienok pre život občanov. Názov, štatút, ako i stanovy pre Mas-ku vytvoria spoločne
predstavitelia jednotlivých združených obcí.
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*** Ondatra zibethicus***
Počas letných mesiacov získali obyvatelia na Ulici Staničnej nového
obyvateľa – ondatru pižmovú. Toto malé prítulné mláďa si získalo všetky
deti a nechalo sa im kŕmiť z ruky.
Ondatra pižmová (latinsky Ondatra zibethicus) je veľký vodný hlodavec.
Jej pôvodnou domovinou je Severná Amerika, kde sa vyskytuje hlavne v
nížinách. V Európe a na našom území sa začala rozširovať začiatkom 20.
storočia. Farba povrchu tela je gaštanovohnedá, na brušnej časti je kožušina
bledšia. Je výborným plavcom, pri plávaní využíva predovšetkým zadné
nohy, kde má tuhú srsť a náznaky plávacích blán. Predné nohy má pri
plávaní uložené vo zvláštnych priehlbinách na hrudi. Dlhý silný a z bokov
sploštený chvost je pokrytý drobnými šupinami. Pri plávaní slúži ako
kormidlo. Má silné predné zuby. Ondatru ľahko spoznáme podľa
pižmového zápachu. Obýva brehy vôd rozličného typu, najradšej stojaté
alebo pomaly tečúce, kde je dostatok pobrežnej vegetácie. Živí sa totiž
predovšetkým rastlinnou potravou. Obľubuje koreňové časti rastlín, ktoré
vyhryzáva dlátovitými zubami bez toho, aby jej do úst vnikla voda.
Doplnkovú potravu tvoria mäkkýše a menšie živočíchy. Je dobrým
plavcom a vie sa výborne potápať. V brehoch si vyhrabáva hlboké nory.
Na zimu stavia z rákosia plávajúce hrady. Ondatra máva tri až štyri vrhy
ročne. Doba rozmnožovania začína v marci. Samica rodí po troch štyroch týždňoch 5 - 14 mláďat, ktoré sú 3 týždne závislé na jej mlieku.
Po 10 dňoch vedia plávať.

*** ZETOR oslavoval v Dolnom Hričove ***
Firma Zetor oslavovala v tomto roku 65. výročie
založenia. Jej počiatky siahajú do roku 1954. Pri jej
vzniku stáli i odborníci z radu vývojových pracovníkov
Zbrojovky Brno. Pri príležitosti tohto výročia
uskutočnila niekoľko prezentačných akcií. Jednou
z nich bola aj „Zetor Tractor show“, ktorá sa
uskutočnila 12. apríla 2011 na parkovisku pri Moteli
Borina v Dolnom Hričove. Počas show predstavili novú
techniku, pamätníci si zaspomínali na začiatky Zetoru
v podobe najstaršieho továrenského typu Zetor 25 A,
ktorý drží celosvetový rekord v predajnosti. Pre deti
pripravili súťaže, balóny a sladké odmeny, pre
dospelých občerstvenie v podobe gulášu.

*** Obnosené šaty pomôžu iným ***
Po skúsenostiach s pilotným projektom v roku 2010, kedy sa
uskutočnila prvá zbierka obnoseného šatstva, a po pozitívnych
ohlasoch zo strany občanov sa v roku 2011 uskutočnili dve zbierky
zamerané nielen na oblečenie a obuv, bytový a metrový textil, ale
občania mohli podarovať i domáce potreby, riad, hračky, koberce.
Zozbierané veci sa po roztriedení rozvezú do detských domovov,
azylových domov, a rozdelia ľuďom, ktorí ich ešte využijú. Zbierky
sa uskutočnili v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný Anjel
Nižná na Orave a Diakonie
Broumov.
Všetkým
darcom patrí poďakovanie.
Ak niekto nestihol využiť
túto príležitosť a chcel by
podarovať nepotrebné šatstvo, ďalšia zo zbierok sa uskutoční na jar
2012. Presný termín a informácie nájdete včas zverejnené na webovej
stránke obce www.dolnyhricov.sk, na výveskách a budete informovaní aj
prostredníctvom obecného rozhlasu.
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*** ZÁKLADNÁ ŠKOLA NEZASPALA NA VAVRÍNOCH ***
Osemnásť šikovných prváčikov nastúpilo tento rok do školy. Objavujú nielen písmenká a čísla, ale pátrajú aj po
záhadách Kde odlietajú bociany alebo Prečo prší. Na predmete Tvorenie zasa pripravujú svoj prvý časopis
Prvácke prasiatko, v ktorom sa objavia prvé vety malých žiačikov.
V septembri sme uskutočnili v ročníkoch 1. – 4. prvé tohtoročné Cvičenie v prírode. Po teoretickej príprave
z dopravnej výchovy, ktorú nám pripravili žiaci deviateho ročníka, sme sa po skupinách presunuli na futbalové
ihrisko do Hričovského Podhradia. Po osviežujúcej desiatej sme sa s chuťou pustili do skupinového zápolenia
v rôznych disciplínach, ktoré preverili našu kondičku, silu a obratnosť. Zistili sme, že aj naši deviataci sa radi
s nami zahrajú a užili sme si veľa zábavy. Ďakujeme, deviataci!
V októbri sme zažili niekoľko zaujímavých chvíľ na divadelnom predstavení v Žiline, v Mestskom divadle.
V rozprávke O Markétke sme sa presvedčili o tom, aké dôležité je slušne sa správať, počúvať svojich rodičov
a mať okolo seba priateľov, ktorí nás majú radi. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie. Naše deti už tradične
pomáhajú zvieratkám, ktoré nemajú ľahký život. Na každoročnej Burze hračiek tento rok deti urobili obchody
za 70 eur, ktoré pomôžu zvieraciemu útulku v Žiline.
Súťaže Miss Bábika sa zúčastnili žiačky 1. až 4. ročníka. V prvom kole súťažili v skupinkách, kde odpovedali
na kvízové otázky, vyskúšali si prišívanie gombíkov a obliekanie svojich bábätiek. V druhom kole už súťažil
každý sám za seba. Mamičky spievali svojim deťom uspávanky, zdobili koláčik, na ktorom sme si na záver
všetci pochutnali. Do finále sa prebojovali Vaneska Mazúrová z 1. roč. a Simonka Sládková z 3. ročníka. Tu
dievčatá predviedli „rituál“ večerného kúpania, kŕmenia a uspávania bábätka. Víťazka Simonka si domov
odniesla novú bábiku. Dúfame, že publikum i porotcovia - chlapci sa čo to od našich skvelých súťažiacich
mamičiek naučili.
V tomto školskom roku máme v ŠKD dve oddelenia, ktoré navštevuje spolu 56 detí. V zábavnom popoludní
„Vitajte, prváci!“ sme tradične medzi nami privítali našich najmenších žiakov. Starší pre nich pripravili
zábavné súťaže a pekné darčeky. Svoju zručnosť a šikovnosť si žiaci vyskúšali pri výrobe šarkanov, ktorých
sme jedno pekné jesenné popoludnie púšťali počas našej obľúbenej Šarkaniády. Už teraz sa tešíme
a pripravujeme výrobky na vianočnú burzu.
Nadácia Lúč v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja tento rok zorganizovala
17. ročník Dní nádeje, najväčšieho podujatia na území Slovenska venovanému sociálnopatologickým javom
v spoločnosti. Festival mal v horizonte piatich dní (od 3. do 7. októbra) tri časti: športovú, kultúrnu a osvetovú
a preventívnu. Matej Marek a Erika Decká úspešne reprezentovali našu školu. Získali II. miesto vo výtvarnej
súťaži v kategórii 4. – 6. ročník.
7. októbra 2011 sa žiaci našej školy Simona Hlucháňová, Katarína Vančíková, Katarína Chabadová, Filip
Dobroň, Tomáš Rašovec a Pavol Možješ zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ. Na štart
náročných tratí v teréne za sídliskom Hájik, ktoré dôkladne preverili vytrvalosť a vôľové vlastnosti všetkých
účastníkov, sa postavilo v štyroch kategóriách spolu 87 bežcov a bežkýň z 11 základných a 7 stredných škôl.
V septembri sa tiež roztrhlo vrece s ponukou rôznych prírodovedných
súťaží. Škoda, že za väčšinu z nich si musia deti zaplatiť. Finančná
pomoc rodičovského združenia čiastočne odbremení našich mladých
matematikov, a tak i tento rok prejavili žiaci veľký záujem o tieto
súťaže. Do korešpondenčnej matematickej súťaže MAKSÍK pre 2. –
4. ročník sa prihlásilo 17 žiakov, do MAKS-a pre 5. – 9. ročník 9
žiakov. Je to súťaž, ktorá má 5 kôl, rieši sa tu 6 zaujímavých
matematických úloh, žiaci sú už v druhom kole. Ďalšou súťažou je
Matematická olympiáda, práve prebieha príprava školského kola.
Tu sú úlohy dosť náročné, čo mnohých žiakov odrádza. V decembri
sú pred nami dve súťaže: Pytagoriáda, súťaž pre 2. – 8. ročník,
v ktorej majú žiaci na rýchlosť vyriešiť 15 úloh a prírodovedná súťaž
EXPERT. Do tej sa prihlásilo jedenásť odvážlivcov, ktorí budú riešiť
testy z piatich oblastí: Anglický jazyk, Bity a bajty, Tajomstvá
prírody, Dejiny a spoločnosť a Astronómia.
26. októbra 2011 sa na Starej radnici mesta Žilina konalo slávnostné
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov
PRO SLAVIS 2011. Náš školský časopis Pramienok získal
Redaktorka Janka Chamajová
v kategórii základných škôl Čestné uznanie.
na slávnostnom vyhodnotení súťaže
školských časopisov PRO SLAVIS 2011
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Teší nás aj záujem žiakov o vzdelávacie exkurzie, ktoré každoročne
Keltské obetisko na Havránku
ponúkame ako formu vyučovania mimo školy. V októbri mladší žiaci (5.
a 6. ročník) navštívili Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, kde si mohli
pozrieť diela významného slovenského maliara a ilustrátora kníh pre deti
a mládež. So životom a tvorbou básnika Janka Kráľa sa žiaci oboznámili
v Múzeu Janka Kráľa, ktoré sídli v Liptovskom Mikuláši. Jeho súčasťou je
aj Mikulášska mučiareň, v ktorej bol vypočúvaný a mučený Juraj Jánošík.
Poslednou zastávkou bolo Archeologické múzeum v prírode na Havránku.
V súčasnosti sa tu nachádza stála expozícia rekonštruovaných objektov
púchovskej kultúry mladšej doby železnej, ktorá vznikla splynutím
pôvodného obyvateľstva s keltskými kmeňmi.
Exkurzia pre starších žiakov (7. – 8. ročník) bola zameraná na prehĺbenie poznatkov o najstarších dejinách
Slovákov. V starobylej Nitre absolvovali prehliadku Pribinovho námestia, vybraných častí hradného areálu
a Diecézneho múzea, v ktorom si mohli pozrieť vzácne pamiatky z obdobia Veľkej Moravy a pri riešení úloh sa
zoznámiť s prvým písmom Slovanov – hlaholikou.
Za pozornosť stojí aj práca detí na výtvarnej výchove. Žiaci 4. – 7. ročníka sa rozhodli pod vedením p. uč.
Harcinikovej vyrobiť a vytlačiť vlastné vianočné pohľadnice, ktorými sa môžu prezentovať nielen medzi rodičmi,
ale dostupné budú aj na Vianočnej burze. Víťazmi školskej súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu sú: Matúš
Uherek a Natália Kilianová zo 4. triedy, Katarína Vančíková, Simona Chamajová a Michaela Šeríková z 5.
triedy, Simona Hlucháňová a Dominik Kilian zo 6. triedy a Silvia Krajíčková, Nikola Dobroňová a Janka
Ferancová zo 7. triedy. Gratulujeme všetkým víťazom. Ale to nie je všetko. Žiaci sa rozhodli vyrobiť aj
KALENDÁR 2012. Na ten sa tešíme najviac, pretože o jeho kvalitnú tlač sa
nám postarali sponzori: ECP Slovakia SK Horný Hričov, Ing. Pavol Kačala,
tlač – p. Alena Ďurčová. Veľmi pekne im ďakujeme, pretože bez ich
finančnej pomoci by sa náš plán nikdy neuskutočnil.
Po minuloročnom úspechu Haloween party sme si aj tento rok zopakovali
zábavné popoludnie v strašidelných kostýmoch. Zúčastnili sa ho žiaci 5. –
7. ročníka, pre ktorých ich triedne pani učiteľky pripravili zaujímavé
súťaže. Okrem najstrašidelnejšej masky a najkrajšej tekvice to bol beh
s pingpongovou loptičkou, beh s balónom, hľadanie pokladu a tvorenie
strašidelného príbehu. V súťaži masiek najviac zaujal Andrej Randík
a najkrajšiu tekvicu zhotovila Andrea Dobroňová.
Beh s balónom na Halloween party
– učiteľky ZŠ v Dolnom Hričove-

NETRADIČNÝ DARČEK
Hľadáte netradičný darček pre svojich blízkych k ich životnému jubileu či len tak pre
potešenie? Máme pre Vás netradičný typ. Originálny a chutný darček z rúk šikovných žien
z Koliby v Paštine Závade Vás určite prekvapí. Každý jeden výrobok je jedinečný svojím
vzhľadom a nápaditými detailami. Fantázii sa medze určite nekladú. Dokážu pre Vás
vyrobiť tradičnú tortu v tvare srdca či podkovy, ale i nákladiak, bicykel, huby či kapra.
Plachetnice, kolieskové korčule, motorová píla, kanoe – máte iný nápad? Flexibilné
a kreatívne pracovníčky salaša Vás určite nesklamú. Syrové torty sú celé vyrobené z
pareného a soleného syra (údeného alebo neúdeného), na zdobenie sú použité chilli
papričky, rozmarín, olivy a potravinárske farbivo. Pre inšpiráciu ponúkame aspoň
niekoľko fotografií (viac nájdete na webovej stránke: www. syrovetorty.estranky.sk).

KONTAKT e-mail: syrovetortymail.com, facebook: syrovetortyzozavady, tel.: 0917940865, 0903526500
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*** NOVINKY Z MATERSKEJ ŠKOLY ***
Pozor, pozor, na známosť sa tento rok dáva, že naša materská škola Slniečko má dve oddelenia. Prvé oddelenie je
oddelenie „MRAVČEKOV“, o ktoré sa starajú pani zástupkyňa Janka Hanusová a pani učiteľka Hanka Vojteková.
Druhé oddelenie je trieda „VČIELOK“, ktoré majú na starosti pani učiteľky Katka Cigániková a Monika Ličková.
Ako každý rok sme v septembri v našej škôlke privítali nové
detičky, ktoré sa trošku popasovali s novým prostredím, novými
kamarátmi a pani učiteľkami. Zvládli to na jednotku a boli
pasované svojimi veľkými kamarátmi za nových škôlkarov.
Školský rok sa nám začína v období jesene a s jeseňou prichádza
mnoho pekných aktivít, ktoré si pripravili pani učiteľky nielen pre
deti,
ale aj rodičov, aby sa mohli ponoriť do detských
rozprávkových čias a pripomenúť si, aké to bolo, keď boli aj oni
malí. Naše Včielky, väčšie deťúrence, sa prezentovali v kultúrnom
dome pri príležitosti „Dňa úcty k starším“. Deti toto vystúpenie
veľmi tešilo, pretože vedeli, že svojimi detskými slovíčkami,
veršíkmi a šibalským úsmevom urobia radosť našim najstarším
občanom. Za svoju snahu boli odmenené veľkým potleskom
a úsmevom. Pani Jeseň sme odprevadili z našej obce „Lampiónovým sprievodom“. Deti mali veľkú radosť. Počas
pochodu v tme nevideli nič okrem krásnych svietiacich lampiónov rôznych tvarov. Všade bolo počuť detský džavot.
Bol to pre deti veľký zážitok, na ktorý sa tešia každý rok. Jeseň
nám priniesla bohatú úrodu. Nedali sme sa zahanbiť a vytvorili
sme si s pani učiteľkami a rodičmi rôzne ovocno – zeleninovo –
prírodninové bytosti a strašidielka, ktorých bolo neúrekom.
Týmto chceme zároveň rodičov pochváliť za ich kreatívne
nápady. Medzitým deti a rodičia nosili ťažké balíky papiera do
zberu, kde najlepší zberač bude vyhodnotený a odmenený na
sviatok svätého Mikuláša. Potom sme sa ponorili do čias pre
niektorých už možno dávno zabudnutých a pripomenuli sme si
na kapustovom dni, ako dobre natlačiť zdravú kapustičku do
suda. Bolo veľmi dobre, naša škôlka rozvoniavala široko –
ďaleko. Prečo? To šikovné mamičky a babičky nám napiekli
rôzne kapustové, ale aj sladké dobroty, ktoré skončili v našich
bruškách a po ktorých sme sa olizovali. Naši malí škôlkari
nezabudli ani na našich najmenších občiankov a čerstvé mamičky, ktorých sme privítali na obecnom úrade krátkym
príbehom, v ktorom sa deťúrence zahrali na mamu, ocka a detičky. Naše deti zvládli aj ťažké preteky, ktoré
zdolávali na brannom cvičení. Nenechali sa premôcť
a prekvapiť žiadnou prekážkou. Za svoju odvahu a poslušnosť,
nielen počas branného cvičenia, ich čakala sladká odmena,
ktorú do škôlky priniesol dedko Mikuláš so svojimi
pomocníkmi. Blížil sa čas predvianočnej nálady a my sme si ju
opäť spestrili. Premenili sme sa na vianočných škriatkov, ktorí
vyrábali krásne vianočné ozdoby, pesničky, ikebany, svietniky
a pozdravy. Našu prácu osviežil rozhovor starej mamy, ktorá
nám rozprávala príbehy, ako kedysi ľudia žili. Po dobrej práci
sme si celá škôlka pripravili výnimočný predčasný krásny
Štedrý deň so všetkými zvykmi, ktoré k Vianociam patria.
Spievali sme a počúvali koledy, jedli oblátky. Naše pani
kuchárky nám pripravili na obed výbornú rybku, ktorá nám
veľmi chutila. Detičky sa navzájom obdarovali darčekmi
a spoločne sme si dali ten najkrajší – darček pohody, porozumenia a úsmevov šťastných detí.
Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, čas radosti, veselosti, lásky a pokoja. Čas, keď sa môžeme na chvíľu
pristaviť, zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Nezabudnime však hlavne na
svoje deti, svojich blízkych, priateľov a známych, aby v tom čase nebol nikto sám.

Prajem Vám všetkým krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu.
Nájdite si pod stromčekom jeden druhého, veľa darčekov, ktoré Vás i Vaše deti zohrejú pri srdiečku
a prežite chvíle, na ktoré budete navždy s úsmevom spomínať.
- Mgr. Katarína Cigániková -
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BOH TAK MILOVAL SVET...
SVET... (JN 3,16)
Spisovateľ Max Mell vo svojej vianočnej hre
opisuje príbeh, ktorý sa stal počas jednej vianočnej
bohoslužby. Domáci odišli do chrámu, a nakoľko
bolo veľa snehu a chrám bol ďaleko, deti nechali
doma. Lumpi, ktorých je všade dosť a v každom
čase, využili neprítomnosť rodičov na kradnutie.
Keď prišli do domu, deti ešte nespali. Zlodejov,
ktorí prišli kradnúť, považovali za vinšovníkov.
Preto im otvorili a povedali: „Vieme, že ste dobrí
a že ste nám priniesli darčeky. Darčeky dávate len
deťom, ktoré sa vedia modliť.... “ A už všetci
pokľakli a modlili sa. Dobrosrdečnosť týchto detí
tak zapôsobila na zlodejov, že odišli bez slov, úplne
skrotení detskou úprimnosťou a nevinnosťou.
Narodenie Spasiteľa sveta, ktoré aj tohto roku
oslavujeme, naozaj otvára ľudské srdcia. Jeho
oslava však nemá zmysel, ak ho oslavujeme len
preto, že sa narodil v Betleheme. Spasiteľ sa síce
historicky narodil v Betleheme, ale škoda, že sa tak
málo rodí v ľudských srdciach, aby pokoj a láska,
ktoré priniesol na zem, nevládli len cez Vianoce, ale
po celý život, aby celý svet bol Vianocami.
Jedna študentka napísala pred Vianocami seminárnu
prácu s názvom „Prázdny tanier“. Píše, že doma na Vianoce matka
vždy kládla na stôl o jeden tanier navyše. Vraj pre prípad, ak by niekto prišiel
ako pocestný, aby si mohol prisadnúť. Nikdy neprikladala tomuto zvyku na dedine nejaký
význam. Ale počas posledných Vianoc si to pripomenula. Príčinou toho bolo, že na ulici v Prešove, na rohu pri
fakulte, sedával starý, opustený muž o barlách a žobral. Okolo prechádzali ľudia bez povšimnutia a len niektorí
mu niečo hodili. A vtedy – píše – ovládol ma pocit, že ten človek už nečaká na nikoho a na nič. Možno už
neverí v ľudí a ani v čaro Vianoc. Z tohto sveta mu už ostalo len to, čo mu dajú ľudia alebo čo mu ponúknu
v charitnej vývarovni – trochu teplej polievky. A vtedy si spomenula na ten prázdny tanier z rodičovského
domu, ktorý bol prejavom štedrosti a starostlivosti o chudobných. Preto napísala: „Na Vianoce prišla Láska na
svet pre všetkých a každý by sa mal tešiť z jej príchodu...“ Na základe tejto vlastnej životnej skúsenosti dodáva,
že je smutné, ak sa postupne vytráca vedomie ľudskej spolupatričnosti a záujem o osudy druhých. A ak sa
staráme o druhých, tak len o ich chyby, trápenia, slabosti, čím im vlastne nepomáhame, ale zväčšujeme ich
opustenosť, ich starosti.
V jednej predvianočnej rozhlasovej relácii zaznelo niekoľko pekných myšlienok, z ktorých uvediem aspoň
jednu, ktorú spomínal Vladimír Valach: „V mojej rodnej obci Limbach je cintorín psov, kde sú aj hroby
s menami – Eva, Mária... Na jednom hrobe psa možno čítať slová – Ty si mi dala viac ako všetci ľudia na
svete.“ Je to hrozné svedectvo, ktoré svedčí proti nám ľuďom, ktorí sme stvorení na Boží obraz, ktorí sme boli
vykúpení a stali sa Božími deťmi. Preto ak sa aj na tieto Vianoce zhromaždime vo svojich rodinách a ako
veriaci prídeme aj do Božieho chrámu, pamätajme na tento tanier. Že na svete je dosť takých ľudí, ktorí čakajú
na kus dobrého slova, lásky a porozumenia. Že je dosť takých ľudí, ktorí trpia aj cez tieto Vianoce, a že my im
môžeme pomôcť, ak nebudeme jatriť ich rany, ich trápenia, ale vnesieme aspoň trochu dobrého slova a lásky.
Každé Vianoce nám pripomínajú, že Božia láska prišla na svet. Že Boh tak miloval svet... Nech nám táto Božia
láska naplní naše srdcia skutočnou láskou k všetkým nielen na tieto Vianoce, ale nech celý rok bude tými
požehnanými Vianocami, ktoré si tak želáme a ktoré tak potrebujeme v každodennom živote.
- spracoval: Mgr. Miroslav Sobčák, farár -
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*** NAZRETIE DO NÁŠHO URBARIÁTU ***

Naše pozemkové spoločenstvo, Bývalí urbárnici obce
Dolný Hričov, v roku 2011 hospodárilo v 5. roku
platného lesného hospodárskeho plánu, ale k tomu sa
vrátim neskôr.
Chcel by som sa trocha zamerať na časť
SPOLOČNÝ PASIENOK, lebo ako viete, máme
v hospodárení „Spoločnú horu“ a „Spoločný
pasienok“. Musím s radosťou konštatovať, že náš
bývalý vlastný majetok v parcelách ako spoločný
pasienok sa nám konečne začal navracať ako
fyzickým osobám a to na základe osobných
písomných žiadostí adresovaných na príslušný
Pozemkový úrad v Žiline v roku 2004, teda obdobie
platné podľa zákona č. 503/2003 Z. z.. Dovolím si
povedať, že poďakovanie patrí celému výboru
pozemkového spoločenstva vzniknutého v roku 2003,
ktorý sa tejto problematike venoval po celé obdobie
v spolupráci s obecným úradom aj v rámci ROEP-u
(register obnovenej evidencie pozemkov). Neprávosť
vzniknutá v roku 1949 vznikom platného zákona
o zobratí našich pozemkov do iného vlastníctva mala
byť napravená zákonom z roku 1991 a vrátená naspäť
do nášho vlastníctva. Vedenie nášho urbáru v roku
1993 – 2003 túto problematiku ignorovalo,
nepostupovalo podľa uvedeného zákona a podávalo
na príslušný úrad neúplné a zmätočné písomnosti
mimo slova platného zákona, podľa ktorých sa náš
majetok v SPOLOČNOM PASIENKU nebol
schopný vrátiť. Jednoducho povedané – nám patriace

sa strácalo v nedohľadne. Nebyť vzniku nového
zákona v roku 2003, tak neviem, neviem. S ľútosťou
musím konštatovať, že niekto z bývalého vedenia
namiesto pokory a ospravedlnenia vlastníkom si
zvolil inú cestu - cestu konfrontácie. Z tohto dôvodu
som sa rozhodol, že ako predseda pozemkového
spoločenstva napíšem Valnému zhromaždeniu, ktoré
sa zíde v apríli 2012 list s problematikou „Spoločný
pasienok“ s otvorením niektorých otázok z rokov
1993 – 2003. Nechcel som otvárať túto tému, i tak je
už naša obec dosť rozhádaná, ale musím konať
podielnikov
s touto
a bližšie
oboznámiť
problematikou a uviesť veci na pravú mieru, aby sa
prestali šíriť dezinformácie. Konečne si musíme
uvedomiť, o čo sme mohli prísť, o aký kus lesa. Aby
sme boli trochu v obraze, dovoľujem si predložiť
mapku s rozlíšením „Spoločná hora“ a „Spoločný
pasienok“ ako lesné porasty. Upozorňujem, že
„Spoločný pasienok“ nemožno chápať len ako
pasienok a potoky s brehmi, ale aj lesné porasty (teda
aj horu), na ktorých hospodárime na základe platného
zákona o prenájme.
V roku 2011 sme hospodárili na ploche lesných
pozemkov o výmere 193,85 ha. Zalesňovanie sme
previedli na ploche 2,32 ha, z toho umelé 1,33 ha
a prirodzené zmladenie 0,99 ha, v množstve sadeníc
umelým zalesnením 5.550 ks (smrek obyčajný, buk
lesný a smrekovec opadavý). Ochrana kultúr
výžinom proti burine 6,38 ha a ochrana proti ohryzu
zverou na ploche 11,76 ha. Prerezávka bola
vykonaná na ihličnatých a zmiešaných mladinách
v ploche 6,54 ha. Ochranu lesa sme vykonávali
asanáciou, pálením zbytkov po ťažbe dreva, hlavne
v drevine smrek. Ťažba dreva bola vykonaná
v objeme 1.024,69 m3, z toho úmyselná 805,59 m3
a náhodná ťažba 219,19 m3. Tohto roku sme opravili
staré hraničné kopce v lokalite Jamy a Čunkové. Na
budúci rok 2012 by sme chceli opraviť kopce
v lokalite Bukva, Dolinky a Za Podlánim. Chcel by
som z tohto miesta poďakovať všetkým vlastníkom
podielnikom nášho spoločenstva za podporu výboru
a dozornej rade, občanom našej obce za dodržiavanie
čistoty na našich lesných pozemkoch.
- Juraj Dobroň, predseda spoločenstva -

Výbor a dozorná rada
Pozemkového spoločenstva
Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov
prajú vlastníkom spoločenstva a občanom obce Dolný
Hričov šťastné a radostné VIANOCE 2011
a pokojný
pokojný rok 2012.
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*** MIESTNE DANE A POPLATKY ***
Daň z nehnuteľností
Kto má povinnosť podať daňové priznanie v roku 2012 ?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2012. Táto zákonná povinnosť sa týka:
o nových vlastníkov, ktorí v priebehu roka 2011 nadobudli nehnuteľnosť: darovaním, dedením, kúpou,
dražbou, rozhodnutím súdu, (napr. vysporiadanie BSM);
o doterajších vlastníkov, u ktorých nastali zmeny: bolo vydané stavebné povolenie na stavby, nadstavby
a prístavby, vydané kolaudačné rozhodnutie, zmena užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské
účely), zmena veľkosti pozemku, zastavanej plochy, zanikla daňová povinnosť jednej nehnuteľnosti, (napr.
predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam naďalej trvá.
Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností,
zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane
z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov, ktorú správca dane určil vo všeobecne záväznom
nariadení. Daňové priznanie daňovník podáva na tlačive, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií SR, a to
osobitne za pozemky, stavby a byty. Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce pre správny výpočet dane.
Čo v prípade ak je na nehnuteľnosť viacero vlastníkov ?
Ak má pozemok, byt, rodinný dom či nebytový priestor viacerých spoluvlastníkov, môžu sa rozhodnúť, kto podá
daňové priznanie:
o každý vlastník sám za seba alebo
o jeden vlastník spoločne za všetkých spoluvlastníkov (na základe dohody). Dohodu treba správcovi
dane doručiť najneskôr do 31. januára.
Táto možnosť sa nevzťahuje na manželov. Ak majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve (BSM),
daňové priznanie podáva iba jeden z manželov.
Čo v prípade ak podám daňové priznanie po lehote ustanovenej zákonom ?
Ak daňovník podá daňové priznanie po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, správca dane mu môže
podľa § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 511/1992 Zb.“) uložiť pokutu. Ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonom
stanovenej lehote a správca dane vyzve daňový subjekt na jeho podanie a daňovník nepodá daňové priznanie ani
v lehote uvedenej vo výzve, správca dane môže uložiť pokutu podľa § 35 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.

Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území obce
Dolný Hričov. Obec je povinná poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú len pre účel nakladania s
komunálnym odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z titulu trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej
osoby na území obce, resp. z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce. Fyzické a právnické osoby sú
povinné dobrovoľne písomne ohlásiť vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť poplatok a to v lehote 30 dní.
Poplatok na príslušný kalendárny rok obec vyrubuje platobným výmerom. Podrobná právna úprava poplatku je
ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení obce Dolný Hričov o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Príjmy z miestnych daní a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
dôležitým finančným zdrojom obce Dolný Hričov a používajú sa na plnenie základných úloh obce. Naša obec však
eviduje aj občanov, ktorí si neplnia daňové povinnosti, čím dochádza k nárastu daňových nedoplatkov. Vzhľadom
k tomu, že k dobrovoľnému plneniu nedochádza ani na základe zasielaných výziev, obec bude u takýchto daňových
dlžníkov vykonávať úkony na zabezpečenie týchto príjmov do rozpočtu obce exekučným konaním. Daňoví dlžníci
budú z uvedeného dôvodu znášať aj náklady exekučného konania.

UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV !!!
Pri výkone správy dane z nehnuteľností v niektorých prípadoch zisťujeme, že fyzické alebo
právnické osoby vlastnia pozemky alebo stavby, ktoré sú predmetom dane, avšak priznanie
k dani z nehnuteľností nebolo správcovi dane predložené.Na základe uvedeného upozorňujeme
daňovníkov, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali a doplnili svoje daňové priznania tak,
aby obsahovali úplné a pravdivé informácie. Obec od 01.01.2012 vykoná komplexnú kontrolu
vlastníckych vzťahov k pozemkom a stavbám nielen v intraviláne, ale aj v extraviláne obce.
Ak si občania v roku 2012 nesplnia svoju zákonnú povinnosť, obec bude postupovať v zmysle zákona a postihovať
daňovníka za neúplné, resp. nepravdivé informácie týkajúce sa vlastníctva. Ak daňový subjekt i napriek výzve
správcu dane nepodá daňové priznanie, správca dane podľa § 42 zákona č. 511/1992 Zb. je oprávnený určiť daň
podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará, a to i bez súčinnosti s daňovníkom.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí majú voči obci akékoľvek nedoplatky, s účinnosťou od 01.01.2012
bude obec zverejňovať všetkých dlžníkov na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
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*** SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV ***
Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z historických správ sa dozvedáme
o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte,
Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavili prvé sčítania obyvateľov
približne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za
začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, kedy bol v Uhorsku
vykonaný celokrajinný súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku
sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 – 1785. Historické správy
o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť
hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií. Zapojiť sa do
sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako
sme žili my, ich predkovia.
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutočnilo vo všetkých členských štátoch
Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Toto sčítanie je
zároveň súčasťou celosvetového programu, ktorý koordinuje
Organizácia spojených národov. V rámci Slovenskej republiky
sa sčítanie uskutočnilo od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
Formuláre v listinnej podobe sa vypĺňali od 21.05.2011 do
06.06.2011, údaje v elektronickej forme od 21.05.2011 do
29.05.2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z
piatka 20. mája 2011 na sobotu 21.mája 2011. Údaje aktuálne k
tomuto dátumu sa zapisovali do sčítacích formulárov. Všetky
udalosti, akými sú ,napr. narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie,
sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udiali do
polnoci 20. mája 2011, obyvatelia zapisovali do sčítacích
formulárov. Udalosti, ktoré sa stali po polnoci 20. mája 2011,
budú predmetom zisťovania až v ďalšom sčítaní o desať rokov.
Priebeh sčítania v číslach
V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 získal Štatistický úrad SR spolu 8 372 264 sčítacích
formulárov, za obyvateľov (5 322 274), domy (1 069 629) a byty (1 980 361). Z tohto počtu všetkých vyplnených
sčítacích formulárov bolo 7 808 570 odovzdaných v listinnej podobe a 563 694 v elektronickej forme. Podiel
elektronicky vyplnených sčítacích formulárov zo všetkých odovzdaných vyplnených sčítacích formulárov tvorí 6,
73 %.
Do historicky prvého elektronického sčítania v Slovenskej republike sa zapojilo viac žien ako mužov. Typicky
elektronicky sčítaným obyvateľom Slovenskej republiky je slobodná pracujúca žena vo veku 31 až 40 rokov s
úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou. V rámci miest najviac elektronických sčítacích formulárov A.
Údaje o obyvateľovi v absolútnych číslach vyplnili obyvatelia Bratislavy, konkrétne mestskej časti Petržalka. V
rámci obcí má najviac vyplnených sčítacích formulárov A. Údaje o obyvateľovi opäť v absolútnych číslach Ivanka
pri Dunaji v okrese Senec.
V Dolnom Hričove boli vytvorené štyri sčítacie obvody, tri v Dolnom Hričove, jeden tvorila miestna časť Peklina.
Zoznam odovzdaných tlačív za obec Dolný Hričov (celkový počet obyvateľov 1504):
Druh tlačiva
Počet odovzdaných tlačív
A. Údaje o obyvateľovi
1473 ks
B. Údaje o byte
476 ks
C. Údaje o dome
394 ks
D. Zoznamy osôb v dome
409 ks
Možnosť sčítať sa elektronicky využilo v našej obci 26 obyvateľov, touto formou sa sčítali 4 byty a 6 domov.
Začala sa príprava na spracovanie údajov zo sčítania
Ukončením zberu údajov od obyvateľov sa v pondelok 6. júna 2011 na Slovensku oficiálne skončila ďalšia etapa
v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Počas sčítania pracovalo v teréne približne 20 tisíc sčítacích
komisárov. Štatistický úrad SR opätovne ubezpečuje verejnosť, že všetky údaje a informácie o obyvateľoch,
domoch a bytoch zistené pri sčítaní, sú chránené zákonom a budú slúžiť pre štatistické potreby, na výskumné
a vedecké účely a na účely medzinárodného porovnávania. Výsledky zo sčítania sa stanú podkladom na
kvalifikované rozhodovanie vo všetkých sférach spoločnosti od najvyšších úrovní až po najnižšie. Okrem využitia
pri tvorbe dlhodobých stratégií môžu výsledky zo sčítania ovplyvniť aj rozhodovanie o celkom konkrétnych
veciach v danom okamihu. Výsledky zo sčítania 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskych spoločenstiev známe najneskôr v marci 2014.
/Zdroj: www.scitanie2011.sk/
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ŠPORTOVÝ KLUB DOLNÝ HRIČOV
Vážení občania a športoví priatelia!
V roku 2011 športový klub prešiel zmenami. Po jarnej časti odstúpilo staré vedenie športového klubu (Pavol
Kahát, Radoslav Chylik a Štefan Kováčik). Na okamih sa zdalo, že tento rok sa definitívne ukončí pôsobenie
družstiev nášho klubu v súťažiach, pretože nikto nechcel prevziať vedenie. Priaznivci futbalu, ktorým nebola
vzniknutá situácia ľahostajná, sa na schôdzi dohodli a schválili 13- členný výbor , ktorý sa podujal pokračovať
ďalšou futbalovou sezónou.
Jesenná časť ŠK pod novým vedením mala čo robiť, aby ako-tak ustála. Na vine
bola nielen neochota hráčov i naďalej hrať a zotrvať v družstvách, ale hlavne zlá finančná situácia, ktorá
nejedenkrát spôsobila problémy ďalej pokračovať v súťaži. I napriek týmto skutočnostiam môžeme povedať, že
športový klub našej obce dohral ročník 2010/2011 (jesennú časť) v rámci svojich možností do konca.
Bilancia jesennej časti športového klubu v družstvách:
Žiaci hrali jesennú časť v III. triede pod vedením trénera Juraja Lasičku a asistenta Patrika Tureka. Po
prestupe starších žiakov do dorastu sa vytvorila nová partia hráčov, ktorá zodpovedne pristupovala nielen k
tréningom, ale aj k samotným zápasom, čomu nasvedčuje umiestnenie na 2.mieste. Veríme, že takýto
prístup im ostane a výsledky budú hovoriť za nich.
Bilancia žiakov: 11 zápasov, 7 výhier, 2 remízy, 2 prehry, 23 bodov, 2. miesto.
Pre dorastencov bola jesenná časť v V. lige tvrdou skúškou. Začiatok moc nepripomínal spoločne zohratú
hru družstva, ale skôr hru jednotlivo hrajúcich hráčov na spoločnom trávniku. Našťastie sa družstvo spojilo
a v plnom nasadení a s novým elánom začali bojovať o body. Dorastenci svoju jesennú časť odohrali pod
vedením Rudolfa Hofericu a Ľubomíra Klima.
Bilancia dorastencov:13 zápasov, 5 výhier, 8 prehier, 15 bodov, 12. miesto.
Muži hrajúci I. triedu ObFZ pod vedením trénera Petra Rakučáka doplatili v jesennej časti na mnoho
problémov. Veľa hráčov odišlo hrať futbal do iných klubov, ale najväčším problémom bola nechuť
niektorých hráčov hrať futbal za svoju obec. Po odchode starého vedenia nezostal žiadny káder. Nebolo to
ľahké, ale len vďaka trénerovi a novej zostave hráčov sa jesenná časť mohla začať. Najväčším problémom
celého roku boli finančné prostriedky, bez ktorých sa futbal v dnešnej dobe hrať nedá. Nebol to ľahký rok
pre nikoho, ale veríme, že situácia sa zlepší. Touto cestou patrí poďakovanie trénerom, vedúcim mužstiev,
hráčom a usporiadateľom za nezištnú prácu v športovom klube na jeseň.
Bilancia mužov : 13 zápasov, 2 výhry, 3 remízy, 8 prehier, 9 bodov, 14.miesto.

Foto: žiaci

Horný rad zľava:
Peter Milo st.,
Ľuboš Bandúr,
Tomáš Rašovec,
Jaroslav Dubovický,
Miroslav Hrnčár,
Martin Kabašta,
Daniel Cigánik,
Dušan Šeroň,
tréner Juraj Lasička,
Peter Milo ml.
Dolný rad zľava:
Jaroslav Januš,
Peter Košík,
Zdeno Sládeček,
Tomáš Klimo,
Erik Zajac,
Branislav Mičech
Dole:
Juraj Družkovský

Vážení spoluobčania a priaznivci futbalu!
Ďakujeme Vám za podporu i dôveru a želáme Vám v novom roku 2012 veľa zdravia, šťastia, spokojnosti
a naďalej mnoho športových zážitkov v nasledujúcej časti sezóny.
- výbor ŠK Dolný Hričov -
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SPOMIENKY NA ZIMNÚ LIGU
Začiatkom januára tohto roka sa
všetci futbaloví nadšenci stretli na
slávnostnom vyhodnotení už 30.
ročníka „Zimnej minifutbalovej
ligy“. Znie to až neuveriteľne, ale
je to tak.
Písal sa rok 1980, keď sa partia
mladých
nadšencov
v obci
združených pod hlavičkou „SZM“
(Socialistický zväz mládeže) zišla
a zvažovala, čo s voľným časom
počas zimného obdobia. Počas letného bolo
všakovakých aktivít veľa. Či to už bol futbal na
tráve (3 družstvá), rôzne podujatia v práve
budovanom klube mládeže, rôzne brigády v akcii
„Z“, či na JRD alebo obyčajné práce na chalupe
a okolo domu. Slovo dalo slovo a zrodil sa nápad,
že aj v zime na snehu sa dá hrať futbal. A aby si
zahral každý kto má chuť, bez rozdielu veku,
organizačný štáb pod vedením Štefana
Hôrečného, rozdelil dedinu na štyri časti, a to:
Šefranica (od Skaly po časť obce predelenej
hlavnou cestou, od kostola – Zemanstvo, Dolné
Záhumnie, Družstevná ulica, Šefranica) – vedúci:
Ing. Jozef Kurota, Dedina (časť obce od fary až po
závory vrátane bytovky) – vedúci: Štefan
Hôrečný, Skotňa (Ul. Mládeže po p. Mešku) –
vedúci: Ing. Jozef Jacek, Stanica (zvyšok obce) –
vedúci: Ľubomír Sabo.
Tak sa nám to javilo v tom čase spravodlivé,
nakoľko počet hráčov v časti Šefranica a Dedina
bol malý. Neskôr sa tieto hranice upravovali. Boli
spracované pravidlá prispôsobené na dané „boje“.
Spomeniem perličku: hráč mohol bojovať aj
v sárových papučiach či bosý. Problémom sa stali
blízko stojace, vtedy rozostavané, rodinné domy
s oknami k ihrisku. Rozhodca sa určoval zo strany
nehrajúceho družstva a po zápase bol vyplatený
podľa uváženia. Zápisné bolo päť korún.
Hralo sa na dve kolá, t.j. každý s každým, dvakrát
od začiatku decembra do polovice januára, kedy
bolo vyhodnotenie na Vrtuli, neskôr v kultúrnom

dome. Víťaz obdržal putovný pohár SZM, na
ktorom bolo zapísané meno víťaza jednotlivých
ročníkov. Prvým historickým víťazom sa stalo
družstvo Šefranice. Neskôr sa putovná trofej
premenovala- O putovný pohár starostu obce. Na
slávnostnom vyhodnotení oceňovali najlepšie
družstvá turnaja.
Vzhľadom na dĺžku trvania
ročníkov čas ukázal, že je potrebné meniť aj
organizačnú
štruktúru.
Počet
hráčov
z jednotlivých častí obce sa začal meniť
a nastávali najskôr drobné presuny či požičiavanie
hráčov. Mnohí menili obydlia, rodiny sa rozrastali
o nových hráčov, dorastala nová generácia. Ba
bolo aj obdobie, kedy boli z diania vyradení
„ľudoví nadšenci futbalu“ a turnaj hrali len
výkonní hráči. Toto obdobie bolo našťastie iba
krátke. Pochopilo sa, že tento turnaj bol založený
pre všetkých, ktorí majú záujem športovať.
Uplynulý 30. ročník bol výbornou vizitkou
všetkých organizátorov, ktorí mali snahu
pokračovať v tejto tradícii a patrí im poďakovanie.
Za to obdobie sa tu vystriedalo nespočetne veľa
hráčov, ba i generácií a mnohí sa radi prídu
pozrieť na zápasy so svojimi rodinami či
vnúčikmi. O to väčšiu radosť máme, že podujatie
prebieha nepretržite aj napriek mnohým
prekážkam a mnohé obce nám ho závidia.
- Štefan Hôrečný -

POZVÁNKA na 31. ročník zimnej futbalovej ligy
Pozývame všetkých priaznivcov a fanúšikov športu na tradičnú futbalovú súťaž v Dolnom Hričove.
Hrací plán:
1. kolo 11.12.2011
13:00 hod.
Dedina – Stanica
14.10 hod.
Šefranica – Skotňa
2. kolo 18.12.2011
13:00 hod.
Dedina – Skotňa
14.10 hod.
Šefranica – Stanica
3. kolo 25.12.2011
13:00 hod.
Dedina – Šefranica
14.10 hod.
Skotňa – Stanica
4. kolo 01.01.2012
13:00 hod.
Skotňa - Šefranica
14.10 hod.
Stanica – Dedina
5. kolo 08.01.2012
13:00 hod.
Stanica - Šefranica
14.10 hod.
Skotňa – Dedina
6. kolo 15.01.2012
13:00 hod.
Stanica – Skotňa
14.10 hod.
Šefranica – Dedina
Miesto: škvarové ihrisko športového areálu Dolný Hričov.
Účastnícke družstvá a ich organizátori:
Dedina – Peter Zaduban, Skotňa – Marek Chlebúch, Stanica – Adrián Sabo,
Šefranica – Štefan Vančík.
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HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU
Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2012:
13. január 2012

13. apríl 2012

6. júl 2012

5. október 2012

3. február 2012

4. máj 2012

3. august 2012

9. november 2012

2. marec 2012

1. jún 2012

7. september 2012

7. december 2012

Vývoz separovaného odpadu z domácnosti bude vždy prebiehať v čase od 13,00 hod. v Dolnom Hričove a od
12,00 hod. v Pekline. Prípadné zmeny Vám budú včas oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu, resp.
káblovej televízie. Plné a zaviazané vrecia Vás žiadame nechať vo vývozných dňoch na dostupnom mieste.

Milí čitatelia,
v nadchádzajúcich sviatočných dňoch, ktoré v sebe nesú prívlastok
pokojné a radostné, Vám v mene celej redakcie želáme, aby ste ich prežili
so svojimi blízkymi v šťastí, zdraví a láske.
Nech nie sú len symbolom, ale plnohodnotne prežitým časom ľudskosti,
porozumenia a láskavosti. Príjmime v tento čas späť všetkých tých,
ktorí sa nám vzdialili, nájdime v sebe odpustenie a pochopenie.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2012
Vám želá redakčná rada

Dolnohričovské

ZVESTI

Vydáva: Obecný úrad v Dolnom Hričove ako občasník
Kontakt: Osloboditeľov 131, 013 41 Dolný Hričov, tel. 041 55 721 20, www.dolnyhricov.sk
Zostavila: Redakčná rada
Ing. Vladimír SADLOŇ, predseda redakčnej rady
Mgr. Katarína CIGÁNIKOVÁ, zodpovedný redaktor
Mgr. Alena SLÁDKOVÁ, jazykový redaktor
Členovia redakčnej rady
prof. Dr. Ing. Martin DECKÝ, Ing. Rudolf HOLIČ, Andrea DOBROŇOVÁ,
Danka KRAMAROVÁ
Manažérske zabezpečenie vydania: Ing. Vladimír SADLOŇ, Ing. Rudolf HOLIČ
Grafické spracovanie: GRYF reklamné štúdio Žilina
Tlač: TIMEPRINT Žilina – Bytčica, Róbert Lopušan

