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Vážení spoluobčania,
rok 2013 je takmer za nami, preto by som chcel využiť príležitosť zhodnotiť
prácu svoju, obecného úradu a poslancov OZ. V stručnosti by som spomenul
aktivity obce v programovom období 2005 - 2013. Obec aj vďaka čerpaniu
eurofondov zmenila svoju tvár. Výrazným spôsobom sa o to pričinila výstavba
diaľnice D3 Dolný Hričov – Žilina. Pripravená je časť diaľnice D1 v smere
Dolný Hričov – tunel Ovčiarsko – Žilina – Martin. Táto stavba priniesla nielen
pozitíva. Odľahčila sa doprava na ceste I/10 a zvýšila sa bezpečnosť občanov,
ktorí využívali túto nebezpečnú cestu k prechodu do iných častí obce, ale
zároveň priniesla zvýšenie hladiny hluku a rozdelila kataster obce na dve
územia. Ďalšou významnou investíciou bolo vybudovanie vodovodu
a kanalizácie na Ulici Dolné Záhumnie, rekonštrukcia miestnych komunikácií
Školskej ulice a Ulice mládeže, rekonštrukcia ZŠ – starej budovy, rekonštrukcia
ústredného kúrenia v budove ZŠ 1. stupňa a MŠ, stavba dvoch bytoviek pre 44
mladých rodín, rekonštrukcia kultúrneho domu a vybudovanie Námestia P. V.
Rovnianka a mnohé ďalšie, rozsahom menšie stavebné aktivity, o ktorých som
Vás priebežne informoval v minulých číslach obecných novín.
Dovoľte mi pár postrehov z oblasti čerpania eurofondov. Nepochybne sú takto
získané finančné prostriedky dobrou investíciou aj napriek tomu, že obec má
spoluúčasť, čo znamená, že musí mať vlastné finančné prostriedky. Zvyčajne ide
o 5 % z celkovej dotačnej sumy. V praxi sa táto suma 5-tich % zvýši z rôznych
dôvodov až na 8 %. Obec, ak chce niečo vybudovať, je odkázaná na eurofondy
viažuce sa na výzvy jednotlivých ministerstiev ako riadiacich orgánov. A tu
narážame na byrokraciu, ťažkopádnosť pri zmenách projektov, problém
preplácania finančných prostriedkov zo strany štátu. Myslím si, že slovenské
ústredné orgány štátnej správy zadávajú nezmyselné kritéria. Pri refundácii
financií štát, resp. ministerstvá, oneskorene preplácajú prostriedky, a tak si musí
obec vziať úver. Eurofondy sú tak nešťastne a zložito nastavené, že by som ich
označil ako „čertove peniaze“. Mnohokrát systém chráni viac zhotoviteľa ako
obstarávateľa, čiže obec. Nepáči sa mi ani nový zákon o verejnom obstarávaní.
Je zdĺhavý a nevhodne nastavený. Verejné obstarávanie by malo rešpektovať
reálne náklady, a nie že súťaž vyhrá ten, kto dá najnižšiu ponuku, z ktorej hrozí
riziko nekvalitných materiálov či neodborne prevedená práca. Súhlasím, šetriť sa
má, ale kto z Vás si najme „najlacnejšiu firmu“ na rekonštrukciu svojho
rodinného domu? Na záver k tomuto problému len toľko, že štát – ministerstvo
dopravy a výstavby, už dva roky dlží našej obci čiastku 180.000,- €. Ide
o prostriedky na rekonštrukciu ZŠ. Obec si na túto aktivitu musela vziať úver,
ktorý spláca aj s úrokmi.
V stavebnej činnosti sa nám podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na
vodovod a kanalizáciu pre rodinné domy na Bratislavskej ulici. Zatiaľ budú
zásobované
(pokračovanie na strane 3)

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

Z udalostí v našej obci
/od posledného vydania novín/
*****************************
*** 19.01.2013 ***
Výročné valné zhromaždenie
Dobrovoľného hasičského zboru
v Dolnom Hričove
*** 02.02.2013 ***
Školský rodičovský ples
*** 20.03.2013 ***
Zbierka obnoseného šatstva
*** 20.04.2013 ***
Valné zhromaždenie PS Bývalí
urbárnici obce Dolný Hričov
*** 11.05.2013 ***
Deň matiek
*** 15.05.2013 ***
Voľba hlavného kontrolóra obce
*** 16.06.2013 ***
Školská akadémia
*** 22.06.2013 ***
Letecký deň
*** 06.07.2013 ***
Nočná požiarna súťaž „O putovný
pohár starostu obce“
*** 27.07.2013 ***
FLORBAL CUP 2013
*** 17.08.2013 ***
Hričovské pastorále IX. ročník
*** 07.09.2013 ***
Svätohubertské slávnosti IV. ročník
*** 18.09.2013 ***
Zbierka obnoseného šatstva
*** 24.10.2013 ***
Posedenie s najstaršími občanmi
*** 09.11.2013 ***
Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
*** 27.11.2013 ***
Uvítanie občiankov do života
*** 05.12.2013 ***
Stretnutie s Mikulášom
*** 07.12.2013 ***
Hasičská súťaž o vianočného kapra
*** 14.12.2013 ***
Zabíjačkové slávnosti
*** 01.12.2013 – 04.01.2014 ***
33. ročník zimnej futbalovej ligy
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MATRIKA INFORMUJE
Naši noví občiankovia
Marcel Chobot, Tadeáš Bielik,
Vladimír Ďurajka, Aneta Vašková,
Matias Majerčík, Miriam Pažická,
Julia Čičková, Rebeka Milová,
Aneta Michalovičová, Rebecca Adelle Vydrová,
Timea Imríšková, Nina Bandurová, Matúš Kurej,
Liam Jakub Blanchard, Timotej Machaj,
Veronika Michulková, Ella Kozlíková,
Daniela Dobroňová, Lea Mišutková,
Natália Štrkáčová, Zina Verlinden,
Damian Sládek, Mia Andrea Jaceková

Manželstvo uzatvorili
Ľuboš Kocmánek a Adela Ďurdíková
Peter Pekarík a Lujza Tarajová
Štefan Dzirbík a Emília Mihálková
Peter Bandur a Monika Drgová
Dr. Marius Vasile Câmpian
a Mgr. Michaela Mešková
František Šarlina a Miroslava Majtánová
Ľubomír Randa a Barbora Šípková
Ján Turek a Eva Vojteková
Stanislav Babiš a Ing. Zuzana Šutá
Michal Uhlárik a Veronika Lasičková
Pavol Gabčík a Gabriela Zúberová
Kamil Ciganík a Mariana Trnovcová
Ronny Lindenau a Emília Uhláriková
Navždy nás opustili ...
Vladimír Zavadzan
František Krkoška
Mária Marčišová
Ladislav Konštiak
Anton Zelník
František Chobot
Štefania Čillíková
Johanna Raždíková
Zdeňka Deanková
Pavol Lehocký
Dušan Cabaj
Štefánia Decká
Tomáš Fujko
Jozefína Labudová
Mária Škvaridlová
Milan Galček
Angela Dobroňová
Mária Rezáková
Augustín Krkoška

(*1950 †2013)
(*1951 †2013)
(*1922 †2013)
(*1950 †2013)
(*1953 †2013)
(*1920 †2013)
(*1925 †2013)
(*1925 †2013)
(*1946 †2013)
(*1926 †2013)
(*1975 †2013)
(*1953 †2013)
(*1927 †2013)
(*1931 †2013)
(*1945 †2013)
(*1939 †2013)
(*1933 †2013)
(*1930 †2013)
(*1922 †2013)

Česť ich pamiatke !

Jubileum oslávili ....
Emília Uhláriková
Peter Kilian
Mária Imríšková
Milan Masný
Ľudmila Pospíšilová
Ivan Rezák
Dalibor Mužík
Tibor Bellák
Ján Hôrečný
Iveta Matúšková
Ján Mihálek
***
Pavol Janeka
Mária Puchoňová
Mária Uhliariková
Marián Imríšek
Zuzana Midulová
Milan Zázrivec
Anna Kocmánková
Ján Frátrik
František Bologa
Ladislav Marčiš
Anna Šutáková
Margita Straková

Antónia Zúberová
90 rokov

Stanislav Šaran
Magdaléna Maslovská
Pavol Novisedlák
Vladimír Závodský
***
Viera Kabaštová
Anna Chlivényová
Emil Matúšek
Alojz Kocmánek
Ľudmila Martinková
Vladimír Medzihorský
Ľubomír Kovačech
Bohuslav Hôrečný
Zdeňka Dobroňová
Janka Puchoňová
Anton Vančík
***
Anton Chlebúch
Pavel Majerik
František Matúšek
Gizela Surovčíková
Jaroslav Belaj
Anton Surovčík
Edita Matúšková

Emília Stračiaková
90 rokov
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pitnou vodou len dva rodinné domy – p. Lušnáka a p. Dodoka. Napojeniu ďalších domov bráni p. Machaj, ktorý
nesúhlasí s prekopaním cez svoj dvor, čo je jediná možnosť realizácie ďalších prípojok. Pevne verím, že
v budúcnosti prehodnotí svoj názor. Ďalšou stavebnou aktivitou na rok 2014 je rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci Dolný Hričov. Tento projekt bol zhotovený už v roku 2009, bol schválený, prebehlo verejné obstarávanie.
Ministerstvo financií po rokoch neuznalo toto verejné obstarávanie a muselo sa v tomto roku zopakovať. 12.12.
prebehlo otváranie obálok a bol určený víťaz. Osvetlenie v našej obci je zastarané a nespĺňa normy svietivosti (to
vidíte napokon sami), spotreba elektrickej energie na jedno svietidlo je okolo 180 W. Výmenou svietidiel sa
predpokladá ušetriť až 60 % energie. Toto osvetlenie bude menej poruchové a zvýši sa ochrana životného
prostredia a zníženie emisií. Dobré osvetlenie výrazne zvýši bezpečnosť na komunikáciách a pomôže znižovať
kriminalitu, ktorá sa v našej obci v posledných mesiacoch zvýšila.
V oblasti spolupráce obcí nášho regiónu sa rozšíril Mikroregión Hričov o štyri obce. V súčasnej dobe združuje 12
obcí. Sú to Dolný Hričov, Horný Hričov, Paština Závada, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky,
Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole a Svederník. V mesiaci december 2013 sa pripravuje registrácia občianskeho
združenia „Miestna akčná skupina pre rozvoj Javorníky – Hričov“. V cezhraničnej spolupráci obec pokračuje
v dobrých vzťahoch s poľským mestom Strumień, rozvíja sa spolupráca s obcou Hrčava (ČR) a obcou Hajnáčka
(okres Rimavská Sobota). Táto spolupráca má zmysel pre budúce aktivity a čerpanie z fondov štátov V4 (ČR,
Poľsko, Maďarsko, SR).
V oblasti kultúry je výborná spolupráca s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a so Žilinským
samosprávnym krajom.
Obecný úrad prejde od 1.2.2014 organizačnou zmenou. V novej organizačnej štruktúre budú zabezpečovať chod
obce traja zamestnanci – p. Dobroňová, p. Kramarová a p. Sládková. S ekonómom obce sa rozlúčime a chcel by
som aj touto cestou poďakovať p. Holičovi za vykonanú prácu. Všetky funkčné povinnosti budú rozdelené medzi
zamestnancov obce. Verím, že zmeny sa nedotknú občanov a v krátkom čase sa všetko vráti do normálnych koľají.
Obecné zastupiteľstvo je rozhodujúcim orgánom pre chod obce. V poslednej dobe pociťujem u niektorých
poslancov, že vytvorili „skupinu“, ktorá nie vždy napomáha občanom. Ich rozhodovanie v procese hlasovania
spomaľuje niektoré činnosti. Možno si berú príklad z hlasovania poslancov NR SR, kde jednotlivé strany ukazujú
palcom hore alebo dole. V obci by takéto praktiky nemali existovať. Nikdy som nepresadzoval osobné záujmy pred
spoločenskými. A na obci ako najnižšom stupni riadenia spoločnosti by malo ostať riadenie nestranné. Som si
vedomý toho, že tento názor nie je len môj, ale aj občanov, ktorí sledujú rokovania OZ, a že ostatní ľudia ho budú
rozoberať. No podotýkam, nikdy som nepovedal, že som mal alebo mám zlých poslancov. Som rád, že spolu
vychádzame a nekladieme si pod nohy polená. Systémové veci spolu riešime bez problémov. Neprial by som si,
aby sa poslanci obrátili proti starostovi. Obe strany predsa bojujú za občanov.
Začiatkom minulého mesiaca (november 2013) prebehli voľby na poslancov Žilinského samosprávneho kraja
a predsedu ŽSK. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a podporili svojich kandidátov. O hlasy voličov sa
uchádzali aj starostovia obcí, čo vnímam veľmi pozitívne, pretože práve starostovia najlepšie poznajú potreby
a záujmy bežného občana a rozumejú problémom samosprávy. Nevedno, či v budúcnosti budú ďalšie voľby do
samosprávnych krajov, nakoľko vláda SR uvažuje o ich zrušení. Ak by sa ale predsa konali, bolo by vhodné
zamyslieť sa nad možnosťou odovzdať svoj hlas práve kandidátom z radov starostov.
Dovoľte mi na pár slov o novom programovom období na roky 2014 – 2020. Vo výhľade má obec stanovené
tieto úlohy:
• rekonštrukcia komunikácie Dolné Záhumnie – projektová dokumentácia je spracovaná;
• vybudovanie vodovodu a kanalizácie na Ulici osloboditeľov, Na Imranovec a Šefranici. Projektová
dokumentácia na Ul. osloboditeľov je spracovaná a na túto časť bolo vydané aj stavebné povolenie;
• projektová dokumentácia je vypracovaná aj na rekonštrukciu novej budovy ZŠ s MŠ, na zateplenie,
výmenu okien a krovu;
• rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu vrátane pivničných priestorov;
• v pláne je stavba na „Materiálové a energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“.
Projektová dokumentácia je spracovaná.
To sú hlavné úlohy a smerovanie obce do roku 2020. Záleží len na tom, aké výzvy naša vláda a ministerstvá podajú
na toto obdobie.
V závere by som Vás, vážení spoluobčania, požiadal o spoluprácu – aby ste počas zimného obdobia neparkovali
na miestnych komunikáciách a tiež na ne nevyhadzovali sneh. Znemožňujete, resp. sťažujete tak prechod ostatným
spoluobčanom a vodičom motorových vozidiel. Parkovaním na uliciach obmedzujete našich pracovníkov
odhŕňajúcich sneh a vystavujete svoj majetok poškodeniu, ku ktorému môže dôjsť pri zimnej údržbe. Buďme
k sebe ústretoví a tolerantní!
- Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce -

Blíži sa záver roka, a tak mi dovoľte popriať Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov s vašimi rodinami
a blízkymi. Nech nadchádzajúci rok Vám prinesie čo najviac radosti, zdravia a spokojnosti.
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(za obdobie január – december 2013)
Uznesenie č. 1/2013
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2/2013
OZ schvaľuje: Zápis č. 5/2012 zo dňa 21. novembra 2012.
Uznesenie č. 3/2013
OZ schvaľuje: Zápis č. 6/2012 zo dňa 12. decembra 2012.
Uznesenie č. 4/2013
OZ I. berie na vedomie: Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní obecného zastupiteľstva konaného dňa
1. novembra 2012.
OZ II. schvaľuje: Písomné vyhotovenie Uznesenia č. 5/2012 zo dňa 21. novembra 2012.
Uznesenie č. 5/2013
OZ I. berie na vedomie: Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.
decembra 2012.
OZ II. schvaľuje: Písomné vyhotovenie Uznesenia č. 6/2012 zo dňa 12. decembra 2012.
Uznesenie č. 6/2013
OZ I. berie na vedomie: Petíciu nájomcov obecných bytov v Dolnom Hričove za zrušenie parkovného.
OZ II. neschvaľuje: Zrušenie poplatku za parkovné v sume 5,- € nájomníkom obec. nájomných bytov pre r. 2013.
Uznesenie č. 7/2013
OZ neschvaľuje: Odpredaj pozemkov parc. č. 668/13 o výmere 47 m2 a parc. č. 668/5 o výmere 9 m2.
Uznesenie č. 8/2013
OZ schvaľuje:
I. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to
• parc. C-KN č. 1253/1 ostatné plochy o výmere 2185 m2,
• parc. E-KN č. 1369/1 ostatné plochy o výmere 208 m2 – geometrickým plánom č. 12/2012 zo dňa
17.4.2012 autorizačne overeným Ing. Marčekom dňa 17.4.2012, úradne overeným Ing. Annou Huljakovou
dňa 11.5.2012 vytvorená parcela C-KN č. 1293/15 orná pôda o výmere 208 m2,
• parc. E-KN č. 1369/2 ostatné plochy o výmere 891 m2 – geometrickým plánom č. 12/2012 zo dňa
17.4.2012 autorizačne overeným Ing. Marčekom dňa 17.4.2012, úradne overeným Ing. Annou Huljakovou
dňa 11.5.2012 odčlenená novovytvorená parcela C-KN č. 1243/286 orná pôda v rozsahu 114 m2.
II. Odpredaj v rozsahu vedených a novovytvorených parciel C-KN za cenu stanovenú znaleckým posudkom +
navýšenie a to v sume 16,60 €/m2, 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti MARTEL SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom Bystrička 301, 038 04 Martin v 1/1, IČO: 36 398 276, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
III. Prípad hodný osobitného zreteľa je z tohto titulu, že pozemky prechádzajú prípadne sú v bezprostrednej
blízkosti nehnuteľností, ktoré žiadateľ v obci už vlastní, čím sa vytvorí predpoklad pre nový investičný projekt
žiadateľa, čo priaznivo ovplyvní stav v obci a pre tento pozemok obec nemá vhodnejšie využitie.
IV. Platbu je možné poukázať na účet obce aj zálohovým spôsobom.
V. Správny poplatok pri podaní Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Uznesenie č. 9/2013
OZ schvaľuje: Žiadosť p. Zuzany Čvapkovej o zrušenie poplatku za parkovacie miesto.
Uznesenie č. 10/2013
OZ I. berie na vedomie: Informáciu o uplynutí funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce ku dňu 31. 05. 2013.
OZ II. vyhlasuje: Konanie voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov na deň 15. 05. 2013 (v súlade so
zákonom o obecnom zriadení).
OZ III. ukladá: Obecnému úradu v Dolnom Hričove zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolný
Hričov na úradnej tabuli obce a spôsobom v obci obvyklým v súlade so zák. o obecnom zriadení od 02. 04. 2013.
OZ IV. schvaľuje: Tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov.
OZ V. určuje: Úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,33 % z plného pracovného úväzku – tak ako bolo doteraz.
Uznesenie č. 11/2013
OZ schvaľuje:
I. Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 za
účelom realizácie projektu: „Všetci spolu aj mimo školu“, ktorého ciele sú v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce.
II. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
III. Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 431,- EUR.
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Uznesenie č. 12/2013
OZ požaduje: Zmenu projektovej dokumentácie na stavbu “ŽSR - Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť
do 160 km/hod – II. etapa, úsek Považská Teplá – Žilina“ tak, aby zostala zachovaná zastávka pre cestujúcu
verejnosť (zastávka pre osobnú dopravu).
Uznesenie č. 13/2013
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 14/2013
OZ schvaľuje: Zápis č. 1/2013 zo dňa 20.02.2013.
Uznesenie č. 15/2013
OZ I . / berie na vedomie: Správu o plnení Uznesení č. 1-12/2013 prijatých na rokovaní obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.02.2013.
O Z I I . / schvaľuje: Písomné vyhotovenie Uznesení č. 1-12/2013 zo dňa 20.02.2013.
Uznesenie č. 16/2013
OZ I./ volí: v súlade s § 18a ods. 3 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obec. zriadení v znení neskorších predpisov p.
Máriu Rapánovú za hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov v rozsahu pracovného úväzku 0,33 %.
OZ II./ schvaľuje: v zmysle § 18c ods. 1 až 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov plat hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov vo výške 410,- € mesačne.
OZ III./ berie na vedomie: že plat hlavného kontrolóra obce upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky zamestnávateľ v súlade s ustanovením §18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s platnosťou k 01. 01. príslušného roka.
OZ IV./ súhlasí s tým, že zvolený hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť hlavného kontrolóra pre viaceré obce
– teda vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a tento súhlas je prijatý v súlade s § 18 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 17/2013
OZ neschvaľuje : Žiadosť p. Michala Trizuliaka s manž. o odkúpenie pozemku parc. č. 598/2 o výmere cca 60 m2
vo vlastníctve obce Dolný Hričov.
Uznesenie č. 18/2013:
OZ ukladá: Starostovi obce zaslať p. Štefánii Kováčikovej vyjadrenie k finančnému vysporiadaniu za parcelu č.
382/5 v k. ú. Dolný Hričov v termíne do 30.06.2013.
Uznesenie č. 19/2013:
OZ neschvaľuje: Stavebný zámer - stavba rodinného domu p. Michalovi Dobroňovi s manželkou Katarínou na
parc. č. KN-E 533/1 v k. ú. Dolný Hričov.
Uznesenie č. 20/2013:
OZ schvaľuje: Plat starostu obce Dolný Hričov v roku 2013 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1 754,- €
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.
Uznesenie č. 21/2013
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 22/2013
OZ schvaľuje: Zápis č. 2/2013 zo dňa 22. mája 2013.
Uznesenie č. 23/2013
OZ I. berie na vedomie: Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.
mája 2013.
OZ II. schvaľuje: Písomné vyhodnotenie uznesení č. 13 – 20/2013 zo dňa 22. mája 2013.
Uznesenie č. 24/2013
OZ schvaľuje: Finančný limit na nákup potravín do ŠJ – 3. finančné pásmo.
Uznesenie č. 25/2013
OZ schvaľuje:
I. Záverečný účet obce Dolný Hričov za rok 2012 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
II. Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 vo výške 6 929,53 €.
III. Použitie rezervného fondu vo výške 6 929,53 € na splátku istiny úveru.
Uznesenie č. 26/2013
OZ I. berie na vedomie: Správu o plnení rozpočtu obce Dolný Hričov za I. polrok 2013.
OZ II. schvaľuje: Odpis nedobytných pohľadávok vo výške 708,10 €.
Uznesenie č. 27/2013
OZ schvaľuje: Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolný Hričov.
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Uznesenie č. 28/2013
OZ schvaľuje: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Hričov.
Uznesenie č. 29/2013
OZ schvaľuje: VZN č.1/2013 o správnych poplatkoch s úpravou poplatku za spotrebu energií v KD.
Uznesenie č. 30/2013
OZ schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 31/2013
OZ neschvaľuje: Odpredaj obecných pozemkov ŽSR.
Uznesenie č. 32/2013
OZ schvaľuje: Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci p. Márii Cabajovej vo výške 300,- €.
Uznesenie č. 33/2013
OZ neschvaľuje : Poskytnutie finančného príspevku pre CVČ v Žiline.
Uznesenie č. 34/2013
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 35/2013
OZ schvaľuje: Zápis č. 3/2013 zo dňa 4. septembra 2013.
Uznesenie č. 36/2013
OZ schvaľuje: Písomné vyhotovenie Uznesení č. 21 – 33/2013 zo dňa 4. septembra 2013.
Uznesenie č. 37/2013
OZ schvaľuje: Investičný zámer výstavby nájomnej bytovky v obci Dolný Hričov.
Uznesenie č. 38/2013
OZ ukladá: Dohodnúť stretnutie so správcom farnosti s vdp. Milošom Gabalom.
Uznesenie č. 39/2013
OZ neschvaľuje: Zníženie poplatku za užívanie parkovacieho miesta pred 16 a 28 b. j. od 01.01.2014 na 2,- € /
mesiac.
Uznesenie č. 40/2013
OZ ukladá: Upraviť verejné priestranstvo, t. j. parkovacie miesta pred 16 a 28 b. j. - nakresliť parkovacie čiary,
umiestniť dopravné značenie a zabezpečiť rezidentské karty pre užívateľov do 31.12.2013.
Uznesenie č. 41/2013
OZ schvaľuje: Navýšenie úveru o 15 000,- € na rekonštrukčné práce kotolne v ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka.
Uznesenie č. 42/2013
OZ berie na vedomie: Podnikateľský zámer na prevádzkovanie fitnescentra.
Uznesenie č. 43/2013
OZ berie na vedomie: Návrh VZN č. 2/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014.
Uznesenie č. 44/2013
OZ schvaľuje: VZN č. 3/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Uznesenie č. 45/2013
OZ ukladá: Doplniť do platných VZN podmienky o chove a držaní zvierat v nájomných bytoch a podmienky
užívania verejného priestranstva pred 16 a 28 b. j. v Dolnom Hričove do 20.11.2013.
Uznesenie č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie: Návrh na predĺženie zastrešenia pre budovu – Dom smútku v Dolnom Hričove.
Uznesenie č. 47/2013
OZ ukladá: Preveriť majetkovo – právne vzťahy Domu služieb v Dolnom Hričove – stavba je postavená na cudzom
pozemku.
Uznesenie č. 48/2013
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 49/2013
OZ schvaľuje: Zápis č. 4/2013 zo dňa 30. októbra 2013.
Uznesenie č. 50/2013
OZ schvaľuje: Písomné vyhotovenie uznesení č. 34 – 47/2013 zo dňa 30. októbra 2013.
Uznesenie č. 51/2013
OZ berie na vedomie: Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016.
Uznesenie č. 52/2013
OZ schvaľuje: Zmenu rozpočtu na rok 2013.
Uznesenie č. 53/2013
OZ schvaľuje: Jednorazovú sociálnu finančnú výpomoc p. Kataríne Krkoškovej v sume 300,- €.
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Uznesenie č. 54/2013
OZ schvaľuje: Pridelenie 2-izbového bytu v bytovom dome 28 b.j. Bc. Michaele Deckej so snúbencom.
Uznesenie č. 55/2013
OZ schvaľuje: VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Uznesenie č. 56/2013
OZ schvaľuje: Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch
v obci Dolný Hričov.
Uznesenie č. 57/2013
OZ schvaľuje: doplnenie nájomných zmlúv o nasledujúce body:
I. V nájomnom byte sa môžu chovať zvieratá (pes, mačka) za podmienok, že:
- zviera nenarušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov,
- nepoškodzuje a neznečisťuje prenajatý byt, príslušenstvo a spoločné priestory,
- neohrozuje bezpečnosť.
II. Každý nájomný byt má nárok na jedno spoplatnené parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo (ďalej len
vozidlo) pred nájomným bytovým domom. Poplatok za užívanie jedného parkovacieho miesta pred nájomným
bytovým domom (ďalej len poplatok) je 2,-€/mesiac s účinnosťou od 01.01.2014. Poplatok uhrádza nájomca
bytového domu, ktorý parkuje motorové vozidlo na parkovisku pred bytovým domom. Poplatok sa uhrádza vždy
mesiac vopred na účet obce Dolný Hričov č. 0261870004/5600, prípadne do pokladne Obecného úradu v Dolnom
Hričove. Na základe uhradenia poplatku za parkovacie miesto obec vydá rezidentskú kartu, ktorú si je nájomca
povinný vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dolnom Hričove a umiestniť na viditeľnom mieste vo svojom motorovom
vozidle. Pre druhé a ďalšie vozidlo sa stanovuje poplatok 5,- €/mesiac. Nájomca nemá nárok na vyčlenenie druhého
a ďalšieho parkovacieho miesta, toto je možné prideliť až po vyčlenení a pridelení parkovacích miest ostatným
nájomcom a za písomného súhlasu tých nájomcov, ktorí nevlastnia vozidlo.

MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL DETI
V predvečer sviatku svätého Mikuláša sa našou
obcou ozýval cvengot podkov konského záprahu,
ktorý doviezol Mikuláša s pomocníkmi - anjelom
a čertom - za všetkými poslušnými deťmi do 12
rokov. Najskôr zasvietil o 16,00 hodine vianočný
stromček v Pekline. Odovzdal darčeky a potom
navštívil deti v Dolnom Hričove. Za tónov
vianočných melódií rozdal darčeky viac ako 230
deťom.

Zabíjačkové slávnosti
V sobotu, 14. decembra 2013, na piatom ročníku najchutnejšej zimnej udalosti, bola pravá atmosféra dedinskej
zabíjačky. Návštevníci podujatia si pochutili na kapustnici, smaženom či jaterničkách, otcovskej slanine, klobásach a
ďalších špecialitách. Všetky dobroty pripravili skúsení majstri kuchári. V chladnom zimnom počasí zahrial všetkých
preslávený nápoj starých otcov - hriatô, chutný punč, varené vínečko či tradičný Rizbecher. Veselo bolo aj vďaka
tombole so vzácnymi cenami, živým prasiatkom, vlečkou hnoja či syrovými tortami. Mnohých potešili detské
umelecké diela, školský vianočný trh a príjemná hudba a tanec v podaní folklórneho súboru Rovňan. Výťažok akcie
podporí dobrý úmysel.

8

Dolnohričovské ZVESTI
*** Z DIANIA V NAŠEJ OBCI ***
(od posledného vydania novín)
20. výročie posvätenia Kaplnky v Pekline – 14. apríl 2013

Peklina, miestna časť obce Dolný Hričov, si v tomto roku
pripomenula okrúhle, dvadsiate výročie posvätenia kaplnky
zasvätenej Povýšeniu Svätého Kríža. Napriek tomu, že tu žije
menej ako dvesto obyvateľov, myšlienka postaviť Boží chrám
bola pre nich výzvou, ktorá začala nadobúdať reálne kontúry
v roku 1992, kedy začali stavebné práce v tesnej blízkosti
existujúcej zvonice. Stavba bola dielom rúk všetkých občanov.
Chlapi po práci odchádzali na „stavenisko“, ženy pomáhali
v rámci svojich možností. A to všetko pod vedením poslancov
Jána Deckého, Rudolfa Ďuriníka, Adama Šimáka, Jozefa
Rašovca, Emílie Hrabovskej, vtedajšieho starostu obce Mgr.
Viliama Hofericu, ako i kňaza farnosti vdp. Štefana Račeka.
Dielo snaživých a odhodlaných ľudí sa zavŕšilo 11. apríla 1993, kedy kaplnku slávnostne, za prítomnosti veriacich
a hostí, vysvätil pomocný biskup nitriansky, dnešný ordinár slovenského vojenského rímskokatolíckeho ordinariátu monsiňor František Rábek. Od tohto okamihu sa kaplnka stala miestom pravidelných bohoslužieb, stretávania
veriacich pri spoločných modlitbách či individuálnych chvíľach zamyslenia sa. Po dvadsiatich rokoch, 14. apríla
2013, sa opäť slávnostne rozozvučal zvon, aby pripomenul deň, keď sa sen stal skutočnosťou a aby pozval všetkých
na slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval vdp. p. farár Mgr. Peter Králik za asistencie p. farára Mgr. Miroslava
Sobčáka. Prítomných privítal starosta obce Ing. Vladimír Sadloň, ktorý v úvodnom príhovore spomenul všetkých,
ktorí sa pričinili o výstavbu, udržiavanie kaplnky a jej okolia, ktorí zabezpečovali dôstojnosť tohto miesta
a pomáhali pri samotných bohoslužbách. Nezabudol ani na kňazov, ktorí sa starali o duchovný rast – p. farár Štefan
Raček, Mons. ThDr. Viktor Rašovec, Mgr. Peter Kuljaček, Mgr.
Peter Králik, Mgr. Martin Lisík, ICLic. Stanislav Duník, Mgr. Karol
Dobiaš, Mgr. Marek Rybanský, Mgr. Miroslav Sobčák, Milan
Bričkovský. Zo slávnostnej bohoslužby si všetci odniesli okrem
hlbokého duchovného zážitku i malú pamiatku v podobe obrázka
pripomínajúceho túto výnimočnú udalosť.
Blíži sa koniec roka a pri tejto príležitosti by sme sa chceli
poďakovať všetkým tým, ktorí si nájdu čas a svojou prácou
prispievajú k dôstojnému priebehu bohoslužieb a k udržiavaniu
kaplnky počas celého roka. Ďakujeme.

Deň matiek – 11. máj 2013
Druhý májový víkend už tradične patril mamám, starým a prastarým
mamám, babkám i všetkým ženám. Oslavy Dňa Matiek začali
v Pekline. Po úvodnom príhovore starostu obce vystúpili deti
s programom plným piesní, básní a tanca. Opäť nechýbala
premiérová humorná scénka z vlastnej réžie mladých pod názvom
„Slnko, seno, Peklina“, čím potvrdili svoju povesť kreatívnych
a nápaditých talentov. Treba dodať, že deti a mladí v Pekline
pripravili celý program sami, vo svojom voľnom čase. Popoludnie
venované mamám pokračovalo kultúrnym programom v Dolnom
Hričove. Žiaci materskej a základnej školy pod vedením pedagógov
zvolili za hlavnú tému programu návrat k ľudovej kultúre a koreňom
predkov, čo určite ocenila nielen staršia generácia, ale aj mladšie
ročníky. Škôlkari zakrepčili na ľudovú nôtu, pripomenuli jarné hry
prastarých rodičov na lúke, a básňami privolali slnko. V rovnakom
duchu pokračovali aj žiaci – ľudové tance, piesne, kytica básní, hra na
keyboarde v doprovodnom speve chlapcov. V druhej časti vystriedali
ľudové umenie moderné choreografie starších žiačok a malé šikovné
mažoretky. Všetci účinkujúci boli odmenení potleskom a sladkosťou. Na
záver bol pripravený pre každú mamu sladký darček ako symbol
poďakovania a vyjadrenie úcty.
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Letecký deň – 22. jún 2013

V tomto roku oslávila Žilinská univerzita 60. výročie svojho založenia. Pri
tejto príležitosti
usporiadala v spolupráci so vzdušnými silami
Ozbrojených síl SR a ďalšími leteckými prevádzkovateľmi „Letecký
deň“. Podujatie bolo zároveň venované aj 110. výročiu prvého vzletu
lietadla bratov Wrightovcov. Piloti zo Slovenska, Čiech, Talianska,
Švajčiarska a Rakúska predviedli divákom športové, výcvikové,
akrobatické, dopravné a špeciálne lietadlá a vrtuľníky. Diváci mohli vidieť
okrem výcvikových lietadiel Žilinskej univerzity i akrobatické zostavy
lietadiel Extra 300, Pitts
Special, ba i tradičnú
plachtársku skupinu Očovskí bačovia na vetroňoch L 23, malé
dopravné lietadlo Cessna, lietadlá L-410 Turbolet, vládny špeciál a
stíhačky MIG 29. Z rady vrtuľníkov sa predstavili Mi-171 a Augusta
A109K2. Svoje schopnosti ukázala aj Armáda SR, nechýbali
zoskoky vojenských a športových parašutistov. Organizátori
nezabudli ani na priaznivcov histórie, ktorí si mohli nielen pozrieť
historické lietadlá, ale zažili i rekonštrukcie leteckých bojov druhej
svetovej vojny. Deti si vyskúšali kokpit vystavených lietadiel a spolu
s rodičmi mali možnosť absolvovať vyhliadkový let vrtuľníkom.

IX. ročník Hričovské pastorále – 17. august 2013
Myšlienka oživenia tradície ovčiarstva a folklóru v našom
kraji prostredníctvom kultúrneho podujatia už po deviatykrát
prilákala v horúcu augustovú sobotu do našej obce množstvo
nadšencov. Každým ročníkom sa zvyšuje jeho kvalita, o čom
svedčí vysoký záujem širokej verejnosti. No je to zároveň
veľká výzva pre organizátorov, ktorí popri tradičnom lákadle
– súťaži v strihaní oviec, pripravili novú – furmanskú súťaž
konských záprahov. Na športovom areáli si zmerali sily 18
strihači zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, rukami
ktorých prešlo viac ako sto oviec. Ako najlepší skončil
Krystyán Jarosz (PL) s časom 6 min. 20 s., na druhom mieste
skončil Peter Kučera (Valaská) s časom 6 min. 42 s. a na
treťom mieste Ján Hankovský (Zlatné) s časom 7 min. 17 s.,
ktorému bolo zároveň udelené ocenenie víťaza nad 50 rokov - „strihač veterán“. Kým sa súťažiaci prestrihávali
k víťazstvu, v areáli pri základnej škole sa potili furmani a ich kone v troch disciplínach – slalome s vozom, slalome
s drevom a v ťahaní traktora. Ani horúčava neubrala na ich sile a energii vybojovať čo najlepšie miesto. Nakoniec si
docválali po víťazstvo títo súťažiaci: slalom s vozom –
1. Patrik Játy s koňom Litvorom, 2. Lukáš Kubica (PL)
s koňom Strakáčom, 3. Ján Dobroň s koňom Gaštanom.
Slalom s drevom – 1. Miroslav Šuhaj s koňom
Judurfom, 2. Patrik Játy s koňom Litvorom, 3. Vladimír
Červenec s koňom Bubom. Ťahanie traktora – 1. Lukáš
Kubica (PL) s koňom Fuksom, 2. Peter Kubica
s koňom Mišom, 3. Ondrej Srník s koňom Eluxom.
Deviaty ročník nezostal bez spevu a tanca už tradičných folklórnych súborov, ktoré hodnotne doplnilo
vystúpenie skupiny Oprášené krpce a Gajdovači
z Hrčavského Trojmedzia. A aby toho nebolo málo,
večer spestril všetkým ženám imitátor Karla Gotta –
Marián Mariak, ktorého vystriedala diskotéka DJ Big
Čukyho a Yogiho.
Počas celého dňa boli pre
návštevníkov pripravené sprievodné podujatia – ukážka výroby syrov, súťaž o najchutnejší ovčí výrobok (víťazom
sa stala Farma Praznov s údeným ovčím syrom, druhé miesto obsadilo PD Predmier – Farma Súľov s čerstvým
ovčím syrom a na treťom mieste skončilo Agrofin PD Dolný Hričov – Koliba Paština Závada s údeným ovčím
syrom), ochutnávky, chutné halušky, vyhliadkové lety vrtuľníkom, tradičné remeslá s možnosťou vyskúšať si svoju
zručnosť, súťaže pre deti, nafukovacie atrakcie,
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kolotoče. Organizátori majú za sebou úspešný deviaty ročník a už teraz sa tešíme na jubilejný desiaty, ktorý opäť
prinesie novinky.
Poďakovanie za úspešný priebeh podujatia patrí celému štábu dobrovoľníkov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili do organizácie akcie, ako i všetkým sponzorom:
Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko Žilina, T+T, a.s. Žilina, MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s.
Žilina, COOP Jednota, FOSSIL ENERGY, FORNIX RECYKLING, s.r.o., POLAK, s.r.o., AUTODOPRAVA Miloš
Hlucháň, IPECON, s.r.o., VÁHOSTAV – SK - PREFA, s.r.o. Horný Hričov, AGROFIN PD Dolný Hričov,
KOLIBA Paština Závada, TOI TOI & DIXI, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina,
GRYF reklamné štúdio, Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov, PS Veliká Dolný Hričov, Immorent Gamma,
Pohostinstvo Vrtuľa – Ľuboš Dobroň, Lesotrans, Ing. Marián Chamaj s rodinou, Ing. Pavol Panák s rodinou, Ing.
Vladimír Sadloň s rodinou, Ing. Pavol Majerík, Eleonóra Křížová Ďurajková - EKOFIN, Kvetinárstvo Hanka
Hôrečná, Záhradníctvo Ing. Jozef Slocík, JUDr. Anton Školek, Elektro UNI Bytča – Ing. Ľubomír Raší, Martel
Slovakia, s.r.o., HELICO s.r.o. Dolný Hričov, Ing. František Vančo, Tomáš Hudec, ALCOTECH s.r.o.,
NITRABUS, KEIS MÉDIA, Techteam, Q-99 SOUND & LIGHT, mediálni partneri: Žilinský večerník, MY Žilinské
noviny, Rádio Sever, Janko Hraško.sk.

Svätohubertské slávnosti – 7. september 2013
Členovia poľovníckej
spoločnosti Veliká pripravili v prvú septembrovú sobotu štvrtý
ročník podujatia venovaného poľovníctvu,
ochrane prírody a zvieratám. Svätohubertské
slávnosti začali slávnostnou svätou omšou,
ktorú celebroval vdp.
Miloš Gabala. Po príhovoroch predviedli študenti Strednej odbornej
školy lesníckej v Banskej Štiavnici sokoliarske umenie. Ukážky práce
s dravcami boli sprevádzané odborným výkladom, deti mali možnosť
podržať si na špeciálnej rukavici sovu či krkavca. Dravcov
vystriedala prednáška o vábení zveri spojená s praktickými ukážkami.
Kynológ spoločnosti spolu so svojím hosťom priblížili činnosť
a význam poľovných psov pri poľovačkách a dohľadávkach zveri. Po
dražbe jeleňa nasledovalo vystúpenie dychovej hudby z Predmiera.
Okrem hlavného programu boli pre návštevníkov pripravené
sprievodné podujatia – súťaž v hode flintou do žita, v streľbe zo
vzduchovky, luku a kuše, výstava poľovníckych trofejí, premietanie
filmov s poľovníckou tematikou, a nechýbalo ani občerstvenie v podobe jelenieho guláša či steakov. Celé podujatie
sa nieslo v príjemnej atmosfére a už teraz sa tešíme na piaty ročník.

Uvítanie občiankov do života – 27. november 2013
Opäť po roku sa uskutočnilo na obecnom úrade uvítanie občiankov do života. Rovnako ako minulý rok pribudlo do
obce 21 detí, z toho 7 chlapcov a 14 dievčat. Žiaci materskej a základnej školy si pre nich pripravili pásmo básní
a piesní, ale i krátku scénku zo života rodiny. Po kultúrnom programe im odovzdal zástupca starostu Ing. Marián
Chamaj darček v podobe finančného daru vo výške 40,- € a kvet. Všetky deti medzi nami srdečne vítame. ☺

Dolnohričovské ZVESTI

11
... VIANOČNÉ ZAMYSLENIE

Máme pred sebou opäť vianočné sviatky. Možno
budeme podobne ako každý rok prežívať rôzne starosti
spojené s prípravou na Vianoce. Stoja tieto starosti za
to, čo nakoniec skutočne prežívame počas vianočných
dní?
Ak nás Vianoce aspoň trochu nezmenia v našom
myslení a konaní, tak všetka tá príprava sa trochu míňa
účinku. Vianoce by nás mali aspoň o kúsok posunúť
bližšie k ľuďom, či už k tým, s ktorými žijeme pod
jednou strechou, alebo ktorých stretáme v našej obci.
Pred 2000 rokmi, keď vstúpil Ježiš do tohto sveta,
nikto ho nepoznal. Aké smutné! Mnohými bol
očakávaný, ale málo ľudí ho skutočne spoznalo a
pochopilo. Pripomína to dnešné Vianoce. Mnohými
ľuďmi sú tieto sviatky očakávané, ale nie všetci
spoznajú čo je podstatou Vianoc a pochopia, že
Vianoce nie sú, predovšetkým, o veciach, ktoré
nachádzame pod stromčekom, ale o ľuďoch, s ktorými
žijeme.
Podstatou Vianoc je láska, láska, ktorá otvorila nebo,
aby Boh mohol zostúpiť medzi nás ľudí, láska, ktorá
má otvárať naše srdcia, aby sme dokázali zostúpiť zo
svojho egoizmu do spoločenstva ľudí. Táto láska je
niekedy bolestivá, niekedy náročná, niekedy
neopätovaná. To by nás však nemalo odrádzať od toho,
aby sme láskou napĺňali nielen vianočné sviatky, ale čo najviac tých obyčajných dní, ktoré prežívame.
Božia láska sa darovaním svojho Syna dotkla človeka. A skrze nás by sa mala dotýkať ďalších ľudí.
Platí jedno pravidlo: Najprv musíš lásku zakúsiť, prijať, nechať sa milovať a uzdraviť, aby si aj ty mohol
lásku opätovať a milovať. Boha i človeka. Boh nás miluje, zadarmo a štedro. A táto jeho láska nás
zachraňuje. Boh nás miluje vo svojom Synovi.
Hovorí sa, že radovať sa vie najlepšie ten, kto robí radosť iným. Vianoce sú asi jednou z najlepších
príležitostí vyskúšať, či to naozaj platí. Skúsme robiť radosť nielen svojim najbližším, ale poobzerajme sa
ďalej okolo seba. Určite nájdeme niekoho, komu môžeme urobiť radosť. Ak takto pochopíme vianočné
sviatky, pochopili sme život a radosť vstúpi do nášho srdca.
Prajem vám, nech dobroprajnosť, štedrosť, nezačnú miznúť z našich životov potom ako skončia
vianočné sviatky. Veď milí, dobrí a priateľskí by sme mali byť k sebe stále, a nie iba na sviatky.
Nezostávajme v tom nasledujúcom roku bez Pána Boha! Nenechávajme ho v jasličkách, ale pozvime ho do
našich sŕdc! A hlavne buďme ľudia dobrej vôle, aby sme dokázali prekonať problémy a starosti, ktoré
okolnosti a medziľudské vzťahy prinášajú. Buďme tými, ktorí ukážu, že dobrosrdečnosť, trpezlivosť
a láska tvoria súčasť nielen sviatočných, ale aj všedných dní!

Milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok vám želá
vdp. Miloš Gabala, farský administrátor
Sväté omše v Kostole sv. Michala archanjela v Dolnom Hričove počas vianočných sviatkov:
24.12.2013
24,00 h.

25.12.2013
8, 00 h.
10,15 h.

26.12.2013
8,00 h.

29.12.2013
8,00 h.
10,15 h.

31.12.2013
16,00 h.

1.1.2014
8,00 h.
10,15 h.
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OKIENKO DO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA
BÝVALÍ URBÁRNICI OBCE DOLNÝ HRIČOV

Pozemkové spoločenstvá s právnou a bez právnej subjektivity boli vedené podľa zákona č. 181/1995 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách. Dňom 1. mája 2013 nadobudol účinnosť nový zákon o pozemkových
spoločenstvách č. 97/2013 Z. z..
Výťah podľa tohto nového účinného zákona o pozemkových spoločenstvách:
- spoločenstvo musí byť s právnou subjektivitou, naše spoločenstvo je;
- ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na
predaj ostatným spoluvlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia
záujem vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe. Avšak ak vlastníci podielu ho chcú predať alebo darovať
blízkej osobe, napr. deťom, rodičom, súrodencom, manželskému partnerovi, ale aj inému blízkemu, nemusia ho
ponúknuť ostatným podielnikom ani osloviť štatutárny orgán, t.j. výbor (§ 140 Občianskeho zákonníka);
- prevod, t.j. predaj vlastníckeho práva, teda len časti spoločnej nehnuteľnosti, je zakázaný;
- vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom, ktoré spravuje pozemkový fond predkupné
právo prostredníctvom výboru spoločenstva;
- spoločenstvo vedie zoznam vlastníkov a je povinné ho každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému
úradu s aktualizáciou k 31. decembru predchádzajúceho roku;
- výbor je povinný najmenej jeden raz za rok zvolať valné zhromaždenie a pozvať najmenej 30 dní pred
termínom zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond;
- výbor najmenej 25 dní pred termínom zhromaždenia uverejní oznámenie v médiu s celoštátnou
pôsobnosťou a na obvyklom mieste, ktoré musí byť uvedené v stanovách spoločenstva;
- založenie spoločenstva, schvaľovať zmluvu, stanovy a ich zmenu rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou
väčšinou všetkých hlasov spoločenstva, o založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva sa vyhotovuje
notárska zápisnica;
- dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza k znižovaniu majetku spoločenstva alebo je
podozrenie z porušovania platného zákona;
- výbor je povinný zvolať v termíne zhromaždenie, ak o to písomne požiadajú členovia spoločenstva,
ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva. Ak výbor nezvolá navrhnuté zasadnutie, na
návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva ho zvolá príslušný obvodný lesný úrad;
- členovia spoločenstva majú právo nahliadnuť do dokladov ako spoločenstvo hospodári a vyžiadať si kópie
potrebných dokladov;
- členovia spoločenstva sú povinní do dvoch mesiacov nahlásiť všetky zmeny evidovaných skutočností
(napr. trvalý pobyt, výška podielov a i.);
- obvodný lesný úrad, ktorý registruje spoločenstvo a vykonáva nad ním štátny dozor, začne viesť správne
konanie, ak spoločenstvo nezvolí nový výbor a dozornú radu, ak uplynulo ich volebné obdobie alebo sa
neuskutočnilo zasadnutie zhromaždenia, t.j. valné zhromaždenie.
Naše pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou je spoločenstvo
vlastníkov podielov, ktorí sú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti skladajúcej
sa z viacero spoločných pozemkov vedených na listoch vlastníctva
v katastri nehnuteľností. Ak niekto tvrdí, že je vlastníkom spoločnej
nehnuteľnosti alebo má k nej iné právo a toto právo nemôže preukázať
príslušnou listinou, spoločenstvo ho má odkázať na konanie pred súdom.
Do skončenia konania pred súdom ako spoluvlastník nie je členom
spoločenstva. Člen spoločenstva, ktorý nadobudol členstvo
v spoločenstve, je povinný spoločenstvu preukázať uvedenú skutočnosť
právnou listinou a výpisom listu vlastníctva, na ktorom je zapísaný ako
vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti.
Ešte aj dvadsať rokov po založení nášho spoločenstva sa vyskytujú
prípady hlásiace sa k vlastníctvu podielov alebo výšky podielového
vlastníctva, drsno, hrubo argumentujúc a urážajúc, že boli v rokoch 19932003 vedení v písomnej evidencii vtedajším vedením spoločenstva. Toto
však nezodpovedalo právnej listine a vkladu v katastri nehnuteľnosti na
liste vlastníctva v znení podľa platného zákona o pozemkových
spoločenstvách, teda právnej realite a bolo zrejme založené na ilúzii
a želaní vtedajšieho vedenia alebo možno nevedomosti.
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Hospodárime na lesných pozemkoch, kde vykonávame
odbornú činnosť, a to pestovanie lesa, ochranu lesa
a ďalšie činnosti v zabezpečení
funkcie lesa, napr.
vodoochrana, pôdoochrana, klimatické podmienky,
rekreácia a iné. V súčasnosti sa nachádzame v siedmom
roku platného lesného hospodárskeho plánu trvajúceho
desať rokov do roku 2016, ktorý je nástrojom na trvalo
udržateľné hospodárenie v lesoch. V roku 2013 sme
vykonávali pestovateľskú činnosť v umelom zalesňovaní
lesa vo výmere 0,73 ha, z toho prvé zalesnenie 0,65 ha
a opakované vo výmere 0,08 ha, prirodzené zmladenie,
teda nárast vo výmere 0,75 ha. Ochrana kultúr a nárastu
proti zimnému ohryzu zverou sa vykonávala náterom
chemicky CERVAKOL EXTRA a mechanicky naťahovaním sieťoviny vo výmere 7,19 ha. Ochrana proti burine a nežiaducim drevinám sa vykonávala ručne vykášaním
na celej ploche alebo okolo sadeníc podľa stavu okolitého porastu tráv vo výmere 4,57 ha. Prerezávka mladín za
účelom odstránenia nekvalitných, poškodených a chorých drevín, presvetlenia a stability porastu sa vykonala na
ploche 4,03 ha a výrez nežiaducich drevín ako breza a rakyta na ploche 1,91 ha. Ťažba dreva sa vykonávala v druhu
úmyselná a náhodná. Ochranu lesa proti škodlivému podkôrnemu hmyzu sme vykonávali založením lapačov s
feromónovými návnadami v počte sedem lapačov s pravidelnou kontrolou, zničením chyteného hmyzu a výmenou
návnad.
Úmyselná výchovná ako prebierka do 50 rokov vo výmere 3,63 ha v objeme 19,40 m3, úmyselná rubná v objeme
647,34 m3 a náhodná ťažba dreva v objeme 229,65 m3, celkom 896,39 m3, percento náhodnej ťažby dreva je 25,62
%, vyskytujúcej sa hlavne v mladých porastoch do 50 rokov v zastúpení dreviny smrek obyčajný, a to škodlivým
podkôrnym hmyzom v prevahe lykožrút smrekový, lykožrút lesklý a lykožrút severský, a to hlavne v lokalite Rovne,
Baňa a nad Krajčírskou Studňou. Aj v uvedených lokalitách sme založili lapače na preventívne zachytávanie
uvedeného škodlivého podkôrneho hmyzu. Terajšie dlhšie pretrvávajúce horúce a suché jarné a letné počasie však
veľmi napomáha rozširovaniu tohto škodcu okrem iného tým, že sa už vyskytuje tretia generácia. Smrek obyčajný so
svojím plochým, teda tanierovitým koreňovým systémom, potom trpí suchom s následnými dôsledkami na jeho
zdravotný stav a stáva sa ľahko napadnuteľný škodcami. Napadnuté samostatné jedince a v nich vyskytujúci sa
škodlivý hmyz sme likvidovali v rámci samovýroby dreva a sústredený výskyt náhodnou ťažbou s odpredajom.
Nakoľko však ide o drobnú chorú drevnú hmotu v ťažbe a nákladnú na spracovanie, naše spoločenstvo tým
prichádza o značný zisk. Výsledkom je nákladovosť v ťažbovej činnosti a následné zalesňovanie a malý zisk
z predanej drevnej hmoty. V budúcom roku založíme znova viac lapačov, ako aj klasické lapáky zo stromov
v drevine smrek obyčajný na zachytenie škodlivého hmyzu a znova ozdravenie lesov v našom vlastníctve
a obhospodarovaní.
Treba spomenúť i ďalší nepriaznivý stav v našich lesoch, a to je hubárska sezóna a následne s ňou tlak na naše lesy.
Naše lesy sú bohaté na huby, a tým sú vystavené tlaku hubárov. V lokalite Dúbravy dochádza doslova k devastácii
pôdneho krytu a niektorí si pomýlili náš majetok skoro so smetiskom. No pri tejto téme musíme smutne konštatovať,
že aj občania našej obce radi vyvážajú a vynášajú odpad a robia nepovolené skládky nielen mimo lesa, ale ako bolo
zistené i do samotného lesa. Platný zákon o lesoch umožňuje vstup do lesa, v parlamente je však novela zákona
o lesoch, ktorá má riešiť zákaz vstupu na súkromné lesné pozemky. LESU ZDAR !
- Juraj Dobroň, predseda spoločenstva -

Výbor a dozorná rada pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov
želá členom spoločenstva a všetkým občanom našej obce Dolný Hričov prekrásne prežitie Vianoc
a veľa duchovnej a materiálnej hojnosti v novom roku 2014,
ako aj veľa, veľa zdravia a mnoho šťastných prežitých chvíľ.
Nech duch pokoja počas Vianoc k nám i našim dušiam zaveje z nášho chotára, lesov, polí
a rieky Váh s našou Sihoťou.
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*** Päťbojár Peter Sládek – dvojnásobný majster sveta aj Európy ***
Prvýkrát sa stal majstrom Európy v roku 2001, kedy ako 43-ročný zvíťazil
v Bordeauxe vo Francúzsku. V roku 2008 získal titul majstra sveta v atletike na 3.
halových majstrovstvách sveta v kategórii M 50 (seniori), ktoré sa konali
v Clermonte vo Francúzsku. V tomto roku opäť potvrdil svoje schopnosti a kvality
- na deviatych halových majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v španielskom
San Sebastiane v marci 2013, sa stal opäť majstrom Európy v kategórii M 55. Na
svojom konte má už 17 medailí. Blahoželáme k prvenstvu a želáme ešte veľa
športových i osobných úspechov.

*** Vansovej Lomnička ***
Únia žien Slovenska a Dom Matice slovenskej v Žiline zorganizovali už 46. okresné kolo súťaže „Vansovej
Lomnička“. Účastníčky sa prezentovali v prednese poézie a prózy slovenských autorov. Do krajského kola postúpila
okrem iných aj naša spoluobčianka, pani Anna Šutáková. Touto cestou jej blahoželáme k úspechu a želáme veľa
zdravia a úspechov v ďalšej činnosti.

*** Náučný chodník ***
Obec Hričovské Podhradie v rámci cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovensko zrealizovala projekt
vybudovania náučného chodníka v okolí Hričovského
hradu, ktorý slávnostne otvorili 31.8.2013 za účasti
predstaviteľov miestnej samosprávy, ako i hostí
z Poľska. Náučný chodník tvorí 20 vyrezávaných
tabúľ o hrade Hričov, faune a flóre tejto lokality.
Chodník tvorí okruh, ktorého súčasťou je aj hrad
Hričov a jaskyne pod hradom. V rámci projektu boli
tiež postavené dva altánky – jeden v centre obce, kde bol vybudovaný oddychový priestor
s ohniskom, studňou a informačnou tabuľou o trase náučného chodníka, druhý altánok sa nachádza pod hradom.

*** Syrové torty zo Závady získavajú ocenenia ***
Slovné spojenie syr a torta možno nerezonuje každému
uchu, a mnohí by ich nespájali do jedného celku, ale kto
raz ochutnal, vie, že krása a výnimočná chuť môžu mať
i takúto netradičnú podobu. Pod šikovnými rukami žien zo
Salaša v Paštinej Závade (PD Agrofin Dolný Hričov) p.
Ľubice Deckej a Kataríny Capandovej mení syr svoju
typickú podobu na umelecké výtvory, ktoré sú známe
nielen v blízkom okolí, ale po celom Slovensku. O ich
kvalitách hovorí aj ocenenie v rámci II. Celoslovenského
syrárskeho jarmoku, ktorý sa uskutočnil 11.5.2013 v areáli Kozí vŕšok v Ivachnovej, kde
Ľubica Decká získala II. miesto v súťaži o najkrajší syrový výrobok.

*** Hričovci ľúbia Tatry ***
Rok 2013 je malým jubilejným rokom pre dolno a horno – hričovských turistov. Už
piaty rok sa spolu stretli, aby poznávali krásy našich veľhôr. V júni zdolali trasu Biela
skala (919 m n.m.) – Sivý vrch (1805 m n.m.) – Brestová (1903 m n.m.) – Salatín (2048
m n.m.) – Roháčske plesá (1562 m n.m.) – Adamcuľa (1577 m n.m.) – Zverovka (1076
m n.m.). V rámci druhého stretnutia v októbri – 5.10.2013 prešli trasu: Tatranské
Matliare (880 m n.m.) – Chata pri Zelenom plese ( 1551 m n.m.) – Jahňací štít (2229,6 m
n.m.) – Chata pri Zelenom plese
(1551 m n.m.) – Kopské sedlo
(1750,2 m n. m.) – Tatranská
Javorina (1018 m n. m.). Na
účastníkov jesenného jubilejného
výstupu čakal darček v podobe
originálnej šiltovky a nechýbala
ani tatranská torta.
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*** Medzinárodné cyklistické podujatie Cena Slovenska ***
V dňoch 30.8. – 1.9.2013 usporiadal Cyklistický spolok Žilina
medzinárodné cyklistické podujatie - Cena Slovenska, na ktorom si
zasúťažili okrem domácich pretekárov a juniorskej slovenskej
reprezentácie aj zahraničné tímy - reprezentácia Chorvátska, RSC
Turbine Erfurt – Nemecko, RV Elxleben – Nemecko, Silesia Team –
Poľsko, Dolny Slask Team – Poľsko, Favorit Brno – Česko, KSI
Csepel – Maďarsko, Bikeexpress SE – Maďarsko, Al Salam – SAE.
Pretekov, na ktorých v minulosti štartoval aj Peter Sagan, sa
zúčastnila v štyroch etapách takmer stovka pretekárov. V sobotu,
31.8.2013, v rámci druhého dňa, absolvovali štyri okruhy na trase Žilina – Hôrky – Dolný Hričov – Strážov – Žilina.
I v tomto úseku si našli svojich fanúšikov z Dolného Hričova, ktorí ich prišli povzbudiť.

*** AUTHOR GARMIN bikemaratón Súľovské skaly ***
Združenie SCK CYKLO TOUR Súľov
v spolupráci s obecnými úradmi pripravilo
22.6.2013 už 15. ročník AUTHOR GARMIN
bikemaratónu Súľovské skaly, ktorého sa
zúčastnilo 780 štartujúcich zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Rakúska a Talianska. Trasa maratónu
prechádzala i miestnou časťou Peklina, smerom
na Rôsoviny. Pre návštevníkov boli pripravené
sprievodné podujatia – zábavné súťaže, jazdenie na koňoch, cyklojazdy zručnosti, vystúpenie kapely Goldies Band
z Bratislavy a svoje umenie predviedol team BIKESHOW.sk. Ďalší, 16. ročník, je pripravený na 21.6.2014.

*** V obci otvorili FITCENTRUM ***
V novo otvorenom FITCENTRE si môžete zacvičiť od pondelka do soboty od 8,00
hod. do 20,00 hod. vo vynovených priestoroch Kultúrneho domu v Dolnom Hričove
(prízemie, vstup z Námestia P. V. Rovnianka). FITCENTRUM ponúka posilňovňu
(vymedzené hodiny s cvičením len pre ženy, poradenstvo a dohľad pri cvičení
zdarma), body forming (aeróbne cvičenie zamerané na formovanie a tvarovanie
postavy), čhi-kung (naberanie životnej
energie, harmonizácia tela, zlepšenie zdravia,
šťastia a výkonu, omladenie organizmu), taichi (pohybová meditácia, ktorá harmonizuje
telo, myseľ i ducha, znižuje stres, zlepšuje
rovnováhu, zlepšuje flexibilitu), jogu (tradičná hatha joga, terapeutická joga,
individuálne hodiny, meditácie, akupresúra dlane, reflexológia nohy…), ako
i doplnkové služby - zostavovanie jedálnych lístkov, masáže (myofasciálna,
celotelová, reflexná, bankovanie, horúce kamene, moxovanie…), nechtový
dizajn, manikúru, pedikúru.
*** Pizza Bar Borina ***
Motel Borina po dlhej dobe opäť sprístupnili verejnosti otvorením pizzerie
a baru. Vo vynovených priestoroch si
môžete s priateľmi posedieť pri pizzi,
minútkach, miešaných nápojoch, káve či
horúcej čokoláde. Počas letných dní je
otvorená
letná
terasa
s detským
ihriskom, trampolínou či bazénom pre
malé deti. Pravidelne usporadúvajú
diskotéky
s vystúpením
známych
slovenských spevákov a hudobných skupín. Prevádzka je vhodná na rodinné,
firemné a súkromné akcie, stužkové či svadby. Taktiež poskytujú ubytovanie. Otvorené je denne 24 hodín.
Pizza&Bar BORINA v Dolnom Hričove Vás pozývajú 26.12.2013 na výbornú
ŠTEFANSKÚ PÁRTY. O skvelú hudbu sa postará DJ Martin Frost.
Frost.
Vstupné 1 €. Tak neváhajte a príďte
príďte sa zabaviť!
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MATERSKÁ ŠKOLA SLNIEČKO

Prázdniny, obdobie slnka, vody, šantenia a oddychu sa
skončili a začal sa ďalší školský rok v našej MŠ
Slniečko. Pani učiteľky sa na všetky deti veľmi tešili
a 2.9.2013 ich s veľkou radosťou prijali. Deti, ktoré
prekročili bránu MŠ po prvýkrát, sa oboznamovali
s prostredím škôlky, s novými hračkami a zoznamovali
sa s novými kamarátmi. Kde – tu sme museli poutierať
aj nejakú slzičku deťom, ktoré ťažšie znášali možno
prvé odlúčenie od mamičky. Ale všetky deti adaptačné
obdobie zvládli veľmi dobre a prispôsobili sa novému
prostrediu, novým pravidlám a vznikli už aj prvé
kamarátske
vzťahy.
Deti
v I.
oddelení
MRAVČEKOVIA sú pod vedením p. učiteliek – Evy
Janičíkovej a Martiny Regiecovej. Deti v II. oddelení VČIELKY sú pod vedením p. zástupkyne Janky
Hanusovej a p. učiteľky Jany Hrtánkovej. Do MŠ
nastúpilo 49 detí, z toho 16 je predškolákov. Hlavným
cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť
optimálnu úroveň v psychomotorickej, poznávacej,
sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti ako základ
pripravenosti na školské prostredie a na život
v spoločnosti. Naším cieľom je, aby sa deti do
materskej školy tešili, aby s chuťou, záujmom a hravou
formou objavovali nové veci, aby tak neustále
napredovali a celostne sa rozvíjali.
Tento školský rok bude v MŠ prebiehať aj krúžková
činnosť. Tanečný krúžok bude viesť p. učiteľka Eva
Janičíková, výtvarný krúžok p. učiteľka Martina
Regiecová a hru na flautu vedie p. učiteľka Jana
Hrtánková. Pre deti sme naplánovali a pripravili rôzne
aktivity, ktoré im pobyt v škôlke spríjemnia. Deti sa
veľmi tešia, ak sa týchto aktivít môžu zúčastniť a ešte
väčšmi, ak prídu aj ich rodičia a môžu im ukázať, akí sú
šikovní a usilovní.

Október sa niesol v znamení úcty k starším
spoluobčanom. Pri tejto príležitosti pani učiteľky
s deťmi pripravili program na kultúrno – spoločenské
podujatie, ktoré zorganizoval obecný úrad. Babičky
a dedkovia si mohli vypočuť pesničky aj básničky,
ktorými ich deti potešili a vyčarili im úprimný úsmev
na tvári. V októbri materská škola zorganizovala ešte
jednu, veľmi vydarenú akciu, pri príležitosti Svetového
dňa výživy, na ktorú sme pozvali aj rodičov. Keďže
jeseň nám ponúka množstvo ovocia a zeleniny, ktorú
treba pozbierať a spracovať, rozhodli sme sa, že aj naši
škôlkari si hravo – zdravo s ovocím a zeleninkou
poradia. Spolu s rodičmi a pani učiteľkami deti
vytvárali prekrásne postavičky z prírodného materiálu –
ježkovia, gaštankovia sa už o chvíľu na nás usmievali.
Prinesené menšie i väčšie tekvice sa vďaka šikovným
rukám menili na svetlonosov, ježkov, panáčikov....
Fantázia a tvorivosť detí a rodičov bola úchvatná. Popri
práci sme ochutnávali všakovaké dobroty z jesennej
úrody, ktoré priniesli šikovné mamičky. Potom sme si
zaspievali známe i nové jesenné piesne, ktoré sa deti už
stihli naučiť. Ale to nebolo všetko. Tento deň sme si
spestrili pravou opekačkou. Oteckovia pripravili
táborák, paličky na špekáčiky a deti sa s radosťou
pustili do opekania. O malú chvíľu sme si pochutnávali
na dobre prepečených špekáčikoch a chlebíku. Všetci
sme sa dobre zabavili, zažili kopec zábavy v tento
neobyčajný deň.
S pani Jeseňou sa lúčime každý rok. Aj teraz sme ju
spevom a smiechom vyprevadili z našej dediny počas
lampiónového sprievodu, poďakovali sme jej za bohatú
úrodu, za krásy, ktorými nás obdarila. Deti už
netrpezlivo čakajú, kedy nastúpi na trón pani Zima
a prinesie nám najkrajšie sviatky zimy – Mikuláša
a Vianoce.
- kolektív učiteliek MŠ -

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ODŠTARTOVALA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK PLNÝ AKTIVÍT
Na úvod...
Posledných päť rokov sme sa, rovnako ako všetky školy
na Slovensku, borili s tvorbou školského vzdelávacieho
programu. Premýšľali sme, ako čo najlepšie využiť
voliteľné hodiny tak, aby sme podporili tie vzdelávacie
oblasti a témy, ktoré naši žiaci najviac potrebujú.
Snažili sme sa uchopiť prierezové témy a začleniť ich

do programu tak, aby neostali len na papieri, ale aby
sme ich obsah čo najprijateľnejším spôsobom odovzdali
deťom. Bolo to obdobie skúšania nových
organizačných
foriem
vyučovania,
zavádzania
inovatívnych metód učenia a učenia sa žiakov. Naším
cieľom bolo a je vytvoriť inšpiratívne a atraktívne
školské prostredie, v ktorom bude vládnuť duch pria-
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teľstva, vzájomný rešpekt a úcta tak medzi žiakmi
a učiteľmi, ako aj medzi žiakmi navzájom. K tomu
všetkému je, samozrejme, potrebná aj dobrá komunikácia s rodičmi. Tí sú v procese výchovy
a vzdelávania
našich
žiakov
najdôležitejšími
a nenahraditeľnými spolupracovníkmi školy. Záujmom
o dianie v škole, ktorý rodič každodenne prejaví
úprimným rozhovorom so svojím dieťaťom, dáva váhu
vzdelaniu, zvyšuje motiváciu k plneniu si školských
povinností, vytvára priestor na zdôverenie sa aj
s takými problémami, ktoré dieťa učiteľovi v škole
nepovie. Chceli by sme pozvať všetkých rodičov, aby
prichádzali do školy, nielen na rodičovské združenia,
konzultácie s triednymi učiteľkami a s vyučujúcimi
jednotlivých predmetov, ale aj na kultúrne podujatia,
ktoré pripravujeme pri rôznych príležitostiach a tiež na
Dni otvorených dverí, ktoré sa konajú už tradične v
mesiacoch november a apríl, kedy sa môžu pozrieť, ako
prebieha vyučovanie v jednotlivých triedach.
Zo života školy...
EXKURZIE
Dňa 17. 10. 2013 sa žiaci 7. ročníka pod vedením p. uč.
Barčíkovej zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do
Topoľčianok a Nitry. Exkurziu sme organizovali
v spolupráci so ZŠ Divina. Úvod patril návšteve zámku
v Topoľčiankach, v ktorom sme si mohli pozrieť
unikátne zbierky kníh, porcelánu, pôvodný nábytok,
ale aj vzácne drevené parkety a fresky. Nevšednou
krásou a útulnosťou nás prekvapila zámocká kaplnka,
v ktorej sa ešte príležitostne slúžia omše a obrady.
Druhou zastávkou bola historická Nitra. Tam nás čakala
pútavá prehliadka hradu s odborným výkladom, v rámci
ktorej sme navštívili Kazematy, kde stále prebieha
archeologický výskum. Diecézne múzeum priamo na
hrade nám ponúklo v prvej časti múzea expozíciu
faksimilií písomných dokumentov k počiatkom
kresťanstva a prvého štátu na našom území a v druhej
časti výstavu liturgických predmetov z čias neskorej
gotiky, renesancie, baroka i z dôb pomerne nedávnych.
Z hradu sa celá naša skupina presunula cez centrum
historickej Nitry až k modernej budove obchodného
centra Mlyny. Exkurzia nás obohatila o ďalšie
skúsenosti, poznanie a vďaka spolupráci so ZŠ Divina
sme získali i nové priateľstvá.
Dňa 16.10.2013 sa naši piataci a šiestaci pod vedením
p.uč. Krškovej a Barčíkovej zúčastnili literárno historickej exkurzie na Liptov. Navštívili sme Múzeum
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, v budove múzea
sme si prezreli aj expozíciu stredovekej mučiarne,
exponáty v nej pochádzajú z filmu Jánošík a nakoniec
sme venovali čas i samotnej prehliadke historického
centra mesta. Kvôli zlému počasiu sa musela zrušiť
prehliadka jedinečného keltského osídlenia na
Havránku. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Galérii
Ľudovíta Fullu v Ružomberku.
ŠKOLSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
V apríli 2013 sme pripravili pre našich žiakov druhý
ročník ŠOH. Žiaci 4.-9. ročníka sa počas športového
týždňa zúčastnili turnaja vo vybíjanej, školského kola
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v ľahkej atletike a Jarného behu mládeže. Žiaci
súťažili v dvoch kategóriách - starší a mladší žiaci.
Jarný beh mládeže sa uskutočnil 22.4. 2013. V tento
deň sme si na ihrisku pripomenuli aj DEŇ ZEME.
Medzi najúspešnejších športovcov našej školy patria
žiaci 7. a 9. ročníka. Žiaci: D. Laščiak, D. Paprčiak, T.
Trizuliak, F. Bielik, M. Káčer, B. Mičech, R. Sládeček
získali
viaceré
ocenenia
v kolektívnych
aj
individuálnych disciplínach.
HRIČOVSKÁ IZBICA
Žiaci 6. a 7. ročníka v apríli 2013 navštívili Hričovskú
izbicu, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o histórii
obce. Cieľom exkurzie bolo vytvárať u žiakov
predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku
krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva,
ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť bola zameraná
na to, aby žiaci poznali históriu a kultúru vlastnej
obce. V izbici sa nachádza množstvo regionálnych
ukážok z bežného života obyvateľov Dolného Hričova:
krosná, cepy, staré nádoby, kolovrátok, detské kočíky ...
Žiakov zaujali aj staré fotografie učiteľského zboru,
nástenná maľba Pavla Midulu, na ktorej je zobrazená
historická podoba tejto budovy.
KONCERT CHRÁMOVEJ HUDBY
V septembri 2013 sa naši žiaci zúčastnili výchovného
koncertu chrámovej hudby v podaní členov
Slovenskej
filharmónie
z Bratislavy.
V rímskokatolíckom kostole zazneli skladby od počiatku
Veľkomoravského obdobia, kde hudbu tvoril starosloviensky bohoslužobný spev a cirkevná hudba
byzantského charakteru. Taktiež diela veľmajstrov
Händla, Mozarta, Schuberta a iných. Počas koncertu
boli poslucháči pútavým sprievodným slovom oboznámení so stručnými dejinami duchovnej hudby.
ŠPORTOM KU ZDRAVIU
Posledný septembrový týždeň 2013 sa uskutočnili na
našej škole športové aktivity. Žiaci 7. a 8. ročníka si
spolu s ich poľskými rovesníkmi zmerali sily na
prekážkovej dráhe, v skákaní cez švihadlo, šprintérskej
pyramíde, v hádzaní na kôš a v iných športových
disciplínach, ktoré si pre všetkých pripravili žiaci 7.
ročníka. Športové dopoludnie spestrilo vystúpenie
tanečnej skupiny a Rope skipping. V telocvični vládla
príjemná športová atmosféra a radosť z pohybu.
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DNI NÁDEJE
Nadácia Lúč v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského
samosprávneho
kraja
tento
rok
zorganizovala 19. ročník celoslovenského festivalu
Dní nádeje. Je to najväčšie podujatie na území
Slovenska venované sociálnopatologickým javom
v spoločnosti. Popri športových akciách prebehli aj
súťaže v literárnej a výtvarnej tvorbe. Okrem toho
nechýbali ani besedy s odborníkmi a zaujímavými
hosťami, ktoré sa tradične konali v Krajskej knižnici v
Žiline. Program vyvrcholil Oskarom nádeje, na ktorom
boli slávnostne vyhlásení a ocenení najlepší športovci,
literáti a výtvarníci, medzi ktorých sa zaradili aj naši
žiaci. Prvé miesto vo výtvarnej súťaži získali žiačky 7.
ročníka Simona Chamajová a Kvetoslava Družkovská.
Potešilo nás aj čestné uznanie žiačky 7. ročníka Patrície
Milcovej, ktorá nás reprezentovala v literárnej časti
súťaže.
PROJEKT „LITERÁRNE ČAJOVNE“
V uplynulom školskom roku sme vďaka Nadačnému
fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý podporil náš
projekt Literárna čajovňa sumou 992,53€, mohli
vybudovať školskú čitáreň, nakúpiť nové knihy
a uskutočniť viacero zaujímavých aktivít. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu sme týmto významným postavám našich dejín venovali jednu z literárnych čajovní a kvíz
o Veľkej Morave. Ďalšie čajovne boli zamerané na
spoznávanie života starých Slovanov, prezentovanie
vlastnej tvorby našich žiakov, ale svoj priestor si našla
aj problematika šikanovania. Veľmi nás potešila pani
Zuzana Kuglerová, autorka kníh s tematikou histórie
Žiliny a jej okolia. Tá prijala naše pozvanie a tak sme
sme prežili jedno krásne popoludnie spoznávaním
histórie nášho regiónu.
VIANOČNÁ POHĽADNICA
Počas uplynulého školského roka sa žiaci 2. stupňa
venovali na hodinách informatiky výrobe vianočných
pohľadníc. Pohľadnice boli vytvárané vo vybraných
grafických editoroch, pri ktorých museli žiaci použiť
svoje získané znalosti práce s počítačom. Kreativite
a originalite sa medze nekládli a najkrajšie pohľadnice
boli vytlačené. Žiaci, pedagógovia i verejnosť mala
možnosť si vytlačené pohľadnice zakúpiť a poslať
svojim blízkym. Vybraté pohľadnice boli taktiež
ocenené. Prvé miesto získala Nina Pinčíková, 2.miesto
si zaslúžil Roman Dobroň a Alexandra Trnovcová
a tretie miesto vyhrala Natália Hvizdáková. V tomto
školskom roku sa uskutoční už 3. ročník výroby
vianočných pohľadníc. Už teraz sa tešíme na originálne
a tvorivé pohľadnice našich žiakov.
VALENTÍNSKA POŠTA
Február – mesiac, v ktorom oslavujeme sviatok zaľúbených. A tento sviatok – Valentín sme sa rozhodli
tentokrát osláviť aj v našej škole. Žiaci mali možnosť
počas jedného týždňa vhadzovať do pripravenej valentínskej škatule odkazy svojim kamarátom, spolužiakom, dokonca i učiteľkám. Na sviatok sv. Valentína
boli valentínske odkazy rozdané valentínskymi poštár-
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kami žiakom v jednotlivých ročníkoch i učiteľkám,
ktoré sa pozdravom veľmi potešili.

MULTIKULTÚRNY NOVEMBER
„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“ – týmto
výrokom sa riadi väčšina z nás. Učiteľky anglického
jazyka sa preto rozhodli venovať mesiac november
aktivitám zameraným na lepšie spoznanie a priblíženie
sa anglicky hovoriacim krajinám. Multikultúrny mesiac
sa začal aktivitou nazvanou Afternoon with William
Shakespeare
(Popoludnie
s
Williamom
Shakespearom). Žiaci mali možnosť si v popoludňajších hodinách v počítačovej učebni pozrieť nádherné
moderné spracovanie filmu Rómeo a Júlia v hlavnej
úlohe so skvelým hercom Leonardom Di Capriom.
V ďalšom týždni sa žiaci na hodinách telesnej výchovy
venovali hraniu anglickej športovej hry Netball. Na
konci týždňa sa uskutočnil medzi žiakmi jednotlivých
ročníkov športový turnaj. Na výhercov čakala, samozrejme, sladká odmena. Ďalšou aktivitou bolo riešenie záhad Sherlocka Holmesa. Žiaci pracovali na
úlohách, po vypracovaní ktorých vyriešili určitú záhadu. Z každej triedy si žiaci vybrali svojich zástupcov,
ktorí na zadaných úlohách pracovali počas prestávok.
K dispozícii mali anglicko-slovenské prekladové slovníky. Žiaci mali k dispozícii aj počítače, pomocou
ktorých si mohli nájsť riešenia niektorých úloh. Mnohí
žiaci využívali aj elektronické prekladové slovníky.
Počas riešenia úloh boli žiakom k dispozícii vyučujúce
anglického jazyka, ktoré im pomáhali pri prekladaní
a riešení úloh. Po vyriešení všetkých úloh žiaci vyriešenú záhadu odovzdali pani učiteľkám, ktoré im skontrolovali správnosť vyriešených úloh.
Žiaci sa v rámci multikultúrneho mesiaca nevyhli ani
kvízu s názvom WHAT DO YOU KNOW ABOUT
ENGLISH SPEAKING COUNTRIES ? (Čo vieš
o anglicky hovoriacich krajinách?) Kvíz obsahoval
rôzne úlohy súvisiace s anglicky hovoriacimi krajinami.
Žiaci museli odpovedať na otázky z oblasti anglického
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jazyka, geografie, matematiky, hudobnej výchovy.
Využívali pri tom svoje vedomosti doplnené poznatkami
získanými
z internetu.
Žiaci
pracovali
v trojčlenných skupinách.

Ďalšou vydarenou akciou bol English Market
(Anglický trh/obchod), kde si žiaci mohli zakúpiť
typické anglické jedlá. Pani učiteľky zaobstarali všetky
potrebné suroviny a pripravili chutné hamburgery, o
ktoré bol veľký záujem. Žiakom i učiteľom boli okrem
iného ponúkané aj typické americké pochúťky –
muffiny, popcorn, cookies, čaj s mliekom a iné.
Poslednými aktivitami v rámci multikultúrneho
novembra boli KINGDOM DAY (Kráľovský deň)
a OUR THEATRE (Naše divadlo). Počas kráľovského dňa si každá trieda zvolila svojich kráľovských
zástupcov (kráľovná Alžbeta, princ Charles s Camilou,
princ Harry, princ William s Kate), ktorí počas tohto
dňa vo svojej triede kraľovali. V rámci divadla sa žiaci
predstavili so svojím vlastným spracovaním divadelnej
hry Rómeo a Júlia. Žiaci vo svojich divadelných hrách
museli hovoriť, samozrejme, viac-menej po anglicky. A
veru, bolo sa na čo pozerať.
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záujmových krúžkoch, napr. Veselá angličtina,
Pingpongový krúžok, Športovo a tvorivo, Objavovanie,
Futbalová prípravka, Hravá angličtina, Hasičský
krúžok, TARA... V ŠKD sa takisto deti zapájajú do
rôznych činností.

Od začiatku školského roku sme si načreli do
kultúrneho i športového súdka. Zúčastnili sme sa
výchovného koncertu v Kostole sv. Michala, kde sme si
vypočuli ukážky chrámovej hudby a zaoberali sme sa
témami Veľkej Moravy- Cyrilom a Metodom. Potom
nás čakalo nádherné divadelné predstavenie na Festivale bábkového divadla v Žiline- Záriečí.
Krásne športové dopoludnie sme si užili na cvičení
v prírode na ihrisku v Podhradí, kde sme si zmerali
svoje sily vo viacerých disciplínach pod heslom:
„V zdravom tele zdravý duch a fair play“, utužili kolektívneho ducha a venovali sme sa i dopravnej výchove.
K Svetovému dňu zvierat sme ako každoročne
zorganizovali Burzu hračiek. Vyzbierali sme peknú
sumu, ktorú sme venovali výcvikovému a záchranárskemu stredisku K-9. Ich členovia medzi nás osobne zavítali a predviedli nám prácu so záchranárskymi
psami.
ŠARKANIÁDA
Za krásneho slnečného jesenného počasia a priaznivého vetra sme si púšťali vlastnoručne vyrobených
šarkanov.

Na záver možno skonštatovať, že celý mesiac venovaný
lepšiemu spoznaniu a priblíženiu sa anglicky
hovoriacim krajinám mal úspech. Žiaci sa do aktivít
veľmi radi zapájali, naučili sa veľa nového a dúfame, že
podobné aktivity si zopakujeme i tento školský rok.
/pedagogický kolektív ZŠ 5. – 8. ročník/
1.stupeň
Školský rok 2013/2014 sme začali
s počtom detí 88, máme dve prvácke triedy a fungujú
dve oddelenia ŠKD. Začali sme činnosť vo viacerých

No a na čo sa tešíme?
Na návštevu Krajskej knižnice v Žiline, kde prvákov
a druhákov budú pasovať za Čestných čitateľov.
Bezpochyby na súťažno - zábavný kvíz Miss bábika,
Český týždeň, dopravný kvíz - Cesta do školy, Deň
otvorených dverí, Vianočnú besiedku, súťaže recitátorov Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a Shakespeare’s Day. S radosťou medzi nami privítame predškolákov z MŠ v Dolnom Hričove i Hričovskom Podhradí, zaspievame si na súťaži Zlatý Slávik a po zimných radovánkach v snehu sa prehupneme do druhej
polovice šk. roka. Ani sa nenazdáme, ako ten čas rýchlo
letí. A najlepšie to vidíme na našich ratolestiach....A tak
si prajme, nech sú tie naše deti Pánu Bohu na slávu,
rodičom a učiteľom na radosť a svetu na osoh...☺
/kolektív pedagógov ZŠ 1. - 4. roč./
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Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

V sobotu, 9.novembra 2013, sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. Volebné miestnosti boli
otvorené na území celej republiky od 7,00 hod. do 22,00 hod.. Občania si mohli uplatniť svoje volebné právo len
v mieste trvalého pobytu. V našej obci boli vytvorené dva volebné okrsky – okrsok č. 1 pre Dolný Hričov (s celkovým počtom oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 1132), okrsok č. 2 pre miestnu časť Peklina (138
voličov). Právo hlasovať využilo 284 občanov, z toho 28 v Pekline a 256 v Dolnom Hričove. O pozíciu predsedu
Žilinského samosprávneho kraja sa uchádzali piati kandidáti, o poslanecké kreslá celkovo 74 kandidátov. Výsledky
hlasovania v našej obci:
Voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Dolný Hričov

Peklina

Meno kandidáta

Poč. hlasov

Ing. Juraj Blanár

141

Meno kandidáta

Poč. hlasov

Ing. Juraj Blanár

23

MUDr. Miroslav Mikolášik

60

MUDr. Miroslav Mikolášik

2

Mgr. Ivan Pavlisko

10

Mgr. Ivan Pavlisko

0

Ing. Juraj Pavlovič

4

Ing. Juraj Pavlovič

2

Igor Ryban

0

Igor Ryban
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Voľby poslancov Žilinského samosprávneho kraja
Dolný Hričov
Meno kandidáta

Peklina
Poč. hlasov

Meno kandidáta

Poč. hlasov

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

146

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

12

Ing. Vladimír Sadloň

105

Ing. Vladimír Sadloň

7

Ing. Igor Choma

48

Mgr. Emil Rafaj

6

MUDr. Juraj Popluhár, PhD.

40

MUDr. Ľubomír Bažík

5

Mgr. Rastislav Ďuriník

36

Mgr. Monika Kavecká

5

MUDr. Ľubomír Bažík

35

Michal Smolka

5

MUDr. Robert Ficek

31

Ing. Jozef Štrba

5

Ing. Jozef Štrba

31

Mgr. Martin Barčík

4

Celkové výsledky v rámci Žilinského kraja:
Predsedom ŽSK sa stal Ing. Juraj Blanár s celkovým počtom 63165
platných odovzdaných hlasov.
Zloženie zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1 – okres Bytča: Miroslav Minárčik, Peter Weber,
volebný obvod č. 2 – okres Čadca: Jozef Cech, Jozef Grapa, Milan
Gura, Jozef Marec, Ján Podmanický, Martin Šenfeld, Andrea
Šimurdová, Jaroslav Velička, volebný obvod č. 3 – okres Dolný
Kubín: Ľubomír Bláha, Anton Bukna, Ján Neznámy, volebný obvod
č. 4 – okres Kysucké Nové Mesto: Vladimír Macášek, Dušan
Mičian, Ivan Poláček, volebný obvod č. 5 – okres Liptovský
Mikuláš: Ladislav Andreánsky, Ján Blcháč, Jozef Repaský,
Alexander Slafkovský, Branislav Tréger, Marián Vojtík, volebný
obvod č. 6 – okres Martin: Tatiana Červeňová, Peter Kašuba,
Zdenko Kozák, Katarína Tomášová, Peter Vons, František Výrostko,
Tomáš Zanovit, Imrich Žigo, volebný obvod č. 7 – okres
Námestovo: Igor Janckulík, Albín Maslaňák, František Poleta, Jozef
Straka, Milan Vrábeľ, volebný obvod č. 8 – okres Ružomberok: Ján
Bednárik, Stanislav Bella, Peter Caban, Dušan Lauko, Michal
Slašťan, volebný obvod č. 9 – okres Turčianske Teplice: Milan
Litva, volebný obvod č. 10 okres Tvrdošín: Vojtech Koleják, Štefan
Kristofčák, Ivan Šaško, volebný obvod č. 11 - okres Žilina: Martin Barčík, Peter Dobeš, Robert Ficek, Patrik
Groma, Igor Choma, Martin Kapitulík, Róbert Kašša, Monika Kavecká, Juraj Popluhár, Ľubomír Sečkár, Andrej
Sočuvka, Jozef Štrba, Štefan Zelník.
/zdroj: www.statistics.sk/

Dolnohričovské ZVESTI

21
CESTOVNÝ PORIADOK - AUTOBUSY
SAD Žilina, a.s.
Odchody autobusov
(platí od 15.12.2013)

zo zastávky Dolný Hričov – kostol
smer
Bytča

smer
Žilina

 20

x

x

 20

x

x

 †

x

x  20

x 10

x 11

x

5.56

5.57

6.51

†

x●

x

7.01

8.56

9.56

10.26

10.46

11.46

13.01

13.01

14.12

†●

x  20

†

x●

6†

x

x●

14.38

14.56

x

 20

15.51

16.41

17.11

18.53

18.54

20.33

20.46

22.50

x

x▲

†

x 10

†

x 10

x

x

 20

x

4.49

5.09

x 10

†

5.09

5.38

5.39

5.53

5.59

6.23

6.50

7.58

8.13

9.00

x

x 10 O

x▲

x▲

x 10 L

x

†

x

10.09

†

10.39

11.09

12.06

13.04

13.54

14.34

15.29

16.19

16.28

17.44

19.18

x 10

†

†x

x

†

x 10

x

x

†

x†

7.51

8.55

12.36

13.13

13.41

14.48

15.43

18.02

19.25

x

21.08
smer
Peklina
Letisko

11.15

x 10

11.58
žel.
stanica

†

x†

12.31

18.46
zo zastávky Dolný Hričov – hlavná cesta

smer
Bytča

 20

x

x

x

x

 20

x†

x 10

 20

x

x

x

5.58

5.59

6.53

8.18

8.23

8.47

8.58

9.18

x

x

x

x 10

x 10

x 11

x

x

9.58

10.03

7.03
x
11.48

7.28

x 10

6.23
†
10.28

6.49

x

12.17

12.43

13.03

13.03

13.13

14.14

x 10

x

x

x

x

x

x●

x 10

x

x●

14.18
x
17.13

14.18
†
17.18
†
5.27

14.33
†
18.54

15.22
†
20.34

15.32

15.53

16.02

16.23

16.33

16.43

x

x●

20.48

x 10

x

x 10

x

x 10

x

xO

6.32
†
12.37

6.37

22.52
†
6.52

7.09

7.14

7.37

8.28

x 10

x

x

x

x 10

x 10

12.47

13.07

13.42

14.02

14.17

14.37

x 11 O

 20

†

x

x

15.52 15.53
x
†
11.16 11.17

16.17

17.17
†
13.14

18.07

19.12

x 10

x

x

x†

13.43

14.50

15.46

†
18.03

x

5.07
smer
Žilina

smer
Peklina

10.48 11.03
x●
†
14.39 14.58
x●

x

18.56 19.23

x

xO

5.37

5.58

6.27

x

x 10 O

x

x

x

8.47

9.42

10.52

x

†

x

14.57

15.02

x

x 10

5.53

7.52

15.07
†
8.56

11.52 12.09
x 10

x

12.37

VYSVETLIVKY:
x
- premáva v pracovné dni
- premáva v nedeľu a vo sviatok
†

- premáva v sobotu
●
- zachádza do Hlbokého nad Váhom
▲
- zachádza na Váhostav Horný Hričov
O
- ide cez Ovčiarsko, L
L
- cez Letisko
10
- nejde od 23.12.-7.1.; 3.2.; 17.2.-21.2.; 17.4.-22.4.; 30.6.-28.8.; 30.10-31.10.
11
- nejde 16.12.-20.12.; 8.1.-31.1.; 4.2.-14.2.; 24.2.-16.4.; 23.4.-27.6.; 2.9.-29.10.; 3.11.-12.12.
20
- nepremáva 5.7. ; 1.11.

19.26
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CESTOVNÝ PORIADOK - VLAKY

Železnice Slovenskej republiky
železničná stanica
Dolný Hričov
Odchody vlakov
(platí od 15.12.2013-13.12.2014)
smer Žilina
č. vlaku

odchod

cieľová stanica

3351
3331
3343
3353
3307
3309
3311
3355
3313
3315
3317
3319
3321
3357

5.03
6.13
6.49
7.25
9.03
11.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
19.03
21.03
23.17

ŽILINA
LIPT. MIKULÁŠ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA

smer Púchov
č. vlaku

odchod

cieľová stanica

3300
3302
3304
3380
3306
3308
3310
3382
3312
3314
3352
3318
3354
3322
3356
3358

4.53
5.58
6.39
6.56
8.56
10.56
12.56
12.56
14.23
14.56
15.57
16.56
17.56
18.56
20.56
22.56

NOVÉ MESTO N.V.
NOVÉ MESTO N.V.
NOVÉ MESTO N.V.
NOVÉ MESTO N.V.
NOVÉ MESTO N.V.
NOVÉ MESTO N.V.
PÚCHOV
NOVÉ MESTO N.V.
NOVÉ MESTO N.V.
NOVÉ MESTO N.V.
POV.BYSTRICA
NOVÉ MESTO N.V.
PÚCHOV
NOVÉ MESTO N.V.
PÚCHOV
PÚCHOV

poznámka

x
ide x, nejde 21.12.-6.1.

x
x

poznámka

x
x
ide  a †

x
ide  a †
x
x
ide x, nejde 21.12.-6.1.

nejde 24., 25., 31.12. a 20.4.

Vysvetlivky :
x
- pracovné dni
 - sobota
+
- dni pracovného pokoja (nedeľa a štátom uznané sviatky v SR)
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ŠPORTOVÝ KLUB DOLNÝ HRIČOV BILANCUJE

V roku 2012 športový klub prežíval ako sa dalo!
Nebolo to ľahké, ale futbal sa hral. Veľké
poďakovanie patrí starším hráčom ako aj novému
trénerovi „A“ mužstva, pánovi Jozefovi Mužíkovi.
Na jeseň mal ŠK čo robiť, aby to ako tak ustál. Na
vine bola zlá finančná situácia, ktorá niekoľkokrát
spôsobila problémy ďalej pokračovať v súťaži.
I napriek týmto skutočnostiam môžeme povedať, že
športový klub našej obce dohral súťažný ročník
2011/2012 v rámci svojich možností až do konca.
Bilancia jesennej časti ŠK v jednotlivých
družstvách:
Žiaci: v prvej časti postúpili s trénerom Jurajom
Lasičkom z 2. miesta do II. triedy žiakov, po postupe
žiakov opustilo družstvo 7 chlapcov, ktorí sa
posunuli do dorastu a začala sa vytvárať nová partia,
ktorá by mala vytvoriť novú generáciu futbalistov.
Trénerovi Jurajovi Lasičkovi výrazne pomohol
s chlapcami Miroslav Straka. Netreba skladať zbrane.
Raz ste hore – raz dolu. Aj to je šport.
Bilancia žiakov: 12 zápasov, 0 výhier, 1 remíza, 11
prehier, 1 zápas odložený – 1 bod, 14. miesto.
Dorast: do jesennej časti vstúpili nevýraznými
výkonmi. Chalani najprv musia ukázať kolektívnu
silu, ktorú na ihrisku neukázali a nechali sa zbytočne
vylučovať za reči. A doplatili na to tí ostatní. Všetko
je o kolektíve a chalani majú na to, aby na konci
sezóny skončili na horných priečkach.
Bilancia dorastencov: 13 zápasov, 2 výhry, 3 remízy,
8 prehier – 9 bodov, 14. miesto.
Muži: v jarnej časti sa im nesplnil cieľ zotrvať v I.
triede. Po jarnej časti sa káder doplnil kvalitnými

hráčmi, niektorí sa vrátili z hosťovania a začala sa
tvoriť nová partia chalanov, ktorá pod vedením
trénera J. Mužíka začala hrať oku lahodný futbal.
Vytvoril sa dobrý kolektív fungujúci na hracej ploche
aj mimo nej. Najväčším postihom celého roku boli
finančné prostriedky, bez ktorých sa v dnešnej dobe
futbal hrať nedá. Nebol to ľahký rok pre nikoho, a už
sa ani nedá veriť, že sa to raz zlepší.
Bilancia mužov: 13 zápasov, 5 výhier, 3 remízy, 5
prehier – 18 bodov, 8. miesto.
Touto cestou chceme poďakovať J. Valkovi, P.
Milovi, M. Haluškovi a ďalším za usporiadateľskú
činnosť, trénerom a vedúcim mužstiev J. Lasičkovi,
M. Strakovi, J. Mužíkovi a J. Hrobárikovi za nezištnú
prácu v športovom klube a tiež všetkým hráčom.
Veľké ďakujem patrí sponzorom: P. Ballayovi, J.
Hrobárikovi, J. Mužíkovi, Ľ. Ďuriníkovej, V.
Sadloňovi, V. Hofericovi st., P. Rakučákovi, P.
Mihálekovi, Š. Hôrečnému, M. Chamajovi, M.
Ďuriníkovi, P. Michalovi, D. Uhliarikovi, T.
Uhliarikovi, I. Randíkovej, spol. Jopper s.r.o.
a Obecnému úradu v Dolnom Hričove.

Vážení spoluobčania a priaznivci futbalu!
Ďakujeme Vám za podporu i dôveru a želáme Vám
v novom roku 2014 veľa zdravia, šťastia,
spokojnosti a naďalej mnoho pekných športových
zážitkov v nadchádzajúcej športovej sezóne.
- výbor a tajomník ŠK Dolný Hričov -

Horný rad zľava: Jozef Mužík – tréner, Andrej Kurota, Ján Turek, Juraj Lasička, Ivan Červenec, Anton
Uhliarik, Štefan Adamus, Patrik Turek, Miroslav Gašper, Martin Rakučák, Roman Piecka, Martin Šipura,
Peter Kalány, Ján Hrobárik – vedúci družstva. Dolný rad zľava: Ján Decký, Denis Uhliarik, Peter Zaduban,
Ivan Lulák, Martin Sakala, Miroslav Zaduban, Adrián Sabo, Ján Masný. Ležiaci: Lukáš Klimo
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V. ročník
Školského rodičovského plesu
15. február 2014 o 19,00 hod.
Základná škola v Dolnom Hričove
Vstupné: 25,- € / 2 osoby
(v cene je zahrnuté: 2 x večera, 2 x káva , 2 x zákusok a fľaša vína)
Hudba: DJ Janko Masný
Predpredaj vstupeniek:
Základná škola Dolný Hričov
tel. kontakt: 041/55 72 133, 0911 572 133

HRIČOVSKÉ PASTORÁLE - X. ROČNÍK
16. AUGUST 2014 ŠPORTOVÝ AREÁL DOLNÝ HRIČOV
Súťaž v strihaní oviec, súťaž furmanských záprahov, súťaž o najkrajšiu ovečku, o najchutnejší syrový výrobok,
detské súťaže, bohatý kultúrny program – Drišľak, folklórne súbory,
hudobná skupina RIN-TIN-TIN, remeselníci, detské atrakcie, kolotoče, vyhliadkové lety vrtuľníkom, paintball, stánky,
občerstvenie – halušky, guláš, klobásy, steaky, alko, nealko nápoje ...

*** HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V ROKU 2014 ***
Vývoz separovaného odpadu z domácností bude vždy prebiehať v čase od 12,00 hod. v Pekline a od 13,00
hod. v Dolnom Hričove. Prípadné zmeny Vám budú včas oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu,
webovej stránky obce, resp. káblovej televízie. Plné a zaviazané vrecia Vás žiadame nechať vo vývozných
dňoch na voľne dostupnom mieste.
10. január 2014

4. apríl 2014

4. júl 2014

3. október 2014

7. február 2014

2. máj 2014

1. august 2014

7. november 2014

7. marec 2014

6. jún 2014

5. september 2014

5. december 2014
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