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Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám opäť po roku na stránkach nášho občasníka. Rád by som
zhodnotil uplynulé obdobie a načrtol smerovanie obce.
Všetci vieme a cítime, že situácia vo svete, v Európe, v našom štáte, a napokon
i v obci a vo väčšine rodín je napätá, niekedy stresujúca. Rozpisovať sa
o dôvodoch a následkoch, o tom, ako hlboko sa toto prejavuje v živote našej obce
a rodín nemá význam. Všetci sledujeme televíziu, počúvame rozhlas a, hlavne,
prežívame následky tohto diania. Pre našu obec to v konečnom dôsledku
znamená zníženie rozpočtu obce o cca 100.000 € (3 mil. korún). To je čiastka,
o ktorú nám dáva štát menej na podielových daniach. Každoročne obec v zmysle
zákona spracováva rozpočet na nasledujúci rok a obecné zastupiteľstvo
schvaľuje tento návrh. Zákonné pravidlá pre schválenie rozpočtu sú divné,
nakoľko žiadne mesto či obec nepozná svoj skutočný – reálny príjem na ďalší
rok. Pre ľahšie pochopenie – ako môže rodina plánovať svoje výdavky, keď nevie,
či vôbec dostane výplatu, kedy a koľko? Chcem tým naznačiť, že ak je ohrozený
reálny príjem obce či rodiny, následkom je „prežívanie“ od výplaty k výplate.
Obec bude 12. decembra schvaľovať rozpočet na rok 2013. Je to dobrý rozpočet,
ktorý šetrí. Ja osobne, keď vidím smerovanie a opatrenia štátu vo vzťahu
k mestám a obciam, som opatrný. Z tohto dôvodu som pripravený urobiť
v rozpočte ďalšie, možno i nepopulárne opatrenia, ktoré by smerovali k zlepšeniu
finančnej situácie.
V tomto roku obec riešila mnohé problémy. K tým najzávažnejším:

Už druhý rok sú vážne problémy s financovaním materskej školy.
Zatiaľ, čo na chod základnej školy dostávame peniaze zo štátu v dostatočnej
výške, prevádzku MŠ, školskej jedálne a družiny hradí obec z vlastného
rozpočtu. V súčasnej dobe sa tým zaoberá obecná rada spolu s riaditeľom ZŠ,
Mgr. Ivanom Brezovským, a zástupkyňou riaditeľa pre predškolskú výchovu, p.
Jankou Hanusovou.
Šetrenie sa dotklo aj chodu DHZ Dolný Hričov a ŠK Dolný Hričov.


Na Ulici staničná sa rieši problém vybudovania podchodu popod
železničnú trať. Prebiehajú spoločné rokovania medzi petičným výborom,
Ministerstvom dopravy SR a ŽSR. Tieto rokovania sú zatiaľ menej úspešné, ale
verím, že dospejú k dobrému koncu.

Prebehli rokovania s firmou Ekostav Slovakia, ktorá prevádzala
rekonštrukčné práce na ZŠ. Uvedená firma požadovala od obce zaplatiť čiastku
cca. 80.000,- € za navyše prevedené práce. Spoločnými rokovaniami sa obci
podarilo túto čiastku znížiť na 19.800,- € (s DPH) a rokujeme o ďalšom znížení.
V tomto roku nemala obec žiadne podstatné stavebné aktivity. Došlo k zmene
vlády, čakali sme, aké výzvy a v ktorých oblastiach nová vláda určí svoje
priority.
(pokračovanie na strane 2)

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

Z udalostí v našej obci
/od posledného vydania novín/
*****************************
*** 16.12.2011 ***
„Vianočný punč“
*** 23.12.2011 ***
Stretnutie partnerských miest a obcí
v poľskom Strumieńi
*** 06.03.2012 ***
Zasadnutie predstaviteľov ZMOS-u
Horného Považia
*** 10.03.2012 ***
Voľby do NR SR
*** 14.03.2012 ***
Zbierka obnoseného šatstva
*** 28.04.2012 ***
Valné zhromaždenie PS Bývalí
urbárnici obce Dolný Hričov
*** 12.05.2012 ***
Deň matiek
*** 07.07.2012 ***
„Nočná požiarna súťaž O putovný
pohár starostu obce“
*** 15.07.2012 ***
Futbalový turnaj
„O putovný pohár starostu obce“
*** 18.07.2012 ***
Zasadnutie Červeného kríža
*** 21.07.2012 ***
SMEČ CUP 2012
volejbalový turnaj
*** 28.07.2012 ***
FLORBAL CUP 2012
florbalový turnaj
*** 18.08.2012 ***
„Hričovské pastorále“
8. ročník
*** 15.09.2012 ***
„Svätohubertské slávnosti“
*** 25.10.2012 ***
Posedenie s najstaršími občanmi
*** 28.11.2012 ***
„Uvítanie občiankov do života“
*** 05.12.2012 ***
Stretnutie s Mikulášom
*** 15.12.2012 ***
Zabíjačkové slávnosti
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Rok 2012 bol rokom, kedy sa pripravovali zámery a projektové dokumentácie. Uvažoval som aj o tom, že obec
nepôjde do žiadnych významných stavebných aktivít z dôvodu, že na každú aktivitu musíme mať min. 5 %
finančných prostriedkov ako spoluúčasť. Ale ak by si aj obec zobrala úver, je to výhodné, pretože sa treba snažiť
do konca rozpočtového obdobia, t.j. do konca roka 2014, získať čo najviac finančných prostriedkov. K dnešnému
dňu musím konštatovať, že snaha obce je čiastočne úspešná:
 Na rekonštrukciu havarijného stavu ústredného kúrenia v budove MŠ a 1. st. ZŠ dostala obec 80.000,- €.
V súčasnej dobe prebieha výberové konanie.
 Obec získala cca 250.000,- € na rekonštrukciu verejného osvetlenia, práce sa začnú v roku 2013.
 Najväčšou aktivitou pre obec je vybudovanie areálu pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu.
Prvá žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov bola zamietnutá. Zdá sa, že pri druhom podaní budeme
úspešní. Toto dielo bude slúžiť pre celý región a predstavuje čiastku 6,2 mil. €. V súčasnej dobe sa
rozhoduje, ktoré mesto či obec dostane „zelenú“ pre výstavbu.
 Ďalší projekt, ktorý sme podali, je riešenie protipovodňovej aktivity. Projekt rieši úpravu vodného toku
v Dolnom Hričove na Ulici staničnej a v Pekline pri kaplnke.
 Podali sme žiadosť o dobudovanie vodovodu a kanalizácie na Ulici osloboditeľov. Touto technicky veľmi
náročnou stavbou by bol vyriešený problém zásobovania obyvateľov pitnou vodou.
 V roku 2013 by sa mala dobudovať kanalizácia a vodovod na Bratislavskej. V súčasnej dobe sa pracuje na
stavebnom povolení. Finančné prostriedky sú prisľúbené z rozpočtu SEVAK-u.
 Bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu budovy ZŠ s MŠ. Projekt rieši nadstavbu - tzn. strechu, ďalej
výmenu okien a celkové zateplenie budovy. Budova je vo veľmi zlom technickom stave a prevádzka je
energeticky veľmi náročná.
 Poslednou aktivitou je žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na vybudovanie multifunkčného
ihriska. Táto výstavba bude realizovaná v rámci cezhraničnej Slovensko – Poľskej spolupráce. Náklady sa
budú pohybovať na hranici 50.000,- €. Rozhodnutie o úspešnosti bude známe v januári 2013.
V štádiu príprav a územného konania sú rozpracované dve stavby. Jednou je stavba TRUCK CENTRA Dolný
Hričov, ktorá by sa mala vybudovať v priestore pri prečerpávačke medzi diaľnicou D3 a komunikáciou na letisko.
Druhou stavbou v príprave je objekt s názvom „Areál DPD Žilina“. Mal by sa nachádzať pri vstupe do areálu
letiska.
Verím, že všetky projekty sú spracované kvalitne. O ich úspešnosti sa dozvieme v priebehu roka 2013.
Nedá mi nespomenúť, že sú medzi nami ľudia, predpokladám
že „mladí“, ktorí poškodzujú obecný majetok a znepríjemňujú
nám ostatným život. Mám na mysli poškodzovanie zvislého
dopravného značenia (dopravné značky, rozbité bezpečnostné
zrkadlo na križovatke ulíc Staničnej a Mládeže, poškodenie
značiek oznamujúcich vstup do obce), vysýpanie a prevracanie
kontajnerov na separovaný odpad do potoka na Ulici staničnej,
vysýpanie kontajnerov na Ulici mládeže, atď.. Rád by som
touto cestou požiadal mladých ľudí, ktorí chodia z diskotéky,
aby nepoškodzovali obecný majetok, nakoľko toto platia ich
rodičia v daniach. Mali by si uvedomiť, že ak zničia dopravnú
značku „STOP“ alebo „Daj prednosť v jazde“, môžu
neznalému vodičovi spôsobiť škodu na majetku, zdraví a možno aj to najhoršie – smrť.
Naša obec okrem stavebných aktivít žije aj spoločenským a kultúrnym životom. V závere spomeniem aspoň
niektoré z nich, Vám všetkým známe:
 Hričovské pastorále;
 Nočná požiarna súťaž O putovný pohár starostu obce a súťaž O vianočného kapra;
 Zimná futbalová liga, Smeč CUP, Florbal CUP;
 Posedenie s najstaršími občanmi, Uvítanie občiankov do života, Mikuláš, Zabíjačkové slávnosti spojené
s vianočným punčom, ochutnávkami, občerstvením a vianočnými minitrhmi.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí pomáhajú obci v aktivitách a prispievajú tak
k celkovej dobrej atmosfére. Rovnako patrí poďakovanie aj tým, ktorí pomáhajú pri zabezpečovaní aktivít
finančnými – sponzorskými darmi.
- Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce -

Nech láska roztopí ľad čo pani Zima vyčarila, nech dá človek všetko dobré čo v sebe skrýva.
Nech vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky a v detských očiach nech vidieť jas.
Nech navždy trvá doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet.
Nech zázrak a čaro Vianoc pretrváva v každom z nás, veď krajšieho času niet.

Dolnohričovské ZVESTI
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MATRIKA INFORMUJE

Naši noví občiankovia
Zoja Benková, Nikolas Kais,
Kristína Možješová, Dominika Decká,
Denis Sládek, Karin Štvrtinová,
Jacob Peter Hayden, Monika Kahátová,
Kristína Hvorečná, Sebastián Plačko,
Marek Ševčík, Kristína Ďurajková,
Ela Verlinden, Adrián Medzihorský,
Dávid Gabčík, Veronika Miháleková
Filip Ščasník
Manželstvo uzatvorili
Peter Kahát a Monika Imríšková
Richard Svitek a Alžbeta Hofericová
Peter Puchoň a Lucia Dobroňová
Branislav Degner a Jana Držíková
Martin Hruška a Eliška Odváhová
Rastislav Imríšek a Anna Labudová
Ivan Sládek a Barbara Bočková
Marián Hoferica a Andrea Chalúpková
Miroslav Možješ a Jana Hajasová
Tibor Bellák a Barbara Masaryková
Štefan Svrček a Margita Krkošková
Michal Uhlárik a Katarína Habanová
Ľubomír Randík a Erika Dobroňová
Navždy nás opustili ...
Vincencia Turská
Rudolf Vršanský
František Dobroň
Veronika Sládková
Marcel Gajdoš
Vladimír Dišek
Anna Zacharová
Štefánia Gaňová
Mária Smadišová
Jozef Bobot

(*1943 †2011)
(*1920 †2012)
(*1939 †2012)
(*1917 †2012)
(*1963 †2012)
(*1972 †2012)
(*1932 †2012)
(*1921 †2012)
(*1920 †2012)
(*1951 †2012)

Česť ich pamiatke !

Jubileum oslávili ....
Miroslav Chladný

Oľga Mlaceková

Pavol Hluchý

Kamila Zelníková

Mária Rapánová

Ivan Lasička

Iveta Kurotová

Antónia Vančíková

Jarmila Hvizdáková

Anna Vojteková

Anastázia Dobroňová

Helena Michalová

Ján Kovačic

František Rezák

Zdenka Vančíková

Pavel Chlebúch

Janka Midulová

Juraj Sládek

Eva Zelníková

Jozef Vicena

Mária Mihálková

Júlia Smolková

Terézia Gaňová

Anton Kocmánek

Otília Mihálková
Peter Sabo

*****
Agnesa Lukáčová

Daniela Holičová

Ján Meško

Pavol Šišjak

Jozef Dobroň

Ladislav Štekláč

Irena Dobroňová

Anna Majeriková

Mária Sládková

Jozef Michňa

Anna Holáková

Janka Masná

Mária Ballayová

******

*****

Viera Zavadzanová

Mária Bednáriková

Peter Vančík

Mária Chlebúchová

Mária Mihálková

*****

Jana Červená

František Chobot

Božena Kozubová

Štefánia Gaňová

Anna Uhláriková

Mária Marčišová

Ján Decký

Augustín Krkoška

Milan Puchoň
Peter Medzihorský

Srdečne blahoželáme !
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*** ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ***
(za obdobie november 2011 – december 2012)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO:
Uznesenie č. 11/2011 zo dňa 30.11.2011
•
•
•
•
•

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zápis č. 10/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.11.2011.
Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 09.11.2011.
VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať plány záchranných prác v prípade povodní.
V návrhu VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 nasledovné zmeny:
o § 4, ods. 1, písm. a) 0,060 € za stavby na bývanie a drobné stavy, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu.
o § 4, ods. 1, písm. b) 0,060 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
o § 6, ods. 3. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:
o 30 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70
rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
o § 6, ods. 4. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb vo výške:
o 30 % na stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov v
hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
• V návrhu VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nasledovné zmeny:
o § 2, písm. 4. Sadzba dane za psa je 7,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
o § 3, ods.6, písm. c). Za užívanie verejného priestranstva z príležitosti osláv Hričovské pastorále,
hodov, jarmokov a iných spoločenských podujatí je poplatok:
- za predajné stánky bez alkoholických nápojov 15,- € za stánok /24 hodín,
- za predajné stánky s občerstvením, kde sa predávajú aj alkoholické nápoje 50,- € za
stánok/24 hodín.
o § 7, písm. 5. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,0493 € za
osobu a kalendárny deň, čo činí 18 € za jednu osobu a jeden kalendárny rok.
o § 7, písm.8. Splatnosť poplatku je do 30.09. príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade, že
poplatok nebude zaplatený do 30.09.2011, zvýši obec takéto nezaplatené poplatky nasledovne:
poplatky nezaplatené do 31.10.2011 o 10 %,
poplatky nezaplatené do 30.11.2011 o 20%,
poplatky nezaplatené do 31.12.2011 o 50%.
o § 7, písm. 11. Obec poplatok zníži bez písomnej žiadosti o 30 % zo sadzby poplatku určenej v
§ 7 ods. 5 tohto nariadenia fyzickej osobe vo veku nad 70 rokov a občanom zdravotne ťažko
postihnutým, ktorí sa preukážu preukazom ZŤP.
•
•
•
•
•
•
•

Uznesenie č. 12/2011 zo dňa 14.12.2011
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zápis č. 11/2011 zo dňa 30.11.2011.
Uznesenie č. 11/2011 zo dňa 30.11.2011.
Odpredaj pozemku parc. č. 2/1 o rozlohe 317 m2 v k. ú. Peklina p. Jánovi Hrazdírovi
s manželkou v sume 8,- €/m2.
Schválenie VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012.
Schválenie VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Rozpočet obce Dolný Hričov na roky 2012-2014.
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• Finančné zabezpečenie realizácie projektu v rámci Operačného programu Cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, 3. Výzva v oblasti podpory 1.6 Fond
mikroprojekty na predkladanie žiadosti o finančný príspevok, číslo výzvy: 06/FMP, s názvom
Hričovské pastorále a následné spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových nákladov
na tento projekt (16 625,- €), t.j. spoluúčasť vo výške 831,25 €.
• Predloženie žiadosti o NFP operačného programu Životné prostredie, prioritná os 2. Ochrana pred
povodňami, s názvom projektu „Protipovodňová ochrana intravilánu Obce Dolný Hričov“. Výška
celkových nákladov na projekt predstavuje 659 004,98 €, z toho oprávnené výdavky 657 254,98 €
a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 32 862,75 €.
• Odpredaj pozemku parc. č. 295/2 o rozlohe 7 m2 v k.ú. Dolný Hričov p. Pavlovi Michalovi za
minimálne možnú sumu v zmysle VZN č. 4/2011 § 2, bod 3 a to 1,85 €/m2, t.j. v celkovej výške
12,95 €.
• Mandát sociálnej komisie k riešeniu žiadosti o finančnú výpomoc p. Zdenkovi Sládečkovi.
Uznesenie č. 1/2012 zo dňa 31.01.2012
• Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
• Zápis č. 12/2011 zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2011.
• Pridelenie 1-izbového bytu v nájomnom dome 16 b.j. p. Mgr. Andrei Škutovej.
•
•
•
•
•

Uznesenie č. 2/2012 zo dňa 18.04.2012
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zápis č. 1/2012 zo zasadnutia OZ konaného dňa 31.01.2012.
Uznesenie č. 1/2012 zo zasadnutia OZ konaného dňa 31.01.2012 so zmenou, t.j. mimo úlohy č. 1.
Zvýšenie platu starostu obce v zmysle platnej legislatívy o 10%.
Rozšírenie funkčných povinností zástupcu starostu obce, Ing. Mariána Chamaja.

Uznesenie č. 3/2012 zo dňa 27.06.2012
Doplnený program zasadnutia OZ.
Zápis č. 2/2012 zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.04.2012.
Peňažný príspevok na volejbalový turnaj SMEČ CUP 2012 v sume 150,- €.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Použitie prebytku v sume 2 452,42 € zisteného podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 452,42 €.
• Čerpanie rezervného fondu na mimoriadne výdavky.
• Odpredaj pozemkov parc. č. 1253/1 o výmere 2 185 m2, parc. č. 1239/15 o výmere 208 m2 a parc.
č. 1243/286 o výmere 114 m2 v kat. území Dolný Hričov v cene 16,60 €/m2.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uznesenie č. 4/2012 zo dňa 10.10.2012
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zápis č. 3/2012 zo dňa 27.06.2012.
Písomné vyhotovenie Uznesenia č. 3/2012 zo dňa 27.06.2012.
Zamietnuť žiadosť o oslobodenie od nedoplatku za náklady na prevádzku kaderníctva za rok 2011
p. Ivane Hanuliakovej, Mládeže 625/225, 013 41 Dolný Hričov a stanovenie splátkového
kalendára počnúc 10/2012 vo výške 30,- €/mesiac, s poslednou splátkou 39,13 €.
Finančný príspevok Slovenskému zväzu telesne postihnutých, ZO Bytča vo výške 33,- €.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NESCHVÁLILO:

Uznesenie č. 11/2011 zo dňa 30.11.2011
• V návrhu VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 nasledovné zmeny:
o § 4, ods. 1, písm. a) 0,080 € za stavby na bývanie a drobné stavy, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu.
o § 4, ods. 1, písm. b) 0,080 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
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o vypustiť § 6, ods. 3 v znení:
Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:
a) 50 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako
70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
Uznesenie č. 2/2012 zo dňa 18.04.2012
• Výstavbu nájomnej bytovky do konca roku 2014.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VZALO NA VEDOMIE:
Uznesenie č. 11/2011 zo dňa 30.11.2011
• Návrh rozpočtu na roky 2012-2014.
•
•
•
•
•

Uznesenie č. 1/2012 zo dňa 31.01.2012
Informácie starostu obce, diskusné príspevky a odpovede starostu obce na ne.
Uznesenie č. 3/2012 zo dňa 27.06.2012
Správu hlavného kontrolóra za rok 2011.
Správu audítora za rok 2011.
Informáciu hlavného kontrolóra o hospodárení ŠK Dolný Hričov s finančnými dotáciami.
Diskusné príspevky občanov a odpovede na ne.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ULOŽILO:

Uznesenie č. 1/2012 zo dňa 09.02.2012
• Upraviť tuje na cintoríne tak, aby netienili na dom p. Zuzany Sobolovej.
Uznesenie č. 2/2012 zo dňa 18.04.2012
• Zaslať list na MDPaT SR ohľadom zachovania súčasného umiestnenia železničnej stanice Dolný
Hričov.
• Navštíviť rodinu p. Antona Šimáka a zistiť, v akej sociálnej situácii sa nachádzajú.
• Pripraviť podklady ohľadom evidencie smetných nádob.
• Spracovať prehľad čerpania financií za posledných 10 rokov pre ŠK Dolný Hričov.
• Doplniť do nájomnej zmluvy s p. Ivanou Hanuliakovou, bod – stavebné úpravy, ktoré sa vykonajú
na obecnom majetkom, budú len so súhlasom prenajímateľa, v prípade súhlasu si náklady hradí
nájomca bez nároku na odškodnenie.
•
•
•
•

•
•
•
•

Uznesenie č. 3/2012 zo dňa 27.06.2012
Vykonať opravy na športovom areáli( poškodený plot, el. vedenie na tribúne, vodovodné prípojky).
Vypracovať analýzu nákladov na prevádzku materskej školy počas letných mesiacov a štatistiku
detí navštevujúcich MŠ v tomto období.
Vykonať bezpečnostné opatrenia na poklopoch na športovom areáli.
Odoslať list p. Ľubošovi Dobroňovi so žiadosťou o zatvorenie prevádzky pohostinstva Vrtula na
športovom areáli dňa 07.07.2012 od 19,00 hod. počas futbalového turnaja O pohár starostu obce.
Uznesenie č. 4/2012 zo dňa 10.10.2012
Starostovi obce, Ing. Vladimírovi Sadloňovi, podať informáciu obecnému zastupiteľstvu
o poškodení AVIE, ktorá je majetkom obce, výške škody, určení vinníka a náhrade škody.
Dohodnúť stretnutie na MV SR v súvislosti so zmenou štatutárov ŠK Dolný Hričov.
Písomne požiadať p. Vladimíra Trnovca o odstránenie rampy na Ceste na Lazy.
Dohodnúť stretnutie s p. Annou Malobickou v súvislosti s prevodom majetku v k. ú. Peklina.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZAMIETLO:

Uznesenie č. 4/2012 zo dňa 10.10.2012
• Odkúpenie pozemku parc. č. 267/1 o výmere 274 m2 a parc. č. 267/2 o výmere 233 m2 v k.ú. Dolný
Hričov od p. Magdalény Maslovskej, Ul. republiky 31, Žilina.
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*** Z DIANIA V NAŠEJ OBCI ***
(od posledného vydania novín)
Volejbalový turnaj SMEČ CUP 2012 – 21. júl 2012

V sobotu, 21. júla 2012, sa konal 8. ročník
volejbalového turnaja amatérskych tímov
Smeč cup. Kvôli nepriazni počasia sme
jednotlivé zápasy presunuli zo športového
areálu do telocvične, kde sa počas celého dňa
vo veľmi vyrovnaných a kvalitných zápasoch
pokúšalo 5 družstiev dosiahnuť čo najlepšie
výsledky. Druhé miesto si „vysmečoval“
domáci Smeč tím, ktorý porazili iba „zlatí“
volejbalisti z Predmiera. Tretie miesto obsadil
Astro tím, ďalšie priečky Bytča a Prefa.
Občerstvenie v podobe guláša, pečených
klobás
a piva
padlo
vhod
všetkým
športovcom. Akciu finančne podporila obec, za pomoc ďakujeme pohostinstvu Bampi, pivovar Popper odmenil
športovcov zlatým mokom. Po vyhlásení výsledkov sa počasie umúdrilo a voľná zábava spestrená súťažou o trafenie
terča volejbalovým podaním a súťažami pre deti mohla začať. I napriek nepriazni počasia a drobným organizačným
nedostatkom išlo o vydarenú akciu a dúfame, že o rok sa na nás slniečko usmeje a v priateľskom duchu sa opäť
stretneme na site.
-Mgr. Andrea Škutová -

III. ročník FLORBAL CUP 2012 – 28. júl 2012
3. ročník FLORBAL CUP-u sa konal 28. júla 2012 v areáli ZŠ P. V.
Rovnianka v Dolnom Hričove. Samotné zápasy sa hrali v telocvični,
vonku bolo pripravené posedenie s hudbou a občerstvením. Zúčastnili sa 4
mužstvá - dve zo Žiliny (Tučniaci a Seniori) a dve domáce (FOFO team,
M4 team). V mužstve bolo max. 5 hráčov, hrali vždy traja (2 + 1 brankár),
striedalo sa voľne počas zápasu. Hra prebiehala 2 x 15 minút, systém
každý s každým. Po veľmi zaujímavých zápasoch sa na prvom mieste
umiestnili už po tretíkrát Tučniaci v zložení Michal Greschner (kapitán),
Patrik Holák a Karol Mlejnek. Druhý skončil FOFO team, tretí M4 team.
Najlepším strelcom sa stal s 25-timi gólmi Karol Mlejnek. Počas
prestávok sa ako spestrenie konali zápasy juniorských tímov Drakov
a Gepardov (cca 6 - 12 rokov), ktorí odohrali dva zápasy. Obidva vyhrali
Draci v zložení Tomáš Trizuliak (kapitán), Dominik Laščiak, Andrej
Randik, Matúš Melicherík a Michal Kurota.
- Peter Zúber ml.-

Hričovské pastorále – 18. august 2012
Ôsmy ročník kultúrno – spoločenského podujatia „Hričovské pastorále“
určeného nielen priaznivcom folklóru, ale i tradičnému zamestnaniu našich
predkov – ovčiarstvu si nenechalo ujsť cez tritisíc návštevníkov. 18. august
ich privítal na športovom areáli v Dolnom Hričove slnečným počasím
a bohatým kultúrnym programom. Veľkým, už tradičný lákadlom, bola
súťaž v strihaní oviec, ktorej sa zúčastnili profesionálni strihači zo
Slovenska, Česka a Poľska. Nechýbala ochutnávka syrov, žinčice či
bryndze. Každý mal možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší ovčí výrobok
vyhrať chutnú odmenu. A to všetko za zvukov ľudovej hudby v podaní
folklórnych súborov Kolárovičanka, Súľovčanka, Bitarovienka, fujaristu
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Romana Bienika, folklórneho súboru Drevár a fujaristov z Turca.
Večerná zábava pokračovala bohatou tombolou a diskotékou DJ BIG
ČUKYHO a YOGIHO. Pre deti boli pripravené kone v sedle i záprahu,
množstvo atrakcií, kolotoče. Vysoká návštevnosť na tohtoročných
Hričovských pastoráloch je dôkazom toho, že ľudia nestrácajú záujem o
folklór a ovčiarske tradície a že minulosť predkov nie ja zabudnutá.
Pozvanie prijali vzácni hostia nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.
Zo Žilinského samosprávneho kraja sme privítali Ing. Jozefa Štrbu,
z družobného poľského mesta Strumień pani burmistrz Annu Grygierek,
z českej obce Hrčava pána starostu Ing. Petra Staňa.
Poďakovanie patrí týmto spoluorganizátorom a sponzorom podujatia:
Žilinský samosprávny kraj, T+T, a.s. Žilina, MIRAGE SHOPPING
CENTER, a.s. Žilina, NIKA Považská Bystrica, COOP Jednota,FOSSIL ENERGY, FORNIX RECYKLING, s.r.o.,
POLAK, s.r.o., AKZENT MEDIA, AUTODOPRAVA Miloš Hlucháň, IPECON, s.r.o., VÁHOSTAV – SKPREFA, 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, Pohostinstvo Vrtuľa, Lesotrans, Ing. Marián Chamaj s rodinou, Ing. Pavol Panák s rodinou, Ing. Vladimír
Sadloň s rodinou, Branislav Šípka s rodinou, Ladislav Marčiš s rodinou, Kvetinárstvo Hanka Hôrečná, Záhradníctvo
Ing. Jozef Slocík, JUDr. Anton Školek, AGROMIX – Ing. Vladimír Stopka, Elektro UNI Bytča – Ing. Ľubomír Raší,
IHT Žilina, s.r.o., Martel Slovakia, s.r.o., Pekáreň Ďuroška, Pekáreň MIRA, Pekáreň Hanulík, TYCHÉ Slovakia,
s.r.o. Prievidza, pani Gašková z Ilavy.
Záverom si dovolím osobné skonštatovanie. Bez pomoci obetavých ľudí a sponzorov by nebolo reálne v rámci
finančných možností obce usporiadať už VIII. ročník podujatia. Vyjadrujem preto veľkú vďaku všetkým, ktorí
akoukoľvek formou podporili podujatie, ktoré je v našom kraji ojedinelým, i keď sa našiel aj nemenovaný
„sponzor“, ktorý sa na ňom odprezentoval, a „pozabudol“ na sľúbenú pomoc.
- Ing. Vladimír Sadloň-

III. ročník hasičskej súťaže okrsku č. 1 obcí Dolný Hričov, Horný Hričov, Hričovské Podhradie
a Paština Závada – 1. september 2012

September bol nielen začiatkom nového školského roku, ale i mesiacom nových víťazstiev, ktoré našej obci
zabezpečili hasičské družstvá. Tretí ročník súťaže „Okrsku č. 1“ súťaže o putovný pohár sa uskutočnil v Paštinej
Závade v Medziskáli. Naši mladí zabojovali a zo súťaže si odniesli hneď niekoľko ocenení. Ženám patrilo prvé
miesto vo svojej kategórii, ich čas bol lepší ako u niektorých mužských družstiev – 23,19 s. Muži Dolný Hričov
družstvo 2 obsadili prvé miesto s časom 18,01, družstvo Dolný Hričov 1 obsadilo hneď priečku za nimi s časom
19,31 s. Na treťom mieste sa umiestnila Paština Závada s časom 24,15 s. Našim mladým srdečne blahoželáme!

Svätohubertské slávnosti – 15. september 2012
Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ pripravila tretí ročník
podujatia venovaného poľovníctvu a ochrane prírody.
Napriek chladnejšiemu počasiu si ho nenechalo ujsť
niekoľko stoviek návštevníkov. Podujatie otvorili
slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. ThDr.
Michal Baláž, PhD. Umenie privábiť líšku, jeleňa,
napodobniť hlasy rôznych druhov vtákov a predvedenie
lesníc predviedol divákom odborník na slovo vzatý – pán
Peter Plánovský so synom. Opäť nechýbali štvornohí
priatelia človeka a verní sprievodcovia poľovníkov,
ktorých predstavil kynológ združenia – Juraj Dobroň ml.,
dražba jeleňa a zaujímavé vystúpenie sokoliarov zo
Zvolena. Večerné vystúpenie dychovej hudby
z Predmiera vystriedala diskotéka pre všetky vekové kategórie. Popri hlavnom programe čakala na návštevníkov
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streľba z luku a kuše, hod flintou do žita, streľba zo vzduchovky, jazda na koni, vystavenie poľovníckych trofejí,
preparovanej zveri a tiež výborné občerstvenie - guláš, jelenie klobásy či steaky a chladené pivo. Veríme, že
podujatie tohto charakteru sa stane tradíciou, ktorá bude mať svoje stále miesto medzi kultúrno – -spoločenskými
akciami v obci.

Posedenie s najstaršími občanmi – 5. október 2012
Medzi tradičné podujatia patrí milá slávnosť určená tým skôr narodeným, ktorá sa koná vždy v októbri pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším – „Posedenie s najstaršími občanmi“. Podujatie je určené pre občanov nad
sedemdesiat rokov, tento rok ich bolo 115. Okrem pestrého programu detí našej materskej a základnej školy, za
ktorý im patrí poďakovanie, bol program obohatený recitálom samotných oslávencov. Pán Ján Adamov vystúpil
s básňou Turčan Poničan, pani Mária Hudcová predniesla nostalgickú baladu, pri ktorej zavládlo v celej sále
sviatočné ticho. Po slávnostnom obede ich na veselú nôtu naladil harmonikár s bohatým repertoárom piesní. Niektorí
si zaspievali, iní zatancovali, ale predovšetkým spolu strávili veľmi príjemný deň.

Uvítanie občiankov do života – 27. november 2012
Naša obec sa každoročne omladzuje. Kým v roku 2011 sme privítali medzi nami 17 detí, tento rok ich bolo 21,
z toho 11 dievčat a 10 chlapcov. Po úvodnom príhovore starostu obce vystúpili deti z materskej školy s tematickými
pesničkami a básničkami. No ani naši malí občiankovia sa nenechali zahanbiť a zapojili sa do spevu. Po
slávnostnom zápise do pamätnej knihy bol odovzdaný každému zákonnému zástupcovi dieťatka finančný dar vo
výške 40 eur. Uvidíme, či trend narastajúceho počtu novorodeniatok potvrdí aj nadchádzajúci rok.

Hasičská súťaž O vianočného kapra – 1. december 2012
Športový areál privítal slnečným počasím všetkých priaznivcov hasičských súťaží. Tentokrát sa stretli družstvá, aby
zabojovali aj o lákavú predvianočnú cenu – kapra. Okrem súťažiacich z blízkeho okolia k nám zavítalo družstvo
z rekordnej vzdialenosti – zo 190 km vzdialených Smižian. Po bojoch plných vody si kapra odniesli muži
z Dohnian, ktorí zvíťazili časom 15:55. Druhé miesto obsadila Žilina (16:64), tretie Trenčianske Bohuslavice
(16:84) a štvrtí domáci muži „A“ (17:43). Po prvýkrát sa súťaže zúčastnili aj ženy s týmto umiestnením: 1. miesto
Hliník nad Váhom (22,63), 2. Kolárovice (29,50), 3. Lietava (31,01) a 4. Smižany (31,25).
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*** Oživili studničku na Bukovine ***

Dobrovoľníci vrátili obľúbenej studničke povesť príjemného miesta na oddych v prírode. Mladí Hričovci sa pustili
do šľachetného projektu a zrevitalizovali studničku na Bukovine. Vytvorili oddychovú zónu pre obyvateľov obce,
všetkých turistov a priateľov prírody. Zurčiaci prameň vody sa nachádza asi tristo metrov nad miestnou vodárňou.
Na okraji lesa, v tôni vysokých smrekov je krásny výhľad na údolie Váhu a dedinu. Kedysi sem zvykli ľudia chodiť
po vodu, ktorú doma pili a podaktorí jej prisudzovali aj liečivé účinky. Boli časy, keď sa tu organizovali opekačky,
gulášpárty a oslavy. Postupne však miesto zarástlo a schátralo. Oživiť príjemné miesto v lone prírody napadlo
hričovskej mladi dávnejšie. Využili na to výťažok z ďalšej obecnej akcie – Zabíjačkových slávností, ktorú
organizujú v zime. Nápad zaujal starostu obce, Vladimíra Sadloňa. Ochotne sa zapojili chlapi z miestnej prevádzky
služieb. Obec poskytla finančnú, materiálnu a technickú pomoc. Drevom významne pomohli Bývalí urbárnici obce
Dolný Hričov, Poľovnícka spoločnosť Veliká zas prispela gulášom z diviny. Veľmi potešili sponzori, obľúbená
krčma Bampi a najlepší miestny bytčiansky pivovar Popper. Najdôležitejšie však boli ruky a ochota dobrovoľníkov,
ktorí tu obetavo strávili dve soboty. Upravili terén, vybetónovali základy, vyčistili a prehĺbili studničku, pripravili
drevo a postavili štvormetrový masívny stôl s lavicami. Posedenie spája s protiľahlým ohniskom lávka ponad vodu.
Lesná cesta ponúka možnosti na stanovanie. Studnička sa ešte dočká ďalšieho mobiliáru - lavičiek, striešky pre
studničku, nového žľabu pre odtok vody či smetných košov. Svojpomocne upravený priestor tak bude dôstojným
miestom, kam budú ľudia radi chodiť nielen na vodu a opekačku, ale aj za relaxom a načerpaním nových síl v súžití
s prírodou.
-text a foto: Mgr. Ladislav Kavecký-

Príroda je mocný čarodej, vďaka čomu mala brigáda
výbornú atmosféru. Skvelej partii ľudí patrí veľká vďaka.

Miesto má slúžiť všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí tu
môžu zažiť čarovné chvíle v prírode.

*** Hričovci ľúbia Tatry po piatykrát ***
Kto by ich nemiloval?! Majestátne, hrdo sa dvíhajúce k oblakom, vzbudzujúce
v človeku pocit malosti. Asi práve preto cíti obyčajný smrteľník neobyčajné pocity, keď
pokorí niektorý z ich štítov. Tatry. Záhadné, chladné, a predsa krásne a oslobodzujúce
dušu človeka. Atmosféru Tatier si v tomto roku vychutnali Hričovci dvakrát. 23. júna
zdolali trasu Račková dolina, Nižná lúka, Pod Klínom, Račkové plesá, Račkové sedlo,
Končistá, Hrubý vrch, Jakubína, Vyšná Magura, Ostredok, Nižná Magura, Nižná lúka
a Račková
do-lina
s celkovým
prevýšením 2137 m
n.m.. Celú trasu absolvovali so špeciálnou mapou,
fotkami a popisom najkrajších lokalít z dielne
„otca“ myšlienky spoločných výletov oboch obcí,
Ing. Róberta Ďuriníka. Skvelá partia nielen
mladých ľudí si tatranskú atmosféru zopakovala
15. septembra 2012. Tentokrát si zvolili trasu zo
Štrbského plesa naprieč Mlynickou a Frukotskou
dolinou
cez
vodopád
Skok,
Capie
a Wehlenbergove plesá a sedlo Bystrá Lávka.
Piaty ročník zavŕšili úspešne a v plnej zostave.
Možno inšpirovali i vás a tak už teraz sa môžete
Spoločná fotografia pred začiatkom túry je spomienkou do kronitešiť na šiesty ročník, ktorý si s nimi môžete
ky „Hričovci ľúbia Tatry“
-foto: Katka Midulovávychutnať osobne.
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*** Kremnická barlička ***

Zdravie sa stáva pre človeka hodnotným až v okamihu, keď oň prichádza, keď je nejakým
spôsobom ohrozené. Sú však i ľudia, ktorí prichádzajú na svet ukrátení o plnohodnotnosť tohto
daru. Napriek tomu sú v mnohých ohľadoch bohatší ako my, zdraví. Vnímajú obyčajné veci
hlbšie, hodnoty života dostávajú nový rozmer. Práve týchto ľudí zoskupuje Slovenský zväz
telesne postihnutých. Zámerom zväzu je pomáhať im pri zdravotných, existenčných a
psychických problémoch, ako i ponúknutie nového pohľadu na život v ich neľahkom osude
a začlenenie do spoločenstva, v ktorom sa môžu cítiť napriek handicapu výnimočnými
a potrebnými. Ponúka okrem iného sociálne poradenstvo, rôzne programy rehabilitácií a rekondícií, vzdelávacie
aktivity, pomáha pri pracovnom uplatnení sa, organizuje kultúrno – spoločenské a športové podujatia a aktivity,
rekreácie, publicistickú a osvetovú činnosť. Už pravidelným podujatím, na ktorom úspešne reprezentujú i naši
občania, sa stala Kremnická barlička – celoslovenská súťaž telesne postihnutých v speve, prednese poézie a prózy,
autorskej i vlastnej tvorbe, ktorá sa tradične koná v Kremnici. V minulosti nás úspešne reprezentovala pani Anna
Šutáková, zo základnej organizácie SZTP Bytča, ktorá sa môže pochváliť prvým miestom v kategórii „Poézia“.
Tento rok sa konal už ôsmy ročník a opäť priniesol jedinečné zážitky nielen súťažiacim, ale i všetkým prítomným.

*** (Ne)obyčajné dievčatá ***
Jedna je málo, ale spolu vytvárajú živel. Živel plný
života, nespútanej energie, sily a túžby urobiť všetko pre
ostatné tak, aby vo vzájomnej zosúladenosti, dokonalosti
a harmónii boli najlepšími nielen na Slovensku. Žilinské
mažoretky Diana zaslúžene priťahujú pozornosť širokej
verejnosti doma i v zahraničí. Žnú jeden úspech za
druhým. A to všetko vďaka (ne)obyčajným dievčatám,
ktoré žijú aj medzi nami svojím, na prvý pohľad, bežným
životom - Ninka Pinčíková (14 r.), Nelka Bezáková (6 r.)
a Simonka Polková (6 r.). Diana sa prezentovala na
desiatkach
súťaží
a takmer vždy úspešne.
Len
v tomto
roku
vybojovali dievčatá pre
Slovensko niekoľko medailí. Na majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe
obsadili v kategórii kadet - baton 2. miesto, v kategórii veľká formácia - baton 1.
miesto a titul Majster SR, v kategórii senior sólo – baton 3. miesto, senior sólo – pom
– pom 1. miesto a titul Majster SR. Na majstrovstvách Európy v Poľsku obsadili
v jednotlivých kategóriách popredné miesta – 2. miesto v kategórii kadet veľká
formácia – baton, 2. miesto senior sólo – pom-pom, 4. miesto senior sólo – baton
a mnohé ďalšie. Pojem „voľný čas“ pre ne neznamená sladké ničnerobenie
teenagerov, ale nespočetné hodiny, dni a týždne tréningov, sebadisciplíny
a odriekania, čo sa odzrkadľuje na ich úspechoch. Je to ich hobby, súčasť života.
Vytvorili spoločenstvo presahujúce bežné spolky, tímy a družstvá. Ako samé hovoria
– sú jedna úžasná rodina, kde žijú jedna pre druhú, kde neexistuje JA ale MY.

*** Stretnutie partnerských gmin ***
V závere minulého roku
prijali predstavitelia našej
obce
pozvanie
Anny
Grygierek,
starostky
poľského mesta Strumień,
a zúčastnili sa stretnutia
družobných obcí a miest.
Z Čiech
pricestovali
zástupcovia
Petřvaldu,
Dolných
Domaslavic
a Šenova. Cieľom bolo predstaviť spoločné projekty jednotlivých zúčastnených strán, ako i zhodnotenie vzájomnej
spolupráce, prezentácia zrealizovaných projektov a ich vyhodnotenie. V rámci programu si prítomní mohli pozrieť
originálny živý betlehem, ktorý je pýchou Strumieńa.
/foto: http://www.strumien.pl/
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... ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY P. V. ROVNIANKA

Z PRVÉHO STUPŇA...
OLÁ HOLÁ, ŠKOLÁ VOLÁ...potešili sa mnohí, keď
3.septembra opäť začuli školský zvonec zvoniť.
Isteže, našli sa aj tí, ktorým tento zvuk nebol až tak po
chuti...Veríme, že ich tieto pocity rýchlo prešli a tešia
sa v kolektíve spolužiakov, sú pripravení získavať
nové poznatky, sú zvedaví, čo nové im školský rok
prinesie, s radosťou spomínajú, čo zažili v roku
minulom....
Sme živým príkladom toho, že komu sa nelení, tomu
sa zelení, a tak sme už všeličo postíhali. Počas jesene
sme si mohli oči nechať na jesennej výstavke, kde
plody zo záhradky, svetlonosi i výrobky detí krášlili
priestory budovy. Na účelovom cvičení v Hričovskom
Podhradí sme si schuti zasúťažili a poriadne sa
vyšantili. Naplno fungujú záujmové krúžky, ktoré
umožňujú deťom objavovať nové, tvoriť zaujímavé,
športovať netradične, tancovať moderne, podučiť sa
čo to nové na počítači...Pre mladých futbalistov je tu
futbalová prípravka, novinkou je požiarnicky krúžok.
Nezabúdame ani na kultúru, a preto sme sa vybrali na
divadelné predstavenie AKČANTYROK (je možné
čítať aj odzadu☺).Október bol pestrý. Druháci
a tretiaci úspešne absolvovali plavecký výcvik.
Tradičnou a veľmi obľúbenou akciou je Burza pre
zvieratká. Výťažok z burzového obchodíka už viac
rokov pomáha zlepšiť život zvieratkám v útulku
v Závodí. I tento rok sme vyzbierali 80 €. V októbri
tiež vyvrcholil medzinárodný projekt Československá knižničná škôlka, na ktorom pracovali
hričovskí štvrtáci. V Ostrave reprezentovali nielen
obec, ale i Slovensko. Českým deťom veľmi chutili
syrové dobroty zo Závady a páčilo sa aj divadlo
o Dolnom Hričove.
V hlave máme plno vízií a plánov. Rekonštruujeme
čitáreň, ktorá by sa mala stať kultúrnym a
oddychovým miestom pre žiakov a kam chceme
pozvať na besedu spisovateľku, ktorá píše pútavé
príbehy pre deti a mládež, pani Gabrielu Futovú.
Pripravujeme sa na Vianočnú besiedku a burzu,
tešíme
sa
na
bielučký
sneh,
guľovačku
a sánkovačku... V novom roku nás čaká čitateľský
maratón, marcový kvíz - Písmenkovo, v apríli si
vyčistíme les...
Máme otvorené 2 oddelenia školského klubu detí,
ktoré s radosťou navštevujú žiaci 1. - 4. ročníka. Ak
navštívite stránku našej školy www.zsdhricov.sk
určite navštívte fotogalériu. Nachádza sa tu množstvo
fotodokumentov zo všetkých našich akcií ...
Z DRUHÉHO STUPŇA
U nás v školstve sa hodnotením práce zaoberáme
skôr koncom júna - na konci školského roka. Pre nás
je netypické podávať správu o našej činnosti v tomto
období. V období po náročnom štarte školského roka
2012- 2013, posledného prechodného roka „čudnej
reformy“.
Reforma nielen učiteľov naučila učiteľskému maj-

strovstvu, ale aj žiakov a rodičov preverila
v trpezlivosti. Pomaly sme si zvykli na učenie bez
učebníc v prvom reformovanom ročníku, na tvorbu
plánov, programov, testov, cvičení... a aj na ich
následné menenie.
Napriek tomu si naša škola dokázala udržať dobré
meno v školskej i záujmovej práci. Veď už tradičné
podujatia celé roky s láskou pre rodičov a priateľov
pripravujú naši žiaci spolu s učiteľmi s podporou ich
rodín. Medzi také patria dve veľké akadémie vianočná a koncoročná. Tie vlani s podtitulom
Legendy Vianoc a Od septembra do júna. Školský
projekt Farby Vianoc spestril adventný čas. V ňom sa
žiaci naladili na krásne obdobie Vianoc konaním
dobrých skutkov. V mesiaci marec sa konal 6. ročník
Marcovín. Tento rok bol s podtitulom Voda. V rámci
tohto pekného projektu žiaci súťažia, tvoria, čítajú jednoducho sa trošku viac zaoberajú knihami
a literatúrou. Medzi najobľúbenejšiu, ale aj
najnáročnejšiu súťaž Marcovín, patrí Čitateľský
maratón. Víťazkou sa už po tretíkrát stala Renáta
Ďurajková z 9.ročníka. Čitateľské obdobie marca
spestrila súťaž družstiev o vode. Aj deti na prvom
stupni prispeli do projektu svojimi triednymi knihami
o vode.
Na jar sa pod záštitou Súkromného centra voľného
času BOARD club Valča
konala celotýždňová
aktivita ŠKOLSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY - ŠOH.
Žiaci aj učitelia žili olympijským mottom "V zdravom
tele - zdravý duch!" Deti si zmerali svoje sily vo
vybíjanej, v cykloturistike a v behu. Žiaci sa naučili
vhodne používať symboly olympijských hier,
vyskúšali si orientáciu v teréne a zažili veľa zábavy.
Učíme deti zdravo žiť, čo je zdravý životný štýl,
zdravie. Ako ho dosahujeme a udržujeme, ale aj ako
ho strácame. ŠOH vedú taktiež k poznaniu obce a
regiónu, známych športových osobností, ktorých je v
našom regióne mnoho. Medzi ne patria napríklad: P.
Sagan, R. Židek, P. Pekarík, P. Zaduban , P. Sládek a
iní. Tento školský rok sa tešíme na druhý ročník ŠOH
a iné aktivity, ktoré nám rozhýbu kosti. Naši deviataci
budú prvými absolventmi nového štátneho
vzdelávacieho programu. Mali by byť schopní
uplatniť nadobudnuté vzdelanie vo svojom ďalšom
živote – pracovnom, občianskom, rodinnom aj
osobnom. Je preto aj cieľom nášho školského
vzdelávacieho programu viesť žiakov k získavaniu
kľúčových spôsobilostí prostredníctvom praktickej
činnosti, či už aktívnym učením sa na vyučovacích
hodinách, ale aj využívaním iných foriem
vzdelávania, ako sú vzdelávacie exkurzie, návštevy
divadiel, výchovné koncerty, návšteva knižníc a pod..
Hoci tieto formy vyžadujú od rodičov finančný
príspevok, stále je o ne záujem. Návšteva historicky
a kultúrne významných miest, o ktorých sa žiaci učia
na hodinách (Bratislava, Devín, Nitra...), má pomôcť
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žiakom pri upevňovaní nadobudnutých teoretických
vedomostí.
Každý rok ponúkame žiakom 6. ročníka možnosť
zapísať sa do Krajskej knižnice v Žiline. Trieda
absolvuje informačnú návštevu knižnice, počas ktorej
sa môžu žiaci oboznámiť s knižničným poriadkom
a jednotlivými oddeleniami knižnice. Na záver
návštevy dostanú zápisný lístok, ktorý prinesú
domov. Boli by sme radi, keby rodičia podporili
svoje deti, vypísali s nimi zápisný lístok a viedli ich
k pravidelnej
návšteve
knižnice.
Čitateľská
gramotnosť sa ťažko rozvíja tam, kde niet čitateľa.
Efektívna, ale stále trochu nedocenená, je
pravidelná práca žiakov v niektorom krúžku. Aj tento
rok bola ponuka zo strany pedagógov bohatá, žiaci si
mohli vybrať z 18 krúžkov. Napriek tomu je stále
dosť detí, ktoré sa do žiadneho krúžku neprihlásili,
hoci práve v záujmovom krúžku môžu v uvoľnenej
atmosfére, bez stresu, vnútorne motivovaní získavať
veľmi dôležité zručnosti, ale aj vedomosti. Minulý
rok úspešne pracoval napríklad Divadelný krúžok
a sme radi, že jeho členovia pokračujú aj po odchode
pani učiteľky Harcinikovej a s nadšením pripravujú
nové predstavenie. Tento rok vzbudil nevídaný
záujem krúžok Ham a Mňam pani učiteľky
Cigánikovej. Varenie nadchlo nielen dievčatá, ale aj
chlapcov, ktorí v zručnosti nijako nezaostávajú.

Rada rodičov každoročne prispieva na štyri platené
súťaže. Celoslovenské matematické korešpondenčné
semináre MAKSÍK pre žiakov 3. a 4. ročníka,
MAKS pre žiakov 5. až 9. ročníka a vedomostné
súťaže VŠETKOVEDKO pre 3. až 5. ročník
a EXPERT geniality show pre starších žiakov.
Tento rok sa na MAKSA a MAKSÍKA prihlásilo 26
žiakov. Žiaci súťažia buď vo dvojici, alebo
jednotlivo. Teraz už majú za sebou 1. kolo, čakajú na
výsledky a nové zadania, do konca roku bude päť
kôl.
Na súťaže VŠETKOVEDKO a EXPERT geniality
show práve prebieha nábor. Tieto súťaže dávajú
deťom príležitosť ukázať, čo všetko vedia o svete
okolo seba. Otázky pre mladších žiakov budú zo
všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli, starší
žiaci si budú môcť vybrať dve zo štyroch tém:
Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstvá prírody,
Svetobežník a Do you speak English? Termín oboch
súťaží je 5. december. V tomto mesiaci sa žiaci
pokúsia
zabodovať
aj
v školskom
kole
PYTAGORIÁDY. Rozbehli sme prípravu na
MATEMATICKÚ OLYMPIÁDU, vybraní žiaci
zatiaľ riešia domáce kolo. Ak uspejú, z oboch súťaží
je postup do okresného kola v Žiline.
- Kolektív pedagógov ZŠ s MŠ
P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove -

Krúžok Ham a Mňam

Školské olympijské hry

Žiaci 8. a 9. ročníka na Devíne

V OBCI OPÄŤ FUNGUJE MIESTNY SPOLOK ČERVENÉHO KRÍŽA
Slovenský červený kríž (SČK) pôsobí na území celej Slovenskej republiky. Je tiež zložkou Medzinárodného hnutia
Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Vďaka iniciatíve a pričineniu nášho spoluobčana p. Jána Galčeka sme sa
stali jeho súčasťou. Opäť po rokoch totiž začal v obci svoju činnosť miestny spolok SČK - nezávislá dobrovoľná
organizácia, zameraná na sociálnu a humanitárnu činnosť, predovšetkým však na bezpríspevkové darcovstvo krvi.
1. júla 2012 sa po prvýkrát stretli občania, ktorí mali záujem byť jeho súčasťou. Čestnou funkciou predsedu bol
poverený pán František Polko, pokladníčkou sa stala pani Iveta Kurotová. V prípade záujmu o členstvo sa môžete
prihlásiť na obecnom úrade. Ročný členský poplatok je 1,- €.
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ZMENY V MATERSKEJ ŠKOLE SLNIEČKO

Školský rok 2012/2013 sa v našej materskej škole začal zmenami a to hlavne
v obsadení pedagogických zamestnancov. Pani učiteľka Mgr. Katarína
Cigániková odišla vyučovať deti do tunajšej základnej školy a pani učiteľka
Vojteková odišla na dôchodok. Preto sme prijali nové učiteľky - Janku
Hrtánkovú a Martinu Regiecovú. Naďalej v našej MŠ ostali pracovať p.
učiteľka Monika Ličková a p. zástupkyňa pre MŠ Janka Hanusová.
Od septembra 2012 máme v MŠ 48 detí, z toho je 18 predškolákov. Jedným
z našich cieľov je úspešná príprava detí na vstup do ZŠ, ako i spríjemniť
deťom každodenný pobyt v materskej škole
rôznymi aktivitami.
Predpokladá to funkčnú, intenzívnu a efektívnu spoluprácu učiteliek
a rodičov. Uvedomili sme si, že najdôležitejšie je vtiahnuť rodičov do
činnosti našej materskej školy, a tak budovať vzťahy učiteľ- dieťa - rodič,
čím si vytvárame vzájomnú dôveru a partnerstvo. Pri organizácii všetkých
našich spoločných akcií a stretnutí si musíme uvedomiť, že musia mať
zmysel, opodstatnenosť, dôvod, prečo sa konajú.
Jeseň je prekrásne ročné obdobie, ktoré rozdáva svoje bohaté dary, zrelé,
slnkom sfarbené ovocie a lístie. Aj v našej škôlke jeseň prekvitla v plnej
paráde. Jej dary spracúvali deti svojimi šikovnými rukami. Október je
mesiac úcty k starším občanom a pri tejto príležitosti sme pripravili program
na kultúrno – spoločenské podujatie, ktoré organizoval obecný úrad. Deti
svojimi básničkami a pesničkami potešili svoje babičky a dedkov. Iný októbrový deň sme si pripomenuli Svetový
deň zdravej výživy. V tento deň si pozvali deti i svojich rodičov. Keďže jesenný čas je obdobím spracovania úrody
a pripravovania zásob na zimu, i my sme sa rozhodli hravou formou ukázať deťom, ako sa krája a tlačí kapusta.
Vládla pri tom veľmi príjemná atmosféra, nechýbal smiech a radosť. Kým oteckovia čistili a krájali kapustu,
mamičky s deťmi tvorili z jesenných plodov rôzne postavičky, panáčikov. Rodičia mali fantastické nápady, ich
tvorivosť bola veľká a niekoľko nápadov sme si do našej práce zobrali i my, učiteľky. Nakrájanú kapustu si deti
tlačili do svojich zaváraninových fliaš. A ako to pri práci býva, každému vytrávilo. No šikovné mamičky mysleli
i na to. Ukuchtili rôzne pokrmy -zemiakové a kapustové posúchy, jablkové lievance, šalátiky z rôznej zeleniny,
koláčiky orechové, jablkové.... No bolo toho neúrekom, a tak sa mohla začať ochutnávka. Krásne prestretý stôl
lákal všetkých labužníkov. Mamičky si vymenili recepty, aby vyskúšali niečo nové, čo im veľmi chutilo.
Vyvrcholením jesenných dní bol lampiónový sprievod –
vyprevadili sme z našej dediny pani Jeseň, poďakovali jej za
dary a už netrpezlivo čakáme na pani Zimu, ktorá prinesie
pre deti najkrajšie sviatky zimy – Mikuláša, a predovšetkým
Vianoce.
Čo dodať na záver? Pani Jeseň v našej práci vyčarovala
atmosféru zdravého súťaženia, tvorivosti a upevnila
medziľudské vzťahy dieťa – rodič – škola. Ceníme si najmä
to, že rodič v dnešnom uponáhľanom svete má záujem
o spoluprácu s materskou školou. Ale čo je najdôležitejšie?
Dáva tým najavo svoj záujem o dieťa a jeho pocity, pretože
dieťa prežíva najkrajšie roky svojho života v škôlke, tu sa
formujú jeho vedomosti, rozvíja si tvorivosť, učí sa hravou formou spoznávať svet a vzťahy medzi ľuďmi. Nuž
a prečo by sme im na to my, dospelí, nevytvárali podmienky ?! Preto tu právom patria slová veľkého pedagóga J.
A. Komenského: „Príď, dieťa, uč sa múdrym byť.“
- Janka Hanusová, zástupkyňa pre MŠ -

Dolnohričovské ZVESTI

15
HRAD HRIČOV OŽÍVA

Hrad Hričov prešiel za posledné roky zmenami. Odrazovým bol rok 2005, kedy bol
začlenený do projektu Slovenského skautingu - „Odklínanie hradov“. V priebehu
dvoch rokov bol čiastočne vyčistený od náletovej vegetácie a zároveň bola osadená
informačná tabuľa. V roku 2010 bolo v rámci prác fixované posledné hradné okno s
pôvodným kamenným ostením dočasnou drevenou konštrukciou proti spadnutiu,
vyčistenie hradu od náletovej vegetácie, terénne úpravy. V nasledujúcom roku sa na
hrade uskutoč nil projekt nadácie Pontis v spolupráci so Slovenským skautingom pod
názvom „Naše mesto“, v rámci ktorého boli zrušené nelegálne ohniská, vyzberané
smeti, zostrihaná náletová vegetácia a pripravený materiál na ďalšie murovacie práce.
V roku 2011 sa uskutočnilo niekoľko brigád, v rámci ktorých boli osadené lavičky,
odpadkový kôš, výstražná tabuľa a provizórne schody pri vstupe do Predného paláca.
Drevené schody sa tiež urobili do Horného hradu. Práce výrazne pokračovali v tomto
roku. V počiatočnej fáze sa upravila prístupová cesta, na nádvorí sa vyrúbali stromy
kvôli postaveniu lanovky a archeologickému výskumu v „hospodárskej budove“ v
Predhradí. Lanovka, slúžiaca na zjednodušenie prepravy stavebného materiálu, viedla
od prvej brány až do okna Horného paláca. Pokračovalo sa v kopaní a úprave
príjazdovej cesty a stavbou plošiny v priestoroch prvej brány. V júli sa na hrade stretla
s dobrovoľníkmi a archeológmi komisia z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
Prerokovali plánované záchranné akcie i termíny archeologického výskumu. Následne
prišiel metodik so statikom a zhodnotili všetky ďalšie plánované zásahy. Keďže na
múroch Západného paláca boli výrazné statické poruchy a na jeho korunách uvoľnené
kamene, upustilo sa od plánovanej archeológie. Začal sa výskum zahĺbeného objektu v
Predhradí, ktorý sa často uvádza ako hospodárska budova. Po postupnom odkrývaní sa
však nenašli žiadne časti murív a taktiež sa do tohto objektu nenašiel ani žiadny vstup,
ktorý by nasvedčoval tomu, že by išlo o nejaký obytný objekt. Výskum poukázal, že
pravdepodobne išlo o zaklenutú cisternu na vodu. Jej hĺbka bola vyše štyroch metrov,
pričom na dne sa nachádzalo ešte množstvo závalu. Počas júla sa pokračovalo v
archeologickom výskume cisterny. V rohu sa vykopala hĺbková sonda, ktorá odhalila
pod vrstvou ílu slúžiacou pravdepodobne na utesnenie pretekajúcej vody, do skaly
vytesané dno cisterny. Dokončila sa celá prístupová cesta na hrad a to ručným
prekopávaním dĺžky vyše 65 metrov cez kamenie a korene. V auguste sa čiastočne
odstránil suťový zával z Predného paláca, naviezol sa stavebný materiál a začalo sa so
stavbou lešenia, čím sa na hrade slávnostne spustila prvá murárska sezóna. Začala sa
konzervácia poslednej valenej klenby v Hornom hrade, ktorá bola kompletne
vyšpárovaná a doplnená v miestach vypadnutých kameňov. Rovnako sa postupovalo
aj pri menšej klenbe nachádzajúcej sa nad vstupom do zadného paláca. Ďalšou
dôležitou úlohou bolo zabezpečiť a vymurovať rozsiahly a nebezpečný výpadok
muriva v nároží Zadného paláca, ktorý zabral veľa času, materiálu a práce. Úspešne
bol dokončený v septembri, čím sa ukončila prvá etapa záchrany rozpadnutých základov tohto objektu. Rozobralo
sa lešenie v Hornom paláci a presunulo sa do priestorov Predného paláca, kde sa úspešne spustili prvé konzervačné
práce na záchranu posledného zachovalého okna s pôvodným kamenným ostením. Domuroval sa výpadok prahu
pod sedíliami tohto okna, kde sa následne osadili dubové dosky, ktoré sa tam pôvodne nachádzali. Taktiež sa
spustila konzervácie Rožnej veže, ktorá sa odkopala až k skalnému základu a následne sa začalo so špárovaním
a murovaním, čím sa zafixovala jej stabilita. Tohtoročná prvá etapa veľkej obnovy hradu bola ukončená osadením
chýbajúceho dubového prekladu v strednom okne Predného paláca, osadením dobového parapetu v ďalšom okne
a domurovaním sedáku v ňom, prešpárovaním vnútornej
strednej steny tohto paláca a odstránením suťového závalu
v Prednom paláci a náletovej vegetácie.
Práce sa uskutočnili za podpory Ministerstva kultúry SR, ktoré
prispelo čiastkou 8000 eur (použité okrem iného aj na statický
a metodický výskum hradu), nadácie Pontis (900 eur) a Tatra
banky (500 eur).
Celé snaženie o záchranu a obnovu hradu si zobralo pod svoj
patronát Združenie priateľov Hričovského hradu, ktorého
členom sa môže stať každý, komu nie je ľahostajný osud
historického skvostu píšuceho naše dejiny. Všetci tí, ktorí
priložili ruku k dielu, si zaslúžia obdiv, uznanie a naše
poďakovanie.
- zdroj: www.hradhricov.sk -
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POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BÝVALÍ URBÁRNICI
OBCE DOLNÝ HRIČOV INFORMUJE ...

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov hospodári na lesných pozemkoch v oblasti
Súľovských vrchov podľa predpísaných úloh platného lesného hospodárskeho plánu na obdobie 2007 – 2016. Rok
2011 bol piatym rokom lesného hospodárskeho plánu, teda predpísané úlohy by mali byť plnené na 50 %. Z tohto
dôvodu by som vám rád predložil niekoľko číselných údajov o uvedenom plnení.
Plán ťažby na r. 2007 - 2016
3

Stav v roku 2011

Perc. podiel plnenia plánu

3

8774 m
4648 m
52,97 %
7675 m3
4208 m3
54,83 %
ihličnaté
1099 m3
440 m3
40,03 %
listnaté
8138 m3
3667 m3
45,06 %
rubné porasty
3
3
8138 m
4152 m
51,02 %
rúbná ťažba
Rozdiel rubnej ťažby 485 m3 je ťažba dreva v predrubnom poraste s povinnosťou zalesnenia, teda ucelená plocha
nad 0,03 ha, ktorá sa počíta ako rubná náhodilá v predrubnom poraste. Výchovná ťažba (prebierka): plán 48,52 ha,
skutočnosť 22,86 ha, plnenie 47,11 %, plán 636 m3, skutočnosť 496 m3, plnenie 77,99 % s tým, že náhodnej ťažby
bolo 238 m3 ako vetrová, snehová a hmyzová kalamita. Prerezávka: plán 29,05 ha, skutočnosť: 15,46 ha, plnenie
53,22 %. Za obdobie piatich rokov sme vysadili na ploche 5,27 ha vrátane doplňovania plochy 1,60 ha a nárast,
teda prirodzené zmladenie na ploche 4,05 ha, čo činí z celého zalesňovania 43,45 %, teda skoro polovicu plochy,
čím sa ušetrilo 5.400,- €. V ťažbe dreva nám zostáva bilancovaná ťažba na každý rok v množstve 856 m3, z toho
797 m3 rubnej a 59 m3 výchovnej, teda predrubnej ťažby. V roku 2012 sme vysadili sadenice v počte 5400 kusov
a to smrek obyčajný 4600 ks a buk lesný 800 ks celkovo na ploche 1,29 ha, v prvom zalesnení 0,83 ha
a v doplňovacom 0,46 ha. Výžin ako ochrana sadeníc proti burinám bola vykonaná na ploche 6,36 ha a ochrana
proti ohryzom na ploche 9,65 ha, chemicky cervakolom extra a mechanicky sieťovinou.
Ťažba dreva v roku 2012 bola doteraz vykonaná v objeme 840 m3 a to ťažba náhodná 381 m3 a ťažba úmyselná
459 m3. Z toho výchovná ťažba na ploche 1 ha v objeme 16 m3. Projekt na rok 2012 plánoval i ďalšiu predmetnú
ťažbu na ploche 9,36 ha, no z dôvodu povinnej a náhlej ťažby, ako nutné sme museli vykonať tieto ťažby z dôvodu
napadnutia dreviny smrek obyčajný škodlivým biotickým činiteľom a to lykožrútom lesklým a lykožrútom
vrcholčekovým. Príčina je vo veľkom dlhom letnom suchu a teplom počasí, čím drevina smrek s veľmi plytkými,
tanierovitými koreňmi bol značne oslabený, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre škodlivý hmyz. Zostáva nám
spracovať ešte hmyzovú ťažbu v lokalite Baňa (18B) a Krajčírová studňa (17C). Je to len vo veľmi stručnej
a strohej polohe podaná správa o lesnom hospodárení nášho pozemkového spoločenstva.
S radosťou môžeme konštatovať dobrú spoluprácu s miestnymi hasičmi pri protipožiarnych hliadkach
i s Obecným úradom v Dolnom Hričove pri zapožičaní úradnej miestnosti a prevoze osôb či materiálu.
V akcii „Oživenie studničky“ sme poskytli na úpravu jej okolia drevnú hmotu o objeme 1,20 m3 a taktiež bola
poskytnutá drevná hmota hasičskému zboru na výstavbu cvičnej dráhy.
Chcel by som informovať o odovzdávaní pozemkov – spoločného pasienku, vlastníkom, fyzickým osobám, ktoré si
podali predpísanú žiadosť, čím sa zabránilo snahe skrytej skupiny ľudí o obohatenie sa našou nehnuteľnosťou.
Všetky úkony smerujúce k navráteniu pozemkov sú v konaní, na dobrej ceste. Je mi len ľúto tých vlastníkov, ktorí
si žiadosť nepodali napriek snahe a odporučeniu výboru a dozornej rady v roku 2004, či už formou vyhlasovania
v miestnom rozhlase, oznamu na úradnej tabuli obce, osobným odporučením i prostredníctvom Valného
zhromaždenia. Bolo evidentné, že dochádzalo od niektorých vlastníkov k našej ignorácii a načúvaniu falošných
prorokov a tu je výsledok - nevrátenie. Ako som naznačil – zlí sme my a tí, ktorí to spískali, sa tvária ako dobrí
a spravodliví. A ako sa dostať chytro a úlisne k nášmu majetku? No predsa, že oslovia nových vlastníkov so
žiadosťou o prenájom podielu v spoločnom pasienku. Upozorňujem, že platný zákon o prenájme
poľnohospodárskej lesnej pôdy hovorí o dobe prenájmu, a hlavne o lehote vypovedania. Aby potom zas nebol
niekto nepríjemne prekvapený. Pozor na to!
Poďakovanie
Ako občan Obce Dolný Hričov by som sa chcel „poďakovať“ tým spoluobčanom, ktorí sa vzorne, usilovne
a príkladne starajú o naše okolie, našu prírodu tým, že všetok odpad z dvora a domu vyvážajú do prírody, vytvárajú
smetiská, čím nás ostatných obohacujú o neuveriteľný zážitok. Veď je také príjemné posedieť si v prírode, osviežiť
sa vodou z odhodenej misy, brodiť sa doslova po kolená v smetiach, konároch a iných odpadoch. To nám prináša
napríklad cesta na Plzák oproti Borine. Veď nám predsa nemôže stačiť, že občania Ovčiarska a iných obcí nám
hyzdia odpadkami okolie cesty v lokalite Vinnák. A aby toho nebolo málo – početní hubári odhadzujú obaly,
plastové fľaše po našich horách. Nuž prečo by sme sa nepričinili i my o takýto druh kultúry – hyzdime si naše
okolie, nech sa v ňom cítime stále lepšie a lepšie..........
- Juraj Dobroň, predseda spoločenstva –
Pokojné, príjemné a šťastné prežitie Vianoc a radostný a šťastný nový rok 2013 Vám praje
Výbor a Dozorná rada Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov
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NEZABUDNIME, ŽE VIANOCE SÚ SVIATKAMI BOŽIEHO NARODENIA....
Na Vianoce si uvedomujeme význam
narodenia Pána Ježiša a cítime povinnosť vo
svojich srdciach konkrétnymi skutkami to
prejavovať. Bolo by to veľmi málo, keby sme sa
uspokojili s idylkou betlehemskej maštaľky.
Vianoce nie sú tu preto, aby sme si len
zaspievali koledy, pookriali v rodinnom kruhu
a zajtra či o týždeň povedali: „Dovidenia o rok
alebo do veľkonočných sviatkov“. Sviatky
Narodenia Pána sú darom pre každého z nás.
Vieme, že darom sa nepatrí pohŕdať. A tým viac,
keď Boh nám dáva svojho Syna ako dar. Pri
prijatí daru sa vieme poďakovať, patrične si ho
uctiť, úprimne sa z neho tešiť ... A toto je
memento pre nás počas týchto dní. Boh nie je
odkázaný na našu vďaku. Vieme však, že naša
vďačnosť Bohu nám prináša nové milosti. Ježiš
neprišiel ako človek na tento svet kvôli sebe.
Ďakujme Bohu a odprosujme ho najmä za,
urážky voči láske. Ľudia v Dolnom Hričove,
uvedomte si, že príkaz lásky je najväčší.
Deti, keď pozeráte na Ježiška v jasliach,
nezabudnite mu v malej modlitbičke povedať,
aby vás požehnal, aby z vás vyrástli ľudia, ktorí
ho budú milovať z celého srdca. Poproste aj za
svojich rodičov a súrodencov, aby vás mali radi,
aby boli zdraví, aby mali prácu a aby u vás doma
nikto neurážal Pána Boha slovami a skutkami. Ak budete takto prosiť, Dieťatko Ježiš vám to iste splní.
Žiaci a žiačky, Dieťa Ježiš prišlo na svet, aby nás poučilo o tom, čo máme robiť, ako žiť, aby sme prišli
do neba. Učiť sa je veľká námaha. Proste však Pána Ježiša, ktorý prisľúbil tým – ktorí ho milujú – Ducha
Svätého, ktorý vám pomôže osvojiť si čo najviac vedomostí a lásky potrebnej k vášmu životu. Sľúbte mu,
že sa budete chrániť každého zla a hriechu.
Mladí priatelia, slečny a mládenci, keď pozriete na Dieťa v jasliach, iste si spomeniete na silu, ktorá
prúdi vo vašich žilách. Uvedomujte si, že život je krásny, keď niekoho môžete mať radi, keď ste niekým
milovaní. Zradená láska veľmi bolí. Moc, moc si proste od Boha v jasliach silu a vytrvalosť v čistej,
pravej a vernej láske. Skúste popremýšľať, či by Ježišovi neurobilo radosť, keby ste mu ticho v srdci
sľúbili, že chcete žiť v čistej láske a vytrvať až po oltár!
Rodičia, vy pri pohľade na Dieťa v jasliach ďakujte za dar svojich detí. Viete koľko manželov túži byť
otcom a matkou, a nikdy nebudú počuť z úst svojho dieťaťa slová „mama, ocko“. Nezabudnite, že dieťa
je dar od Boha, a preto váš nesúhlas k narodeniu nového dieťatka je urážkou Boha, ťažký hriech, vražda.
Vychovať dieťa je ťažké, namáhavé, ale vychovať dieťa tak, ako si to praje Boh, je požehnaním pre vás
v rokoch staroby a raz aj odmenou vo večnosti. V tomto duchu zotrvajte vo vernosti a láske voči sebe.
Starí rodičia, vás Boh obdaril zvláštnym požehnaním, vysokým vekom. Svoju starobu využite na
získanie čo najviac milostí, na čo ste v minulých rokoch zabudli alebo podcenili. Dieťa Ježiš vám žehná.
Toto Dieťa bude čo nevidieť aj vaším Sudcom. Proste Ho, aby ste sa tešili tak ako dnes pri jasliach, keď
sa s nim stretnete ako so svojím Bohom Sudcom.
Vás – chorých, zvlášť Ježiš miluje. Boh prišiel zmieriť ľudstvo s Otcom. Dieťa Ježiš vám chce
požehnať a dať silu do ťažkých hodín utrpenia, bolesti a nádeje. Pripomínajte si, že Boh vie o vašom
utrpení. On posilní i odmení.
Všetkých nás Dieťa Ježiš pozýva všimnúť si to, čo nám prináša: Pokoj a Lásku. Pozerajme sa na Dieťa
v jasliach ako na svojho Pána a Boha.
Aj v Dolnom Hričove si čím ďalej viacerí od betlehemského Dieťaťa vyprosujte vernosť vo viere,
vytrvalosť v láske na celý život.
- spracoval: Mgr. Miroslav Sobčák -
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POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV
A V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú
zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie
nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia
do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.). Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok
v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre
občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej
služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Konanie o odkázanosti
na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obci, vyššiemu územnému
celku. Posudkovou činnosťou sa zistí odkázanosť osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na
sociálnu službu v zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
osoby. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu, z ktorého vyplýva, či dotyčný je
odkázaný na požadovanú sociálnu službu.
000

Zariadenie pre seniorov
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy
č. 3, zákona č. 448/2008 Z. z., alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a
poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Zariadenie poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a
šatstva,
8. osobné vybavenie.

Domov sociálnych služieb
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna
služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V
podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň
odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3, zákona
č. 448/2008 Z. z.
Zariadenie poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a
šatstva,
8. osobné vybavenie.

Adresár niektorých poskytovateľov sociálnych služieb v okrese Žilina a Bytča
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
Kontaktná adresa: Osiková 26, 010 07 Žilina 7
Telefónne číslo: 041 / 568 2723
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb Terchová
Kontaktná adresa: A. F. Kollára 234, 013 06 Terchová
Telefónne číslo: 041 / 569 5203
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb Žilina
Kontaktná adresa: Karpatská 8,9, 010 08 Žilina 8
Telefónne číslo: 041 / 525 4190

HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov
sociálnych služieb a útulok
Kontaktná adresa: Republiky 22, 010 01 Žilina 1
Telefónne číslo: 041 / 562 4943
STRANÍK - domov sociálnych služieb
a špecializované zariadenie
Kontaktná adresa: Na Straník 325/24, 010 03 Žilina 3
Telefónne číslo: 041 / 566 7802
Domov sociálnych služieb TAU
Kontaktná adresa: Turie 296, 013 12 Turie
Telefónne číslo: 041 / 598 9322
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Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Zariadenie pre seniorov a zariadenie
Kontaktná adresa: Moyzesova 27, 010 01 Žilina
opatrovateľskej služby
Telefónne číslo: 041 / 565 1745
Kontaktná adresa: Petrovice 74, 013 53 Petrovice
Telefónne číslo: 041/5589009
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
pre dospelých
Zariadenie pre seniorov
Kontaktná adresa: P.O. Hviezdoslava 56, 01001 Žilina
Kontaktná adresa: Štiavnik č. 764, 013 55 Štiavnik
Telefónne číslo: 041/645292
Telefónne číslo: 041/5583007
SENION, n. o. zariadenie pre seniorov a domov
Domov dôchodcov
Kontaktná adresa: Bytča č. 204, 014 01 Bytča – Hrabové
sociálnych služieb
Kontaktná adresa: Rudina 440, 023 31 Rudina
Telefónne číslo: 041/5533526
Telefónne číslo: 041/42 094 60
Domov sociálnych služieb
Kľúč v Bytči
Zariadenie pre seniorov JESIENKA
Kontaktná adresa: Hurbanova 243, 014 01 Bytča
Kontaktná adresa: Treskoňova 813, 014 01 Bytča
Telefónne číslo: 41/5523016
Telefónne číslo: 041/5073932
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HROBOVÉ MIESTA
Hrobové miesta a miesta na uloženie urny na cintoríne v Dolnom Hričove a Pekline sa prenajímajú na obdobie
desať rokov. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára v zmysle § 663 Občianskeho zákonníka.
Poplatok za prenájom hrobového miesta na cintoríne je nasledovný:
Účel:
Cena v €:
Cena v Sk:
Doba trvania
Prenájom 1-hrobového miesta
/301,26 Sk/
10 €
10 rokov
Prenájom 2-hrobového miesta
/512,14 Sk/
10 rokov
17 €
Nájom miesta na uloženie urny (1 ks )
/210,88 Sk/
7€
10 rokov
Zhotovenie urnovej šachty (1 ks )
/3.012,60 Sk/
100 €
Nájomca je povinný udržiavať prepožičané hrobové miesto v riadnom stave. Po
uplynutí doby trvania nájomnej zmluvy môže nájomca po dohode
s prenajímateľom opätovne uzatvoriť zmluvu na ďalších desať rokov. V prípade
nezaplatenia poplatku má prenajímateľ na základe zákona č. 470/2005 Z. z.
o pohrebníctve právo toto hrobové miesto zrušiť. Preto upozorňujeme všetkých
užívateľov hrobových miest, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť
nájomnej zmluvy, príp. sa informovali na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.
Zároveň dávame do pozornosti možnosť pozrieť si vizualizáciu hrobových miest
na webovej stránke http://www.pohrebiska.sk/.

KOMUNÁLNY ODPAD
Čo je to odpad ? Často si pod touto otázkou predstavíme náš smetiak či kontajner pred domom, do ktorého sypeme
to, čo v našej domácnosti už nepotrebujeme, teda smeti. Väčšina považuje odpad ako problém len pred naším
domom. Keď odpad odvezú, prestáva existovať. Skutočnosť je však ale iná. Podľa štatistických údajov na jedného

obyvateľa Slovenskej republiky pripadá približne 315 kg odpadu za rok.
Vysoko konzumný spôsob nášho života a zvyšovanie životnej úrovne sa odráža na
hromadení odpadu, ktorý potom vytvára problémy s jeho uskladnením a likvidáciou,
ktorá je ekonomicky a finančne veľmi náročná.. V našej obci je v súčasnosti sadzba
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 0,0493 € za osobu
a kalendárny deň, čo činí 18,- € za jednu osobu a jeden kalendárny rok. Tento
poplatok zdanlivo pre občana vysoký, predstavuje približne polovicu nákladov, ktoré
obec zaplatí za vývoz komunálneho odpadu. Aby sme zabránili nepotrebným
skládkam odpadu, máme v našej obci k dispozícii aj veľkokapacitný kontajner, ktorý
je umiestnený na MPPS a občania ho môžu využívať každú stredu od 1400 do 1700
hod.. Od 1. januára 2013 sa bude viesť evidencia občanov, ktorí vyvážajú odpad

do veľkokapacitného kontajnera. Našou snahou je, aby kontajner slúžil
všetkým občanom obce, a nie jednotlivcom.
UPOZORNENIE !!!
Obecný úrad v Dolnom Hričove upozorňuje občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú vysporiadané pohľadávky
voči obci (t.j. daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, miestny poplatok za psa), že sa budú menovite zverejňovať
na úradnej tabuli obce a na informačnom kanáli. Zároveň upozorňujeme, že od budúceho roku sa pristúpi
k vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom exekučných príkazov (exekúcie na nehnuteľný majetok, mzdu...).
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SPRÁVNE POPLATKY PO NOVOM

S účinnosťou od 1. októbra 2012 došlo k výrazným zmenám v zákone o správnych poplatkoch (zákon č. 286/2012).
Občania zaplatia za mnohé správne úkony vyššie poplatky. V nasledujúcom prehľade uvádzame tie, s ktorými sa
môžete na úradoch stretnúť najčastejšie.
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého
úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ........................................................................ 5 €
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ............................................................. 1,50 €
Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a každý podpis ............................. 5 €
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby............................................................................5 €
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ................................................................... 3 €
Zmena priezviska maloletých detí ...........................................................................................................................33 €
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch .......................................................................................... 100 €
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov ............................................................ 700 €
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 15 rokov ........................................................... 100 €
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu od 15 rokov do 18 rokov ....................................... 150 €
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ........................................................ 700 €
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 15 rokov ........................................................ 200 €
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa od 15 rokov do 18 rokov .................................... 350 €
Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky ..........................................................10 €
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Vydanie rybárskeho lístka:
a/ týždenný .......................................................................................................................................................... 1,50 €
b/ mesačný ................................................................................................................................................................ 3 €
c/ ročný ..................................................................................................................................................................... 7 €
d/ trojročný ............................................................................................................................................................. 17 €
STAVEBNÁ SPRÁVA
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene
územného rozhodnutia pre fyzickú osobu ............................... 6,50 €, pre právnickú osobu .............................. 100 €
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ............................................................................ 20 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením - na stavbu
rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane ...................... 33 €,
za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru .................................................................................20 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske
chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane ....................................... 23 €,
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru ................................................................................ 20 €
Žiadosť o zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu – rodinný dom ..................... 100 €,
stavba na individuálnu rekreáciu ......................................................................................................................... 100 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť ............................................................................................................................................ 30 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................... 30 €
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných
zariadení ................................................................................................................................................................. 10 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa
projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane pre fyzickú osobu ............ 16,50 €, pre právnickú osobu ............ 50 €,
za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu .................... 10 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy
a záhradkárske chaty), ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane .......... 23 €, ak zastavaná plocha je od 25 m2
do 50 m2 vrátane ................ 33 €, ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane ...................................... 66 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu
rekreáciu – rodinný dom ................................ 50 €, stavba na individuálnu rekreáciu ............................... 50 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na
stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú
rozvodnú sieť .......................................................................................................................................................... 15 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ........................ 15 €
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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli rozhodnutím predsedu NR SR č. 347/2011 Z. z. určené na 10.
marca 2012. Občania mali možnosť rozhodnúť sa pre jednu spomedzi 26 politických strán a hnutí. O preferenčný
hlas sa uchádzalo celkovo 2967 kandidátov reprezentujúcich jednotlivé strany. V obci sa hlasovalo v dvoch
volebných okrskoch: okrsok č. 1 bol vytvorený pre obec Dolný Hričov, okrsok č. 2 pre miestnu časť Peklina.
Z celkového počtu 1266 voličov si svoju povinnosť splnilo 857 (počet voličov zapísaných v Dolnom Hričove 1122, počet platne hlasujúcich – 746, počet zapísaných voličov v Pekline – 144, počet platne hlasujúcich – 94).
VÝSLEDKY HLASOVANIA V RÁMCI SR

VÝSLEDKY HLASOVANIA V RÁMCI OBCE
POČET
HLASOV

POLITICKÁ STRANA

POČET
HLASOV

1134280

SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA

465

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

225361

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

127

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI

218537

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

71

MOST - HÍD

176088

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI

69

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ
ÚNIA - DEMOKRATICKÁ STRANA

155744

SLOBODA A SOLIDARITA

36

SLOBODA A SOLIDARITA

150266
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

116420

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ
ÚNIA - DEMOKRATICKÁ STRANA
ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA
SLOVENSKA

STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE - MAGYAR
KOALÍCIÓ PÁRTJA

109483

POLITICKÁ STRANA

SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA

8

99 % - OBČIANSKY HLAS

7

99 % - OBČIANSKY HLAS

40488

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

5

ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO

40460

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

5

ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA
SLOVENSKA
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY
MOJSEJOVEJ
ĽUDOVÁ STRANA - HNUTIE ZA
DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

33155

STRANA ZELENÝCH

4

31159

MOST - HÍD

4

23772

ĽUDOVÁ STRANA - HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ
SLOVENSKO

4

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

18583

ZELENÍ

3

NÁROD A SPRAVODLIVOSŤ - NAŠA STRANA

16234

STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ

3

STRANA ZELENÝCH

10832

STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE

2

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

10604

ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO

2

ROBÍME TO PRE DETI - SF

8908

NÁROD A SPRAVODLIVOSŤ - NAŠA STRANA

2

ZELENÍ

7860

ROBÍME TO PRE DETI - SF

2

NÁŠ KRAJ

4859

STRANA ŽIVNOSTNÍKOV SLOVENSKA

1

STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE

4844

NÁŠ KRAJ

0

OBYČAJNÍ ĽUDIA

4320

STRANA RÓMSKEJ ÚNIE NA SLOVENSKU

0

STRANA ŽIVNOSTNÍKOV SLOVENSKA

3963

STRANA +1 HLAS

0

STRANA OBČANOV SLOVENSKA

3836

OBYČAJNÍ ĽUDIA

0

STRANA RÓMSKEJ ÚNIE NA SLOVENSKU

2891

STRANA OBČANOV SLOVENSKA

0

STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE - MAGYAR
KOALÍCIÓ PÁRTJA

0

STRANA +1 HLAS

779
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CESTOVNÝ PORIADOK - AUTOBUSY
SAD Žilina, a.s.
Odchody autobusov
(platí od 09.12.2012)

zo zastávky Dolný Hričov – kostol
smer
Bytča

smer
Žilina

x
x
x
x
x

x
†
†
5.57 6.51 7.01 8.56 9.56 10.26 10.46 11.46 13.01 14.12 14.38
x●
x
x
x●
x
x
†●
†
6†
14.56 15.51 16.41 17.11 18.53 18.54 20.33 20.46 22.50
x 10
x 10
x
x
x
x▲
x
x


†
†
4.49 5.09 5.13 5.38 5.43 5.53 5.59 6.23 6.50 7.58 8.09 9.00
x 10
x
xO
x▲
x▲
x
x
x
†
†
†
10.09 10.39 11.09 12.03 13.04 13.54 14.34 15.29 16.19 16.28 17.44 19.18


5.56

x

x

x

21.08
smer
Peklina
Letisko
žel.
stanica

x 10

7.51

x
x
x 10
x
x
†
†
†
†
x†
8.55 11.15 11.15 12.36 13.13 13.41 14.48 15.43 18.02 19.13

x

11.48
†
x†
12.31 18.46
zo zastávky Dolný Hričov – hlavná cesta

smer
Bytča


5.58
x

9.58
x 10

smer
Žilina

smer
Peklina

x

x

5.59

6.23
†
10.03 10.28
x 10
x

x

14.18 14.18 14.33
x
†
†
17.13 17.18 18.54
x
x
†
5.07 5.27 5.37
x

x

8.47

9.42

x 10

x

x

10.52
†
14.37 14.57 15.02
x
x 10
†
5.53 7.52 8.56

x 10

x†
6.49 6.53 7.03 7.28 8.18
x
x
x
x
x
10.48 11.03 11.48 12.03 12.17
x●
x
x
x
†
14.39 14.58 15.32 15.32 15.53
x
x
x
†
18.56 19.23 20.34 20.48 22.52
xO
x 10
x
x 10
†
5.58 6.27 6.32 6.42 6.52
x
xO
x 10
x
†
11.52 12.05 12.37 12.47 13.07
x
x
x

†
15.07 15.52 16.17 17.17 18.07
x
x
x 10
†
†
11.16 11.17 12.37 13.14 13.43
x

x


8.23

x

x

x

8.47

8.58

9.18

x 10

x

x

x

12.43 13.03 13.13 14.14
x●

x 10

x

x●

16.02 16.23 16.33 16,43

x

x 10

x

xO

7.09

7.14

7.37

8.23

x 10

x

x

x 10

13.37 13.42 14.02 14.17
x

19.12
†
x†
14.50 15.46 18.03 19.14
x

x

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
10 - nejde od 27.12.2012 do 7.1.2013, 1.2., od 25.2. do 1.3., od 28.3. do 2.4., od 1.7. do 30.8., od 30.10. do 1.11.
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CESTOVNÝ PORIADOK - VLAKY

Železnice Slovenskej republiky
železničná stanica
Dolný Hričov
Odchody vlakov
(platí od 09.2012 do 14.12.2013)
smer Žilina
č. vlaku

odchod

cieľová stanica

3551
3331
3303
3305
3307
3333
3335
3337
3353
3381
3313
3315
3317
3319
3321
3355

5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
9.02
11.02
13.02
14.02
15.02
15.22
16.02
17.02
19.02
21.02
23.14

ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA

smer Púchov
č. vlaku

odchod

cieľová stanica

3300
3330
3332
3334
3336
3310
3338
3314
3350
3318
3352
3322
3354
3356

4.57
5.57
6.57
8.57
10.57
12.57
13.57
14.57
15.57
16.57
17.57
18.57
20.57
22.57

TRENČÍN
TRENČÍN
TRENČÍN
TRENČÍN
TRENČÍN
TRENČÍN
TRENČÍN
TRENČÍN
PÚCHOV
TRENČÍN
PÚCHOV
TRENČÍN
PÚCHOV
PÚCHOV

poznámka

x
x
x
ide v  a †
x
x
ide v  a †
x
x

poznámka

x
x

x
x
x

Vysvetlivky :
x
- pracovné dni
 - sobota
+
- dni pracovného pokoja (nedeľa a štátom uznané sviatky v SR)
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*** HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V ROKU 2013 ***

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.
11. január 2013

5. apríl 2013

12. júl 2013

4. október 2013

1. február 2013

3. máj 2013

2. august 2013

8. november 2013

1. marec 2013

7. jún 2013

6. september 2013

6. december 2013

*** ŠKOLSKÝ RODIČOVSKÝ PLES ***

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ P.V. Rovnianka v Dolnom Hričove
Vás pozývajú na 4. ročník
Školského rodičovského plesu,
ktorý sa uskutoční dňa
9. februára 2013 o 19,00 hod.
v telocvični Základnej školy v Dolnom Hričove.
Vstupné: 20,20,- € / 2 osoby
(v cene je zahrnuté: 2 x večera, 2 x káva, 2 x zákusok a fľaša vína)
Hudba: DJ Fero Zsíros
Predpredaj vstupeniek:
Základná škola Dolný Hričov,
tel. kontakt: 041/55 72 133, 0911 572 133
*** HRIČOVSKÉ PASTORÁLE 2013 ***

Hričovské
Hri ovské pastorále
IX. ročník
ro ník
17. august 2013
Športový areál Dolný Hričov
Hri ov
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