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Oznamy, pozvánky, postrehy

Vianočný čas
V tento čas pokoja schádza sa rodina
na život za nami spolu sa spomína
pri stole prestretom aj prázdne miesta sú
a slzy vtekajú cez slová do hlasu.
V tento čas pokoja s jedličkou na stole
pre šťastie budúce zabudni na bôle
pri speve v oblúku na stožiar pamäti
so štedrou večerou lúč mieru zasvieti.
V tento čas pokoja nech brány zavreté
otvára raz navždy kľúč lásky na svete.
Opäť prichádza vianočný čas. Tak ako po iné roky aj teraz sa naň tešia veľkí aj
malí. Čas akoby zastal. Na pár dní, ktorých čaro v nás ešte chvíľu tlie. A v tom je
nádej nezhasiť plamienok, ale ho rozdúchavať a udržiavať láskou a dobrom, ktoré
nás oslovujú cez Vianoce.
Vianočný čas je časom väčšej blízkosti jedného k druhému, časom naplneným
pocitom väčšej spolupatričnosti. Veď kedy sme jeden k druhému bližšie, ak nie
počas nádherných vianočných sviatkov? Nemáme pocit väčšieho dobra,
vnútorného tepla a ochoty byť lepšími?
Vianoce sú sviatkom, ktorý nás napĺňa veľkým citom a obyčajným ľudským
šťastím. Iste nie každý prežíva tento sviatok s rovnakou mierou. Niekedy je tej
lásky pri rodinnom stole málo a je jedno, či okolo neho sedí desať ľudí alebo
jeden, dvaja. V čase Vianoc máme k sebe bližšie, sme pozornejší a chápavejší.
Želajme si, preto aby to krásne ľudské teplo, porozumenie a šťastie zostalo v nás
počas celého roka a nielen v túto sviatočnú chvíľu.
Vianoce sú i sviatkami prianí. Prijmite od nás nasledujúce želanie: ,,Na prahu
roku 2008 Vám želáme čo najviac všedných dní naplnených radosťou a teplom
z nevšedných stretnutí z ľudskosťou, porozumením, láskavosťou, vierou v dobrotu
ľudského srdca i v zmysluplnosť svojho poslania, dní prežiarených prijatou
i svojim blízkym rozdanou láskou, dní bohatých na zdravie, spokojnosť a šťastie.“
Vážení spoluobčania, v mene predstaviteľov obce, redakčnej rady i v mene
svojom, Vám želám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
svojich rodín, do nového roku Vám prajem hodne zdravia, šťastia, pracovných
úspechov a aby sa tá sviatočná nálada plná porozumenia a lásky preniesla z našich
rodín aj na celú našu krásnu obec a aby sme nažívali ako jedna veľká rodina.

Ing. Vladimír Sadloň
starosta obce

Z udalostí v našej obci:
/od posledného vydania novín/
*****************************

***

13.05.2007
***
DEŇ MATIEK
stretnutie v kultúrnom dome

***
07.07.2007
***
Nočná súťaž požiarnych družstiev
o ,,POHÁR“ starostu obce
***

18.08.2007
***
BAČOVSKÉ PASTORÁLE
III. ročník slávností

***
18.10.2007
***
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
stretnutie starostu obce s občanmi
***
15.11.2007
***
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
***
05.12.2007
***
stretnutie detí s MIKULÁŠOM
***

09.12.2007
***
HUDOBNÝ KONCERT
v Kostole sv. Michala
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MATRIKA INFORMUJE
Naši noví občiankovia

N aši jubilanti
♣ 50 – roční ♣

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

Sahin Adam Sergen, Simona
Mazúrová, Karolína Decká,
Monika Ševčíková, Lukáš
Hoferica, Andrea Škutová, Matej
Cigánik, Michal Krnáčik, Lenny
Sabol, Šimon Mitaš, Matej
Lopušan, Martina Bieliková,
Jakub Dobroň, Kristián Mihálek,
Patrik Gašper, Viktória
Bašťovanská, Ivana Ščasníková,
Dávid Chobot, Nina Rašovcová,
Martin Melicherík
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Manželstvo uzatvorili
Ondrej Kocmánek a Dana Mojtová
Peter Hudec a Lenka Štrocholcová
Miroslav Dobroň a Zuzana Valicová
Roman Dolejší a Monika Hodoňová
Branislav Kubala a Ivana Panáková
Martin Hvorečný a Miroslava Pirošíková
Marek Sadloň a Petra Kločková
Marián Žoldák a Ľubica Tureková
Ján Janíček a Miroslava Dobroňová
Jozef Uhliarik a Martina Habáňová

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
╬ ╬ ╬
╬

Navždy nás opustili

Andrej Možješ
(* 22.10.1930 † 01.05.2007)
Anna Dodoková
(02.01.1925 † 08.05.2006)
Ondrej Mihálek
(* 20.12.1949 † 14.06.2007)
Štefánia Rašovcová
(* 22.12.1931 † 08.06.2007)
Jozef Suchomel
(* 15.06.1927 † 05.07.2007)
Rudolf Hoferica
(* 06.02.1948 † 30.11.2007)
Pavol Lukáč
(* 11.12.1934 † 07.12.2007)
ČESŤ ICH PAMIATKE !

14.04.1957
12.05.1957
08.07.1957
13.07.1957
26.08.1957
16.09.1957
21.09.1957
01.10.1957
05.10.1957
26.10.1957
22.11.1957

Ján Zúber
Agnesa Imríšková
Milada Zelníková
Anna Hudecová
Ladislav Kavecký
František Imríšek
Miroslav Gašper
Pavol Kalány
Ondrej Zaduban
Viera Vančíková
Mária Panáková

♣ 60 – roční ♣
27.04.1947
18.05.1947
19.05.1947
02.06.1947
09.06.1947
26.06.1947
28.06.1947
04.08.1947
02.09.1947
16.09.1947
05.11.1947
06.11.1947
29.11.1947
25.12.1947

Augustín Možješ
Jozef Kurota
Ladislav Vojtek
Ľudmila Vršanská
Pavol Martiník
Alžbeta Ševčíková
Rudolf Sobola
Mária Sedliačková
Viera Kadurová
Ľudmila Možješová
Oľga Vršanská
Juraj Vršanský
Milan Zelník
Milan Družkovský

♣ 70 – roční ♣
15.05.1937
30.05.1937
14.09.1937
22.11.1937

Anna Badíková
Karolína Ballayová
Marcela Gajdošová
Viktória Šeroňová

♣ 80 – roční ♣
╬

27.04.1927
11.05.1927
19.09.1927
20.10.1927
04.12.1927
28.12.1927

Ľudmila Janeková
Irena Bologová
Eva Uhláriková
Terézia Babušíková
Mária Sládková
Anna Krkošková

♣ 90 – roční ♣
06.11.1917 Verinika Sládková

♣ 91 – roční ♣
18.11.1916 Eduard Kicoš

♣ 92 – roční ♣
24.10.1915 Darina Babušíková

♣ 99 – roční ♣
27.08.1908 Eva Matúšková

Srdečne
Srde ne blahoželám e !
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*** Z diania v našej obci ***
18.08.2007 HRIČOVSKÉ PASTORÁLE
Aj keď nám slnečné letné dni už dávno skončili, určite
si všetci radi zaspomíname na vydarené a tradičné
podujatie ,,HRIČOVSKÉ PASTORÁLE“. Už po tretíkrát

sa zišli stovky miestnych ako aj zvedavcov z okolia
na športovom areáli. Veď nás čakal bohatý program.
Vybrať najchutnejšiu pochúťku z čerstvého, alebo údeného
syra, sladkej smotany a kyslej žinčice, či bryndze mohol
každý, kto ochutnal a vyplnil anketový lístok. Hádam
nikto neobišiel výborné bryndzové halušky, veď ktorých
naše známe šikovné kuchárky predali rekordných 750
porcií. Poľovníci zas pripravili chutný guláš z diviačieho
mäsa a členovia Dobrovoľného hasičského zboru prispeli
rýchlou
obsluhou
návštevníkov
pri
nápojoch
a organizovaní. A bolo sa na čo pozerať. Strihači pomocou

elektrického strojčeka zbavili ovce teplého rúna za pár
minút. Vozenie sa v ,,Pony exprese“ po dedine, jazda
na koňoch či skákanie v nafukovacom kamióne boli
atrakciami číslo jeden zase pre deti. Milovníci ľudových
piesní a tancov si prišli na svoje pri vystúpení folkloristov
z FS Rozsutec. Chlapi si zmerali sily súťažou v plieskaní
bičom či v ťahaní kamiónu. Do príjemnej atmosféry
zaznievali tóny fujary, píšťaly či gájd. Neoceniteľná bola
i pomoc sponzorov, pretože hodnotné ceny v tombole
potešili mnohých z nás.

Radosť organizátorov z vydareného podujatia bola
zaslúžená, za čo im patrí poďakovanie, veď počet
návštevníkov bol toho dôkazom.

_____________________________________________________________________________________

18.10.2007 - ÚCTA K NAJSTARŠÍM
Zostalo dobrým zvykom, že sa stretli naši dôchodcovia v kultúrnom dome. Starosta obce privítal 116 občanov 70-ročných
a starších, poďakoval im a zaželal veľa krásne prežitých chvíľ so svojimi najbližšími. Svojich starkých prišli pozdraviť aj deti
z MŠ a žiaci zo ZŠ. Nechýbal ani slávnostný obed s občerstvením a darček – poukážka na nákup v hodnote 100 Sk.

15.10.2007 - UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
S veľkým potešením uvítal starosta obce 22 nových občiankov našej
obce. Pri slávnostnom zápise rodičov do pamätnej knihy deti dostali
vkladnú knižku s 1000 korunovým vkladom.
Aj tu sa v kultúrnom programe predstavili deti z MŠ a žiaci ZŠ. Rodičom
prajeme, aby mali pri výchove svojich synov a dcér vždy dostatok lásky,
trpezlivosti a pochopenia. Deťom želáme, aby ich životom sprevádzalo
pevné zdravie, láska, šťastie a rodinná pohoda.

05.12.2007 - MIKULÁŠ
Už tradične do našej obce zavítal svätý Mikuláš. S jeho príchodom sa slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Príjemnú
atmosféru dotvárali deti svojimi básničkami a pesničkami. Mikuláš nezabudol obdarovať všetky deti do 15 rokov sladkým
darčekom.
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Informácie starostu obce
A máme to za sebou?
Či chceme a či nie, musíme tomu veriť, že mnoho vecí už máme za sebou – v dobrom, ale aj v inom. Úspechy či
neúspechy obce z úst starostu obce nemajú byť len ,,štítom na obhajobu“ práce obecného zastupiteľstva, starostu
a zamestnancov obce, ale je a bude to aj podaná ruka k vzájomnej spolupráci, ktorá musí priniesť úrodu pre našu obec.
Veď obec tvoríme ,,My“, my ktorí tu žijeme, vlastníme majetok, my ktorí tu len žijeme, ale aj my, ktorí tu len vlastníme
majetok alebo máme prenajatý majetok. Len my spoločne dokážeme posunúť koleso našich miestnych dejín správnym
smerom.
Čo urobila obec v tomto roku?
- aktualizovala sa projektová dokumentácia
na rekonštrukciu Ulice mládeže a Ulice športovej,
- dokončila sa výstavba vodovodu a kanalizácie
na Ulici P.V.Rovnianka,
- Ulica P.V.Rovnianka bola geodeticky zameraná a pripravená k majetkovému vysporiadaniu medzi občanmi a obcou,
- sú pripravené zmluvy s občanmi k majetkovému vysporiadaniu,
- je vyhotovená projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie P.V.Rovnianka,
- získali sme darom od Ministerstva obrany SR tri vozidlá PV3S,
- podali sme projektový zámer na úrad vlády SR na výstavbu kompostárne pre mikroregión Hričov z prostriedkov
Nórskeho finančného mechanizmu,
- na ZŠ bola zrealizovaná výstavba novej plynovej kotolne a rozvodov ústredného kúrenia na južnej vetve, (učebne
ZŠ),
- bol vypracovaný projekt na zateplenie inštalácie, stavebné úpravy pre ZŠ,
- boli vypracované štúdie na rekonštrukciu budov MŠ, KD, športového areálu,
- začali sa práce na vysporiadaní pozemkov pod obecným majetkom (miestne komunikácie, MŠ, KD, Dom služieb),
- úprava stromov na cintoríne a pred kostolom,
- úprava miestnej komunikácie v Pekline, na ktorej pracovali občania vo svojom voľnom čase, za čo sa im chcem touto
cestou poďakovať.
Čo obec neurobila?
- úpravu cesty v časti Lazy,
- sprevádzkovanie – kolaudáciu vodovodu a kanalizácie na Ulici P.V.Rovnianka a Ulici družstevnej,
- stretnutie s občanmi z Ulice P.V.Rovnianka
na vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou .
Odpadové hospodárstvo:
V tomto roku sme začali so separovaným zberom. Som veľmi rád, že mnohé rodiny veľmi aktívne pristupujú
k separovanému zberu. Aj naši najmladší sa začínajú „vychovávať“ tak, aby mali lepší prístup k životnému prostrediu,
k svojmu najbližšiemu okoliu, v ktorom bezprostredne žijú. Mladá generácia – žiaci základných a stredných škôl, ale aj
materské školy majú vo svojich učebných osnovách témy, v ktorých sa učia o životnom prostredí, o tom ako správne
nakladať s odpadom. Naše deti, vnuci a vnučky by mali byť tou generáciou, aby upozorňovali strednú a staršiu generáciu
o uskladňovaní a správnom vývoze komunálneho odpadu. Naučme sa dávať odpad tam, kde patrí!! V našej obci máme
miesta, ktoré nasvedčujú tomu, že niektorým z nás je to ľahostajné. V roku 2008 neporastie cena za vývoz komunálneho
odpadu, ale z dôvodu, že každoročne rastie cena za vývoz, možno očakávať aj u nás nárast cien. Ročne obec z rozpočtu
dopláca cca 400.000 Sk.
Názvy ulíc:
Určite ste postrehli, že obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo názvami ulíc. Dôvody na bližšie určenie častí našej obce boli
dva. Prvým dôvodom je to, že prudký rozvoj našej obce by vniesol do číslovania rodinných domov a iných objektov zlú
orientáciu a chaos. Pri jednotlivých pomenovaniach ulíc sme vychádzali z názvov, ktoré sme si osvojili v minulosti (napr.
Osloboditeľov, Mládeže, Školská, Staničná, Bratislavská, Športová, Májová...) Niektoré názvy sú nové a vychádzajú
z historických pomenovaní ( Na Plzák, Na Skalu, Dolné Záhumnie, Na Šefranicu, Na Imranovec, Mjr. Antona Matúška...)
Priestor za kultúrnym domom bude mať pomenovanie po osobnosti našej obce Námestie P. V. Rovnianka. V najbližšom
období obdrží každá rodina oznámenie o určení názvu ulice a o určení orientačného čísla. Druhým dôvodom je to, že
pomenovaním miestnych častí, môže obec upraviť sadzbu dane a poplatkov.
Daň z nehnuteľností:
O zvyšovaní daní z pozemkov a nehnuteľností pre občanov – fyzické osoby sa neuvažuje. Pre podnikateľské subjekty,
ktoré sa nachádzajú na Uliciach mjr. Antona Matúška, Na Skalu, Na Plzák, sa na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva sa zvýši sadzba dane od 1.1.2008 na 3%. Toto zvýšenie bude mať za následok zvýšenie príjmu do rozpočtu
obce o cca 6 mil. Sk.
Smerovanie obce:
Príjem do obecného rozpočtu výrazne zmení život v našej obci. Súčasné financovanie našej obce neumožňovalo rozvoj,
bolo len na úrovni prežívania. Od budúceho roka výrazne vzrastú aktivity pre rozvoj obce. Splatí sa dlh, ktorý nás trápi
niekoľko rokov. Obecný majetok sa bude zveľaďovať.
Káblová televízia:
Poplatok za káblovú televíziu od 1.1.2008 vzrastie
zo 148,- Sk na 160,- Sk. Dôvodom zvýšenia je nielen miera
inflácie, ale aj úpravy v programovom vybavení. Zmena sa bude týkať zrušenia kanálu RTL II. Namiesto toho bude kanál,
ktorý určite poteší každého z vás – Spektrum. Namiesto televíznej stanice MTV bude spravodajská stanica CNN vysielaná
v anglickom jazyku.
Register obnovenej evidencie pozemkov – ROEP:
V minulom roku bol dokončený register obnovenej evidencie pozemkov v našom katastri. Jedným z cieľov ROEP-u bolo
dať do súladu majetkoprávny stav pozemkov. Chcem upozorniť všetkých občanov – majiteľov pôdy, aby si vo vlastnom
záujme prekontrolovali svoje vlastnícke práva k týmto pozemkom. V prípade nezrovnalostí požiadajte Katastrálny úrad
v Žiline cestou komisie ROEP-u o nápravu.
-Ing. Vladimír Sadloň--
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Za obdobie máj 2007 – október 2007 sa uskutočnili celkom 4 verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tri z nich sa
konali na Obecnom úrade v Dolnom Hričove, jedno bolo v Kultúrnom zariadení v Pekline.

VEREJNÉ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA za obdobie 11.05.2007 – 14.09.2007

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
UZNESENIE č. 5/2007
11.05.2007
• nepripustiť p. Pavla Matúška za kandidáta
na hlavného kontrolóra obce z dôvodu, že nesplnil
podmienku doloženia dokladu o ukončenom
vzdelaní;
• volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra
obce v zložení: Pavol Ballay, Štefan Hôrečný,
Doc. Dr. Ing. Martin Decký;
• návrhy názvov ulíc v obci: na Plzák,
Osloboditeľov, na Štvrte, na Imranovec;
• menovanie Ing. Petra Zúbera za zástupcu obce
do Rady školy;
• finančný príspevok pre hokejbalové družstvo
Dolný Hričov vo výške 10 000,- Sk ;
• finančný príspevok vo výške 5 000,- Sk pre ZMP
Dolný Hričov;
• finančný príspevok vo výške 1 000,- Sk pre Zväz
telesne postihnutých;
• cenník cintorínskych poplatkov za hrobové miesta
s úpravou ceny zo 600,- Sk na 500,- Sk;
• finančný príspevok pre deti z materskej školy
na výlet vo výške 6 000,- Sk.
UZNESENIE č. 6/2007
22.06.2007
• príspevok vo výške 6 100,- Sk pre tanečný súbor
Tara;
• príspevok vo výške 5 000,- Sk na organizovanie
volejbalového turnaja Smeč-cup;

• príspevok vo výške 1 500,- Sk na florbalový
turnaj;
• obnovenie Obecnej rady, ktorá bude pracovať
v zložení: starosta obce, Ing. Marián Chamaj,
Doc. Dr. Ing. Martin Decký, Marta Rašovcová;
• odpredaj pozemkov p. Miroslavovi Možješovi
na základe vypracovaného znaleckého posudku.
UZNESENIE č.7/2007
28.06.2007
• spolufinancovanie
výstavby
multifunkčného
ihriska vo výške 70 000,- Sk;
• zloženie stavebnej komisie.
UZNESENIE č. 8/2007
23.2.2007
• stav hospodárenia a plnenie rozpočtu obce za I.
polrok 2007;
• odpredaj obecného pozemku p.č. 758/4 o výmere
12 m2 za 3 701,50 Sk NDS, a.s.;
• komisiu na odpredaj nákladného automobilu Tatra
815;
• zmenu rokovacieho poriadku OZ v § 4;
• odpredaj starého automobilu Škoda Fabia a nákup
nového služobného vozidla ;
• asanácia domu č. 172 /bývalý sklad CO/;
• príspevok na rozvoj pastoračného centra farnosti
vo výške 25 000,- Sk.

Obecné zastupiteľstvo uložilo:
UZNESENIE č. 6/2007
22.06.2007
• zabezpečiť odvoz odpadu z cintorína v Pekline
a dodanie zbernej nádoby na odpad;
• zabezpečiť vykosenie časti koryta miestneho
potoka v Pekline – pri kaplnke.
UZNESENIE č. 7/2007
28.06.2007
• začať konanie voči majiteľom rozpadávajúcich sa
budov v obci;
• zabezpečiť úpravu cesty na Imranovci.
UZNESENIE č. 8/2007
14.09.2007
• vyčistiť a prehĺbiť potok v Pekline v úseku pri p.
Možješovi;
• predvolať p. Šimove z dôvodu vyriešenia
odstránenia stavby č. 139;

• upozorniť p. Chlebúchovú na havarijný stav
humna na Ulici P.V. Rovnianka a žiadať jeho
opravu alebo odstránenie stavby;
• upozorniť p. Jasenákovú na nevyhovujúci stav
stavby v jej dvore a žiadať jej odstránenie, inak
bude stavba zlikvidovaná obcou na náklady
majiteľky;
• iniciovať stretnutie s novým majiteľom obytného
domu č. 133 ohľadom riešenia
problému
so zatekaním na dom p. Janekovej Kristíny
a odstrániť tieto existujúce nedostatky aj na
náklady obce.

Obecné zastupiteľstvo zvolilo
UZNESENIE č. 5/2007
Hlavného kontrolóra obce – p. Ľudmilu Ďuriníkovú s platnosťou od 1.6.2007.

11.05.2007
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PLNENIE ROZPOČTU ZA I. - IX. 2007
1.

BEŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2007

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Položka
Rozpočet
Plnenie
2007
k 30.09.2007
PRÍJEM ZO ŠR
7 234 000
5 428 345
PODIELOVÉ DANE
ZO ŚR

PRÍJMY
Z OBECNÝCH DANÍ
PRÍJM Y Z
NÁJOMNÉHO
OSTATNÉ
PRÍJMY
PRÍJMY BEŽNÉHO
ROZPOČTU

9 458 000

7 099 941

1 415 000

1 544 917

1 015 000

902 444

450 000

315 335

12 338 000

9 862 637

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Položka
Rozpočet
Plnenie
2007
k 30.09.2007
VÝDAVKY Z DOTÁCIÍ
7 234 000
5 441 857
ŠTÁTU
611 Mzdy
2 000 000
1 244 965
621-25 Odvody
700 000
429 413
632 Energie
1 320 000
1 073 292
633 Materiál, réžia
700 000
264 890
634 Doprava,poistné
620 000
258 985
635 Opravy, údržba
800 000
116 228
637 Služby, poplatky
1 820 000
1 679 335
642 Bežné transfery, MŠ, TJ
4 098 000
3 073 169
651 Úroky bankám
200 000
197 708
VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU
12 258 000
8 337 985

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV BEŽNÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 30.09.2007
Položky rozpočtu
PRÍJMY bežného rozpočtu
VÝDAVKY bežného rozpočtu
SALDO (+,-)bežného rozpočtu

Rozpočet 2007
19 572 000
19 492 000
+ 80 000

Plnenie
k 30.09.2007
15 290 982
13 779 842
+ 1 511 140

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2007
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2007 – 30.09.2007
Položka
Rozpočet 2007
Plnenie
k 30.09.2007
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
300 000
4 000
233
Príjem z predaja pozemkov
0
11 600
321
Dotácie
900 000
4 000 000
312
Granty ŠFEÚ
15 000 000
0
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
16 200 000
4 015 600
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2007 – 30.09.2007
Položka
Rozpočet 2007
Plnenie
k 30.09.2007
712 Nákup stavieb
0
0
713 Nákup strojov, výpočtovej techniky
400 000,0
716 Projektová dokumentácia
500 000
0
717 Nové stavby – vodovod a kanal.,KBT
14 600 000
5 409 749
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-VÝDAVKY
15 500 000
5 409 749

Plnenie
v%
78,13
70,69
–

Plnenie
v%

24,79

Plnenie
v%

37,05
34,90

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.09.2007
Položky rozpočtu
PRÍJMY kapitál. rozpočtu
VÝDAVKY kapitál. rozpočtu
SALDO (+,-) kapitál. rozpočtu

Rozpočet 2007
16 200 000
15 500 000
+ 700 000

Plnenie
k 30.09.2007
4 015 600
5 409 749
- 1 394 149

Plnenie
v%
24,79
34,90
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FINANČNÉ OPERÁCIE
Položka

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Rozpočet 2007

Zostatky bankových účtov
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Položka

1 324 900
1 324 900

VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Rozpočet 2007

Splatenie úveru
Splátky úveru ŠFRB na výstavbu bytovky
VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Plnenie
k 30.09.2007
1 324 900
1 324 900

Plnenie
v%
100,00
100,00

Plnenie
k 30.09.2007

Plnenie
v%

500 000
570 000
1 070 000

0
473 970
473 970

83,15
44,30

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Za obdobie 1.1. – 30.9.2007
Položky rozpočtu

Rozpočet 2007

PRÍJMY z finančných operácií
VÝDAVKY z finančných operácií
SALDO (+,-) finančných operácií

1 324 900
1 070 000
+ 254 900

Plnenie
k 30.09.2007
1 324 900
473 970
+ 850 930

Plnenie
v%
100,00
44,30

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV ROZPOČTU k 30.09.2007
Položky rozpočtu

Rozpočet 2007

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

19 572 000
16 200 000
35 772 000
19 492 000
15 500 000
34 992 000
+ 780 000

Plnenie
k 30.09.2007
15 290 982
4 015 600
19 306 582
13 779 842
5 409 749
19 189 591
+ 116 991

Plnenie
v%
78,13
24,79
53,97
70,69
34,90
54,84

BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 30.09. 2007 v tis. Sk
(hodnota netto po zaúčtovaní odpisov)
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Stroje ,prístroje
Dopravné prostriedky
Nedokončené investície
Dlhodobý finančný majetok
OBEŽNÝ MAJETOK
Pohľadávky
Finančný majetok
AKTÍVA

SPOLU

Netto
70 008
197
62 009
3 413
48 609
51
1
9 942
7 802
34 711
1 229
1 031

Netto
111
683
398
1
97
24
163
15 953
12 806
3 147
16 616

104 719

STAV OBECNÉHO DLHU K 30.09. 2007
Municipálny úver v DEXII banke
Saldo záväzkov a pohľadávok
Bankové účty bez účtu 16 b.j.
DLH OBCE CELKOM

PASÍVA
Dlhodobé záväzky - SF
Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Zamestnanci
Sociálne .zabezpečenie, zdravotné poistenie
Ostatné priame dane
Iné záväzky
Bankové úvery
Úver zo ŠFRB
Municipálny úver obce
PASÍVA SPOLU

3 146 822
- 546 380
- 593 299
2 007 143

STAV FINANCIÍ OBCE k 30.09.2007 v Sk
Pokladňa
Účty v banke
FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU

*úver ŠFRB nie je zahrnutý v stave obecného dlhu
Na základe očakávanej skutočnosti k 31.12. 2007 sa bude rozpočet na rok 2007 objektivizovať.

4 898,50
1 026 115,95
1 031 014,45
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►►► VÝZNAMNÍ RODÁCI NAŠEJ OBCE ◄◄◄

M JR . A N TO N M A TÚ ŠE K
– ŠTÁBNY ROTMAJSTER, MAJOR LETECTVA VO VÝSLUŽBE
Anton Matúšek sa narodil 10.5.1919
v Dolnom Hričove. Po ukončení meštianky navštevoval
obchodnú školu. Absolvoval však len jeden rok, následne sa zamestnal ako admi-nistratívny
pracovník. Po nástupe na vojenčinu študoval od októbra 1937 do marca 1939 na Škole leteckého dorastu v Prostejově. So vznikom Slovenského štátu bol prevelený do pilotného kurzu
v Piešťanoch. Začal ho 24.3.1939 a ukončil 15.7.1939. Operačne bol prevelený k letke 39,
z
ktorej po reorganizácii SVZ vznikla letka 11. Ešte v rámci letky 39 sa zúčastnil bojov s Poľskom a
už reorganizovanou letkou 11 bol krátko nasadený
v lete 1941 na východnom fronte. Letka
bola stiahnutá späť na Slovensko, kde až do 30.júna 1942 vykonával protivzdušnú obranu
Bratislavy. Na základe nariadenia ministerstva obrany štátu bola od 30.júna letka 11 opäť
prevelená na východ, kde podporovala zaisťovaciu divíziu v boji proti partizánom. Matúšek bol v
protipartizánskych akciách veľmi aktívnym príslušníkom letky, za čo mu bol udelený Pamätný
odznak I. stupňa a vyznamenanie Za hrdinstvo III. stupňa. Operačné nasadenie letky skončilo
14.10.1942, následne sa jej personál začal presúvať späť na Slovensko.
Po návrate na
Slovensko bol Matúšek vybraný medzi účastníkov nočného stíhacieho kurzu, ktorý prebiehal od 22.10.1942 do 22.4.1943
na Piešťanskom letisku. V rámci príprav na vznik novej letky 14 bol v Piešťanoch otvorený kurz preškoľovania na stíhacie
lietadlá
Bf
109E,
ktorý
prebiehal
od
1.4.1943
do
1.6.1943.
1.1.1943 bol Matúšek povýšený do hodnosti rotníka letectva. Z absolventov preškoľovacieho kurzu (vrátane Matúška) bola
vytvorená 2.garnitúra leteckého personálu letky 13. Ich presun sa začal 23.6.1942 vlakom z Piešťan do Sarabuzy.
Za
bojové nasadenie v rámci letky 13 získal Anton Matúšek nemecké vyznamenania Eisernkreuz II.Kl. a I.Kl. Avšak 9.9.1943
spolu s čatníkom Ľudovítom Dobrovodským preletel na sovietsku stranu. Do svojej dezercie mal na svojom konte 12
zostrelov. Spomínaného dňa 9.septembra 1943 mal Matúšek s Dobrovodským letieť na operačný let -sprievod prieskumného
lietadla. Miesto toho však obaja
na strojoch Bf 109G-4 vzlietli z domovského letiska Anapaa, preleteli na sovietsku stranu a
pristáli v priestore Novomalorosijskaja. Určitú dobu bol Matúšek internovaný v niekoľkých sovietskych zajateckých táboroch,
avšak už 22.decembra 1943 bol prijatý do 1.čs. armádneho zboru v ZSSR.
Od marca do polovice mája 1944 sa vo
Vjazninkách preškoľoval na sovietsku stíhaciu techniku. Následne vstúpil do radov 128. čs. stíhacej eskadrily, z ktorej neskôr
vznikol 1.čs.stíhací pluk v Ivanove v ZSSR. Pluk pod velením Františka Fajtla preletel ako príslušník 2.perute pluku 17.9.1944
do centra SNP, kde sa jeho základňou stalo letisko Zolná. Pluk zotrval
na Slovensku do 25.10.1944, kedy nepriaznivá
situácia na fronte prinútila pilotov odletieť. Prelet prebiehal za zlých poveternostných podmienok, až sa napokon Matúšek,
Valoušek a Kubovič (na Bf 109G-6) oddelili od ostatných. Valouška stratili
v hustej oblačnosti. Počas preletu
protilietadlovou paľbou bol Kubovičov Messerschmitt zasiahnutý a zrútil sa - pilot zahynul. Matúšek bol napokon nútený
núdzovo pristáť pri obci Domanovce. Tu sa spojil s miestnymi partizánmi, s ktorými strávil zimu v horách. Vo februári 1945
sa opäť vrátil
ku svojim - k novovzniknutej 1.čs.zmiešanej leteckej divízii, u ktorej bol zaradený do 2.čs. stíhacieho pluku.
Pluk vykonával výcvik a preškoľovanie nových pilotov a do bojov už nestihol zasiahnuť. Matúšek zostal slúžiť aj
v
povojnovom letectve, vykonával v ňom funkciu veliteľa letky a viedol prípravný kurz. Od apríla 1949 bol rok väznený pre
podozrenie, že slúžil
v Britskom letectve. 11.apríla 1950 mu bola odobraná hodnosť npor. letectva v zálohe. Po ukončení
služby
v
armáde
pracoval
na
rôznych
pracoviskách
revízny
technik,
míner,
baník.
Rehabilitácie sa dočkal v roku 1960, keď mu bola vrátená hodnosť odobraná v roku 1950. Pri 20. výročí SNP bol povýšený na
kapitána a o rok
na majora letectva v zálohe. Anton
Matúšek zomrel 22.novembra 1985.
Udelené vyznamenania:
Pamätná medaila bez štítku Za hrdinstvo III. stupňa, Pamätný
1.Kl., Čs. válečný kříž 1939 - udelený 3- krát, čs. vojenská
Slovenského národného povstania I.st., čs. vojenská medaila Za
nad Germanijej.

odznak I. stupňa, Eisernkreuz 2.Kl.,Eisernkreuz
pamätná medaila so štítkom ZSSR, Rad
chrabrost před nepřítelem, medaila Za pobedu

Zdroje:
Bystrický,Šumichrast – Letka 13 v dokumentoch a obrazoch; Magnet
press 2004; ISBN 80-89169-02-3
Rajlich, Sehnal - Slovenští letci 1939-1945; Vydavateľstvo Kolínske
noviny 1991
Ch.Kliment – Slovenská armáda 1939 - 1945; Mustang 1996; ISBN 80-7191-132-1
Šumichrast, Klabaník - Slovenské letectvo 1939-1944,2.diel; Magnet-Press 2000; ISBN: 80-968073-6-6
František Fajtl - Opäť doma; Nakladateľstvo Pravda 1989
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BOŽIE NARODENIE
Vy, starší často hovoríte, že svet sa veľmi mení. Porovnávate, ako to bolo
kedysi a ako je to teraz. Choroby boli vtedy aj teraz, vojny boli tak isto
vtedy vo svete a sú aj teraz, aj vtedy boli chudobní a bohatí., ako je tomu aj
dnes. Napokon však poviete: ,,Ľudia však boli akísi spokojnejší a šťastnejší
ako dnes“.
Vianoce sú krátkym obdobím, kedy sú akosi viac ľudia spokojnejší
a šťastnejší. Človek sa však môže opýtať: Prečo to všetko trvá tak krátko?
Nemohol by som byť spokojný aj po Vianociach? Niekoľko dní, týždňov,
stále? Ježiš nám odpovedá: Mohol! Budeš šťastný a spokojný vtedy, ak
uveríš, že ja som Svetlo, ktoré bude svietiť v tmách Tvojho života.
Čo je však tou tmou, v ktorej žijeme? Odpovedať by sme mohli krátko: je
to často naša nespokojnosť. Určite každý z nás by vedel rozprávať o tom, čo všetko mu spôsobuje nespokojnosť. Vedeli by
sme rozprávať o politike, o zlých susedoch, o nedostatku peňazí, o rôznych osobných trápeniach. Často sme nespokojní aj
z toho, že nemáme to, čo majú iní. To je naša tma, v ktorej žijeme. Ak nám Ježiš hovorí, že chce byť svetlom pre náš život,
tak to znamená, že nechce, aby sme svoj život prežívali v tme nespokojnosti. Chce nám otvoriť oči, aby sme v svojom živote
objavili aj čosi krásne, čosi hodnotné, aby sme sa vedeli z toho radovať.
Čo je to, čo nám chce Kristus ukázať, aby sme boli spokojní? Napríklad nám chce pripomenúť jeden pohľad. Aký? Milí
rodičia, aký je to pocit, keď večer Vaše deti zaspia a Vy sa na ne pozeráte, ako sladko spia? Nie je to fantastický pocit?
A povedzte, za čo by ste to vymenili? Existuje niečo, za čo by ste predali pohľad na svoje dieťa? Určite nie. Alebo ak niekto
z vás, po návšteve nemocnice, prešiel sklenými dverami von a prežil to ovzdušie bolesti a nádeje, tragédie a osudu,
neotrasiteľnej vôle k životu a tichej trpezlivosti, nie je to dôvod povedať si: Bože, ďakujem ti za zdravie. Je niečo, za čo by ste
vymenili svoje zdravie? Alebo aký máme pocit, keď navštívime psychiatrickú liečebňu? Nie sme šťastní, že máme zdravý
rozum? Alebo vymenili by sme za niečo svoje nohy a ruky? Alebo za čo by ste, milí manželia, predali svoje manželské
šťastie? Zaiste si uvedomujete, aká je to veľká hodnota vo svete preplnenom nešťastných manželstiev.
Alebo nie je to veľký dar, že môžeme sedieť pri štedrovečernom stole preplnenom rôznymi jedlami? Pomysleli sme si, že
v tej sekunde, keď sme my večerali, niekto na svete zomiera od hladu alebo smädu? Vymenili by sme za kus zlata peceň
chleba, pohár vody, hrudu masla alebo soli? Alebo nie je to krásny pocit, keď môžeme pozerať na východ slnka, na jasnú
nočnú oblohu, keď sa vieme skloniť nad zázrakom, ktorý sa volá kvet a obdivovať jeho krásu? Môžu sa z toho tešiť ľudia,
keď im slnko, hviezdy a polia zastiera mrak výbuchov a bombardovaní vo vojne?
Ježiš nám chce otvoriť oči, aby sme videli to, o čom si myslíme, že je samozrejmé, že to tak musí byť, že na to máme
právo, že sa to nikdy nezmení. To je jeho svetlo, ktoré nám má vrátiť spokojnosť.
Musí sa niekedy niečo stať, až potom si uvedomíme, čo všetko máme alebo čo sme stratili. Vždy budú medzi nami
nespokojní ľudia. Ďakujeme novonarodenému Ježišovi, že on nás chce urobiť natrvalo spokojnými a šťastnými. Radujme sa
z toho, čo máme, a pomáhajme aj iným otvárať oči a srdce, aby videli, čím ich Boh obdaroval.
Aj my tu v Dolnom Hričove obracajme sa všetci k Bohu, lebo máme naozaj každý za čo ďakovať. Vždy sa máme z čoho
tešiť. A práve na Vianoce Ježiš osvecuje náš život, aby sme videli, čo všetko sme od Boha dostali.

M ilostiplné prežitie sviatkov
Božieho narodenia
a požehnaný
n ový rok 2008
V ám vyprosujú
V aši duchovní otcovia.
-Mgr. Miroslav Sobčáksprávca farnosti
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Školský rok 2007/2008 v materskej škole
Materská škola je dvojtriedna, máme 53 detí. MŠ je známa svojou prezentáciou na verejnosti v rôznych prehliadkach
kultúrnych, športových, výletných a iných podujatiach, čím získavame podporu a dôveru rodičov a verejnosti. Vedieme si
kroniku, fotografie, ktoré sú prístupné aj verejnosti. Začíname nabiehať na rôzne projekty ,,Malý separáčik“ (zbierame papier,
plastové uzávery,...). Sme zapojení do projektu Škola podporujúca zdravie ,,Zdravý úsmev“. Spolupracujeme
so stomatológom. Na spestrenie chodíme každý rok na výlet s rodinami, tento rok to bola Bratislava – plavba loďou a návšteva
ZOO. Jednou vetou v krátkosti, v našej MŠ to stále žije, pripravujú sa pre deti rôzne nové aktivity.
A teraz máličko o našich najmenších.

Okienko pre rodičov
Deti a my. Čo si to povedal? Cudzinec a dieťa majú niečo spoločné. Prvé slová, ktoré sa naučia, sú nadávky. Prišli ste zo
škôlky a Vaše dieťa použilo nadávku? Zrejme nevychádzate z údivu, kde sa to v ňom berie. U Vás doma predsa podobné slová
nepoužívate! Aspoň nie pred deťmi...Taktizujete. Keď ho budete upozorňovať, aby takéto slová nepoužívalo, lebo sa to
nepatrí, výsledok sa určite dostaví. Začne nadávať ešte viac. Všimne si, že tým zaujme pozornosť okolia. Ak máte pocit, že
vaša výchova sa rozsypala ako domček z karát a neviete ako vysvetliť dieťaťu s anjelským výrazom, prečo podobné výrazy
nemá používať, upokojte sa. Uvedomte si pár faktov. Nadávky tu boli, sú aj budú. Má ich každý národ, pozná ich každý jazyk.
Vaše dieťa je vlastne malý lingvista (jazykovedec), ktorý nasáva všetko nové ako špongia. A možno ste zabudli, že ste sa ako
dieťa tešili, keď ste objavili malé tajomstvá slovenského jazyka v podobe pikantnej nadávky.
Bezpečnosť. Deti sú veľmi zvedavé a zaujíma ich všetko, čo je aspoň trošku nebezpečné. Majú veľa otázok, na ktoré im
odpovedáme. V dnešnej dobe sú rôzne situácie, pred ktorými je veľmi ťažké deti chrániť a ktoré sa nedajú predvídať. Je
na nás, aby sme deti oboznámili s mnohými nebezpečenstvami a upozornili ich na ne.
TEST: Je Váš domov pre Vaše deti bezpečný?
1.) Lieky, jedy, čistiace a pracie prostriedky sú odložené mimo dosahu detí (napr. v chladničke nie sú žiadne lieky):
áno
nie
2.) Všetky elektrické zásuvky sú kryté špeciálnym ochranným krytom:
áno
nie
3.) Predmety s vysokou teplotou (žehličky, rúry, priame horáky) sú v bezpečnej vzdialenosti od detskej postieľky, odevov:
áno
nie
4.) V dosahu dieťaťa nie sú žiadne šnúry spotrebičov, za ktoré by dieťa mohlo zatiahnuť a zhodiť ich:
áno
nie

Deti a hranice
Vďaka hraniciam medziľudské vzťahy fungujú , môžeme prežívať plnohodnotný vzťah a byť v ňom šťastný. Deti sa však
nerodia s hranicami, hraniciam sa učia vo vzťahu! V zdravej rodine sa dieťa učí hraniciam slobody v záujme bezpečia, učí sa
dať si na seba pozor, udržať si zdravie. Prijíma pravidlá , učí sa disciplíne, zažíva dôsledky svojho konania v láskyplnom
vzťahu, plnom múdrosti a porozumenia. Deti sa často búria voči hraniciam, ktoré im dávame. Chcú nás rozhnevať, zneistiť,
vytvoriť v nás pocity viny, že ich výchovu nezvládame. Často sa im to darí. Preto je dôležité, aby predovšetkým rodič sám
poznal svoje hranice. Deti potrebujú rodičov s hranicami, inak sa nevedia a nemôžu hraniciam učiť! Pre rodiča to znamená
predovšetkým pracovať na svojich slabých miestach a na postoji k správaniu dieťaťa. Správanie dieťaťa je totiž často
výsledkom našej reakcie na detské konanie.
Ako uplatňovať hranice detí?
- Nevychovávajte v afekte, dieťa vtedy nevníma, čo mu hovoríte. Radšej pomenujte, čo sa s vami deje, keď sa dieťa takto
správa ( keď toto robíš, cítim sa veľmi zle...).
- Rešpektujte právo dieťaťa hnevať sa ( nechajte ho nech si poplače v inej miestnosti ).
- Nezosmiešňujte vaše dieťa.
- Rešpektujte, že dieťa bude raz žiť svoj vlastný život, bude robiť vlastné rozhodnutia s rešpektom a úctou mu pomáhajte na
ceste k samostatnosti, dovoľte mu rozhodovať o niečom a mať vlastný názor.
- Nepestujte v dieťati obraz dokonalého rodiča, dieťa vidí, že to tak nie je.
- Buďte dieťaťu partnerom.
- Kritizovanie a priveľké nároky dieťa odrádzajú.
- Zákazy, tresty, obmedzenia uberajú dieťaťu byť zodpovedným. Trest odradí, príde odpor, túžba po odplate.
- Priveľké odmeňovanie môže zase dieťaťu dávať signál - akceptujem ťa, keď si dobrý, inak nie a tiež sa naučí, že mať radosť
z toho, že niečo urobilo nestačí, potrebuje aj odmenu.
- Dieťa treba vedieť povzbudiť ( nabudúce to bude lepšie ).
- Nezostaňte sami s problémom, rozprávajte sa o tom s inými, nezabúdajte aj na svoje potreby.
A čo dodať ešte na záver? Dieťa malé či veľké potrebuje mať pri sebe niekoho, kto by mu pomohol zvládnuť jeho emócie.
Zaoberať sa vzdorom a odporom je súčasťou rodičovstva, a preto to nevzdávajme!
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2008 praje kolektív MŠ !

- Bc Katarína Cigániková
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Ako sa nám darí v škole?
Školský rok začal ako každý iný. Opäť desať mesiacov získavania nových vedomostí, klasické vstávanie ráno do
školy, vyčkávanie na stále meškajúci autobus
a tak...,žiadna zmena, mysleli sme si .Čo je neuveriteľné
,aj tento rok nás v škole naši vyučujúci opäť prekvapili
.Samozrejme, aj s pánom riaditeľom /bez pána riaditeľa
by to nešlo, to si myslíme/. A tak sa to začalo v júni.
Vďaka deviatakom sme vo veľkom štýle ukončili 5-ročnú
šnúru školskej akadémie s názvom “Zachráňme našu
telocvičňu“. Posledný ročník bol naozaj neopakovateľný.
Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri
organizovaní tejto úspešnej akadémie, hlavne však pani
učiteľkám, pretože ony boli tie ,ktoré vymýšľali s nami
programy po celých 5 rokov. Ďakujeme aj našim
rodičom, známym, obecným úradom, že na nás mysleli
a prišli našu aktivitu podporiť. Strecha nad telocvičňou je
nová.
Tretiaci mali väčšie šťastie ako redakčná rada
z 2.stupňa. Aj tento rok v septembri zaujal porotu
na
celoslovenskej súťaži školských a triednych časopisov PROSLAVIS triedny časopis Čiky-miky noviny. V
konkurencii triednych časopisov 1.stupňa obsadili 3. miesto. Ročne vytvorí 19 mladých redaktorov 3 čísla
s nákladom 35 kusov. Na tvorbu časopisu trieda pod vedením pani učiteľky Ševčíkovej už druhýkrát získala
podporu programu Školy pre budúcnosť Konta Orange. Náš školský časopis PRAMIENOK sa tento rok v súťaži
neumiestnil. Nevadí, skúsime to o rok.
Jún dal zabrať aj štvrtákom. A výsledok ? NEUVERITEĽNÝ!!! Štvrtáci spolu so svojou triednou učiteľkou
p.Barčíkovou zviditeľnili nielen našu školu, ale aj obec tvorbe náročného projektu, ktorého cieľom bolo venovať
pozornosť environmentálnej výchove a takej vzácnej surovine, akou je voda. Terajší
piataci vytvorili
publikáciu,
v ktorej spojili všetky tri kategórie súťaže:
VODNÍK,LEGENDA,ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA. Predstavte si, že v krátkom čase naši pátrači vypátrali a
zmapovali všetky studničky nachádzajúce sa v našom okolí. A aká bola piatacká výprava
v novembri do Bratislavy? To sa dozviete
na nasledujúcej strane.
Naša TARA tiež nezaháľala. Tanečníčky opäť zabojovali a priniesli aj cenu.
Od začiatku školského roka ubehli tri mesiace a život v škole je veru rušný. Rušne a veselo sa žilo aj v ŠKD. Veď
medzi nás prišli aj maličkí prváci. Hneď sme začali vyrábať rôzne „zemiakoviny“,
v októbri sme sa naháňali opreteky so šarkanmi a naše pani vychovávateľky nám trpezlivo
so všetkým
pomáhali. Jednoducho príďte sa pozrieť, ak neveríte. Naše priestory ŠKD Vás privítajú našimi peknými
výtvarnými prácami a výrobkami. Divadielko „Gumáci“ spolu s ostatnými vystupujúcimi pozdravilo programom
„Posedenie s najstaršími“, privítalo nových obyvateľov obce
na ,,Uvítaní do života.“ Na ŠARKANIÁDE sa so
šarkanmi preháňali žiaci 5.a 7.ročníka. Siedmaci
sú super! Túto súťaž pripravili pre piatakov. Stávajú sa z nich
dobrí organizátori. Vedia s triednou pani učiteľkou Hanulíkovou vymýšľať kadečo. Páči sa im angličtina, preto si
pre seba po anglicky spolu s pani Mlíchovou a triednou pripravili HALLOWEENSKU PÁRTY.
Veľké zmeny a prípravy si vyžiadala nová školská posilňovňa. Aby existovala, bolo potrebné získať na jej
vybavenie korunky. Cez projekt PEVNEJŠÍM TELOM
POMÔŽEŠ VLASTNEJ KOSTRE získal pán riaditeľ
Brezovský 144.000,- Sk pre nás, aby sme mali kde
posilňovať. To je super! Hurááá! Ďakujeme! Aby 7.,8.,9.taci ukázali, že šport máme radi, spolu so slečnou
Šmárikovou,
našou
telocvikárkou,
zorganizovali
OLYMPIJSKÝ DEŇ 27.11.20007, kedy náš hosť paraolympijský víťaz pán Róbert ĎURČAN slávnostne
prestrihol pásku a otvoril našu novovybudovanú
posilňovňu. Olympijský deň sme
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prežili takto: začali sme prezentáciou olympijskej
abecedy, pokračovali sme školskou olympiádou
/víťazom boli rozdané aj diplomy/. Nasledovala
zaujímavá beseda s paraolympionikom R. Ďurčanom,
strieborným olympijským víťazom zo
PZOH
v Nagane, majstrom sveta Rakúsko - Lech,
medzinárodným majstrom USA a Nového Zélandu,
s predsedom Olympijského klubu v Žiline pánom
Staňom, s pánom starostom Sadloňom a pánom
riaditeľom.

v behu 3. miesto.
Aj tento rok nám pani učiteľka Kršková ponúkla
možnosť stráviť jedno predadventné popoludnie
v Literárnej čajovni. Čítanie to bolo zaujímavé,
doplnené literárnymi scénkami a poprepletané
ukážkami živej hudby /klavír, flauta/.
A aby sme nepísali len o zaujímavých činnostiach,
o ktoré nemáme núdzu v našej škole, zapájame aj
naše vedomosti do súťaží, ako sú: matematický
korešpondenčný seminár -MAKS. Vďaka Rade
rodičov, ktorá nám každoročne platí poplatok za
súťaž, sa tento školský rok prihlásilo zo 4.až
7.ročníka 20 žiakov. Možno tento rok budeme mať aj
matematických olympionikov, pretože matematické
príklady riešia už žiaci od 4.ročníka. Pytagoriáda
u nás tiež funguje a niekoľko matematických hláv
z našej školy bolo úspešných. Veď máme aj
TALENT 2007 v šachovom turnaji, kde Katka
Ďurkovská získala 3. miesto. Držíme im palce!
Aj tento kalendárny rok ukončíme krásnou
vianočnou „ROZLÚČKOU SO STARÝM ROKOM“
21.12.2007. Všetky triedy budú mať pripravený
kultúrny program a po ňom oceníme najkrajšie
„vianočné
škatule“,
najlepších
zberačov
PAPIEROMÁNIE a pôjdeme na vianočné prázdniny.
Do školských lavíc zasadneme až 8.1.2008.

Naša telocvikárka nám všetkým chcela ukázať, že
podľa motta: “Pevnejším telom pomôžeš vlastnej
kostre“ môžu byť aj zdravotne hendikepovaní ľudia
fyzicky zdatní a úspešní. Tomuto najväčšiemu
projektu predchádzali už v septembri Žilinské dni
zdravia a Dni nádeje, kde chalani z 9.ročníka získali

Teda, zaželajme si krásne Vianoce a ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK!
Žiaci ZŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V našej škole v šk.r. 2007/2008 pracujú tieto záujmové krúžky:
Dramatický
Športový krúžok
Počítačový krúžok I.
Počítačový krúžok II.
Počítačový krúžok III.
Tanečný krúžok HITÍK
Tanečný krúžok
Tvorivá dielňa
Múdre hlavičky
Konverzácie angl.jazyk.
Disco-tance
Kuchársky
Aerobic
Biblický krúžok
Športové hry
Lit.-dramatická činnosť
Šikovné ruky
PC + Vlastná tvorba
Počítačový krúžok
Country –Veľká Tara
Matematický

p.uč. Závodská
p.vych.Vološčuková
p.vych. Vološčuková
p.vych. Hrušková
p.uč.Ševčíková
p.uč. Ševčíková
p.vych.Vološčuková
p. vych.Hofericová
p.vych.Hrušková
p.uč. Mlíchová
p.uč.Piskoríková
p.uč.Petrovská
p.Tureková
p.uč.Pospíšilová
p.uč. Šmáriková
z.r.š. p.Harciniková
z.r.š. p.Harciniková
p.uč. Kršková, p.uč.Hanulíková,
p.uč. Hanulíková
p.uč. Barčíková
p.uč.Holičová

žiaci 1. ročníka
žiaci 1.- 5. ročníka
žiaci 1.- 2. ročníka
žiaci 3.- 4. ročníka
žiaci 4. ročníka
žiaci 1.- 4. ročníka
žiaci 1.- 4.ročníka
žiaci 1.-4. ročníka
Žiaci 1.-4.ročníka
žiaci 5.- 9. ročníka
žiaci 6. ročníka
Žiaci 5.-9. ročníka
žiaci 7. -9. ročníka
žiaci 5.-9. ročníka
žiaci 5.- 9. ročníka
žiaci 5.- 9. ročníka
žiaci 5.- 9. ročníka
žiaci 6.- 7. ročníka
žiaci 5. ročníka
žiaci 5.- 9.ročníka
žiaci 5.-6.ročníka
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Keď sme v júni na konci školského roka ako
štvrtáci pracovali na projekte „Kde ešte spia
vodníci na Slovensku“, ani sa nám nesnívalo, že
naša snaha a práca získa ocenenie od ministra
životného prostredia. Vďaka štedrosti OcÚ
v Dolnom Hričove sme si mohli ísť prevziať cenu
v utorok 20. 11. 2007 priamo na Ministerstvo
životného prostredia v Bratislave. Obrovské
prekvapenie zažila naša spolužiačka Peťa
Chlebúchová, ktorá si odniesla aj špeciálnu cenu
za výtvarné zobrazenie vodníka.
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SEPAROVANÝ ZBER A KOMUNÁLNY ODPAD
Odpad je jedným z najväčších problémov našej doby. Na Slovensku vznikne ročne až vyše 17 miliónov ton rozličného
odpadu. Cieľom je znížiť jeho množstvo na minimum, a keď už vznikne, prednostne ho materiálovo alebo energeticky
zhodnocovať. Jednou z ciest ako to dosiahnuť je separovaný zber, ktorý sa má od roku 2010 povinne zaviesť pri papieri,
plastoch, skle, kovoch a biologicky rozložiteľnom odpade. Od marca tohto roku prešla naša obec v rámci projektu
Mikroregiónu Hričov na separovaný zber niektorých komodít. Pre tých občanov, ktorí sa ešte nezapojili do tohto
zberu, ponúkame ešte raz vysvetlenie. Každá domácnosť obdržala tri druhy plastových vriec. Modré vrece
je určené na zber plastových fliaš, zelené vrece je na plastové nádoby z čistiacich prostriedkov (z jari,
šampónov, z dezinfekčných prostriedkov, atď.) a čierne vrece je na tetrapaky - to sú obaly z džúsov
a mlieka.. Odvoz plných vriec od občanov zabezpečujú pracovníci miestnej prevádzky, obyčajne posledný
piatok v mesiaci, o čom sú občania vždy včas informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu. Tento zber
sa v podstate dobre rozbehol. No nájdu sa aj takí, ktorým je ľahostajné životné prostredie a pália tieto zložky
v kotloch a na záhradách. Verte, že sa dá ľahko odhadnúť, z ktorého komína sa šíri takýto štipľavý dym. Preto
prosíme občanov o zapojenie sa do tohto programu, veď je to druhotná surovina, z ktorej sa bude vyrábať iný tovar. Minule
sme písali o znižovaní poplatkov za komunálny odpad. Žiaľ, v priebehu roka sa zvyšovali ceny energií, čo má samozrejme
negatívny dopad na poplatky a my to nemôžeme ovplyvniť.
V pristavovaní veľkokapacitných kontajnerov v obci po jednotlivých uliciach chceme naďalej pokračovať. Termíny budú
vždy vopred vyhlásené miestnym rozhlasom. Tento zber má tiež svoje opodstatnenie, pretože sa nevytvárajú divoké skládky
po okolí. Vážení spoluobčania, teší nás, keď môžeme spolu dobre spolupracovať a verte, že v dobrom a čistom prostredí je
spolupráca omnoho lepšia.
______________________________________________________________________________________________________

Osvedčovanie listín a podpisov
Od 1.januára 2002 v zmysle zákona č. 599/2001
Z. z. vykonáva osvedčovanie kópií listín a
podpisov každá obec, mesto alebo obvodný
úrad. Osvedčenie nepodlieha príslušnosti podľa
trvalého pobytu žiadateľa. Obec pri osvedčovaní listiny
zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje
s predloženým originálom listiny, alebo s jej osvedčeným
odpisom, alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie
bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Preto je
nevyhnutné, aby žiadateľ pri žiadosti o osvedčenie
kópie predložil originál listiny. V opačnom prípade
osvedčenie nemôže byť vykonané. Pri osvedčovaní
podpisu obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila
alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je
osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a
osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným
zákonom. Žiadateľ, ktorého podpis sa osvedčuje alebo
ktorý požiada o osvedčenie kópie listiny, preukazuje
svoju totožnosť platným občianskym preukazom,
cestovným dokladom alebo povolením na pobyt pre
cudzinca. Skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu, podpíše
sa táto osoba do osvedčovacej knihy pred osobou
vykonávajúcou osvedčenie. Osvedčením zhody odpisu
alebo kópie listiny s predloženou listinou sa
neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine!!! To znamená, že obec
nezodpovedá za to, či je pravda, čo žiadateľ na listine

prehlasuje, resp. čo je uvedené na listinách pri osvedčení
kópií.
Obec nevykoná osvedčenie:
1/ ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine /toto
osvedčenie vykonávajú len notári/;
2/ odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských
preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov;
3/ ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných
informácií a zo súboru geodetických informácií katastra
nehnuteľností;
4/ ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje
s predloženou listinou;
5/ ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu
s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné
posúdenie /napr. mapy, geometrické plány/;
6/ ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa
nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
/osvedčovanie cudzojazyčných listín vykonávajú notári/;
7/ ak žiadateľ nepredloží platný doklad totožnosti.
Správne poplatky za osvedčovanie na základe zákona
145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov:
za každý osvedčený podpis 30,- Sk;
za osvedčenie odpisu alebo kópie listiny, za každú
aj začatú stranu 50,- Sk.
Uvedené poplatky sa uhrádzajú priamo na úrade
v hotovosti !!!

Register trestov
Na základe platnosti zákona 418/2002 Z .z. môžu občania bez ohľadu na príslušnosť trvalého pobytu od 1.septembra 2002
podať na každej obci, ktorá má matričný úrad, žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov. Žiadosti o tieto výpisy však môžu
občania naďalej podávať aj prostredníctvom okresnej prokuratúry. Pri podaní žiadosti prostredníctvom obce je žiadateľ
povinný predložiť doklad totožnosti /platný občiansky preukaz alebo cestovný doklad/ a rodný list, ďalej musí uviesť, či si
žiada výpis alebo odpis z registra trestov. K žiadosti je povinný priložiť 100,- Sk kolok. Uvedie, či ide o výpis, resp. odpis,
ktorý použije na území SR, alebo doklad potrebuje pre styk s cudzinou. Túto skutočnosť je potrebné uviesť, nakoľko pre styk
s cudzinou je potrebné následne vykonať konzulárne osvedčenie. Správny poplatok za podanie žiadosti, vrátane osvedčenia
podpisu je 50,- Sk. Platnosť výpisu /odpisu/ je 3 mesiace od vyznačenia generálnou prokuratúrou.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
*** HOKEJBALOVÝ TÍM HBK ***
Milí fanúšikovia športu,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 30. marca
2007 bol založený nový športový oddiel v našej obci
– hokejbalový tím HBK Dolný Hričov. Medzi jeho
hráčov patria aj tí, ktorí už v minulosti reprezentovali
našu obec vo futbale, prípadne ešte stále reprezentujú
a rozhodli sa, že svoj voľný čas budú i naďalej
venovať športu. Za týmto účelom v spolupráci
s ďalšími športuchtivými nadšencami z Kolárovíc
a Bytče bola založená rekreačno – súťažná
,,Bytčianska hokejbalová liga“. Pozostáva z 2 častí –
jarnej a jesennej, pričom každá z nich má 12 kôl
a hrá sa podľa pravidiel Slovenského hokejbalového
zväzu. Zápasy sa odohrávajú na hokejbalovom
ihrisku na Mierovej ulici v Bytči, kde sa počas
víkendov uskutoční vždy 1 zápas podľa rozpisu
súťaže. Našou ambíciou je vytvoriť súťaž s počtom
5-6 tímov. Veľmi radi by sme privítali našich
súperov v našej obci, ale, žiaľ, v súčasnosti sa u nás
nenachádza vhodná hracia plocha. Jej vybudovanie si
vyžaduje
nemálo
finančných
prostriedkov
a rešpektujúc priority našej obce to vidíme ako
otázku budúcnosti....
Hokejbal je veľmi náročný šport nielen z pohľadu
fyzického a psychického vypätia a zručností, ale je
dosť náročný aj na materiálne zabezpečenie, t.j.
výstroj. Z tohto dôvodu by sme sa chceli veľmi pekne
poďakovať za doterajšiu poskytnutú finančnú pomoc
obecnému zastupiteľstvu a pánovi starostovi obce
Dolný Hričov – Ing. Vladimírovi Sadloňovi ako aj
sponzorom Ing. Pavlovi Matúškovi a pánovi
Mariánovi Žoldákovi. Ďakujeme.

***DOLNOHRIČOVSKÝ FUTBAL***
V dolnohričovskom futbale sa po vydretej záchrane
v V. lige v minulom ročníku, keď mužstvo nahralo
15 bodov a skončilo na 12. mieste, mužstvo
skonsolidovalo , čo sa preukázalo v jesennej časti
ročníka 2007/2008, v ktorej sa nahralo 19 bodov. Na
tomto výsledku majú zásluhu všetci hráči, ktorí sa
snažia na ihrisku podať maximálny výkon, aj keď to
na výsledkoch niektorých zápasov tak nevyzerá.
Veľkou posilou v našom mužstve je brankár Jozef
Horecký, ktorý je u nás na ročnom hosťovaní
z Bytče. Budeme robiť všetko pre to, aby sa nám ho
podarilo získať ešte aspoň na 1.ročník. Veľkú prácu
v mužstve odvádza aj kapitán Michal Masný, ktorý je
osobnosťou na ihrisku aj v kabíne a hráči ho
rešpektujú. Máme veľmi mladý kolektív, v ktorom po
dopĺňaní hráčov z dorastu a pri tvrdej práci vidíme
veľký potenciál do budúcnosti. V doraste to bolo cítiť

Založenie klubu: 30.03.2007
Farby klubu:

modrá a biela

Vedenie klubu:

Peter Haviar, Michal Dobroň,
Pavol Meško, Jozef Vršanský

Členovia tímu:
Brankár: Michal Dobroň
Obrancovia: Miroslav Zaduban, Pavol Meško, Július
Vršanský, Vladimír Puchoň, Matej Randa
Útočníci: Peter Haviar, Radoslav Chylík, Marián
Pavlus, Jozef Vršanský, Adrián Sabo, Lukáš Hluchý,
Peter Kabašta, Tomáš Lasička, Marián Lasička.

- Peter Haviar, HBK Dolný Hričov -

pri zápasoch po odchode brankára Mateja Mihálka na
hosťovanie do Bytče. I napriek tomu chlapci uhrali
15 bodov a aj keď sú predposlední, strácajú na šieste
mužstvo tabuľky len tri body. Do jarnej časti
počítame s novým brankárom, synom bývalého
brankára Ľuba Dobroňa, ktorý chytával ligu za
Žilinu. Verím, že sa nám ho podarí dotiahnuť k nám
a som presvedčený, že aj s jeho pomocou mužstvo
zotrvá v V. lige. Družstvo žiakov si stále udržuje
svoje postavenie v popredí tabuľky, aj keď po
odchode starších hráčov do dorastu sa prejavila
generačná kríza. To je však bežné v mládežníckych
družstvách. Z tohto družstva sme dali na hosťovanie
do Bytče Janka Masného, o ktorého prejavila záujem
už aj Žilina.
Na záver nesmiem zabudnúť poďakovať všetkým
priaznivcom a fanúšikom, ktorí prídu radi povzbudiť
svojich synov a vnukov.
-Pavol Mihálek-
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Dni sa krátia, večerná tma skôr padá na krajinu, na naše lesy, polia a chalupy, páperie prvého snehu tíško dopadá
zhora na zem. S tým akoby prichádzalo niečo tajomné, čo rozohrieva našu dušu i srdce, niečo, čo sa nám tíško
prihovára – prichádzajú Vianoce.
Vianoce – vtedy si spomíname na naše detské časy ako i na prežité pekné a šťastné chvíle s našimi najbližšími
počas nášho žitia.
Vianoce – šťastné chvíle prežité v rodinnom kruhu pri vianočnom stromčeku i s tichou spomienkou na našich
odišlých.
Vianoce – sviatky pokoja a lásky.
Vianoce – čas pripomenutia si narodenie betlehemského dieťaťa.
Dovoľte, aby sme členom a rodinným príslušníkom Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici obce Dolný
Hričov a zároveň i ostatným občanom našej obce popriali k nastávajúcim Vianociam 2007 pokoj, radosť
a vzájomnú lásku a mnoho šťastia v roku 2008.
-Juraj Dobroň,
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov -

POZVÁNKY * * * OZNAMY * * * INFORMÁCIE
UPOZORNENIA
PSY

ZIMNÁ ÚDRŽBA

Upozorňujeme občanov na zákaz
púšťania psov na verejné priestranstvá,
pretože
dochádza
k ohrozovaniu
občanov a k znečisťovaniu prostredia. Ak bude aj naďalej
dochádzať k voľnému pohybu psov, ich majiteľom bude
uložená pokuta.

Upozorňujeme občanov, aby v zimnom
období neparkovali svoje vozidlá na
verejných priestranstvách a miestnych
komunikáciách
z dôvodu
zimnej
údržby. V prípade porušenia bude
majiteľovi vozidla uložená pokuta.

********************************************************************************************

TANEČNÁ ZÁBAVA
Pozývame Vás na RODIČOVSKÚ
ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa

26.01. 2008 o 19,00 hod.
v Kultúrnom dome v Dolnom
Hričove.

Dolnohričovské

ZVESTI

INZERCIA
TANEČNÚ
Kvalifikovaná učiteľka naučí / doučí anglický jazyk deti
i dospelých, začiatočníkov i pokročilých, aj cez víkend.
Poskytujem prípravu na maturity a konverzáciu.
Učebný materiál je zabezpečený.
Kontakt: Ivana Kubalová
tel. 0910 392 214
e-mail : ivuspan@pobot.sk
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