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

V ážení spoluobčania,
spoluob ania,
blížia sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) a mnohí z Vás si kladú
otázku účasti, resp. neúčastí na voľbách, ktoré sa budú konať 6. júna 2009.
Otázka je, či ste, vážení spoluobčania, boli spokojní s činnosťou našich
14-tich europoslancov zo Slovenska, alebo čo od budúcich 13-ich
novozvolených poslancov do EP, ktorý bude mať vyše 700 poslancov,
očakávate. Mnohým z Vás sa môže zdať, že tieto voľby nie sú dôležité.
Môže sa to zdať najmä ľuďom, ktorí sa držia hesla: ,,Brusel je ďaleko“.
Dnes v dobe rýchlych digitálnych komunikácií je však Brusel celkom
blízko. Každú chvíľu odtiaľ dostávame nový zákon, ustanovenie, smernice
či usmernenia, ktoré sme ako členovia EÚ povinní rešpektovať v našej
legislatíve. Preto odpoveď na základnú otázku či ísť voliť, alebo nie by
nám mala byť jasná – ísť.
Nie je jedno, kto nás bude v európskych inštitúciách zastupovať, či už
v EP, do ktorého ideme 6. júna voliť našich zástupcov, alebo v rôznych
výboroch a komisiách EP, alebo Rade Európy, ktorá sídli v Štrasburgu, či
Európskej komisii a pod. A vôbec nie je jedno ani to, či a ako sme mohli
spoznať našich doterajších zástupcov a či sme boli dostatočne informovaní
o ich činnosti na pôde EP. Myslím si, že informovanosť o práci
slovenských europoslancov v EP je sporadická, nesystematická, že je
v prvom rade ich povinnosťou, aby si našli vhodný a pravidelný spôsob
informovania verejnosti. Viacerí z doterajších slovenských europoslancov
opäť kandidujú, hoci mnohým ľuďom ich mená nič nehovoria, lebo za päť
rokov o nich veľa nepočuli. Nemálo občanov si myslí, že to, čo sa deje
v EÚ, je vzdialené, že to nemôžeme ovplyvniť. Podobne ako vo voľbách
do Národnej rady SR aj pre voľby do EP je na Slovensku vytvorený iba
jeden volebný obvod a volíme iba politické strany. Teda opäť iba politické
strany podľa svojich záujmov rozhodujú o tom, koho si navrhnú a jeden
volebný obvod prakticky znamená, že zvolení poslanci EP sa zodpovedajú
všetkým a nikomu. Často dokonca ani svojej politickej strane nie, lebo
neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by ich k tomu zaväzoval. Nie sú
povinní skladať účty ani pred poslancami Národnej rady SR. Z toho je
jasné, že poslanec EP by mal byť osobnosť schopná upútať, združovať sa,
lobovať a mať pri tom záujem o Slovensko. Mala by to byť zdatná, zrelá
osobnosť.
Je škoda, že volič si nemôže vybrať z kandidátov zo všetkých
politických subjektov. Takých, ktorých považuje on za svoje najväčšie
osobnosti, čo by v prípade Slovenska a blížiacich sa volieb znamenalo
napríklad možnosť zakrúžkovať 13 mien bez ohľadu na to, za akú
politickú stranu kandidujú.
(pokračovanie na 3. strane)

Z udalostí v našej obci:
/od posledného vydania novín/
*****************************
*** 07.12.2008 ***

krst knihy
„Božie slovo v obrazoch“
*** 07.12.2008 ***

28. ročník Zimnej futbalovej ligy
*** 18.12.2008 ***

vyšla kniha o obci
„Dolný Hričov 1208 – 2008“
*** 06.01.2009 ***

Vianočný koncert
*** 07.02.2009 ***

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
*** 14.02.2009 ***

Maškarný sprievod
*** 21.03.2009 a 04.04.2009 ***

Voľby prezidenta SR
*** 18.04.2009 ***

Valné zhromaždenie
pozemkového spoločenstva
Bývalí urbárnici obce
Dolný Hričov
*** 03.05.2009 ***

Deň matiek
*** 10.05.2009 ***

1. sväté prijímanie
*** 17.05.2009 ***

Sviatosť birmovania
*** 01.06.2009 ***

Deň detí
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MATRIKA INFORMUJE
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Naši jubilanti
Naši noví občiankovia
Laura D ecká
K atarína Trajčíková
Traj íková
E rika D obroňová
obro ová
Ivana Ballayová
N ikol Ďurajková
urajková
K arin K rkošková
urajka
M ichal Ďurajka
––––––––––––––––––––––––––––––––––

♣ 50 – roční ♣

08.02.1959
27.02.1959
08.03.1959
17.03.1959
16.04.1959
22.04.1959
19.05.1959
27.05.1959
02.06.1959
18.06.1959
29.06.1959
29.06.1959

Pavol Dobroň
Jozef Machaj
Jozefa Martiníková
Ľubomír Hvizdák
Miroslav Dobroň
Pavol Matúšek
Jozef Chobot
Darina Halušková
Oľga Martiníková
Janka Jaceková
Pavol Turek
Ladislav Muchý

♣ 60 – roční ♣

Manželstvo uzatvorili

M arcel M eško a M egum i M atsuba
–––––––––––––––––––
M ichal D obro ň a K atarína Tašková
Ta šková
–––––––––––––––––––
Peter Čii čka
ka a K atarína D orčíková
or íková
–––––––––––––––––––
Tom áš Štvrtina a D arina D obro ňová
ová
–––––––––––––––––––
M artin Sabo a So ňaa K rištofová
–––––––––––––––––––
Ľubom
ubom ír Čaniga
aniga a D arina K ubová
–––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––
╬ ╬ ╬

Navždy nás opustili
Marcela Paišová
(* 22.03.1947 † 22.02.2009)
Lívia Straková
(* 29.10.1942 † 20.03.2009)

14.01.1949
20.01.1949
28.01.1949
21.02.1949
05.03.1949
22.03.1949
15.04.1949
27.04.1949
05.05.1949
06.05.1949
29.05.1949
18.06.1949

Veronika Michalíková
Anton Uhliarik
Margita Salášková
Ján Jandík
Viktor Decký
Mária Ballayová
Štefan Hrabovský
Marta Decká
Mária Dobroňová
Dušan Dobroň
Jolana Uherková
Pavol Salášek

♣ 70 – roční ♣

15.06.1939 Antónia Dobroňová

♣ 80 – roční ♣

17.01.1929 Vladimír Matúšek
17.06.1929 Ondrej Lasička

♣ 92 – roční ♣

13.01.1917 Mária Kilianová

Človek často premeškáva
veľa šťastia,
pretože stále čaká na niečo
mimoriadne krásne.
Nech ďalší rok Vášho života je plný
malých šťastí,
z ktorých vznikne jedno veľké
a trvalé šťastie.

ČESŤ ICH PAMIATKE !
╬ ╬ ╬

Srdečne blahoželáme !
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(dokončenie z 1. strany)
Čo by nás malo motivovať, aby sme išli k voľbám do Európskeho parlamentu ?
• občania môžu cez svojho zástupcu ovplyvňovať v EP financie, rôzne procesy...;
• občania môžu cez svojho poslanca dosiahnuť, aby sa výkonné a rozpočtové inštitúcie EÚ zaujímali práve
o náš región;
• európske inštitúcie sú vhodným fórom na prednesenie problémových otázok, ktoré nám (občanom SR)
nedokáže vyriešiť naša štátna správa;
• Európsky parlament dokáže svojím hlasovaním zmeniť delenie Obvodových financií. Doterajšia dotačná
politika ,,nahráva“ skôr monopolom, nie malým a stredným farmárom a podnikateľom, obciam, školstvu
atď..
Pri výbere vhodného kandidáta treba brať do úvahy aj blízkosť kandidáta, kontakt na neho, možnosť stretávať sa s
ním a iné. Dôležitým kritériom by mala byť aj znalosť jazykov.
A na záver si ešte raz skúste odpovedať na nasledovné tri otázky a možno si tým odpoviete aj na otázku, prečo
ísť k voľbám.
1. Viete, čo je Schengen?
2. Ako hodnotíte novú spoločnú menu – EURO ?
3. Viete, kto nám pomohol, keď sme na začiatku roka pocítili plynovú krízu?
Vážení spoluobčania, Brusel nie je ďaleko. Zvoľme si poslancov, ktorí nás a našu Slovenskú republiku budú
čestne reprezentovať a nebudú nám robiť hanbu. Voľby do Európskeho parlamentu nie sú lotéria. Vklad občana je
nízky, výhra je vysoká. Pokúste sa o to, aby ste 6. júna 2009 vyhrali práve Vy.
- Ing. Vladimír Sadloňstarosta obce
______________________________________________________________________________________________________

Jednotný postup pri ochrane poľnohospodárskej pôdy - informácia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR v zmysle § 3 ods. 2 zákona č.
543/2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka riadi a usmerňuje poskytovanie
podpôr v poľnohospodárstve. Každý poľnohospodár, ktorý poberá priame
podpory, je povinný v zmysle § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 81/2007 Z. z. z 31. januára 2007 o podmienkach poskytovania
podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v znení
neskorších predpisov plniť stanovené podmienky. Okrem iného musí
udržiavať pôdu v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.
Každoročne je časť subjektov, ktorým sú poskytované podpory, kontrolovaná pracovníkmi Pôdohospodárskej
platobnej agentúry. Sú prípady kedy užívateľ poľnohospodárskej pôdy nedodržiava stanovené podmienky. Z toho
dôvodu bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR zverejnená výzva pre občanov, aby svoje
poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál Pôdne fórum.
Oznámenia budú zaevidované a postúpené pracovníkom Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, ktorí ich v prípade, ak na pôdu nie sú poskytované podpory, postúpia príslušným
obvodným pozemkovým úradom s cieľom ochrany pôdy pred jej devastáciou
spôsobovanou zaburinením plôch v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dovoľujeme si Vás preto informovať o zriadení webovej stránky a o spôsobe
nahlasovania zaburinených plôch. Adresa stránky Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky je www.land.gov.sk.
Na úvodnej stránke je potrebné označiť ,,Informačné nástroje“, kde sa objaví heslo
,,AGROFÓRUM“. Po otvorení tejto stránky je potrebné označiť ,,Fórum pre využívanie poľnohospodárskej pôdy“.
Na tejto stránke sa dá prihlásiť cez ,,Registráciu“, kde je nutné vyplniť potrebné údaje a až potom komunikovať. Pri
podaniach je potrebné uviesť najmenej dva údaje - katastrálne územie a parcelné číslo, resp. miestny názov územia.
Na základe týchto údajov je možné presne identifikovať uvedené plochy.
- Obvodný pozemkový úrad v Žiline -
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Za obdobie november 2008 – apríl 2009 sa uskutočnilo celkom 6 verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konali na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.

VEREJNÉ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
za obdobie november 2008 – apríl 2009

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UZNESENIE č. 11/2008
26.11.2008
zmenu rozpočtu Obce Dolný Hričov na rok 2008,
oslobodenie platenia dane za ubytovanie „robotnícke“,
ukončenie diskusie k žiadosti p. Ing. Trnovcovej na dočasné zníženie dane z nehnuteľnosti,
daň za ubytovanie vo výške 0,50 € (15,06 Sk/osoba/prenocovanie),
daň za komunálny odpad vo výške 0,0411€ (1,24 Sk) /osoba/kalendárny deň), t.j. 15,- € (451,89 Sk)
/osoba/rok),
znenie VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dolný Hričov so zapracovanými zmenami,
dodatok č. 1 k VZN č. 5/2004 o prevádzke domu smútku a cintorínov,
dodatok č. 1 k VZN č. 3/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu poskytovanú na území obce Dolný Hričov,
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolný Hričov,
dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o odpadoch na území obce Dolný Hričov.
UZNESENIE č. 13/2008
08.12.2008
jednorázovú finančnú výpomoc p. Zuzane Čvapkovej vo výške 10 000,- Sk (331,94 €), z toho 5 000,- Sk
(165,97 €) je určených na bežný nákup do domácnosti a 5 000,- Sk (165,97 €) na zdravotné pomôcky pre
zdravotne postihnuté dieťa,
VZN č. 3/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností,
neodpredať pozemok parc. č. 940/10 KN-C Dolný Hričov o výmere 258 m2,
dotáciu ŠK Dolný Hričov vo výške 400 000,- Sk (13 278,- €) za podmienok, ktoré stanoví komisia,
dotáciu DHZ vo výške 140 000,- Sk (4 647,14 €),
dotáciu SMEČ CUP vo výške 10 000,- Sk (331,94 €),
dotáciu FLORBAL CUP vo výške 12 000,- Sk (398,32 €).
UZNESENIE č. 01/2009
04.02.2009
výstavbu nájomných bytov „Bytový dom 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov“,
čerpanie finančných prostriedkov na výstavbu „Bytový dom 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov“ v zákonnej
výške a to 75% úveru zo ŠFRB a 25% nenávratného príspevku z MVaRR SR,
zároveň sa zaväzuje, že poskytnutý úver bude Obec Dolný Hričov pravidelne a včas splácať, v obecnom
rozpočte budú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky,
bankovú záruku v Dexii banka Slovensko, a.s. zo ŠFRB až do doby skolaudovania,
odpredaj pozemku parc. č. 940/10 SPP pre regulačnú stanicu o výmere 258 m2 za cenu 16,60 €/m2 (500,09 Sk),
t.j. za celkovú cenu 4 282,80 € (129 023,63 Sk),
odpredaj pozemku parc. č. 927/2,3 p. Mariánovi Medzihorskému za cenu 7,- €/m2 (210,88 Sk)
po vypracovaní geometrického plánu a vyšpecifikovaní celkovej plochy cca 50 m2,
úhradu energie – plynu v plnej výške zdravotnému stredisku (MUDr. Hartelová, MUDr. Petrovský) v r. 2009,
finančnú výpomoc p. Renáte Kováčovej formou úhrady stravy jej maloletým deťom do konca šk. roku
2008/2009, t.j. do 30. 06. 2009 s upozornením vysporiadania si podlžností voči obecnému úradu,
finančnú výpomoc FK Old Boys v čiastke 206,24 € (6 213,19 Sk) s presným určením na štartovné a rozhodcov.
UZNESENIE č. 02/2009
04.03.2009
komisiu pre výberové konanie v roku 2009,
zápis zo zasadnutia OZ zo dňa 04. 02. 2009,
finančné prostriedky vo výške 13 277,- € (400 000,- Sk) na odstránenie škôd spôsobených požiarom v budove
pohostinstva Vrtuľa,
finančné prostriedky pre p. Juríkovú na pohreb matky vo výške 200,- € (6 025,- Sk).
UZNESENIE č. 03/2009
01.04.2009
zápis zo zasadnutia OZ zo dňa 04. 03. 2009,
prevod obecného majetku vodovodu a kanalizácie formou zvýšenia akcií na Ul. Dolné Záhumnie a Ul. na
Imranovec,
vybudovanie vodovodu a kanalizácie na Ul. osloboditeľov SEVAK-om Žilina a časti Ul. bratislavskej (pretlak
pod cestou l/18 a pripojenie štyroch rodinných domov),
obec Dolný Hričov následne zabezpečí opravu krytu vozovky – cesty III/018261,
Komunitný plán obce Dolný Hričov,
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• VZN č. 1/2009 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov,
• VZN č. 2/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni,
• jednorázovú finančnú výpomoc pre p. Alenu Mitášovú a to zakúpenie tlakomeru na odporúčanie lekára, príp.
zdravotné pomôcky do výšky 100,- € (3 000,- Sk),
• komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára v zložení p. Marta Rašovcová
(SNS), Katarína Capandová (SMER), p. Bc. Katarína Cigániková (nezávislý kandidát),
• odkúpenie rod. domu č. p. 156 v našej obci na dražbe dňa 06. 04. 2009 do výšky 14 937,26 € (450 000,- Sk),
• návrh, aby starosta obce, Ing. Vladimír Sadloň bol členom dozornej rady alebo členom predstavenstva
Letiskovej spoločnosti, a.s..

Obecné zastupiteľstvo uložilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UZNESENIE č. 11/2008
26.11.2008
zabezpečiť vývoz kontajnera v obci Peklina,
zorganizovať návštevu soc. komisie v rodinách vyselektovaných k prideleniu uvoľneného 3-izbového bytu,
upozorniť T+T na vývoz komunálneho odpadu v hornej ulici obce Peklina,
pripraviť anketový lístok pre občanov obce Peklina k návrhu na využitie bývalej budovy COOP Jednota, SD
v obci Peklina.
UZNESENIE č. 12/2008
30.11.2008
zaslať list majiteľom stavieb č.p. 138 a č.p. 156, ktoré svojím technickým stavom ohrozujú životné prostredie
a zdravie občanov, a žiadať ich o opravu alebo likvidáciu nevyhovujúcich stavieb.
UZNESENIE č. 13/2008
08.12.2008
v roku 2009 sledovať čerpanie finančných prostriedkov ŠK Dolný Hričov,
pripraviť list na Povodie Váhu, aby bola zastavená ťažba štrku,
preveriť žiadosť p. Mariána Medzihorského o odkúpenie pozemku parc.č. 927/2, 3 v k.ú. Dolný Hričov,
požiadať ŽSK, aby bol vypracovaný návrh opatrení ohľadom straty podzemných vôd.
UZNESENIE č. 01/2009
04.02.2009
poslancom v termíne do 31. 05. 2009 písomne predložiť prípadné zmeny Štatútu obce Dolný Hričov,
pripraviť list p. Renáte Kováčovej ohľadom finančnej výpomoci formou úhrady stravy pre jej maloleté deti
do konca šk. roku 2008/2009, t.j. do 30. 06. 2009,
pripraviť list FK Old Boys ohľadom finančnej výpomoci a dodržania podmienok jej poskytnutia,
pripraviť listy ohľadom odpredaja pozemkov parc. č. 940/10 SPP a parc. č. 927/2, 3 p. M. Medzihorskému,
zabezpečiť statický posudok na budovu bývalej predajne COOP Jednota, SD v Pekline.
UZNESENIE č. 02/2009
04.03.2009
zaslať list p. Františkovi Dobroňovi a odporučiť mu zaslať žiadosť na ÚPSVaR v Žiline.
UZNESENIE č. 03/2009
01.04.2009
vo VZN č. 1/2009 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov
doplniť na str. 3 čl. 2 ods. 2 písm. a) zákon č. 601/20063 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vo VZN č. 1/2009 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov
doplniť na str. 4 čl. 3 ods. 2, že žiadateľ musí mať vyrovnané všetky podlžnosti voči obci a na str. 4 čl. 4 ods. 1
opraviť dátum na 01. 04. 2009,
vo VZN č. 2/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
doplniť bod d), e) a f), že príspevok sa zvyšuje o réžiu 1,03 € (31,02 Sk),
na športovom areáli zrušiť objednávku na vchodové plastové dvere a objednať hliníkové dvere.
na čiernej skládke na Ul. na Imranovec dať označenie „Zákaz sypania smetí“.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
UZNESENIE č. 11/2008
26.11.2008
• plnenie rozpočtu obce Dolný Hričov za 1.-9. mesiac 2008.
UZNESENIE č. 12/2008
30.11.2008
• výsledok tajného hlasovania o pridelení uvoľneného 3-izbového bytu v obecnej 16 b.j., na základe ktorého
získala byt rodina Antona Uhliarika.
UZNESENIE č. 13/2008
08.12.2008
• rozpočet obce na roky 2010-2011.

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí:
UZNESENIE č. 11/2008
26.112008
• s uskutočnením rozhodnutia o pridelení uvoľneného 3-izbového bytu priamo na zasadnutí OZ dňa 26. 11. 2008.
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PLNENIE ROZPOČTU ZA I. - XII. 2008
1.

BEŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2008
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Položka
Rozpočet
Plnenie
Položka
Rozpočet
Plnenie
2008
k 31.12.2008
2008
k 31.12.2008
VÝDAVKY Z DOTÁCIÍ
8 048 019
7 988 900
ŠTÁTU
PRÍJEM ZO ŠR
7 988 900
8 043 504
611 Mzdy
2 300 000
2 532 680
PODIELOVÉ DANE
10 700 000
11 002 094
ZO ŚR
621-25 Odvody
804 900
851 447
PRÍJMY
632
Energie
1
500
000
1
534 046
7 615 000
7 635 908
Z OBECNÝCH DANÍ
633 Materiál, réžia
750 000
930 743
PRÍJM Y Z
634 Opravy, poistné
913 000
605 384
1 235 694
990 000
NÁJOMNÉHO
635 Údržba budov, strojov
4 700 000
4 696 780
OSTATNÉ
636 Lízing, nájomné
100 000
6 497
6 066 567
425 000
PRÍJMY
637 Služby, poplatky
3 088 000
3 881 045
PRÍJMY BEŽNÉHO
642 Bežné transfery, MŠ, TJ
5 243 000
5 177 451
27 718 900
33 983 767
ROZPOČTU
651 Úroky bankám
250 000
257 725
VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU
27 637 800
28 521 817
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV BEŽNÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.12.2008
Položky rozpočtu
PRÍJMY bežného rozpočtu
VÝDAVKY bežného rozpočtu
SALDO (+,-)bežného rozpočtu

Rozpočet 2008
27 718 900
27 637 800
+ 81 100

Plnenie
k 31.12.2008
33 983 767
28 521 817
+ 5 461 950

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2008
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2008 – 31.12.2008
Položka
Rozpočet 2008
Plnenie
k 31.12.2008
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
0
0
233
Príjem z predaja pozemkov
6 400 000
6 394 480
321
Dotácie ŠFRB
0
312
Granty ŠFEÚ
0
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
6 400 000
6 394 480
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2008 – 31.12.2008
Položka
Rozpočet 2008
Plnenie
k 31.12.2008
711 Nákup pozemkov
850 000
835 200
711 Nákup stavieb
1 500 000
1 600 000
714Leasing osobného auta.
150 000
100 992
716 Projektová dokumentácia
1 200 000
1 002 256
717 Nové stavby – vodovod a kanal.,
1 000 000
833 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-VÝDAVKY
4 700 000
4 371 448

Plnenie
v%
122,60
103,20

Plnenie
v%
99,91

99,91

Plnenie
v%
98,26
106,66
67,33
83,52
83,30
93,01

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.12.2008
Položky rozpočtu
PRÍJMY kapitál. rozpočtu
VÝDAVKY kapitál. rozpočtu
SALDO (+,-) kapitál. rozpočtu

Rozpočet 2008
6 400 000
4 700 000
+ 1 700 000

Plnenie
k 31.12.2008
6 394 480
4 371 448
+2 023 032

Plnenie
v%
99,91
93,00
119,00
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FINANČNÉ OPERÁCIE
Položka

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Rozpočet 2008

Zostatky bankových účtov
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Položka

500 000
500 000

VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Rozpočet 2008

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

Plnenie
k 31.12.2008
522 607
522 607

Plnenie
v%
104,52
104,52

Plnenie
k 31.12.2008

Plnenie
v%

1 000 000
570 000
1 570 000

0
568 764
568 764

99,78
36,23

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Za obdobie 1.1. – 31.12.2008
Položky rozpočtu

Rozpočet 2008

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

500 000
1 570 000
- 1 070 000

Niektoré výdavkové položky bežného rozpočtu:
účet 633 – Spotreba materiálu
- ozvučovacia technika do KD
- náhradné diely Hermann
účet 635 – Opravy budov a zariadení

-

chodník pri cintoríne
oprava KD
oprava strechy drob.prevádzky
oprava budovy OcÚ
oprava oplotenia šport. areálu
stavebné práce ZŠ

Plnenie
k 31.12.2008
522 607
568 764
- 46 157

Plnenie
v%
100,52
36,23
-

71 370,- Sk
47 190,- Sk
762 694,- Sk
2 085 782,- Sk
606 721,- Sk
327 559,- Sk
417 150,- Sk
103 636,- Sk

BILANCIA VYBRANÝCH AKTÍV A PASÍV k 31.12. 2008 v tis. Sk
(hodnota netto po zaúčtovaní odpisov)
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samost.hnuteľné veci a súbory vecí
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
OBEŽNÝ MAJETOK
Pohľadávky
Finančný majetok
AKTÍVA

SPOLU

Netto
75 354
112
67 440
3 413
46 331
201
0
17 495
7 802
1 367
7 434

Netto
144
1 881
1 458
157
110
48
108
15 100
11 953
3 147
17 125

84 155

STAV OBECNÉHO DLHU K 31.12. 2008
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
+ 514 000
- 6 933 762
- 3 272 940

*úver ŠFRB nie je zahrnutý v stave obecného dlhu
.

STAV FINANCIÍ OBCE k 31.12.2008 v Sk
Pokladňa
Účty v banke
FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU

0
7 417 015
7 417 015
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*** Z diania v našej obci ***
Fašiangový sprievod po obci 14.02.2009
Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a končí
v utorok, deň pred Popolcovou stredou. Je to štyridsať dní pred Veľkou nocou. Toto obdobie je zároveň obdobím
pôstu, obdobím bez zábav, tancovačiek a svadieb. Preto fašiangy končievajú sprievodom masiek a symbolickým
pochovávaním basy. Sprievod prešiel celou dedinou, po všetkých uliciach. Tí, ktorí sa nehanbili a vyšli von,
maskami boli vytancovaní i s hudobníkmi si zaspievali, za čo sa im šiškou, chlebíčkom, buchtou a sem-tam i
nejakým štamperlíkom odmenili. Ostatní, ktorí len tak spoza bučka (záclony) dianie sledovali, snáď sa chodiacich
masiek báli, na budúci rok hádam viac odvahy nájdu ... Podujatie Fašiangy vyvrcholilo zábavou v kultúrnom dome.

Morena – vítanie 08.04.2009
Naša MŠ podporuje všestranný rozvoj detí aj rozvojom ich telesnej
aktivity, vedomostí a zručností a v nemalej miere sa venuje i poznávaniu a
pestovaniu ľudových tradícií. Obdobie Veľkej noci a čas pred ňou patria
k najbohatším obdobím roka, pokiaľ ide o tradície a ľudové zvyklosti.
Tomuto sviatku predchádza vynášanie Moreny. Je symbolom príchodu jari a
končiacej sa zimy. V stredu 08.04.2009 sa škôlkari vybrali vyniesť zimu
z dediny – a hodiť Morenu do vody. Spolu s odchádzajúcou Morenou
odchádzala od nás i zima. Tradície, zvyky a ich dodržiavanie sú čoraz
dôležitejšou súčasťou nášho života, hlavne v tejto uponáhľanej dobe. Mali by
sme preto dbať na ich odovzdávanie našim najmenším. Len tak môžu tradície, ktoré uctievali naši predkovia,
prežiť aj nasledujúce generácie.

Deň matiek 05.05.2009
Opäť k nám prišiel mesiac máj. Máj, mesiac rozkvitajúcich lúk, keď slnko už
teplejšími lúčmi začne zohrievať zem, chvejúcu sa vtáčím štebotom. Začnú
ožívať záhrady i polia a do duše sa pomaly vkradne tichá radosť. Ale máj
neznamená len prísľub letných dní, plných sviežej zelene, ale pripomíname si
Deň matiek. Týmito slovami sa všetkým mamičkám prihovoril v prvú májovú
nedeľu starosta obce, Ing. Vladimír Sadloň. Deti z MŠ a ZŠ s láskou pripravili
pre svoje mamičky a babičky spolu s pani učiteľkami pekný kultúrny program.
Deti svoje poďakovanie mamám vyjadrili v scénkach, pesničkách, tancoch
a piesňach.

Tebe, mamička
Za Tvoju nehu, mamička, za Tvoju veľkú
lásku, za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku na Tvojej
tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé,
nech táto malá kytička
tlmočí vďaky tisíceré.
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MATERSKÁ ŠKOLA V NOVOM ŠATE
V minulých číslach Dolnohričovských zvestí sa čitatelia mohli dozvedieť o fungovaní a chode materskej školy
Slniečko, o projektoch a aktivitách, do ktorých sa zapájajú deti spolu s pani učiteľkami a rodičmi, deti nám čo – to
prezradili o pani učiteľkách a rodičoch. Pani učiteľky tiež priložili niekoľko zábavných perličiek našich ratolestí.
V dnešnom príspevku by sme Vám chceli priblížiť, akými zmenami postupne prešli priestory materskej školy,
nielen aby spĺňali bezpečnostné parametre, ale zároveň aby sa vytvorili priestory, ktoré už na prvý pohľad dokážu
pritiahnuť každé detské srdiečko a ubezpečiť rodiča už pri prvej návšteve, že práve toto je to miesto, kde ich deti
budú šťastné a spokojné.
Prvou etapou „prestavby“ prešli priestory určené na výučbu, hry a oddych detí. Triedy dostali nový a zaujímavý
nádych rozprávkového sveta vďaka krásnym kresbám, ktoré nezištne vytvorili úžasné a šikovné mamy – p. Janka
Uhláriková a p. Marta Bieliková, za čo im patrí veľká vďaka. V triede najmenších detí nájdeme na stene veselé
pastelky, v spálni a herni krtka s kamarátmi, na schodisku sa ponoríme do rozprávky „Kubko a Maťko“, nechýbajú

ovečky ani pastiersky pes. Druhá trieda je plná trpaslíkov, zaspávajúca Snehulienka pomôže deťom na chvíľu
zavrieť očká a ponoriť sa do ríše rozprávok a snov. No nielen kresby spríjemnia pobyt detí. Do prvej triedy sa
zakúpil nový detský nábytok – stolíky a stoličky, maliarsky pult, poličky a boxy na hračky, nové hračky, v herni
pribudol okrem nového koberca kadernícky salón, kuchynka i obchod. Novú kuchynku a obývačku nájdete aj

v druhej triede, kočíky, bábiky či autíčka – všetko čaká na deti. Na poschodí pribudla hudobná miestnosť vybavená
klávesmi, flautami, činelmi a mnohými ďalšími hudobnými nástrojmi, aby deti mohli rozvíjať svoje hudobné
schopnosti. Ani telocvičňa nezostala bez noviniek. Aby sa deťom lepšie cvičilo, pribudla gymnastická zostava,
kocky, valce, zakúpili sme bicykle a kolobežky, ktoré budeme priebežne dopĺňať tak, aby sme ich postupne
zabezpečili pre všetky deti, keďže plánujeme v budúcnosti vytvoriť dopravné ihrisko. Nezabudli sme ani na
umyváreň a hygienu. Každé dieťa má svoje vyhradené miesto pre uteráčik, hrebeň či zubnú kefku, na dverách
veselé vrecúška s úbormi. Triedy sa nám podarilo vybaviť žalúziami, čo tiež výrazne prispieva k pohodlnému
pobytu a oddychu detí. Za tým všetkým stojí nemalé úsilie pani učiteliek, šikovných a ochotných rodičov a aj
samotných detí. Naša škôlka je miestom, kde sa krásne a príjemne žije.
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Čo nového u nás v škole?
Šk.rok 2008/09 sme
odštartovali 4.10.
Burzou hračiek k Svetovému dňu zvierat.
Túto akciu vynikajúco pripravujú naši
najmladší spolužiaci spolu s ŠKD.
7.februára sme na zápise do 1.roč. privítali 24
budúcich prváčikov.
Tento rok nás zima konečne neobišla a naši
siedmaci sa mohli tešiť na lyžiarsky výcvik.
Bolo super. Makov nám ponúkol úžasné
lyžiarske zjazdovky, Penzión Javorník
ubytovanie
a wellnes, naši
lyžiarski
inštruktori možnosti byť lepšími alebo aspoň
dobrými lyžiarmi. Za týždeň strávený na
horách chceme poďakovať rodičom, že nám
zaplatili tento pobyt, a samozrejme aj
p.učiteľke Sládekovej, ktorá nám lyžiarsky
výcvik zorganizovala. Vďaka patrí i našim
lyžiarskym inštruktorom – p. riaditeľovi
Brezovskému a p.zástupkyni Harciníkovej.
Pred polročnými prázdninami sme sa ani
nenazdali a zima bola skoro fuč.
Marec začal opäť MARCOVINAMI. Už po
štvrtýkrát
sme
zaujímavými
formami
pracovali s knihou. Tento školský rok sme si
pripomenuli
v marcových
knihovinách
tvorbu Milana Rúfusa. A podarilo sa. Medzi
najobľúbenejšie a najnapínavejšie aktivity aj
tento rok patril čitateľský maratón.
Najlepším „čítačom“ z 1.stupňa bol Branko

Mičech. Piatkové popoludnie sme strávili
v príjemnom prostredí Literárnej čajovne.
Pri čaji sme si vypočuli diela, ktoré sme si
sami
vytvorili
v rámci
Literárneho
(po)tvorenia. Najviac sa nám páčila báseň
6.triedy Rok v obehu. Spoznať
svojich
autorov z okolia Žiliny bolo cieľom výstavy
prác žiakov 9.ročníka a literárneho kvízu,

ktorý vyhrala dvojica Denisa Zadubanová
a Janka Rakučáková zo 7.B triedy. Tvorivosť
a zručnosť v kvíze Písmenkovo si overili
štvrtáci. Do našich „marcovín“ zapadá aj
recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Tento
rok nás potešila Monika Možješová z 8.triedy,
ktorá v okresnom kole získala čestné uznanie.
Aj tretiak Martinko Sládek a štvrtáčka Janka
Chamajová reprezentovali našu školu
v okresnom kole. Aj keď nič nevyhrali,
nevadí. Posledný marcový týždeň sa každá
trieda pripravovala na veľké divadelné
finále. Divadelný Hričov to potvrdil. Mladší
žiaci nám predviedli moderné rozprávky
v rôznych žánrových úpravách, tí starší
spracovali rozprávky z Rúfusovej Knihy
rozprávok. Výkony nás - amatérskych
divadelníkov - sa z roka na rok zlepšujú,
z čoho máme všetci radosť. Porota najviac
bodov udelila deviatakom za paródiu
rozprávky Mechúrik Koščúrik a druhákom za
moderné divadielko Shrek. Víťazi vyhrali
cenu riaditeľa školy – dve voľné hodiny so
zmrzlinou.
Veľmi milo nás prekvapili prváci svojím
Pinocchiom, za ktorého získali špeciálnu cenu
poroty. Túto slávnostú atmosféru využili

prváčikovia aj na pokrstenie svojho triedneho
časopisu Hričovský výkuk, ktorý vzniká na
novom predmete TVORENIE. Krstnou
mamou sa stala p. zástupkyňa Harciníková.
Musíme prezradiť aj to, že prváčikovia
pracujú na projekte Od denára k euru, ktorý
bol úspešný
v programe Školy pre
budúcnosť a sumou 27 000 Sk ho podporilo
Konto Orange, n.f..
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Naša škola žila ďalej rôznymi akciami
a súťažami aj v apríli.
Vo výtvarnej súťaži - Vesmír očami detí
postúpila do celoslovenského kola práca
Ivanky Randíkovej zo 6.triedy.
Okrem ôsmich štvrtákov pravidelne pracuje
na úlohách v korešpondenčnej matematickej
súťaži MAKS aj 10 spolužiakov z 2. stupňa.
Siedmačky – Erika Briššová, Erika
Mičechová, Janka Rakučáková, Kristínka
Uhláriková,
Lenka Družkovská, Deniska
Zadubanová zatiaľ nestratili ani bod. Dobre si
vedú aj Simonka Ďuriníková - 4.miesto,
Renátka Ďurajková - 9.miesto. Matematický
klokan je už naším každoročným priateľom.
Aj tu máme najúspešnejších: Alexandra
Trnovcová zo 4.tr., Filip Krško a Simona
Ďuriníková z 5.tr., Renáta Ďurajková zo 6.tr.,
Lenka Družkovská zo 7.B.,Miroslav Gašper
z 8.triedy.
Klárka Hvorečná sa stala Géniom
Bytčianskej kotliny na 3.mieste. Prvenstvo
v tejto súťaži si obhájila Nina Pinčíková.
Dobré, nie?
Aj v Pytagoriáde nás budú reprezentovať
úspešní riešitelia. Sú to: Janka Chamajová,
Alexandra Trnovcová, Braňo Mičech zo
4.triedy a Simona Ďuriníková, Marek Danišek
z 5.triedy. 15 zaujímavých príkladov riešilo
20 žiakov z 3. až 8.ročníka.
Mirkovi Gašperovi len o chlp ušlo
umiestnenie v geografickej a matematickej
olympiáde.
Expert - geniality show je nová súťaž
z oblastí - dejiny, anglický jazyk, bity a bajty,
dejiny umenia. Do celoslovenského kola sa
zapojilo z našej školy 13 žiakov. Vo svojej
kategórii
bola
najúspešnejšia
Renáta
Ďurajková zo 6.triedy.
Ak neviete, máme aj malých spevákov.
Porotu očaril aj prvák Samko Krajčí
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a štvrtáčka Janka Chamajová.

Apríl sa niesol v znamení ochrany prírody.
Pre nás starších p.uč. Hrabovská a p.Holičová
pripravili súťaž Poklady Zeme , kde sme sa
mohli všetci realizovať v troch kolách.
Na internete sme hľadali poklady a vytvárali
projekty o ochrane ŽP, výtvarne sme sa
realizovali, zriadili sme kútik živej prírody.
Deň Zeme najviac prežívali a stali sa víťazmi
piataci - Jakub Hollý vytvoril model sopky,
Dušan Paprčiak zhotovil funkčný glóbus,
jednoducho
v novom
predmete
Environmentálna výchova skúmali potok,
vlastnosti vody, vyrábali recyklovaný papier,
odlievali stopy zvierat.
Členovia prírodopisného krúžku nelenili
a urobili prvé jarné kilometre do okolia nášho
regiónu a svoj víkendový pobyt v prírode
zakončili výletom k Hlbockým vodopádom.
Kto sa k nám nepridal, môže len banovať.
V športe síce trochu zaostávame, pretože sa
nám menili vyučujúci TV, ale podarilo sa nám
v okresnej súťaži vo futbale a vo vybíjanej
dievčat
získať 1.miesto a v behu po
Strečnianskych hradných schodoch sa na
peknom
3.mieste
umiestnila
Zdenka
Capandová z 9.triedy. Blahoželáme!

Foto: č.1- Čitateľský maratón, č.2 – Divadelný Hričov 1.roč. Pinocchio, č.3 – Zlatý slávik, č.4,5,6 – Výlet Strečno
- Redakčná rada -
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►►► VÝZNAMNÍ RODÁCI NAŠEJ OBCE ◄◄◄

A K A D E M ICK Ý M A LIA R FR A N TIŠE
TIŠ E K B LA ŠK O
Medzi
významných
súčasných
slovenských
ilustrátorov
patrí
akademický
maliar
František Blaško. Narodil
sa
13.
júna
1951
v Dolnom Hričove, no už
viac ako dvadsať rokov
žije v Bratislave. Už ako
malý chlapec veľmi rád
kreslil, vyrezával rôzne
veci z dreva, bol úzko
spätý s prírodou, snažil sa
zachytiť jej život. Tu
niekde pramenia začiatky jeho ilustrátorskej tvorby.
Súčasne s nástupom do základnej školy v roku
1959 začal navštevovať aj Ľudovú školu umenia
v Žiline, ktorej zostal verný aj počas štúdia na
gymnáziu. V roku 1970 bol prijatý na štúdium na
Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Prvé
dva roky sa venoval všeobecnému maliarstvu a až
ďalšie štyri voľnej grafike a ilustrátorskej tvorbe.
Začínal u profesora Vincenta Hložníka, pokračoval
a končil u profesora Albína Brunovského. Počas
štúdia sa venoval aj monumentálnej maľbe
a sochárstvu. Po skončení školy v roku 1976 sa
venoval ilustráciám, voľnej grafike, komornej maľbe,
monumentálnej tvorbe – musíme skonštatovať, že
jeho tvorba je širokospektrálna a získala množstvo
ocenení.
Autor používa v ilustračnej tvorbe prevažne
techniku akvarelu, ktorú kombinuje s farebnými
atramentmi, drží sa konkrétnej pevne vymedzenej
línie, ktorá rezonuje v jemnej farebnosti. V jeho
tvorbe mu je blízke najmä prostredie prírody, živej i
neživej, svet fantázie, farieb, čarov, pohybu a vôní.
Preto svoje ilustrácie venoval najmä deťom, ktoré
všetky
tieto
zázraky
dokážu
vnímať
najintenzívnejšie. Tituly sú prevažne určené nižšej
vekovej kategórii detí. Výber z tvorby: B. Němcová
Divá Bára /1977/, O.J.
Cardoso Biely koník /1979/,
F. Švantner Malka / 1980/,
I.
Kalaš
Kamaráti
pašinkovia
/1983/,
J. Steľmach Dajte pozor na
leva! /1983/, V. Ferko
Sedmohlások
/1985/,
Ľ. Podjavorinská
Išli
svrčky poza bučky /1986/,
B. Němcová
J. Milčák Zo štyroch
Divá Bára

kasičiek /1988/, J. Pavlovič Tri zelené rozprávky
/1990/, V. Šikula Vladko a pes /2000/.
Ilustruje i zahraničné detské knihy - ako príklad
môžeme uviesť jeho kresby k Lužickosrbským
rozprávkam preloženým do nemčiny, detské knihy
Jurija Březana Potopa, Rifko, z denníka jazvečíka.
Taktiež mu bol zverený rukopis zbierky lužickej
prózy a lyriky Milá, najmilšia ma. Navrhol aj
príležitostnú poštovú pečiatku, ktorú počas
vinobrania používala pošta v Rači.
Voľná grafika:
Pán Ježiš zomierajúci
a vstávajúci z mŕtvych
(r.1990 venované sv. otcovi
Jánovi Pavlovi II.)

Už v minulom režime tvoril
aj diela s náboženskou
tematikou. Medzi prvými sa
zapojil do akcie BIBIANY prispieť k skrášleniu
detských oddelení nemocníc. Ilustroval 83 kníh,
z toho 49 pre deti a prispieval do 27 časopisov a
novín. Okrem tvorby sa venuje aj pedagogickej
činnosti a ako docent externe prednáša na Slovensku
i v zahraničí. Svoje diela predstavil asi na dvesto
výstavách nielen doma, ale i v zahraničí. Pravidelne
sa zúčastňoval na Bienále ilustrácii v Barcelóne,
v Bratislave, spolupracoval s UNICEF v Ženeve.
V roku 1980 získal cenu UNESCO vo Waršave za
detskú kresbu a ilustráciu, v r. 1981 Čestné uznanie
IBBY Lipsko za bibliofíliu J. Kráľa „Balady“, v r.
1983 Čestné uznanie na Bienále súčasnej slovenskej
grafiky v Banskej Bystrici, prestížne ocenenie na
Bienále ilustrácií Bratislava - Čestné uznanie BIB
1985 za ilustrácie ku knihe Iva Kalaša Kamaráti
pašinkovi, cenu H. Ch. Andersena, viaceré ceny

I.Kalaš Kamaráti pašinkovia

M.Vladik
Vesmírna orchidea

UNICEF, Cenu za najkrajšiu knihu roka, Cenu na
Medzinárodnom
bienále
grafiky
Maastricht
a množstvo ďalších ocenení.
/D.A./
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI
Kňazská rekolekcia
Mesiac máj bol v našej farnosti bohatý na duchovné udalosti. 7. mája 2009
sa uskutočnila kňazská rekolekcia, ktorej sa zúčastnilo 15 kňazov z celého
bytčianskeho dekanátu. Rekolekcia začala spoločnou svätou omšou kňazov
v starobylom Kostole sv. Michala archanjela. Program kňazov pokračoval
v novoobnovenej fare a ukončil sa obedom a bratským posedením.

Slávnosť 1. sv. prijímania
10. mája 2009 sme slávili slávnosť 1. svätého prijímania našich detí.
Slávnosti predchádzala dlhodobá príprava na hodinách náboženstva
pod vedením a trpezlivým dohľadom pána kaplána Martina Lisíka,
za čo mu patrí poďakovanie detí i rodičov. Celková príprava začala
školskou katechézou v 2. ročníku a vyvrcholila slávnostnou
sv. omšou, ktorá sa pre tretiakov začala o 1030 hod.. Tridsaťpäť
prvoprijímajúcich detí našlo svoje miesto v
prvých radoch slávnostne vyzdobeného
kostola, aby sa prvýkrát zapojili plnou účasťou
na slávení Eucharistie. Po slávnostnom obrade
čakalo na deti fotografovanie, odovzdanie
pamiatky a darčekov z rúk p. kaplána a samozrejme oslava v kruhu rodiny.
Rodičia, krstní rodičia a starí rodičia, dbajte o to, aby odteraz Vaše deti pravidelne
pristupovali k sv. spovedi a k sv. prijímaniu. Naučte ich viesť sviatostný život, veď ste sa za
ich náboženskú výchovu pri krste dobrovoľne zaručili. Buďte im, Vy sami, vzormi
duchovnosti, aby Vám tieto deti boli raz vďačné, že ste z nich vychovali dobrých ľudí
a statočných kresťanov.

Sviatosť birmovania
Ďalšou významnou májovou udalosťou bola sviatosť
sv. birmovania. 17. mája 2009, po troch rokoch, pristúpila naša
mládež k tejto významnej duchovnej sviatosti, ktorú prišiel
vysluhovať žilinský diecézny biskup, Jeho Excelencia Mons.
doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Na birmovku sa prihlásilo 120
mladých kresťanov nielen z Dolného Hričova, ale aj zo šiestich okolitých obcí.
Pripravovali sa 10 mesiacov a boli rozdelení do 11 skupín. Každá skupina mala svojho
animátora. Dôraz sa kládol nielen na náboženské vedomosti, ale aby sa mladí ľudia
naučili viesť sviatostný život (aby často pristupovali k sv. spovedi a k sv. prijímaniu).
Mnohí to, bohužiaľ, nevidia u svojich rodičov. Dúfajme, že väčšina z mladých bude
v tom duchovnom živote pokračovať naďalej a Ducha Svätého, ktorého dostali pri
birmovke, aj príjmu do svojho života a budú s ním spolupracovať. Základom je vždy
rodina. Tam, kde je duch nábožnosti, tam to vidieť aj na deťoch. Treba sa nám veľa
modliť za naše rodiny vo farnosti, za otcov a matky, aby boli dobrým vzorom a príkladom vo viere pre svoje deti.
Z našich rodín sa vytráca duch nábožnosti a ovláda nás duch tohto sveta. Nezabudnite, drahí rodičia, aj svojim
deťom zvestovať pravdu a viesť ich k tomu, že Boh je jediná inštitúcia v našom živote, ktorá nás nikdy nesklame.

- Mgr. Miroslav Sobčák, farár -
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POĽOVNÍCTVO
Poľovníctvo je také staré
ako ľudstvo samé. Výsledok
lovu
pre
pračloveka
rozhodoval o bytí či nebytí
jeho
samého
i jeho
rodinného
klanu.
V súčasnosti právo poľovníctva je súhrn práv
a povinností zakotvených v zákonoch – zákon
č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, v novele zákona
č.99/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a zmien.
Jeho účelom je zver chrániť, cieľavedome chovať
i loviť ju. Právo poľovníctva je možné vykonávať len
na poľovných pozemkoch, ktoré boli príslušnou
štátnou správou uznané za poľovný revír, ktorý by
mal mať čo najprirodzenejšie a v teréne dobre
viditeľné hranice. Poľovný revír je základnou
organizačnou a plánovacou jednotkou. Naša obec
Dolný Hričov leží v poľovnom revíri s názvom
„Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ Dolný Hričov“,
v jelenej chovateľskej oblasti Strážovská hornatina –
- J III.
Medzi naše úlohy patrí okrem iného zamedzovať
škodám spôsobeným zverou ako i na samotnej zveri.
Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť škodu
na lesných a poľnohospodárskych poľovných
pozemkoch, ktoré vznikli pri výkone práva
poľovníctva alebo ju spôsobila zver. Na zabránenie
uvedených škôd je užívateľ poľovného pozemku
povinný vykonať primerané opatrenia. V prípade
vzniknutej škody sa poškodený a užívateľ poľovného
pozemku majú dohodnúť o náhrade škody.
V opačnom prípade, teda bez možnosti dohody, je

potrebné škodu nahlásiť buď na obecnom úrade,
alebo príslušnej štátnej správe pre lesné
hospodárstvo, v našom prípade je to Obvodný lesný
úrad v Žiline, Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 011 39
Žilina. Je dôležité tak urobiť v čo najkratšej lehote,
aby sa vzniklá škoda mohla čo najobjektívnejšie
zdôvodniť a ohodnotiť pre účel úhrady škody.
Uvedenú obhliadku prevádza príslušná komisia
vymenovaná štátnou správou, v ktorej musí byť zo
zákona aj zástupca obce. Komisia spíše zápisnicu
a rozhodne o výške, ba i rozsahu škody. Pokiaľ
poškodená strana nie je ochotná akceptovať toto
rozhodnutie o zaplatení škody, má právo obrátiť sa na
súd.
V dobe hniezdenia a kladenia mláďat je potrebné
pri kosení krmovín používať účinné plašidlá na zver
a aspoň tri dni vopred nahlásiť užívateľovi
poľovných pozemkov začatie kosby, aby poľovný
hospodár mohol urobiť opatrenia na ochranu zveri.
Medzi naše povinnosti poľovníkov je viesť osvetu
o našej činnosti medzi spoluobčanmi v našej obci.
Z tohto
dôvodu
v jesenných
mesiacoch
zorganizujeme v našej obci akciu pod názvom „Dni
sv. Huberta“, ktorej súčasťou bude aj Svätohubertská
omša.
Je našou snahou vnášať do poľovníctva staršie
i novšie tradície, aby sme si všetci uvedomili, že
k poľovníctvu patrí úcta k zveri, ako i k celej prírode,
ale zároveň i vzájomná úcta medzi nami, v rámci
rodín i celej obce. Veď poľovníctvo nie je len lov
zveri, ale i prežitie časti života v lone prírody, kde je
možné povzniesť svojho ducha ku kráse, vznešenosti
a obdivu.
-Juraj Dobroň st.-

PESTEBNÁ ČINNOSŤ A TOHTOROČNÉ SUCHO
Ekologické kruhy z celého sveta diskutujú o skleníkovom efekte, o úbytku dažďových pralesov a z toho následne
narušenie celosvetovej vodnej bilancie.
Zdá sa, že lesníctvo a poľnohospodárstvo na Slovensku už začína pociťovať značné náznaky tohto efektu. Voda
patrí medzi limitujúce faktory života, hovorí sa o trojici médií života: vzduch, voda a oheň.
Voda je transparentným, teda vodiacim činiteľom živín v rastline, ako i ekologickým faktorom hlavne v životne
hraničných teplotách. Bez dostatku vody rastliny pri extrémne vysokých teplotách vädnú a následne hynú, no
opačne pri prebytku vody za extrémne nízkych teplôt sa bunkové blany pletív trhajú a pri nástupe času vegetácie
taktiež hynú.
Lesnícka výroba a poľnohospodárska prvovýroba majú viacero spoločných výrobných činností alebo faktorov.
Pracujú priamo pod vplyvom klimatických podmienok, pracujú so živým biologickým materiálom a ich spoločným
výrobným prostriedkom je pôda. Avšak lesníci sa nemôžu spoľahnúť na umelé zavlažovanie, ich spojencom je
jedine prirodzená pôdna vlaha – v prípade jarného zalesňovania vlaha po zimných snehových zrážkach, doplnená
aprílovými a májovými dažďovými zrážkami. Tento rok nabehol zas na režim jarných klimatických podmienok,
aký sa vyskytuje čoraz častejšie, bez dažďových alebo nedostatočných zrážok.
Tohtoročné jarné zalesňovanie v našom urbáre prebehlo v umelom zalesnení drevinami buk lesný, borovica
lesná, smrek obyčajný a smrekovec opadavý v množstve 4700 kusov sadeníc na ploche 1,26 ha. Veľmi sme sa
snažili zachytiť jarnú vlahu, preto sme úlohu zalesňovania vyplývajúcu z lesného zákona splnili už v prvých
aprílových dňoch a teraz čakáme na dážď. Prichádza, ale ,,žiaľ“ v malých dávkach. Pri kontrolných pochôdzkach
sme zistili peknú ujatosť smreka a smrekovca, pomaly na naše potešenie sa rozvíjajú listy buka, borovica sa rozvíja
len veľmi pomaly – žije, ale potrebuje rovnako ako celá príroda jarný dážď. Trpia i dospelé stromy či mladiny,
hlavne smrek obyčajný so svojím plytkým koreňovým systémom. Je to však širšia problematika, ku ktorej sa ešte
v budúcnosti vrátime.
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Keď sme pri téme sucha, dovoľte mi vysloviť požiadavku, upozornenie či dokonca prosbu. Spojenie les a sucho
v nás evokuje nebezpečenstvo lesných požiarov. Je to tiež jeden z negatívnych prejavov tejto klimatickej činnosti.
Efektívna protipožiarna prevencia je založená na včasnom spozorovaní a ohlásení informácie o možnosti vzniku
lesného požiaru. Z takého dôvodu vedenie urbáru – výbor a dozorná rada – v spolupráci s niektorými členmi
spoločenstva a DPZ našej obce má rozpis vonkajšej protipožiarnej hliadky. Hlavná prevencia je nezakladať
otvorený oheň v prírode, a hlavne v rastlinnom prostredí. Aká škoda by vznikla už každý z nás vie. Čo nám
zostáva? Dúfať vo výdatný dážď a v našu vnútornú opatrnosť o ochranu nášho lesa, našej prírody, nášho tichého
a krásou hovoriaceho okolia.
-Juraj Dobroň-
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Zaujalo nás ...
*************************************************************************************
BOŽIE SLOVO v obrazoch - *THE WORD OF GOD in pictures*
Pod týmto zaujímavým názvom sa skrýva kniha – biblia autora vdp. Štefana Račeka,
ktorú predstavil verejnosti v nedeľu 7.12.2008 práve v našej obci. Miesto
prezentácie autor vybral zámerne. Veď práve Kostol sv. Michala archanjela ponúka
unikátny pohľad na umelecké dielo významného slovenského umelca – Vincenta
Hložníka, ktorého tvorba je dominantnou súčasťou knihy. Zároveň je naša obec
autorovi veľmi blízka a hlboko zakorenená v jeho srdci aj vďaka dlhoročnému
vykonávaniu kňazského povolania v našej farnosti.
Dovolím si použiť slová autora: „Jedinečné dielo Vincenta Hložníka nás núti
pochopiť pravdu o živote, o živote vo večnosti a o večnom pokračovaní právd, ktoré
sú rukou umelca zviditeľnené v modernom štýle, ktorý núti zamyslieť sa a mať
radostný zážitok z nového umenia.“ A práve tieto slová boli krédom a hlavnou
myšlienkou autora pri vytváraní tohto zaujímavého diela. Biblia podaná v novom
akoby modernejšom šate upúta už po prvých stranách každého i toho
najnáročnejšieho čitateľa a milovníka umenia. Ďalšou zaujímavosťou je, že texty sú písané dvojjazyčne slovensko-anglicky. Knihu vydalo Vydavateľstvo Michala Vašku v Prešove v r. 2008 a s určitosťou môžeme
povedať, že sa zaradí medzi unikáty nielen náboženskej literatúry.

„ D O L N Ý H R I Č O V 1208 – 2008 “
V závere minulého roka sa nám dostal do rúk krásny darček v podobe knihy
o našej obci, ktorý určite potešil všetkých našich spoluobčanov. Vedenie obce sa
rozhodlo aj takouto netradičnou formou pripomenúť významné jubileum obce
a zároveň dôstojne ukončiť tak významný rok pre celú našu obec. Knižná
publikácia pod názvom „Dolný Hričov 1208 – 2008“ autorky Mgr. Andrey
Sládkovej a kolektívu autorov je zaujímavou a pútavou sondou do minulosti
obce, no zároveň nezabúda ani na súčasnosť. Text dopĺňaný fotografiami
v mnohých z nás vyvolal množstvo spomienok a oživil dávno zabudnuté. Tým
neskôr narodeným vytvoril reálnu predstavu života, ktorým žila naša obec. Táto
atraktívna a hodnotná kniha si určite nájde čestné miesto v knižnici každej rodiny.
Kniha bola nominovaná do súťaže „Kniha roka 2008“ vyhlásenej Žilinským
samosprávnym krajom a Krajskou knižnicou v Žiline.

BOCIAN ČIERNY
Väčšina z nás určite vie, že
v našej obci hniezdia dva
páry bociana bieleho. No
pozornému oku milovníka
prírody nemohlo uniknúť, že
v časti Na Novinách a Na
Plzáku je možné pozorovať
nový unikátny prírastok zákonom
chráneného
bociana čierneho. Ako napovedá jeho názov, dospelé
vtáky majú čierne perie so zeleným a purpurovým
kovovým leskom, okrem brucha a trojuholníkov na
spodnej časti krídel, ktoré sú biele. Zobák, okolie oka
a nohy sú červené. Mladé vtáky sú skôr čiernohnedé,
kovový lesk chýba a zobák a nohy majú hnedozelené.
Farba nôh a zobáka sa u mladých jedincov neskôr
mení na svetlo červenú. Lieta podobne ako bocian
biely, krkom natiahnutým dopredu. Často ho môžeme
vidieť, ako plachtí vysoko na oblohe. Bociany čierne
obývajú Európu a Áziu. Na Slovensku obýva všetky
typy lesov od lužných cez nížinné, podhorské a
horské lesy s dostatkom zrážok a sieťou potokov

alebo riečok. Na hniezdenie si vyberá najmä staršie
porasty s mohutnými stromami. Potrebuje vhodný
letový koridor na prílet na hniezdo. Potravu - čisto
živočíšnu, zloženú najmä z rýb a obojživelníkov,
v menšej miere aj vodným hmyzom, si hľadá pri
rôznych typoch vôd a na vlhkých lúkach. Podľa
pozorovaní na území SR za potravou môže zalietať
až 5 km od hniezda. V polovici augusta sa
s odrastenými mláďatami začnú pripravovať na odlet
na zimoviská do Afriky. Vtedy je možné vidieť na
lúkach okolo riek zhromažďujúce sa alebo migrujúce
kŕdle bocianov čiernych v počte až okolo 30
jedincov. Celková populácia bociana čierneho na
svete sa odhaduje na 32 000 – 44 000 jedincov.
Globálny trend vývoja populácie je neznámy, ale
nepredpokladá sa, že by výrazne klesal. V Európe
sa
odhaduje
početnosť
hniezdiacich párov na 7 800 - 12 000. Celkový trend
populácie v Európe bol
v období rokov 1990 - 2000
stabilný. Na Slovensku sa odhaduje početnosť
bocianov čiernych na 400 - 600 hniezdnych párov.
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VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
21. marca 2009 sa uskutočnilo 1. kolo voľby prezidenta SR. Pre našu obec boli zriadené dva volebné okrsky –
okrsok č. 1 pre Dolný Hričov a okrsok č. 2 pre miestnu časť Peklina. Spomedzi 1194 oprávnených voličov sa
volieb zúčastnilo 631. Len pre porovnanie v roku 2004 sa zúčastnilo v 1. kole prezidentských volieb 641 a v roku
1999 až 834 voličov, z čoho vyplýva, že dochádza k poklesu volebnej účasti.
1. kolo prezidentských volieb – 21. marec 2009
Výsledky podľa jednotlivých volebných okrskov
Počet oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných odovzdaných hlasov
Účasť voličov v %

okrsok č. 1 – Dolný Hričov
1052
521
521
513
49,52 %

okrsok č. 2 - Peklina
142
83
83
81
58,45 %

2. kolo prezidentských volieb – 4. apríl 2009
Výsledky podľa jednotlivých volebných okrskov
Počet oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných odovzdaných hlasov
Účasť voličov v %

okrsok č. 1 – Dolný Hričov
1054
558
558
554
52,94 %

okrsok č. 2 - Peklina
140
73
73
73
52,14 %
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S FOTOOBJEKTÍVOM ZA ŠPORTOM
Zimná futbalová liga
Na prelome rokov 2008 – 2009 sa odohral už 28. ročník Zimnej futbalovej ligy, ktorý slávnostne otvoril 7.
decembra 2008, za nie práve najpriaznivejšieho počasia, starosta obce, Ing. Vladimír Sadloň. Napriek tomu, že
nejde o zápasy profesionálnych hráčov, liga je významnou športovou udalosťou a už samotné poradie ročníka
hovorí za všetko. Je to hra mladých a športuchtivých ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom dokážu poraziť bežný
uponáhľaný spôsob života. V dvanástich zápasoch, odohraných počas šiestich víkendov, sa proti sebe postavili
mužstvá Stanice, Skotne, Dediny a Šefranice s celkovým výsledkom: 1. miesto Dedina, 2. miesto Stanica, 3. miesto
Skotňa a 4. miesto Šefranica. Titul najúspešnejšieho strelca si vyslúžil Peter Bandúr, najlepším brankárom sa stal
Roman Sládek a najstarším hráčom tohto ročníka bol Ondrej Mrmús. Víťazom blahoželáme. Organizátorom patrí
veľké poďakovanie za zorganizovanie a bezproblémový priebeh celej súťaže.

HBK DH – NORDIQUES – otvorenie novej sezóny
Naši hokejbalisti otvorili tohtoročnú športovú sezónu 10. apríla 2009 odohraním prvého priateľského zápasu s
mužstvom HBC Kolárovice na hokejbalovom ihrisku súpera. Napriek počiatočným problémom, týkajúcich sa
nedostatku hráčov, sa tím ukázal ako hodnotný súper a
zápas skončil veľmi dobrým skóre 14:8. Góly mužstva:
P. Haviar 3, P. Michal 1, P. Meško 1, T. Lasička 1, M.
Lasička 1 a M. Novák 1. V bránke sa prvýkrát
predstavil nový, mladý, nádejný brankár Tomáš Novák
a v poli odohrali svoju premiéru Martin Novák a Marek
Majerčík. Všetci traja bez problémov zapadli do tímu a
reprezentovali kvalitnými výkonmi. V odvetnom zápase
16.5. naši chlapci zabojovali a porazili HBC Kolárovice
6:5, gólmi: P. Michal 2, P. Haviar 2, T. Lasička 1 a M.
Priateľský zápas v Kolároviciach – v modrom HBK
Novák 1. Aktuálna zostava mužstva: Tomáš Novák DH – Nordiques, bielo – červený tím HBC Kolárovice
brankár, Miroslav Zaduban, Jozef Vršanský, Pavol
Michal, Pavol Meško, Peter Haviar, Marián Lasička, Tomáš Lasička, Marek Majerčík a Martin Novák.

Peter Pekarík vo Wolfsburgu
Na súpiske víťaza nemeckej futbalovej Bundesligy VfL Wolfsburg sa nachádza okrem iných
zvučných mien aj meno nášho rodáka, krajného obrancu Petra Pekaríka, ktorý na sever
Nemecka prestúpil počas zimnej prestávky Corgoň ligy. O odchovanca futbalu spod Dubňa
prejavilo záujem viacero tímov z kvalitných zahraničných súťaží. Hovorilo sa o Hamburgu a
Hannoveri, v hre boli tri francúzske tímy, aktuálna mala byť aj možnosť odchodu do Nórska.
No nakoniec obliekol dres s číslom 19 v radoch nemeckých „vlkov“. Po svojom príchode do
mesta Volkswagenov sa okamžite stal členom základnej jedenástky
rešpektovaného trénera Felixa Magatha. To, že bývalá opora
zadných radov MŠK Žilina je v Nemecku momentálne v kurze,
potvrdzoval už len samotný predzápasový bulletin (zápas VfL Wolfsburg – TSG 1899
Hoffenheim), na ktorom nebol zobrazený hviezdny Grafite či Džeko, ale Peter Pekarík. Že
bude obrovským prínosom a posilou nemeckého týmu sa potvrdilo v sobotu 23. mája
2009, kedy „vlci“ vyvolali senzáciu desaťročia v bundeslige, keď po víťazstve 5:1 nad
Brémami získali nemecký futbalový titul. Peťo sa tak stal prvým Slovákom, ktorý si siahol
na jednu z najprestížnejších klubových trofejí v Európe. Blahoželáme a želáme veľa
ďalších úspechov!
/zdroj: WEB/
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ŠK Dolný Hričov
Dospelí:
Po jesennej časti V. futbalovej ligy sa družstvo dospelých nachádzalo na poslednom mieste, keď množstvo zápasov
prehralo v záverečných minútach. Po jarnej časti sme zohnali kvalitného trénera Petra Raždíka, ale aj napriek tomu
sa družstvu nedarí a výsledky kopírujú jesennú časť. Napriek všetkej snahe zo strany hráčov, trénera aj vedenia sa
nepodarí zachrániť V. ligu, v ktorej sa rok čo rok zachraňujeme! Ja osobne si myslím, že systematickou a poctivou
prácou, poctivým prístupom hráčov sa opäť podarí prilákať fanúšikov na tribúny a so zapracovaním končiacich
dorastencov sa opäť pokúsiť vrátiť do V.ligy, na ktorú hráči určite majú.
Dorastenci:
Družstvo dorastu po jesennej časti na tom bolo ešte horšie ako mužstvo dospelých, keď nahrali len 3 body za 3
termíny. V jarnej časti pod vedením trénera Petra Rakučáka a asistentov Jána Tureka a Rudolfa Hofericu družstvo
zabralo, hráči poctivo trénujú. V. ligu určite zachránia.
Žiaci:
Najvyrovnanejšie družstvo v ŠK je družstvo žiakov, ktoré si pod vedením Juraja Lasičku udržalo stále popredné
miesto vo svojej súťaži, podávajú stabilné výkony. Dobrá práca trénera svedčí aj o tom, že do družstva sa stále
hlásia noví mladí hráči, z ktorých perspektívne môžu vyrásť pri poctivých tréningoch kvalitní futbalisti.
Hráči, ktorí sú na hosťovaní: Ivan Randík v Terchovej, Vladimír Kováč v Zástraní, Pavol Martiník vo Hôrkach,
Pavol Hluchý v Lietavskej Lúčke, Matej Mihálek v MŠK Žilina.
-Pavol Mihálek___________________________________________________________________________________________________
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Pozývame všetkých fanúšikov a priaznivcov športu na hokejbalový turnaj.
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Súťažiace družstvá: HBC Kolárovice, HBK DH Nordiques, Orange team Bytča, Lejšie Boys, Predmier,
HBK Bytča/Hliník nad Váhom. Hrá sa 2 x 15 min., finále 2 x 20 min.
Občerstvenie a príjemná hudba sú zabezpečené.
Príďte povzbudiť tím HBK DH Nordiques reprezentujúci farby našej obce.

Dňa 15. augusta 2009 Vás pozývame
na Športový areál v Dolnom Hričove
na V. ročník - Hričovské pastorále.
Tradične Vás čakajú ovečky, remeselníci so svojimi výrobkami, kone v záprahu, ľudová
hudba, stánky, občerstvenie, nafukovacie atrakcie a kolotoče pre deti, súťaže, večerná
diskotéka a mnoho ďalších zaujímavých sprievodných akcií.

Knihu Dolný Hričov 1208 – 2008

si môžete zakúpiť na OcÚ v Dolnom Hričove.
Cena za 1 ks je 20 € (602,52 Sk).

Sadu troch DVD o našej obci venovanú histórii
a súčasnosti. DVD k 800. výročiu prvej písomnej
zmienky a DVD Hričovské pastorále,
si môžete zakúpiť
na OcÚ v Dolnom Hričove.
Cena za 3 ks DVD je 5 € ( 150,63 Sk ).
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04.07.2009
Vážení požiarnici, vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať
na X. ročník Nočnej požiarnej súťaže - O putovný pohár starostu obce Dolný Hričov.
TERMÍN SÚŤAŽE:
MIESTO:
PROGRAM:

04.07.2009
Športový areál obce Dolný Hričov







prezentácia od 2030 hod.
otvorenie od 2130 hod. do 2200 hod.
priebeh súťaže od 2200 hod.
vyhlásenie výsledkov
disco-zábava až do rána
občerstvenie a kultúrny program zabezpečené

AGROFIN PD Dolný Hričov
Salaš Paština Závada
Vám ponúkajú kvalitné mliečne výrobky:
ovčí hrudkový syr čerstvý 7,- €/1 kg
ovčí syr údený 8,- €/1 kg
bryndza 8,- €/1 kg
žinčica 1,- €/1 l
kravské surové mlieko:
0,50 €/1 l (vlastná fľaša)
0,55 €/1 l (s fľašou)
Objednávky osobne.

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU
Vývoz separovaného odpadu bude v dňoch:
26. jún, 24. júl, 28. august, 25. september, 30. október, 27. november, 30. december 2009,
Dolný Hričov od 1300 hod., Peklina od 1200 hod..
Prípadné zmeny Vám budú včas oznámené.
Naplnené a uzatvorené vrecia je potrebné nechať vo vývozných dňoch na viditeľnom a dostupnom mieste.
Dolnohričovské

ZVESTI
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