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• Udialo sa v obci
• Zaujalo nás

Vážení spoluobčania,
každý rok je pre život dôležitý.
Nielen
v rodine,
ale
aj
v spoločenstve obce či štátu. Tento
rok bol významnejší z toho dôvodu,
že bol rokom, kedy si občania
zvolili človeka, ktorý bude obec
zastupovať nielen navonok. Spolu
s poslancami obecného zastupiteľstva bude rozhodovať o živote
v obci a o jej napredovaní.
Veľa sa hovorilo a popísalo v médiách o voľbách. Z môjho postrehu by
som snáď spomenul len tú skutočnosť, že mnohí ľudia pri presadzovaní
svojich záujmov odkrývajú svoju skutočnú tvár a na všetkých postoch
politického či spoločenského života používajú také prostriedky
presadzovania sa, ktoré výrazne naštrbujú či otravujú medziľudské vzťahy
a atmosféru v spoločnosti.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým poďakoval
za účasť v komunálnych voľbách a za ich bezproblémový priebeh. Verím,
že dôveru, ktorú ste vyjadrili mne i poslancom obecného zastupiteľstva,
nesklameme.
Chcem sa úprimne poďakovať nielen poslancom predchádzajúceho
zastupiteľstva, ktorí sa pričinili o zveľadenie našej obce, ale aj
pracovníkom obecného úradu, organizáciám a Vám všetkým občanom,
ktorí ste zodpovedne pristupovali k základným občianskym povinnostiam,
udržiavali dobré susedské vzťahy a boli nápomocní pri skrášľovaní
a zveľaďovaní obce a pri vytváraní podmienok pre pokojný život v našej
obci.
- Ing. Vladimír Sadloň -

•
•
•

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

Z udalostí v našej obci
/od posledného vydania novín/

*****************************
*** 14.08.2010 ***

„Hričovské pastorále“
6. ročník kultúrno –
- spoločenského podujatia
*** 04.09.2010 ***

„Hričovci ľúbia Tatry 4“
turistický pochod
*** 18.09.2010 ***

Referendum
*** 25.09.2010 ***

„Svätohubertské slávnosti“
PS Veliká Dolný Hričov
*** 21.10.2010 ***

Posedenie s najstaršími občanmi
*** 11.11.2010 ***

Slávnostné uvítanie
občiankov do života
*** 27.11.2010 ***

Voľby do orgánov
samosprávy obcí
*** 27.11.2010 ***

Katarínska zábava

Trblietajú sa vločky na tvári,
mráz s oknami sa pohráva,
chýba len pár strán v kalendári,
vianočný čas už nastáva.
Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov,
spojenie duší cítiť aj bez slov.

*** 02.12.2010 ***

Keď k Vám tíško zavanie,
toto vianočné želanie,
vinše plné prajnosti,
šťastia, lásky, hojnosti,
v zdraví si len užite,
i všetko po čom túžite.

Otvorenie
„Zimnej futbalovej ligy“
*** 05. 12.2010 ***

Stretnutie detí s Mikulášom
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MATRIKA INFORMUJE
Naši noví občiankovia

Matej Sadloň
Filip Rašovec
Rašovec
Adam Hanuliak
Tamara Ballayová
Vanesa Michulková
Adam Uhlárik
Lucia Lasičková

Manželstvo uzatvorili

Jozef Červený
a
Miroslava Matúšková
Joep Verlinden
a
MUDr. Ivana Sládková

Naši jubilanti

♣ 50 – roční ♣
13.07.1960
31.07.1960
19.08.1960
27.09.1960
13.10.1960
29.10.1960

Melánia Zázrivcová
Ondrej Lasička
Marta Najšlová
Anton Mihálek
Alena Sládková
Miroslav Najšel

♣ 60 – roční ♣
09.07.1950
07.08.1950
12.08.1950
25.09.1950
17.10.1950
18.10.1950
05.11.1950
26.11.1950
12.12.1950
19.12.1950

Anna Vašková
Pavol Hálek
Zuzana Sobolová
Pavol Bučo
Ľubomír Smolka
Štefan Rašovec
Marian Hoferica
Vladimír Zavadzan
Jozef Šuták
Stanislav Bolo

♣ 70 – roční ♣
14.07.1940
10.12.1940
23.12.1940

Jakub Marčiš
Ján Hoferica
Viktória Štekláčová

♣ 80 – roční ♣
Navždy nás opustili
Mária Imríšková
(* 04.10.1923 † 19.08.2010)

12.07.1930
15.09.1930
15.10.1930
06.12.1930

Mária Rezáková
Anna Lasičková
Štefánia Hudecová
Emil Hvizdák

♣ 90 - roční ♣
23.10.1920

František Chobot

♣ 93 - roční ♣
Helena Mužíková
(* 09.03.1935 † 17.11.2010)

06.11.1917

Veronika Sládková

♣ 95 - roční ♣
24.10.1915

Darina Babušíková

ČESŤ ICH PAMIATKE !

Srdečne blahoželáme !
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*** Z diania v našej obci ***
Október - Mesiac úcty k starším 21.10.2010
Vo štvrtok 21. októbra 2010 sa v kultúrnom dome v našej obci konalo posedenie pre najstarších občanov.
Posedenie otvoril a prítomných privítal Ing. Vladimír Sadloň. V slávnostnom príhovore nezabudol zdôrazniť, že si
váži všetkých, ktorí svojou prácou počas svojho života urobili niečo pre seba, svojich blízkych a aj v dôchodku sa
snažia pomôcť tak, ako môžu, svojimi radami a skúsenosťami.
Zaželal im veľa zdravia, sily, spokojnosti a šťastia. V kultúrnom
programe vystúpili deti materskej a základnej školy. Svojimi
básničkami, pesničkami potešili prítomných a vyčarili úsmev na
ich tvári. Ďalej nasledoval spev piesní v podaní pána Pavlíka a
pridali sa aj naši najstarší. Pre občanov nad 70 rokov bolo
pripravené občerstvenie a symbolická poukážka v hodnote 3,50 €.
Touto milou slávnosťou chceme vyjadriť naše úprimné
poďakovanie a úctu za obetavú prácu, pomoc pri výchove detí a
vnúčat, za ich milé slová povzbudenia a za ich kladný prínos pri
rozkvete našej obce. Naši občania sa na toto posedenie vždy tešia
a pri veselom speve a peknom slove sa snažíme, aby si odniesli
domov tie najkrajšie zážitky.

Uvítanie detí do života 11.11.2010
Narodenie dieťaťa je radostnou udalosťou a potešením nielen pre rodičov,
starých rodičov a príbuzných, ale aj pre našu obec. Aby dieťatko rástlo rodičom
pre radosť, potrebuje okrem lásky a obetavosti aj materiálne zabezpečenie.
Rodičia sa teda musia snažiť zabezpečiť mu všetko potrebné. Preto aj starosta
Ing. Vladimír Sadloň, s poslancami OZ považujú za vhodné a potrebné týchto
malých človiečikov privítať. V snahe uľahčiť rodičom túto prirodzenú
povinnosť poskytuje novonarodeným deťom peňažný vklad vo výške 50,- € ako
základ ich materiálneho zabezpečenia. V závere slávnostného príhovoru bola
vyjadrená radosť nad tým, že prítomní rodičia priviedli na svet tieto detičky, ale
aj presvedčenie, že ich budú s láskou a obetavosťou vychovávať tak, aby z nich
vyrástli ľudia, ktorí budú prínosom a potešením nielen pre samotných rodičov,
ale aj pre našu obec. Potom starosta obce, Ing. Vladimír Sadloň, odovzdal
rodičom vkladné knižky, poprial im veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti pri
výchove ich detí. Túto milú slávnosť obohatili svojím vystúpením deti
z materskej a základnej školy. Mamičky boli obdarené pekným kvetom.

Stretnutie detí s Mikulášom 05.12.2010
Pred oknom, za oknom stojí
Mikuláš...Túto pesničku mnohé
deti zaspievali dňa 5. decembra
2010 na stretnutí s Mikulášom,
ktorý rozdával balíčky s anjelom
a čertom všetkým deťom do 15
rokov. Mikuláš najskôr navštívil
deti z Pekliny a potom prišiel na
Námestie P. V. Rovnianka, kde
ho už netrpezlivo očakávali deti
z Dolného Hričova. Za básničky
a pesničky ich Mikuláš obdaril
milým
darčekom,
čert
neposlušné deti troška postrašil
a anjel pridal milé slovo.
Sviatočnú atmosféru dotváral
vyzdobený vianočný stromček
a veselá nálada.

Zbierka obnoseného šatstva
Dňa 10. novembra 2010 sa v našej obci
po prvýkrát uskutočnila zbierka
obnoseného šatstva. Zbieralo sa
dámske, pánske, detské letné a zimné
oblečenie, obuv, posteľné obliečky,
uteráky, záclony, závesy, prestieradlá,
metrový textil, deky, periny. Do
zbierky, ktorú poriadala nezisková
organizácia Pomocný anjel, prispeli aj
naši občania, ktorí mali možnosť
pomôcť ľuďom, ktorí obnosené šatstvo
a textílie potrebujú. Všetkým darcom
patrí veľké poďakovanie. Pre veľký
záujem zo strany občanov sa bude táto
charitatívna
zbierka
konať
aj
v nasledujúcom
roku.
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14.08.2010 Hričovské pastorále
Obecný úrad v Dolnom Hričove a Krajské kultúrne stredisko
v Žiline usporiadalo na športovom areáli dňa 14. augusta 2010
pre všetkých priaznivcov folklóru, ovčiarskych tradícií,
ľudových remesiel a dobrej zábavy VI. ročník slávností
Hričovské pastorále. Tento rok sa podujatie začalo už o 10, 00
hod. slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. ThLic.
Ing. Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy. Na
pravé poludnie začala medzinárodná súťaž v strihaní oviec, kde
si zmeralo sily 21 chlapov a ostrihali približne 200 oviec.
Najrýchlejšiemu strihačovi trvalo ostrihanie jednej ovce len
niečo vyše minúty. V bohatom kultúrnom programe
sa
predstavili: organizátor podujatia Roman Bienik a Martin Gábor
v hre na fujare, cimbalová muzika Aleša Smutného z Brna so
sólistom Karlom Hegnerom, folklórne skupiny z okolitých obcí , spevácke skupiny. Celkovo vystúpilo približne 180
účinkujúcich. Aj tento rok boli výborným lákadlom už tradičné bryndzové halušky, na ktorých si pochutilo 1400
ľudí, nechýbal poľovnícky guláš od členov spoločnosti Veliká a iné špeciality. Návštevníci mali na výber aj
zo sprievodných podujatí. Čakali na nich rôzne súťaže,
ochutnávky, ukážky výroby a predaj syrov a bačovských
výrobkov. Nezabudlo sa ani na našich najmenších. Deti sa
mohli previezť na koni, vyskúšať si streľbu z luku alebo
paintball, povoziť sa aj na obľúbených kolotočoch. Malí
i tí starší mali možnosť nechať si pomaľovať tvár
najrozmanitejšími motívmi v podobe kvetiniek, motýľov
alebo vyskúšať zaujímavé tetovanie. Určite nikto
neprehliadol krásne výrobky remeselníkov, rezbárov
a kováčov. Do neskorého rána vyhrávala country skupina
Kasava a Daktyl Pavla Cigánika. Ani tento rok nechýbala
bohatá tombola, ktorá by nebola možná bez sponzorov.
Preto sa aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí
prispeli či už sponzorským darom, alebo finančnou
čiastkou. Sponzori, ktorým patrí poďakovanie : Autoservis
Milan Podolan, Pohostinstvo Vrtuľa – Ľuboš Dobroň, Ján Turek, Gryf, s. r. o., Ing. Vladimír Sadloň, COOP Jednota,
s. d., Pohostinstvo Bistro – Iveta Matúšková, REVIT, s. r. o. – Ing. František Vančo, Ing. Stanislav Machovčák,
Peter Gažo, Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ, Záhradníctvo Jozef Slocík, Zlatníctvo Gojani, Agrofin
poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov, Pekáreň Ďuroška, Kolotoče Rýchlik, DHZ Dolný Hričov, Kvetinárstvo
Hanka, Obecný úrad Dolný Hričov, Ing. Pavol Panák, Ipecon Žilina, Daniela Holičová, Janka Jaceková, Ing.
Ľubomír Tkáč, MUDr. Pavol Hartel, SPP – Václav Dobroň, Žilinský samosprávny kraj, T+T, a. s., SIRS Žilina –
Ing. Georgie Trabelssie, Slovpanel – Ing. Ján Ondrejček, Vladimír Hudec, Tomáš Hudec, STRABAG s. r. o..
Na
záver
patrí
veľké
poďakovanie
všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri organizovaní, priebehu a zabezpečovaní akcie, ako i hlavným
organizátorom podujatia: Ing. Vladimírovi Sadloňovi, Ing. Mariánovi Chamajovi, PaedDr. Romanovi Bienikovi,
PhD. a Ing. Dušanovi Matúškovi, bez ktorých by podujatie nebolo možné zrealizovať.
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ZAUJALO NÁS

*** Referendum ***
V sobotu 18. 09. 2010 sa konalo referendum v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
v znení neskorších predpisov. Oprávnení občania – voliči rozhodovali v týchto otázkach:
1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a
právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“
Hlasovanie občanov v rámci obce: ÁNO – 260, NIE – 19. Hlasovanie v rámci SR: ÁNO – 870 864, NIE - 90 058.
2. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“
Hlasovanie občanov v rámci obce: ÁNO – 268, NIE – 8. Hlasovanie v rámci SR: ÁNO – 952 281, NIE – 17 333.
3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?“
Hlasovanie občanov v rámci obce: ÁNO: 273, NIE – 7. Hlasovanie v rámci SR: ÁNO – 925 888, NIE – 38 450.
4. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu
obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?“
Hlasovanie občanov v rámci obce: ÁNO – 252, NIE – 17. Hlasovanie v rámci SR: ÁNO – 886 767, NIE – 61 532.
5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?“
Hlasovanie občanov v rámci obce: ÁNO – 189, NIE – 74. Hlasovanie v rámci SR: ÁNO – 703 336, NIE – 221 847.
6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej
moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“

Hlasovanie občanov v rámci obce: ÁNO - 214, NIE – 29. Hlasovanie v rámci SR: ÁNO – 747 983, NIE –
134 163.
okrsok

Počet
oprávnených
voličov

1- Dolný Hričov
2- Peklina
Spolu

1 071
141
1 212

Účasť na referende
Percento
Počet
účasti
odovzdaných
oprávnených
HL
voličov
268
25,02
268
23
16,31
23
291
24,00
291

Počet
vydaných
HL

Počet
odovzdaných
platných HL
265
23
288

Počet
odovzdaných
neplatných
HL
3
0
3

*HL – hlasovací lístok

*** Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ - Svätohuberstké slávnosti ***
Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ Dolný Hričov pripravila pre
verejnosť akciu približujúcu ich činnosť v podobe
„Svätohuberstkých slávností“. Podujatie začalo ďakovnou
slávnostnou svätou omšou v Kostole v Hričovskom Podhradí
venovanou patrónovi poľovníkov sv. Hubertovi. Nasledovala
prednáška o vábení zveri, prehliadka poľovných trofejí, streľba
zo vzduchovky pre deti či atraktívni sokoliari. Celý deň sa niesol
v slávnostnej a jedinečnej „zelenej
atmosfére“ za vône
poľovníckych špecialít. Na svoje si prišli deti i dospelí. Celá
slávnosť pokračovala večernou zábavou. Tento pilotný projekt
našich poľovníkov sa stretol s veľkým ohlasom verejnosti
a dúfame, že budú pokračovať a vytvoria tak novú tradíciu.

*** Cez tri hrady ***
Pod týmto romanticko – historickým názvom sa ukrýva turistické podujatie organizované
Klubom slovenských turistov Lietavská Lúčka, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 9. októbra
2010. Nadšenci turistiky si mohli v závere turistickej sezóny „zašliapať“ počas októbrovej
soboty cez historické miesta Žilinského kraja v očarujúcej jesennej prírode Súľovských
vrchov. Nadšenci si mali možnosť vybrať z dvoch trás. Prvá trasa prechodu viedla „Cez tri
hrady“ – Hričovský, Súľovský a Lietavský. Bola určená pre priemerne zdatných až
zdatných turistov či chodcov. Druhá trasa viedla „Cez dva hrady“ – Hričovský a Lietavský.
Ukončenie podujatia sa konalo pod Lietavským hradom s vyhodnotením a odovzdaním cien
najmladšiemu a najstaršiemu účastníkovi pochodu.
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Za obdobie júl 2010 – december 2010 sa uskutočnili celkom 4 verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konali na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.

VEREJNÉ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
za obdobie júl 2010 – december 2010
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
UZNESENIE č. 4/2010
21.07. 2010
• Zápis č. 1/2010 zo dňa 10.03.2010.
• Zápis o multifunkčných športových ihriskách zo dňa 24.04.2010.
• Zápis č. 3/2010 zo dňa 28.04.2010.
• Uznesenie č. 3/2010 zo dňa 28. 04.2010.
• Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.
• Tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 2008 vo výške zostatku na bežnom účte vo výške
53 957,13 €.
• Jednorazovú finančnú pomoc pre Občianske združenie SATURNIA vo výške 200,00 €.
• Neposkytnutie finančných prostriedkov pre Občianske združenie Bašta.
• Neposkytnutie finančných prostriedkov pre p. Irenu Konštiakovú.
• Cestovné náklady na dopravu žiakov z Pekliny a Šefranice do ZŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove vo výške
1 474,10 €.
• Štatút obecnej knižnice.
• VZN č. 2/2010 obce Dolný Hričov o podmienkach chovu a držania zvierat.
• Faktúry nad 3 320,00 € (JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Hard – Soft Technologies, s. r. o., elektroenergetické
montáže, a. s., Firesystém, s. r. o. ).
• 8- hodinový pracovný úväzok starostu obce Dolný Hričov na volebné obdobie 2010-2014 v zmysle zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien.
• Zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisií Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove.
UZNESENIE č. 5/2010
13.10. 2010
• Zápis č. 4/2010 po doplnení bodu 10.
• Ponechanie pozemku parc. č. C 409/2 v k. ú. Peklina vo vlastníctve obce.
• Žiadosť Ing. Pavla Midulu o navýšenie sumy splátkového kalendára a jeho mesačné splácanie sumou 200,00 €.
• Mandát starostovi obce vo veci rokovania o spolufinancovaní projektu „ Bytový dom Senior“ so Žilinským
samosprávnym krajom a okolitými obcami.
• Príspevok Domu sociálnych služieb v Predmieri v sume 200,00 €.
• Pridelenie 3-izbového bytu v bytovom dome č. 255 rod. Jozefa Uhliarika.
• Prenájom pozemkov parc. č. 454, 455, 456, 467, 471 a 472 k. ú. Dolný Hričov p. Anne Vojtekovej.
UZNESENIE č. 6/2010
27.10. 2010
• Zápis č. 5/2010 zo dňa 13. 10. 2010.
• Uznesenie č. 5/2010 zo dňa 13. 10. 2010.
• Zvýšenie finančného limitu na nákup potravín v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom
Hričove do 2. finančného pásma.
• Finančný príspevok Sekretariátu územného spolku Slovenského Červeného kríža v Žiline vo výške 100,- €.
• Finančný príspevok Slovenskému zväzu telesne postihnutých – ZO Bytča vo výške 100,- € .
• Príspevok na činnosť Farského komunitného centra pre mládež vo výške 4 661,23 €.
UZNESENIE č. 7/2010
12.11. 2010
• Zápis č. 6/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. októbra 2010.
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Hričov č. 3/2010 o dani z nehnuteľností
na kalendárny rok 2011.
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Hričov č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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• Zmeny rozpočtu obce Dolný Hričov na rok 2010.
• Priestory na prízemí Kultúrneho domu v Dolnom Hričove na prenájom pani Ďuroškovej za účelom zriadenia
predajne pekárenských a potravinárskych výrobkov.
• Preklenovací úver na projekt ,,Stavebné úpravy a zateplenie objektu ZŠ v Dolnom Hričove“ z Dexia banky
Slovensko, a. s. vo výške 287 232,67 €.
• Úver na projekt ,,Stavebné úpravy a zateplenie objektu ZŠ v Dolnom Hričove“ z Dexia banky Slovensko, a. s.
vo výške 14 361,61 €.
Obecné zastupiteľstvo uložilo:
UZNESENIE č. 04/2010
21.07. 2010
• Preveriť rozpočet a hospodárenie ŠK Dolný Hričov.
• Poslať list Stredoslovenskej energetike, a.s. ohľadom elektrických stĺpov v Pekline.
UZNESENIE č. 05/2010
13.10. 2010
• Uskutočniť stretnutie so ŽSR vo veci prejednania vybudovania podchodu a ponechania pôvodnej železničnej
zastávky pre cestujúcich.
• Uskutočniť stretnutie komisie v zložení Ing. Vladimír Sadloň, doc. Dr. Ing. Martin Decký a p. Ľudmila
Ďuriníková vo veci doriešenia dlhu farského úradu voči obci.
UZNESENIE č. 06/2010
27.10. 2010
• Pripraviť anketové lístky pre občanov v súvislosti s premenovaním autobusových zastávok v obci Dolný
Hričov.
UZNESENIE č. 7/2010
12.11. 2010
• Zverejniť na vývesných tabuliach (Ul. staničná a Ul. na Šefranicu) kandidátov na poslancov vo volebnom
obvode Dolný Hričov pre voľby do orgánov samosprávy obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
UZNESENIE č. 04/2010
21.07. 2010
• Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009.
• Diskusné príspevky.
UZNESENIE č. 05/2010
13.10. 2010
• Protest Okresného prokurátora v Žiline pod sp. zn. Pd 110/10 proti VZN č. 3/2009 o dani z nehnuteľnosti.
• Odborné právne stanovisko JUDr. Jozefa Sotolářa – advokáta.
• Zápis č. 1/2010 z priebehu kontroly výdavkov Športového klubu Dolný Hričov za obdobie 01.08.2009 –
31.06.2010.
• Diskusné príspevky.
UZNESENIE č. 7/2010
• Sťažnosť pani Ilony Hluchej.

12.11. 2010
Obecné zastupiteľstvo nevyhovelo:

UZNESENIE č. 05/2010
13.10. 2010
• Protestu okresného prokurátora, nakoľko od 01.01. 2011 bude prijaté nové VZN obce o dani z nehnuteľnosti.
• Žiadosti p. Dagmar Štrkáčovej o finančnú výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo:
UZNESENIE č. 05/2010
13.10. 2010
• Ekonomickej komisii pripraviť podklady k prenájmu nebytových priestorov v kultúrnom dome.
• Zaslať list p. Kramarovej a Ďurajkovej s oznámením, že obec neuvažuje v najbližšej dobe o bytovej výstavbe
a výstavbe infraštruktúry v lokalite medzi Ul. mládeže a železnicou.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo:
UZNESENIE č. 06/2010
27.10. 2010
• V Návrhu VZN č. 3/2010 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2011 zmeniť sadzbu dane v § 3, ods. ( 2),
písm. (g) -ročná sadzba dane – stavebné pozemky na 5%.
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ČO NOVÉHO U NÁS V ŠKOLE?
Tento školský rok sme z dôvodu rekonštrukcie začali v
obmedzených priestoroch I. stupňa a ŠKD. Ale nám to
vôbec nevadilo a veselý školský život sa rozbehol
naplno. V októbri sme využili pekné počasie
a s pánom Kaveckým sme sa vybrali do okolia

Hričova objavovať stopy zvierat. Učil nás aj zásadám
prežitia v lese, a aby sme ich nezabudli, tak nám
venoval aj knihy, z ktorých sa môžeme naučiť
užitočné veci.

Už tradične sa naša škola zapojila do celoslovenskej
súťaže školských časopisov Proslavis. Tento rok sme
boli najúspešnejšou školou, pretože siedmaci obsadili
vo svojej kategórii 1. miesto s časopisom Čiky-miky

noviny, ktorý vydávajú už siedmy rok. Hričovský
Vykuk druhákov obsadil 2. miesto a potešilo nás aj
3. miesto časopisu Tretiacke výmysly.
V decembri nás navštívil ,,hraškológ“ Ján Cíger
Medokýš, ktorý s deťmi besedoval o knihách
a výmysloch.
Čmýrili sa vyžly pri mýtnici? Neviete? Ale budú to
vedieť tretiaci, ktorých projekt s týmto názvom oslovil
nadáciu Konta Orange n.f. a získal finančnú podporu
projektu Školy pre budúcnosť.
Posledný septembrový a prvý októbrový týždeň
ročníky 5. - 8. absolvovali vzdelávacie exkurzie so
zameraním na históriu, literatúru, geografiu, biológiu a
výtvarné umenie. Žiaci 5. ročníka navštívili Múzeum
P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Oravský hrad a
rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Šiestaci
mali možnosť spoznať región Liptova, ktorý je bohatý
na významné udalosti z histórie slovenského národa a
z dejín literatúry, ako aj na prírodné bohatstvo či
postavy slovenského výtvarného umenia (Galéria
Ľudovíta Fullu v Ružomberku).
Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v
Uhrovci mohli navštíviť žiaci 7. a 8. ročníka.
Zoznámili sa s osobou M. R. Štefánika v jeho rodisku
Košariskách a prezreli si aj hrad Červený Kameň.
Exkurzia pre 9. ročník je plánovaná v mesiacoch
máj/jún.
V posledný októbrový deň sa žiaci siedmeho a ôsmeho
ročníka zúčastnili besedy pri príležitosti Mesiaca
knižníc v Krajskej knižnici Žilina, kde mali možnosť
sa bližšie oboznámiť s jej bohatou činnosťou.
V polovici novembra sa konalo školské kolo
olympiády zo slovenského jazyka. Potešil nás záujem
našich najstarších žiakov, z ktorých sa školského kola
zúčastnilo 15 deviatakov a 1 ôsmačka. Na 3. mieste
skončili Janka Rakučáková a Kristína Uhláriková z
9.B, druhé v poradí skončili Renáta Ďurajková z
8. ročníka spolu s Luciou Chochúlovou z 9.B a najviac
bodov získala Denisa Zadubanová z 9.B, ktorá nás
úspešne reprezentovala v obvodovom kole OLSJL v
Žiline a umiestnila sa v prvej desiatke najúspešnejších
žiakov.
Naši žiaci majú záujem súťažiť aj mimo školy.
Improliga je umelecká súťaž v divadelnom poňatí,
ktorú organizuje ĽŠU v Bytči. Zdenka Ďurkovská,
Simonka Ďuriníková a Nina Pinčíková /žiačky 7.roč./
v októbrovej Improlige získali cenu za najlepšie
stvárnenie vybranej témy. Žiaci 5.roč.-Aďka
Dobroňová, Rebecca Risová, Katka Chabadová,
Miško Jordán si po prvý raz vyskúšali, ako sa robí
divadelná scénka pred porotou. Získali DIPLOM za
účasť.
V posledných novembrových dňoch prebiehali aj
triedne kolá biblickej olympiády zamerané na
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Evanjelium sv. Lukáša. Ich cieľom bolo hlbšie
poznanie vzácnych textov Biblie - knihy kníh a
výchova ku kresťanským hodnotám.
Hoci stále nie je ukončená rekonštrukcia telocvične,
žiaci sa pod vedením p. uč. Tvarovskej venujú
športovým aktivitám a zúčastnili sa akcie Beh 17.
novembra, ktorá sa konala 10. novembra v Žiline.
Našu školu reprezentovali Rebecca Risová, Simona
Hlucháňová, Tobiáš Badík z 5. triedy, Marián
Hoferica a Ľuboš Bandúr zo 6. triedy, Miroslav
Hrnčár a Veronika Martinčeková z 8. triedy.
Súťažiaci zabehli jedno kolo (1100 m). Najlepší čas
dosiahli Rebecca Risová a Miroslav Hrnčár. Naši
futbalisti 8. a 9. ročníka využili posledné pekné dni v
novembri a zohrali futbalový zápas, ktorý skončil
víťazstvom deviatakov 3:0.
Žiačky našej školy so svojím programom vystúpili aj
na kultúrnom podujatí, ktoré bolo venované
najstarším (Deň kvetín a šedín) a najmladším
(Privítanie do života) občanom obce. Spevom a hrou
na zobcové flauty sa predstavili žiačky 7. ročníka
Simona Ďuriníková, Zdenka Ďurkovská a Nina
Pinčíková. Klára Hvorečná a Gabriela Hofericová z
5. ročníka zahrali známe skladby na elektrickom
keyborde. Program pre dôchodcov spestrili aj
mažoretky Nina Pinčíková, Simona Ďuriníková,
Zdenka Ďurkovská, Anna V. Absolonová a Nikola
Dobroňová, pod vedením p. Bačinskej. Veľký úspech
malo
Divadielko
poézie
z
divadelného
krúžku./Ďuriníková S., Pinčíková N., Ďurkovská Z.,
Risová R., Chabadová K., Dobroňová A.,
Hlucháňová S., Mičechová E./
S náborom na matematické súťaže sme začali už v
septembri. Do celoročných korešpondenčných
matematických súťaží MAKS a MAKSÍK sa zapojilo
35 žiakov. Momentálne posielame na vyhodnotenie
vyriešené úlohy druhého kola. Tento rok sme sa
prvýkrát zapojili do korešpondenčnej matematickej
súťaže TAKTIK. Zaujímavé úlohy sa rozhodli riešiť
13 žiaci. V decembri sme začali súťažou
VŠETKOVEDKO pre tretiakov a štvrtákov. Žiaci
riešili test s úlohami z rôznych oblastí. Nasledovala
súťaž EXPERT, kde súťažilo 15 žiakov. V januári
uvidíme, koľkí z nich budú experti na jazyky,
počítače, dejiny či prírodné vedy. Školské kolo
PYTAGORIÁDY pre tretiakov až deviatakov bude
15. a 16. decembra. Úspešní pôjdu do okresného kola
v Žiline.
Príprava
na
MATEMATICKÚ
OLYMPIÁDU je tiež v plnom prúde.
Už sa všetci tešíme na Vianoce, ktoré zavŕšime
tradičnou Vianočnou besiedkou. Želáme si, aby pre
všetkých boli čo najkrajšie.
- Mgr. Miroslava Ševčíková - Mgr. Janka Kršková - Daniela Holičová Čiky-miky noviny

Naše noviny,
nie sú hovädiny.
Nedávame tam krivdu,
len holú pravdu.
Píšeme stále,
nie texty malé.
Vyhrávame prvé miesta,
náš časopis je proste HVIEZDA.
Všetko to píšeme sami.
Neopakujeme, nie sme vami.
Nám to nepíšu rodičia ako niektorým,
na rovinu vám to tu hovorím.
Píšeme o všetkom, čo sa deje,
píšeme aj vtipy, na ktorých sa každý smeje.
Máme vždy nové nápady,
podľa toho ako sa nám striedajú nálady.
Sme tu dobrá partia,
patríme k sebe ako Škoda a Fabia.
Zatiaľ tu panuje dobrá nálada,
aspoň to tak vypadá.
Ja už idem preč,
dám vám túto reč.
Toto je už koniec básne,
Dúfam, že je vám to jasné.
Dušan Paprčiak,7. trieda

Je ten čas, čo robí vianočnú náladu,
je to tá nálada lásky, šťastia a radosti raj.
Máme radi Vianoce, sneh , darčeky,
najradšej zdobíme vianočne stromčeky.
Imelo hľadáme pre zaľúbené páry,
nech majú úsmevy na tvári.
Všetky deti sa tešia na šiestu hodinu,
čas večere a rodinnú pohodu.
Hry a zábava nás sprevádza.
Darčeky balíme o stošesť,
Škoda, už musíme ísť jesť.
Vianoce sú tu zas.
Monika Decká, 7. trieda
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POČÍTAČ A NAŠE DETI
Pred počítačom sedí päťročné dieťa a strieľa na obrazovke lietadlá. Jeho oči, schované za tučnými sklami
okuliarov, sú meravo upriamené na hru. Je bledé, lebo už niekoľko dní sa nebolo vonku hrať. Deti a počítač: takýto
hororový scenár majú pred očami mnohí rodičia. Majú strach, že ich dieťa sa nebude zaujímať o okolie, nebude
vedieť nadviazať a udržať si priateľstvá a stratí schopnosť rozlišovať, čo je reálne, a čo nie. Obávajú sa, že nenájdu
záujem o hry s inými deťmi, pohyb vonku či šport. Pre iných rodičov je zase nepredstaviteľné, ak už ich
šesťmesačné dieťa nesedí pred počítačom nad hrami, preň špeciálne vyvinutými, ktoré ho majú, podľa ich mienky,
čo najlepšie pripraviť na bežnú „prácu“ s počítačom. Aj experti sa medzi sebou dohadujú, kedy je dieťa dosť staré
na to, aby mohlo využívať počítač. Má sa deťom zobrať detstvo len preto, aby sa zoznámili s „umelou
inteligenciou“, ktorá im môže vziať ich kreativitu? Alebo hravá forma zoznámenia sa s novým médiom už v
škôlkarskom veku je nevyhnutnosťou, ak z nich má niečo byť? Jedno je isté - počítač je dnes pokladaný za
„médium bežného dňa“. Pre dieťa je to jedno z mnohých médií na voľný čas, ktoré majú doma k dispozícii. Obavy
rodičov, že ich dieťa, ktoré príde do styku s touto technikou, sa stane závislým, sú nepodložené. Väčšina má veľa
priateľov, športuje a nemá problém orientovať sa v reálnom svete. Dôležité teda je naučiť deti zodpovedne a
zmysluplne používať média. „Detský software“ a od určitého veku aj internet môžu dieťaťu poskytnúť výborné
možnosti učiť sa a hrať sa. Multimediálnosť – teda možnosť získať informácie rozličnými spôsobmi – sa deťom
páči. Raz sú to obrazy, útržky filmov, či k tomu priradené písmená, hovorený text, zvuky alebo tóny. Je oveľa
jednoduchšie vysvetliť náročné témy pomocou obrázkov. To je prednosťou „detského softwaru“ typického svojou
interaktívnosťou. Dieťa si môže samo určiť, kedy sa chce učiť. Klasické média ako televízor a rádio jednoducho
chrlia informácie. Neprispôsobujú sa tempu učenia dieťaťa. Toto často vedie u detí k poruchám pozornosti alebo
nepokojnosti, ak hodiny a hodiny trávia pred obrazovkou. Dobré detské hry a výukový software nevyvíjajú žiaden
časový tlak. Dieťa môže medzitým snívať a so svojimi počítačovými hrdinami zažívať rôzne dobrodružstvá.
Počítač podporuje sebavedomie
Počítač ponúka možnosť toľkokrát opakovať vypracovanie zadania, až sa to zvládne. Je vedecky dokázané, že
práve deti s poruchami pozornosti a reči pri hrách na počítači akoby rozkvitali. Práve tieto deti potrebujú na
dosiahnutie úspechu okrem súcitu aj ohľaduplnosť, aby sa posilnil ich pocit inakosti a zoslabilo sa ich zameranie na
dosahovanie výsledkov. V počítačovom svete s jeho pravidlami dôveruje postihnuté dieťa svojej schopnosti čítať a
písať. Počítač podporuje ich sebavedomie.
Kedy môže dieťa začať používať počítač?
V USA bol vyvinutý software už pre šesťmesačné deti. Avšak ako pozeranie televízie tak aj dlhé vysedávanie pri
monitore nemá v tomto veku nič spoločné s učením. Vo veku 2-3 rokoch sa u detí rozvinie zvýšený záujem
o počítač, ak vidia, že rodičia pri ňom trávia čas. Sediac na ich kolenách môžu chytiť myš do ruky, stláčať klávesy
na klávesnici. Existujú aj programy pre deti od 2 rokov. V nich sa najčastejšie rozprávajú príbehy zamerané na
rozvoj pozornosti a koncentráciu. V zásade platí – rozprávajte sa s dieťaťom o tom, čo na obrazovke videlo a čo
pritom prežívalo. Tak vytvoríte spojenie s realitou. Ak napr. dieťa zažilo niečo neobyčajné na dedine, navštívte
potom skutočnú dedinu a ukážte mu, ako zvieratá naozaj vyzerajú. Počítač môže ponúkať aj možnosti hrať sa.
Výmena skúsenosti medzi dvomi deťmi hrajúcimi sa na počítači nemôže byť na škodu. Dôležité je, samozrejme,
aby dieťa malo dosť pohybu a hier aj vonku. Pol hodina pred monitorom bohato stačí.
Môže dieťa používať internet?
Veľa rodičov si hneď pomyslí na nebezpečenstvá, ktoré na malé deti čakajú na internete. A predsa aj tu platí, že
správne využívanie médií je polovicou úspechu. Ak má dieťa záujem spoznať internetové stránky, ktoré rodičia
pokladajú za vhodné, nemôže sa stať nič zlé. Navyše stále viac firiem ponúka „detské filtre“. Ide o software, ktorý
sa inštaluje na váš prehliadač, ktorý nezobrazí stránky s vopred nadefinovanými slovami. Najlepšie však je, ak s
dieťaťom „surfujete“ spoločne.
(zdroj: web)
Pedagogickí pracovníci v našej škôlke
Na záver by som chcela oboznámiť nielen rodičov detí v našej škôlke, ale i všetkých občanov, kto sa vlastne stará
o deti a ich výchovu počas ich pobytu v materskej škole. Náš pedagogický kolektív je zložený zo štyroch
kvalifikovaných a odborne vzdelaných učiteliek: zástupkyňa pre materskú školu – p. Janka Hanusová (vzdelanie:
Stredná pedagogická škola v Turčianskych Tepliciach), p. Monika Ličková (vzdelanie: Stredná pedagogická škola
v Turčianskych Tepliciach), p. Anna Vojteková (vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Turčianskych Tepliciach)
a Mgr. Katarína Cigániková (Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici – predškolská
a elementárna pedagogika pre predprimárne vzdelávanie; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická
fakulta, odbor Technická výchova pre II. stupeň ZŠ). Myslím si, že ani jeden z pedagógov by si nedovolil pracovať
na mieste, ktoré nezodpovedá jeho vzdelaniu. A preto sa nikto z Vás nemusí obávať, že Vaše deti sú v zlých
rukách.
- Mgr. Katarína Cigániková –

V mene kolektívu materskej školy Vám želám
elám
šťastné
astné a veselé Vianoce a do nového roka 2011 veľa
ve a zdravia a spokojnosti
spokojnosti.
ojnosti.
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOPSRÁVY OBCÍ 2010
Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. zo dňa 19. mája 2010 vyhlásil voľby do orgánov
samosprávy obcí. Deň volieb určil na sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod.. Voľby sa
vykonali v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov. Spomedzi 1212 oprávnených voličov sa volieb v našej obci zúčastnilo 783 občanov, čo je 64,60 %
účasť. Výsledky hlasovania:
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Volebný obvod č. 1 – Dolný Hričov
Meno a priezvisko

Počet platných
hlasov

Ing. Marián Chamaj
511
nezávislý kandidát
Marián Chlebúch
387
SMER – sociálna demokracia
Štefan Hôrečný
365
SMER – sociálna demokracia
Mgr. Katarína Cigániková
347
nezávislý kandidát
Pavol Ballay
342
nezávislý kandidát
Doc. Dr. Ing. Martin Decký
339
Kresťanskodemokratické hnutie
Peter Šišjak
298
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 2 - Peklina
Marta Rašovcová
72
SMER – sociálna demokracia
Katarína Capandová
62
SMER – sociálna demokracia
VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU OBCE
Meno a priezvisko
Ing. Vladimír Sadloň
Slovenská národná strana
Ing. Jozef Jacek
nezávislý kandidát

Účasť voličov vo voľbách
vyjadrená v % v rámci
Slovenskej republiky

NÁHRADNÍCI
Volebný obvod č. 1 – Dolný Hričov

Počet platných
hlasov

468
308

Počet platných
hlasov

Meno a priezvisko

Bibiana Odváhová
SMER – sociálna demokracia
Michal Hrobárik
nezávislý kandidát
PaedDr. Roman Bienik, PhD.
Slovenská národná strana
Mgr. Viliam Hoferica
SMER – sociálna demokracia
Mária Absolonová
nezávislý kandidát
Štefan Brežný
SMER – sociálna demokracia
Oľga Hofericová
SMER – sociálna demokracia

500
400
300
200
100
0
Ing. Vladimír Sadloň
Ing. Jozef Jacek

219
215
196
185
175
140
104
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POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BÝVALÍ URBÁRNICI OBCE DOLNÝ HRIČOV
Vo štvrtom roku platnosti lesného hospodárskeho
plánu, teda v roku 2010, sme okrem iného vykonávali
výchovnú ťažbu dreva do 50 rokov ako naliehavú,
výchovnú ťažbu nad 50 rokov a ťažbu dreva
v rubných porastoch ako ťažbu dreva náhodnú.
Výchovná ťažba dreva sa vykonáva v mladých
lesných porastoch (niektorí lesníci o nej hovoria ako
o pestebnej činnosti, čo je možno pravda) v delení na
ťažbu dreva výchovnú do 50 rokov a výchovnú nad
50 rokov. Výchovná ťažba dreva do 50 rokov
nasleduje po výchovnom zásahu (prečistka
a prerezávka), vo veku 25 – 50 rokov za účelom
ďalšieho skvalitnenia a stability lesného porastu a to
ťažobným výberom chorých, poškodených a tvarovo
nevhodných jedincov. Cieľom je zlepšiť zastúpenie
jednotlivých druhov drevín, ako i zmenšiť v potrebe
dreviny zakmenenie, t. j. spon alebo rozstup
jednotlivých stromov za účelom priestoru, svetla
a vzdušného prúdenia (odvetrania). Naše pozemkové
spoločenstvo
vykonávalo uvedenú ťažbu dreva
v lesnom poraste 7A v objeme 55,85 m3 na 1,17 ha
v loklite Dúbravy a lesnom poraste 12 B v lokalite
Čunkové v objeme 144,33 m3 na výmere 2,79 ha.
Uvedená ťažba dreva bola vykonaná po vyznačení
príslušným odborným lesným hospodárom. Pri
zbližovaní dreva uvedených porastov bol použitý
režijný záprah, t.j. kôň, za účelom čo najmenšieho
poškodenia stojacich stromov.
Výchovná ťažba dreva nad 50 rokov je ťažba za
účelom ďalšieho
možného zmenšenia rozstupu
jednotlivých stojacich stromov za účelom získania
priestoru pre kvalitný rast do drevnej hmoty tak, aby
v nasledujúcej rubnej úmyselnej ťažbe kvalita
drevnej hmoty bola na čo najvyššej úrovni. V roku
2010 sme vykonali uvedenú ťažbu dreva v lesnom
poraste 12 C v objeme 14,89 m3 na výmere 2,43 ha
v lokalite Čunkové a v lesnom poraste 17 D v objeme
20,44 m3 na výmere 7,49 ha.
Lesné porasty v našom vlastníctve v roku 2010 boli
atakované, teda napadnuté tromi druhmi škodlivých
činiteľov. Abiotický činiteľ sneh so vznikom zlomov,
vývratov a polomov a biotický činiteľ - podkôrny
hmyz. Snehová náhodná ťažba dreva bola vykonaná
v objeme 187,40 m3, vetrová kalamitná ťažba dreva
v objeme 147,84 m3 a ťažba dreva po napadnutí
podkôrnym hmyzom v objeme 467,47 m3. Podkôrny
hmyz sa vyskytol na drevine smrek obyčajný, vietor
a sneh na drevine borovica lesná, buk lesný a smrek
obyčajný. Vzniknutá náhodná ťažba dreva bola
vykonaná v nasledujúcom členení: výchovná
náhodná v značení PU v množstve 234,15 m3 a rubná
náhodná 568,56 m3, čo činí spolu 802,71 m3.
Celkovo bola vykonaná ťažba v objeme 1002,89 m3,
a to podľa drevín: smrek obyčajný 818,20 m3,
borovica lesná 162,66 m3, smrekovec opadavý 4,16
m3, buk lesný 17,45 m3, dub zimný 0,42 m3.
V stručnosti o vykonanej ťažbe v roku 2010:

Treba veriť, že v roku 2011 naše lesné porasty
nebudú napadnuté a postihnuté náhodnou ťažbou,
aby sme mohli hospodáriť predpísaným a odborným
spôsobom za účelom vzniku prírodného zmladenia
v rubných porastoch. Ďalšie a podrobnejšie
informácie o ťažbe dreva, ako i o pestebnej činnosti
sa dozviete na Valnom zhromaždení v apríli 2011.

Vážení členovia spoločenstva,
vážení občania obce Dolný Hričov!
Nastáva čias Vianoc, ku ktorým patrí aj vianočný
stromček v našej domácnosti. Je
našou povinnosťou oznámiť
a upozorniť, že kto vykoná
samostatne výrub stromov v lese
či získava čečinu zo stromov bez
povolenia príslušného odborného
lesného hospodára, dopúšťa sa
priestupku v znení § 63 odst. 1
písm. o) platného zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
a zmien s následným nahlásením na príslušnú štátnu
správu lesného hospodárstva s uložením pokuty.
Z tohto dôvodu pozemkové spoločenstvo má úradné
hodiny každú stredu od 17,00 hod. do 18,00 hod.
a zaeviduje záujemcov o vianočné stromčeky
s následným vyznačením v prerezávkovom lesnom
poraste, to znamená, že i vykonáme hospodárenie
v lese a v konečnom dôsledku bude i naša domácnosť
voňať lesom. Ďakujem Vám za pochopenie tohto
oznamu.

Vianočné a novoročné prianie
„Padá sniežik na krajinu, na líčka,
..... je to pozdrav z nebíčka!“
Nech vianočných zvonov hlas Vám prinesie radosť,
pokoj, šťastie a pohodu do vianočných dní
a splnenie všetkých dobrých želaní
do celého nového roka.
To Vám praje výbor a dozorná rada
Pozemkového spoločenstva
Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov.
- Juraj Dobroň -
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PRÍDI, PRÍDI, SPASITEĽ
SPASITEĽ NÁŠ !
Naša kresťanská a katolícka viera sa už aj na Slovensku ocitla
pod tlakom iných náboženstiev a náboženských prúdov.
Príťažlivosť niektorých spočíva aj v tom, že nevyžadujú zmenu
života. Asi podľa hesla: „Všetci ste dobrí, nemusíte sa zmeniť.“
Ak by sme išli ešte hlbšie, tak aj podľa hesla: „Áno Bohu, nie
Kristovi a Cirkvi.“ A vieme, že ľahšie sa prijíma to, čo nekladie
veľké nároky. Preto aj niektorí hovoria, že katolícka Cirkev by
bola dobrá, len keby toľko nevyžadovala.
Ľudia sa Jána Krstiteľa pýtali: „Čo máme robiť?“ V ich otázke
je ukryté pochopenie Jánovho krstu a jeho kázania. Pochopenie,
že v ich živote sú prekážky, ktoré bránia ich ľudskému
a duchovnému rozvoju, bránia v pravej viere v Boha a môžu
neskoršie brániť aj prijatiu Mesiáša.
Snáď o tom je celý zmysel náboženského života. Človek sa rodí
na túto zem, aby na nej rozvinul svoj život. Postupne si
uvedomuje, že má rozličné schopnosti, ale zároveň aj rozličné
slabosti, obmedzenia, že nie je dokonalý. V krste sa prvýkrát
stretáva s Kristom a neskoršie počúva, kto je Kristus, čo pre
neho urobil a čo od neho požaduje, aby dokázal premôcť svoje
slabosti a obmedzenia. To tretie sa stáva pre neho rozhodujúce
a svedčí o tom, či pochopil, alebo nepochopil zmysel svojho
krstu a zmysel Kristovej existencie. Ak to pochopil, tak sa celý
život pýta: „Čo mám robiť? Čo mám robiť, aby som bol lepším
človekom? Čo mám robiť, aby som bol lepším kresťanom? Čo mám robiť, aby Ježišova smrť mala zmysel pre môj
život? Čo mám robiť, aby som sa po smrti stretol s Kristom?“ Ak to nepochopil, tak si ide svojou cestou života
a postupne sa nepýta nič, až napokon Krista odmietne.
Ján Krstiteľ na konkrétnu otázku dáva konkrétne odpovede. Sú späté so stavom, v ktorom sa nachádzajú pýtajúci.
Aj Ján vie, že kvalita života a viery sa najviac prejavujú v stave a povolaní, ktoré človek prežíva. Všetkým hovorí,
aby sa dokázali podeliť so svojimi odevmi a potravinami. Konkrétne mýtnikom, aby nevymáhali viac, ako je
určené, vojakom, aby boli slušní a spokojní so svojou mzdou.
V našej farnosti je veľké množstvo pokrstených a pobirmovaných veriacich, ktorí sa nepýtajú, čo majú robiť, ale:
„Čo nemusíme robiť?“ Ich náboženský život je nesený v hľadaní odpovedí na to, ako čo najšikovnejšie sa
oslobodzovať od akýchkoľvek kresťanských požiadaviek. Už deťom v škole, keď poviete, že majú chodiť každú
nedeľu do kostola, tak sa vás opýtajú: „A to sa musí?“ A náboženské vzdelávanie: „A to sa musí?“ A aj dospelí
povedia: „To sa naozaj musím modliť každý deň?“ Alebo: „To musím tak rozprávať, aby som nehrešil?“ Alebo:
„Len ja musím odpúšťať?“ Postupne sa takíto kresťania dostanú do stavu, keď sú presvedčení, že nakoniec nič
nemusia. A začnú útočiť na Cirkev a kňazov, že Ježiš bol iný, že on takéto veci nepožadoval... A my dodajme, že
on sa narodil a zomrel preto, aby nič nemuseli robiť.... . Ak by sme aj my takto uvažovali, tak potom nemusíme
spievať v adventnej piesni: „ Prídi, prídi, Spasiteľ náš“, ale si zaspievajme slovenskú ľudovú: „Nebudem dobrý,
nebudem...“
Otázka, čo mám robiť, by mala sprevádzať naše adventné sväté spovede. Nebojme sa opýtať svojho svedomia.
Nebojme sa opýtať kňaza. Lebo táto otázka nesvedčí o našej slabosti, ale o našej snahe žiť tak, ako to chce od nás
Ježiš. A odpoveď, ktorú dostaneme, nás nemá len povzbudiť, ale má nás presvedčiť o tom, že ako ľudia a kresťania
máme na viac, ako sme doposiaľ dokázali. Naozaj, len ten môže napredovať, kto sa pýta: „Čo mám robiť?“
Nehovorme preto, čo stále od nás tá Cirkev chce. Ona chce od nás len to, čo chce od nás Ježiš. Ak by od nás nič
nechcela, tak by zradila Ježiša a nevychovávala by pravých kresťanov, ale len akýchsi sympatizantov, ktorí ju
podľa ľubovôle budú alebo nebudú uznávať. A to nie je jej poslaním.
- Spracoval: Mgr. Miroslav Sobčák, farár-
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Celoročná a nezištná práca Dobrovoľného hasičského zboru
Na začiatok mi dovoľte krátku úvahu. Tradície vždy
zaväzujú, úspechy tešia a nezdary by mali viesť
k zamysleniu sa nad ich príčinami. Naša organizácia
má
bohatú minulosť, nehovoriac o tradičných
hodnotách, ktoré zdedila od svojich predkov.
Nemalou mierou sa podieľa na takmer všetkých
podujatiach obce a tiež ju príkladne reprezentuje. Jej
činnosť spočíva v udržiavaní tradícií, hasičskom
športe, reprezentácii obce a v práci s mládežou. Za
všetkým stoja členovia organizácie, v prvom rade
občania Dolného Hričova, ktorí v rámci svojho
osobného voľna dobrovoľne a častokrát na úkor
svojej rodiny neľutujú úsilie a podieľajú sa aktívne
na živote dediny.

obnovenie súťaže okrsku o Putovnú sekerku. Svoje
družstvá prišli povzbudiť aj starostovia z priľahlých
obcí. Nemôžem zabudnúť ani na tradíciu spoločného
posedenia hasičov a ich rodín pri kvalitnom guľáši.
Zišli sa tu všetci od žiakov, cez dorastencov až po
priaznivcov hasičského športu.

Tradície a organizácia
Rok osemdesiateho výročia založenia organizácie
sme začali výročnou členskou schôdzou, kde bolo
vyhodnotené predchádzajúce obdobie a vytýčené
nové úlohy. Tradíciu fašiangov sme neprerušili ani
tento rok, a tak v jednu februárovú sobotu
Dolnohričovcov zabával sprievod masiek.

8. máj bol skutočným sviatkom nielen pre
organizáciu, ale verím, že aj pre celú obec. Oslava
osemdesiateho výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru prebehla na vysokej úrovni
a svojou návštevou ju poctil aj predseda Žilinského
samosprávneho kraja, Ing. Juraj Blanár, ktorý
odovzdal predsedovi pamätný list.
Už tradične v prvú júlovú sobotu sa po jedenástykrát uskutočnila Hasičská nočná súťaž o Putovný
pohár starostu obce, ktorá zaznamenala päťdesiattri
zúčastnených družstiev, a tak sa súťažilo do skorých
ranných hodín nasledujúceho dňa. Súťaž je známa aj
za hranicami okresu a kraja a je mimoriadne úspešná.
Príprava na jej zorganizovanie je dlhodobá a náročná,
a preto vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli, nehľadeli
na čas a absolvovali takmer 24-hodinový maratón pri
realizácii tohto podujatia. Staro-novou tradíciou je aj

Organizácia a hasičský šport
Poslaním hasičov je chrániť majetok občanov. Som
potešený, že môžem konštatovať, že v našej obci sme
tento rok nemuseli pomáhať pri zásahu a naša
orientácia bola nasmerovaná na súťaže v hasičskom
športe. Aj napriek technickým problémom s vodou sa
žiaci, dorastenci a dorastenky nevzdali a chodili
trénovať k Váhu a priniesli 16 pohárových umiestnení. Teší ma táto skutočnosť a určite to teší
všetkých rodičov, že ich deti trávia svoj voľný čas
plnohodnotne, a nie vysedávaním v pohostinských
zariadeniach
alebo
uskutočňovaním
iných,
povedzme, „aktivít.“ Spýtajte sa ich na zážitky, ktoré
im spoločné chvíľky prinášajú. A ešte trochu
štatistiky:
Za chladného počasia 16.5.2010 naše družstvá
otvorili sezónu v Žiline, v súťaži O sochu sv.
Floriána, v ktorej dievčatá v kategórii ženy obsadili
3. miesto. Na previerky pripravenosti sme zavítali do
Stráňav 20.6.2010. Dorastenky, ktoré skončili minulý
rok na 2. Mieste, si už tento rok nenechali nič ujsť a
obsadili 1. miesto. V kategórii dorastenci sme mali 2
družstvá , kde obidve družstvá doplatili na trestné
body a na zlý terén pri základni. Dorast A obsadil 4.
miesto a dorast B 6. miesto. Takisto sme mali
zastúpenie v kategórii mužov ktorí obsadili 8. miesto.
Žiaci začali svoju sezónu v Setechove, kde sa konala
súťaž „Plameň“, obsadili 4. miesto. V Hornom
Hričove sa v júni konala súťaž pri príležitosti CyriloMetodejských dní a tu bodovali dorastenky 3.
miestom a žiaci boli na 4. mieste. Na nočnej súťaži
v Dolnom Hričove získali pohár za 5. miesto
dorastenky. Chcem len pripomenúť, že konkurencia
bola veľká a súťažilo 53 družstiev. Žiaci potešili po
príchode z Predmiera,
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odkiaľ priniesli pohár za 2. miesto. Za hranicami
okresu v Stupnom sa podarilo získať dorastencom
3. miesto.

Na okrskovej súťaži sa zúčastnili všetky družstvá
a získali dorastenci A 1. miesto, dorastenci B 2. miesto, dorastenky 1. miesto, žiaci 1. miesto. 4. septembra
žiaci potvrdili, že aj oni patria medzi špičku
v hasičských súťažiach a v jeden deň priniesli dva
poháre, a to z Púchova za 2. miesto a z Kvašova za 1.
miesto. Chlapci tvrdo trénovali a oplatilo sa. Zaslúžia
si pochvalu a tento rok urobili najväčší skok. Za
úspechmi stoja Dominik Mariško, Branislav Milo,
Jozef Hôrečný, Marian Hôrečný, Pavol Černek, Juraj
Družkovský, Richard Sládeček, Marián Hudec, Peter
Sabo, Matúš Hlušík.
Práca s mládežou
Tretí rok pracuje Hasičský krúžok pri tunajšej
základnej škole. Chlapci majú záujem o prácu v ňom
počas školského roka, ale hlavne cez prázdniny,
pretože práve v tomto období sa konajú takmer
všetky súťaže v hasičskom športe. Preto treba
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vyzdvihnúť chuť mladých ľudí venovať sa tomuto
koníčku a tým, ktorí ich pripravujú a trénujú, patrí

veľké Ďakujem.
Dovolím si pripomenúť slová pána starostu, ktoré
vyslovil pri oslave osemdesiateho výročia našej
organizácie: „DHZ patrí medzi plnohodnotné a živé
spoločenstvá našej obce. Priťahuje svojimi aktivitami
mladých ľudí, robí službu nielen obci, ale celému
spoločenstvu, za čo im patrí poďakovanie.“
Na záver ďakujem všetkým členom Dobrovoľného
hasičského zboru za celoročnú nezištnú prácu,
rodinám za pochopenie a priaznivcom za podporu
a pomoc.
Pavol Ballay
predseda DHZ Dolný Hričov
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HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU
Harmonogram vývozu separovaného odpadu – 1. polrok 2011:
14. január 2011
4. február 2011
4. marec 2011

1. apríl 2011
6. máj 2011
3. jún 2011

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

POZVÁNKA
Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove
Vás pozývajú
na 2. ročník Školského rodičovského plesu,
ktorý sa uskutoční
dňa 5. marca 2011 o 19.00 hod.
v telocvični Základnej školy v Dolnom Hričove.
Do tanca hrá zabávač Pavol Hrobárik, v úvode vystúpia žiaci ZŠ so svojím programom.
Večera i super tombola sú zabezpečené.
Vstupenky si môžete zakúpiť v základnej škole, príp. objednať na tel. č. 041/55 721 33, 0911
572 133. Cena vstupenky je 20 €/2 osoby.
V cene je zahrnuté : 2x večera, 2x káva, 2x zákusok a fľaša vína.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vážení občania!
Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc.
Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru.
Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si,
zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných
sviatkov. Nezabudnime však na svojich blízkych,
priateľov a známych, aby v tomto čase nebol nikto sám.
Nech je Vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych
a žiari šťastím jasne ako betlehemská hviezda.
Nájdite si pod stromčekom veľa darčekov,
ktoré Vás i Vašich blízkych zohrejú pri srdci
a zažite chvíle,
na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.
Všetko dobré Vám želá redakčná rada.
Dolnohričovské

ZVESTI

Vážení občania, milí športoví priatelia!
Športový klub Dolný Hričov
Vám praje šťastné a veselé prežitie
Vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia,
rodinnej pohody a pracovných úspechov
v novom roku 2011.
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