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Vážení spoluobčania!
Tri volebné obdobia, počas ktorých som spoločne s obecným zastupiteľstvom
mohol ovplyvniť život v obci, sa končia. Dovoľte mi, aby som zložil svoj účet
a pripomenul Vám, čo všetko sa za 12 rokov zmenilo a vybudovalo. Skúste sa pri
čítaní niektorých aktivít pozastaviť a spomenúť si, ako sa žilo predtým než sa
zrealizovali, ako to vyzeralo a či priniesli nám všetkým osoh. Skúste posúdiť, či
sa obec pohla dopredu.
Rok 2003:
- 6. januára som zložil spolu s obecným zastupiteľstvom sľub a ujal sa funkcie
starostu obce;
- dokončovala sa delimitácia majetku a čakali nás dôležité reformy verejnej
správy. Mnohé činnosti prešli a stále prechádzajú z oblasti štátnej správy na
verejnú správu, čiže obce. Išlo o zmeny v oblasti školstva, sociálnych vecí,
zdravotníctva, životného prostredia, stavebného konania;
- dokončilo sa pripojenie vodovodu a kanalizácie do obchodu Jednota a na vodu
sa napojilo zdravotné stredisko;
- začali sme pracovať na novom územnom pláne;
- vypracovali sme Štatút obce Dolný Hričov a Rokovací poriadok ;
- obecný úrad začal pracovať v novom personálnom zložení;
- po náhlom odchode MUDr. Papánkovej obecný úrad zabezpečil chod
zdravotného strediska. Lekársku starostlivosť zabezpečovala MUDr. Hartelová.
Rok 2004:
- prebehli voľby na riaditeľa ZŠ a riaditeľky MŠ. Dovtedajšia riaditeľka MŠ
odišla na dôchodok. Zároveň došlo k zlúčeniu ZŠ a MŠ do jedného právneho
subjektu (ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka).
Rok 2005:
- vzniklo združenie „Mikroregión Hričov“. Členmi združenia sa stali obce
Bitarová, Brezany, Dolný Hričov, Horný Hričov, Hôrky, Hričovské Podhradie,
Ovčiarsko, Paština Závada;
- prebiehali úlohy s vypracovaním konečnej verzie Územného plánu obce;
- otvorenie výstavby 16 b. j. nájomnej bytovky;
- bol vypracovaný strategický dokument obce „Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Dolný Hričov na roky 2005 – 2014;
- v obci začala nová športová tradícia – SMEČ CUP (volejbalové turnaje);
- po prvýkrát sa usporiadalo podujatie venované ovčiarskym tradíciám
a ľudovému umeniu – Hričovské pastorále.
Rok 2006:
- dokončila sa výstavba nájomnej bytovky 16 b. j. ;
- bolo dokončené spracovanie Doplnku územného plánu obce;
- spracovala sa projektová dokumentácia na vodovod a kanalizáciu;
(pokračovanie na strane 3)

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

Z diania v našej obci
/od posledného vydania novín/
*****************************
*** 15.02.2014 ***
Školský rodičovský ples V. ročník
*** 22.02.2014 ***
Valné zhromaždenie PS Bývalí
urbárnici obce Dolný Hričov
*** 15.03.2014 ***
Voľby prezidenta SR – I. kolo
*** 29.03.2014 ***
Voľby prezidenta SR – II. kolo
*** 02.04.2014 ***
Zbierka použitého oblečenia
*** 27.04.2014 ***
Organový koncert
*** 04.05.2014 ***
Majáles
*** 10.05.2014 ***
Deň matiek
*** 18.05.2014 ***
1. sväté prijímanie
*** 24.05.2014 ***
Voľby do Európskeho parlamentu
*** 21.06.2014 ***
AUTHOR ŠKODA bikemaratón
Súľovské skaly
*** 22.06.2014 ***
Školská akadémia
*** 28.06.2014 ***
Hričovci ľúbia Tatry – I. časť
*** 05.07.2014 ***
Nočná požiarna súťaž „O putovný
pohár starostu obce“ – XIV. ročník
*** 26.07.2014 ***
FLORBAL CUP V. ročník
*** 16.08.2014 ***
Hričovské pastorále X. ročník
*** 06.09.2014 ***
Hričovci ľúbia Tatry – II. časť
*** 13.09.2014 ***
Svätohubertské slávnosti V. ročník
*** 26.09.2014 ***
Mobilný odber krvi
*** 23.10.2014 ***
Posedenie s najstaršími občanmi
*** 05.11.2014 ***
Zbierka použitého oblečenia
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MATRIKA INFORMUJE
Naši noví občiankovia
Matúš Šarlina, Michaela Uhláriková,
Tibor Hanuliak, Tatiana Beňadiková,
Aneta Ballayová, Slavomír Chlebúch,
Mária Belláková, Juraj Jurašík

Manželstvo uzatvorili
Michal Štrkáč a Andrea Bandurová
Jozef Vršanský a Erika Wisterová
Ing. Marek Hreus a Mgr. Veronika Holičová
Michal Senko a Jana Lasičková
Michal Staňo a Marianna Dobroňová
Ing. Marek Jaroš a Mgr. Mária Držíková
Ing. Michal Ballay a Bc. Nadežda Matúšková
Ing. Michal Capanda a Michaela Decká

Navždy nás opustili ...

Anton Rovňaník

(*1925 †2013)

Štefánia Šišjaková

(*1934 †2013)

Mária Sládková

(*1924 †2014)

Vincent Dudoň

(*1931 †2014)

Štefánia Hudecová

(*1930 †2014)

Mária Sládková

(*1927 †2014)

Anna Krkošková

(*1927 †2014)

Jubilanti v roku 2014 ....
Ján Decký
Ladislav Matúšek
Helena Belláková
Ľubomír Rapán
Ľuboslava Michňová
Božena Lehocká
Július Patúš
Elena Chladná
Peter Zrebný
Ľudmila Labudová
Mária Galovičová
Viera Chobotová
Daniela Ďuriková
Ladislav Oravík
Katarína Hrtánková
Jozef Suchomel
***
Peter Puchoň
Anna Marčišová
Viera Křižánková
Mária Ďuriníková
Juraj Majerčík
Rudolf Ďuriník
Mária Sládková
Mária Puchoňová
Štefánia Kováčiková
Marta Dobroňová
Peter Galovič
Anton Rovňaník
Irena Rezáková
***

Štefánia Uhláriková (*1924 †2014)
Gizela Surovčíková

(*1933 †2014)

Emília Sládková

(*1928 †2014)

Emil Hvizdák

(*1930 †2014)

Krásne životné jubileum,
90 rokov, oslávila pani
Edita Konštiaková.
Srdečne blahoželáme !

Jozef Randík
Anastázia Rakučáková
Anna Puchoňová
Ján Vršanský
Oľga Kocmánková
Marta Sládeková
Alojz Škvaridlo
Jozef Galček
Rudolf Paiš
Anton Ševčík
Pavol Michalík
Vladimír Dobroň
Anna Lasičková
Janka Kocmánková
Štefan Gabriško
***
Ilona Hluchá
František Dobroň
Justína Ďurčanová
Kristína Janeková
Anton Mihálek
***
Antónia Zúberová
Emília Stračiaková
Edita Konštiaková
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- začala sa rekonštrukcia kultúrneho domu;
- na uliciach Športová, Májová a Dolné Záhumnie začali prípravné práce pre stavbu vodovodu a kanalizácie;
- na základe kontroly Daňového úradu Žilina za roky 2000 – 2002 obec zaplatila dodatočne daň a sankčný úrok vo
výške takmer 590.000,- Sk.;
- prebehli rokovania s Národnou diaľničnou spol., výsledkom ktorých bolo zvýšenie cien pozemkov pod diaľnicu;
- v sociálnej oblasti sme zabezpečili pre starších ľudí odkázaných na pomoc iných umiestnenie v domoch
sociálnych služieb a domoch pre dôchodcov;
- rieši sa dlhodobý problém po predaji pozemkov v lokalite Lazy;
- obec začala kompenzovať úhradu cestovného žiakom z miestnej časti Peklina v snahe zmierniť finančné výdavky
rodičov. Nakoľko Peklina je administratívnou súčasťou Dolného Hričova, žiaci nemali a nemajú právny nárok na
cestovné zo štátneho rozpočtu.
Rok 2007:
- bol dokončený Územný plán obce a nadobudol právoplatnosť;
- v rámci Mikroregiónu Hričov sme začali so separovaným zberom. Boli zakúpené vrecia a 1100 l zberné nádoby;
- zmodernizovanie autobusových zastávok, vybudovanie detského ihriska pri základnej škole;
- na uliciach Májová a časti Ul. športovej bola dokončená výstavba vodovodu a kanalizácie;
- previedla sa povrchová úprava cesty III. triedy, ktorá vedie cez obec;
- úprava chodníka pri cintoríne a plochy za domom smútku pre urnový háj;
- natretie strechy na budove obecného úradu, vybudovanie trativodov (Ul. športová a kultúrny dom);
- úprava plochy „smetiska“ v Pekline;
- pomoc farskému úradu pri rekonštrukcii farského centra, zhotovenie webovej stránky obce;
- nová rozhlasová ústredňa a postupná renovácia rozhlasu v obci;
- obnovenie obecných tradícií pri kultúrno – spoločenských akciách (Mesiac úcty k starším, Uvítanie občiankov do
života, Mikuláš, Deň matiek, veľkonočné a vianočné koncerty);
- vysporiadanie nehnuteľného majetku a jeho zápis na listy vlastníctva;
- výrazne sa podaril znížiť obecný dlh.
Rok 2007:
- prípravy na 800. výročie 1. písomnej zmienky o obci a dokončenie knižnej publikácie k tomuto výročiu;
- v Pekline sa 27.01.2007 otvoril obchod s potravinami;
- dokončenie vodovodu a kanalizácie na Ulici Dolné Záhumnie;
- Ul. Dolné Záhumnie bola geodeticky zameraná a je pripravená na vysporiadanie;
- vypracovanie projektovej dokumentácie na Ul. Dolné Záhumnie a Osloboditeľov;
- na ZŠ bola zrealizovaná rekonštrukcia plynovej kotolne a vyhotovená projektová dokumentácia na zateplenie
a stavebné úpravy ZŠ. Zároveň bola vypracovaná štúdia na rekonštrukciu ZŠ s MŠ – nová budova;
- úprava stromov pred kostolom a na cintoríne,
- úprava miestnej komunikácie, na ktorej pracovali občania vo svojom voľnom čase;
- oficiálne sa zaregistrovali názvy ulíc v obcí;
- dokončenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).
Rok 2008:
- rekonštrukcia kultúrneho domu (náter strechy, oprava okien, dverí, podláh, omietok, pódia, elektroinštalácie,
výmena celej kuchyne);
- oplotenie športového areálu;
- obec má nový stavebný úrad v Bytči;
- vznik nelegálnych skládok komunálneho odpadu;
- 30.08.2008 prebehli dôstojné oslavy 800. výročia I. písomnej zmienky o obci Dolný Hričov;
- oslava krásneho životného jubilea storočnej občianky – p. Evy Matúškovej;
- kolaudácia vodovodu a kanalizácie na Ulici Dolné Záhumnie.
Rok 2009:
- príprava výstavby nájomných bytových domov „Bytový dom 28 b. j.“;
- zmeny v priestoroch MŠ (priestorov pre výučbu, hry a oddych. Vďaka patrí pani učiteľkám z MŠ);
- Vláda SR znížila rozpočtovú čiastku pre obce a mestá o 16,4%, t.j. o cca 33.000,- € (1 milión Sk);
- obec odkúpila rodinný dom č. 156 po rodine Jasenákovej;
- na Ulici Dolné Záhumnie boli vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky (väčšia časť);
- v Pekline bolo vybudované nové úsporné verejné osvetlenie;
- rekonštrukčné práce na Kostole sv. Michala archanjela a v jeho okolí vrátane oplotenia. Vďaka patrí p. Ing.
Jánovi Slotovi a MUDr. Štefanovi Zelníkovi, ktorí zabezpečili finančnú pomoc na tieto práce;
- na cintoríne bol vyrobený a osadený nový kríž. V letných mesiacoch po veternej smršti bol zlomený kmeň lipy,
ktorý poškodil niekoľko hrobov. Škody boli uhradené občanom z poistenia proti živelným pohromám. Po zrezaní
líp bola upravená plocha okolo kríža;
- obec získala finančné prostriedky z európskych fondov (1 milión €);
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- ukončené výberové konanie na rekonštrukciu ZŠ (starej budovy). Pridelenie finančných prostriedkov vo výške
cca 514.000,-€;
- obci bola pridelená dotácia 508.000,- € na projekt „Zvýšenie bezpečnosti centrálnej zóny obce“. Išlo
o rekonštrukciu Námestia P. V. Rovnianka (za kultúrnym domom), chodník a osvetlenie od kultúrneho domu po
športový areál;
- príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúrenia v ZŠ s MŠ (nová budova).
Rok 2010:
- uskutočnili sa stavebné aktivity na zateplení a rekonštrukcii ZŠ, dokončila sa stavba „Zvýšenie kvality
a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný Hričov“;
- boli zrekonštruované ulice Školská, Májová a Osloboditeľov;
- začala výstavba nájomnej bytovky 28 b. j.;
- plánovanie úpravy vodného toku v Pekline a Dolnom Hričove (Ul. staničná);
- na Ministerstvo životného prostredia SR bol podaný projekt na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov.
Rok 2011:
- obec zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov v obecnom rozpočte. V našej obci dosahuje tento výpadok
viac ako 116.000,- €. Obec má problémy s platbami za energie, vývoz odpadu, financovaním MŠ a školskej
družiny. Je to dôsledok výpadku verejných financií;
- zdvihol sa poplatok za vývoz komunálneho odpadu z 15,- na 18,- €/ osoba/ rok.
Rok 2012:
- problémy s financovaním obcí pokračujú. Znížili sme rozpočet obce o cca 100.000,- €;
- po druhý rok sú vážne problémy s financovaním MŠ, školskej jedálne a školského klubu detí;
- už po niekoľko rokov sa naďalej rieši problém vybudovania podchodu popod železničnú trať a problém
zachovania železničnej stanice v tých miestach, kde sa nachádza v súčasnosti;
- prebieha výberové konanie na rekonštrukciu havarijného stavu ústredného kúrenia v budove ZŠ s MŠ (nová
budova). Získali sme dotáciu 80.000,- €;
- obec získala 250.000,- € na rekonštrukciu verejného osvetlenia;
- finančné prostriedky na vybudovanie areálu pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu boli zamietnuté
(išlo o čiastku 6,2 mil. €);
- bol podaný projekt na protipovodňové aktivity (regulácia potoku v Pekline a na Ul. staničnej);
- obec podala žiadosť o dobudovanie vodovodu a kanalizácie na Ul. osloboditeľov;
- príprava projektu s názvom „Areál DPD Žilina“.
Rok 2013:
- bol prevedený pretlak vodovodu a kanalizácie pod cestou 1/18. Je na škodu, že zatiaľ sú napojené len dva rodinné
domy a azylový dom;
- Mikroregión Hričov bol rozšírený o štyri obce – Dlhé Pole, Svederník, Divina a Divinka;
- pripravuje sa zaregistrovanie „Miestnej akčnej skupiny pre rozvoj - Javorníky - Hričov“;
- pripravila sa projektová dokumentácia na zastrešenie ZŠ s MŠ;
- doplnila sa projektová dokumentácia na areál „Biologicky rozložiteľné odpady“;
- zrušenie výberového konania na „Verejné osvetlenie“ a vypísanie nového konania;
- prípravy konania na rekonštrukciu Ulice Dolné Záhumnie.
Rok 2014:
- opätovne sa podal projekt na získanie finančných prostriedkov na protipovodňové aktivity;
- podal sa nový projekt na zastrešenie ZŠ s MŠ. Pôvodný projekt, ktorý zahrňoval väčší rozsah prác (zateplenie
a výmena okien), nebolo možné podať z dôvodu, že ministerstvo nevyhlásilo takúto výzvu;
- dokončilo sa výberové konanie na verejné osvetlenie;
- obec obdržala od ministerstva financií príspevok 4.500,- € na rekonštrukciu ústredného kúrenia v budove
obecného úradu;
- boli dokončené rokovania so Železnicami SR a Ministerstvo dopravy SR o tom, že železničná stanica ostane na
pôvodnom mieste a bude vybudovaný podchod pod železničnou traťou.
Slovo na záver...
Ako viete, vážení spoluobčania, v komunálnych voľbách na funkciu starostu obce kandidovať nebudem. Jediným
dôvodom pre toto rozhodnutie je, že sa cítim unavený. Pokúsim sa kandidovať na poslanca do obecného
zastupiteľstva a pomôcť pri riešení niektorých problémov z tejto pozície. Som rád a je dobré, ak na post starostu
obce kandiduje väčší počet uchádzačov. Je to dôkaz toho, že kandidáti prejavujú svoju ambicióznosť a majú snahu
urobiť pre našu obec viac ako iní. Každý občan, ktorý kandiduje, je osobnosťou. Bude len na Vás, vážení
spoluobčania, aby ste sa v deň volieb, 15. novembra, dostavili do volebnej miestnosti a rozhodli sa pre ten správny
výber. Svojou voľbou čiastočne preberáte zodpovednosť za správu našej obce. Zúčastnite sa na komunálnych
voľbách! Voľby starostu obce pokladám za najdôležitejšie z volieb, nakoľko tento človek priamo ovplyvňuje život
v obci. Od starostu sa očakáva, že bude ochotný a profesijne schopný pracovať v prospech rozvoje obce a záujmov
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jej obyvateľov. Verím, že si plne uvedomujete význam komunálnych volieb, lebo sú to voľby, ktoré sa nás bytostne
dotýkajú. Okrem všeobecných podmienok stanovených zákonmi si myslím, že by to mal byť človek, ktorý má
rozhľad, základné ekonomické a právne predpoklady a predpoklady v oblasti riadenia kolektívu. Človek, ktorý je
skromný a čestný. Ak tieto riadky číta mladšia generácia, verte mi, že slová ako čestnosť, pracovitosť, skromnosť,
komunikatívnosť či rodinné zázemie sú dôležité a vzácne pre každého človeka. Napokon každý z kandidátov žije
dlhodobo v našej obci a mali možnosť prejaviť sa. Práca a správanie sa nedajú zmeniť pol roka pred voľbami. Preto
si myslím, že v deň volieb si zvolíme podľa svojho vedomia a svedomia „najlepšieho“, ktorý si zaslúži dôveru
väčšiny a zároveň si zvolíte „najlepších ľudí“ do poslaneckého zboru obce. Počul som aj vyjadrenia v zmysle:
„Zvoľme si toho či toho, aspoň bude zábava“. Pamätajme si, že obec a jej obyvatelia nie sú hračkou. Nedá mi tiež
pripomenúť, že viacerí kandidáti sľubujú, čo všetko chcú v obci zmeniť, vybudovať. Väčšina úloh, ktoré kandidáti
prezentujú ako svoje predstavy, sú aktivity, ktoré pripravilo a rozbehlo toto končiace obecné zastupiteľstvo spolu
so starostom obce.
Vážení spoluobčania!
Dovoľte, aby som sa Vám všetkým úprimne poďakoval za dôveru, ktorú ste mi počas uplynulých troch
volebných období prejavili. Snažil som sa reprezentovať našu obec tak, aby som ju postupne pozdvihol na slušnú
úroveň. Počas dvanástich rokov sa prijalo veľa rozhodnutí. Väčšina doba dobrá, boli aj ťažké, ktoré nesplnili svoj
účel. Našli by sa aj také rozhodnutia, ktoré by som podľa vnútorného presvedčenia riešil iným spôsobom, ale
zákony a okolnosti to nedovolili.
Ďakujem všetkým poslancom obecného zastupiteľstva (aj tým predchádzajúcim), pracovníkom obecného úradu,
farskému úradu, všetkým obecným spoločenstvám a organizáciám, Žilinskému samosprávnemu kraju, Krajskému
kultúrnemu stredisku v Žiline, NDS, ŽSR, ministerstvám, policajnému zboru, pracovníkom štátnej správy
a mnohým ďalším, ako i Vám, občanom, za pomoc pri zveľaďovaní našej obce. Prajem Vám i Vašim rodinám veľa
zdravia, spokojnosti, porozumenia, aby ste navzájom udržiavali dobré susedské vzťahy a vytvárali si vzájomné
podmienky pre pokojný život v našej obci. Ak to bude možné, snažte sa svojimi námetmi pomáhať starostovi obce
a poslancom OZ! Potrebujú Vás!
S úctou
Vladimír Sadloň
CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA POĽSKO – SLOVENSKO - ČESKO
V predchádzajúcich číslach sme vás informovali o spolupráci, ktorú naša
obec nadviazala s poľským mestom Strumień a ktorá naďalej pretrváva
v rámci niekoľkých projektov vychádzajúcich zo strany Strumieńu.
Jedným z nich je projekt „Spoločné spoznávanie kultúry a dedičstva v
poľsko-slovenskom pohraničí”. Od júna minulého roka až do júna 2014
prebiehal projekt spoznávania kultúry a dedičstva, ktorého sa zúčastnila
okrem našej obce aj obec Krasňany. Ústredným motívom bolo putovanie
kultúrnymi poľsko – sloven-skými udalosťami. Najskôr žiaci z Gymnázia
Sliezskych povstalcov v Strumieńi viac ako pol roka pripravovali
divadelné predstavenie, ktoré odprezentovali pred zástupcami obcí
zapojených do projektu v decembri minulého roka. V januári, v kostole v
Zbytkowe, sme mohli počuť vystúpenia poľských a slovenských speváckych zborov počas Gala koncertu. V apríli
gazdinky z obce Strumień a zo slovenských obcí prezentovali svoje jedlá a sladkosti na „Súťaži Veľkonočných jedál
v pohraničí“, ktorej sme sa zúčastnili s našimi tradičnými jedlami. Počas júnového podujatia v Strumieńi –
„Srumieńskeho dňa tradícií, kroja a pesničky v pohraničí“ a „Stretnutia s tancom a hudbou“ sme mohli počuť a
obdivovať vystúpenia slovenských súborov. V júni absolvovali naše deti zo základnej školy spoločný poľsko –
slovenský deň zábavy v Dream parku (Parku zábavy a vzdelávania) v Ochabách. Súbežne s týmto projektom prebiehal
ďalší projekt (júl 2013 – máj 2014) pod názvom „Športové partnerstvo v meste Strumień, v obci Dolný Hričov a v
obci Krasňany”. V máji sa uskutočnili štyri športové poľsko - slovenské stretnutia: Futbalový turnaj o Pohár žabej
krajiny, Amatérsky turnaj v tenise vo štvorhre žien a mužov, Amatérsky turnaj v plážovom volejbale dospelých nad 18
rokov a najokázalejšie súperenie – Športový turnaj dedín. Dokopy sa uskutočnilo 12 športových akcií, ktoré prispeli k
uzatvoreniu priateľstiev a k prehĺbeniu integrácie obyvateľov navzájom spolupracujúcich obcí. Akcií sa zúčastnilo
približne 800 účastníkov z Poľska a Slovenska. Projekt „Rozvoj spolupráce šancou na riešenie spoločných
problémov a bližšie spoznanie sa“. V dňoch 9. – 11. apríla 2014 privítalo mesto Strumień hostí z Českej a Slovenskej
republiky. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka realizácii projektu „Rozvoj spolupráce šancou na riešenie spoločných
problémov a bližšie spoznanie sa” v rámci programu „Európa pre občanov. Žiadateľom projektu bolo mesto Strumień.
Zúčastnili sa ho 4 obce zo Slovenska – Dolný Hričov, Krasňany, Rudina a Súľov - Hradná (spolu 48 osôb), 2 partnerské
mestá z Českej republiky - mesto Šenov a Vratimov (spolu 18 osôb) a 90 osôb z Poľska. V zložení delegácií z
partnerských miest a obcí boli zástupcovia lokálnej samosprávy, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií, lídri lokálnych
združení. V priebehu trojdňového pobytu mali hostia príležitosť zúčastniť sa a zapojiť do workshopov, diskusií,
prednášok venovaných hlavne otázkam hospodárstva, európskych fondov, riešeniu sociálnych problémov. Mohli vidieť
investície realizované na území obce Strumień, zúčastniť sa na športových súťažiach. Taktiež boli vydané poľsko –
česko – slovensko - anglické brožúry obsahujúce informácie o spolupráci medzi partnerskými obcami a o týchto obciach
budú nahrané DVD s filmovým a obrázkovým materiálom zo stretnutia.

6

Dolnohričovské ZVESTI

ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(za obdobie december 2013 – júl 2014)
Uznesenie č. 58/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 59/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: Zápis č. 5/2013 zo dňa 27.11.2013.
Uznesenie č. 60/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: Písomné vyhotovenie uznesení č. 58 – 69/2013 zo dňa 27.11.2013.
Uznesenie č. 61/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: Rozpočet na roky 2014 – 2016.
Uznesenie č. 62/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
Uznesenie č. 63/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: Vyradenie majetku v dôsledku zmarenej investície – odpis nákladov pri zrušení prác:
- projektová dokumentácia 15 b. j. fa. PROMA Žilina v sume 16 859,92 €,
- odborný posudok fa. SIRECO na kompostáreň v sume 2 987,46 €,
- zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - kompostáreň fa. Agro-Commerce Žilina v sume 4 000,00 €.
Uznesenie č. 64/2013 – 11.12.2013
OZ berie na vedomie:
- „Správu nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012OZ obce Dolný Hričov“,
- „Správu nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 pre Obecné
zastupiteľstvo obce Dolný Hričov“,
- „Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia § 23 ods.
5 zákona č. 540/2007 Z. z.“.
Uznesenie č. 65/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: VZN č. 2/2013 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014.
Uznesenie č. 66/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: „Domový poriadok“ pre nájomné domy 16 b.j. a 28 b.j. v Dolnom Hričove.
Uznesenie č. 67/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje:
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to
I. parc. E-KN č. 854/2 o výmere 232 m2, druh pozemku ostatné plochy, vedená na LV 826 v časti B pod por. č. 1
v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov, z ktorej oddelením geometrickým plánom vznikli nové parcely, ktoré sú
predmetom predaja, a to:
- parc. C-KN č. 1151/13 o výmere 14 m2, druh pozemku ostatné plochy, výmera odkupovaného podielu 14 m2, cena
za 1 m2 13,31 €, celková kúpna cena 186,34 €;
- parc. C-KN č. 1150/32 o výmere 34 m2, druh pozemku ostatné plochy, výmera odkupovaného podielu 34 m2, cena
za 1 m2 13,31 €, celková kúpna cena 452,54 €.
II. parc. E-KN č. 860/1 o výmere 34804 m2, druh pozemku ostatné plochy, vedená na LV 1270 v časti B pod por. č.
1 v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov, z ktorej oddelením geometrickým plánom vznikli nové parcely, ktoré sú
predmetom predaja, a to:
- parc. C-KN č. 1151/11 o výmere 546 m2, druh pozemku ostatné plochy, výmera odkupovaného podielu 546 m2,
cena za 1 m2 13,31 €, celková kúpna cena 7 267,26 €;
- parc. C-KN č. 1156/56 o výmere 72 m2, druh pozemku ostatné plochy, výmera odkupovaného podielu 72 m2, cena
za 1 m2 13,31 €, celková kúpna cena 958,32 €.
III. parc. E-KN č. 909/1 o výmere 3066 m2, druh pozemku ostatné plochy, vedená na LV 1270 v časti B pod por. č.
1 v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov, z ktorej oddelením geometrickým plánom vznikli nové parcely, ktoré sú
predmetom predaja, a to:
- parc. C-KN č. 1159/13 o výmere 107 m2, druh pozemku ostatné plochy, výmera odkupovaného podielu 107 m2,
cena za 1 m2 13,31 €, celková kúpna cena 1 424,17 €;
- parc. C-KN č. 1159/14 o výmere 38 m2, druh pozemku ostatné plochy, výmera odkupovaného podielu 38 m2, cena
za 1 m2 13,31 €, celková kúpna cena 505,78 €.
IV. odkupované podiely v celkovej výmere 811 m2 boli oddelené geometrickým plánom č. 10/2013, vypracovaným
Ing. Zuzanou Lackovou, Trnavská 73, 902 01 Pezinok, úradne overeným dňa 03.05.2013 pod číslom 535/2013,
pre stavbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.
b) odpredaj predmetných podielov uvedených v bode a) prítomnými poslancami – počtom hlasov 9, spoločnosti:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce
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c) prípad hodný osobitného zreteľa je z toho titulu, že pozemok bude slúžiť pre výstavbu diaľnice, čím ide
o verejný záujem a prospech všetkých občanov,
d) platbu je možné poukázať na účet obce aj zálohovým spôsobom,
e) správny poplatok pri podaní Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Uznesenie č. 68/2013 – 11.12.2013
OZ schvaľuje: Kúpnu zmluvu medzi obcou Dolný Hričov a p. Máriou Chlebúchovou, Mládeže 277/26, Dolný
Hričov na parc. č. 1249/34 – orná pôda o výmere 3 649 m2 v k. ú. Dolný Hričov v sume 1,00 €.
Uznesenie č. 69/2013 – 11.12.2013
OZ neschvaľuje: Výstavbu pešieho chodníka na parc. č. 454 455, 456 a časti par. č. 453 v k. ú. Dolný Hričov, ktorý
by prepájal Ul. osloboditeľov a Ul. školskú.
Uznesenie č. 1/2014 – 05.03.2014
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenou poradia bodu 9.
Uznesenie č. 2/2014 – 05.03.2014
OZ schvaľuje: Zápis č. 6/2013 zo dňa 11. decembra 2013.
Uznesenie č. 3/2014 – 05.03.2014
OZ schvaľuje: Písomné vyhotovenie Uznesení č. 58 – 69/2013 zo dňa 11. decembra 2013.
Uznesenie č. 4/2013 – 05.03.2014
OZ berie na vedomie: Žiadosť o odpredaj pozemkov parcela č. C KN 454 o výmere 51 m2, 455 o výmere 83 m2,
456 o výmere 37 m2, 471 o výmere 17 m2 a parcela č. 472 o výmere 66 m2 v katastrálnom území Dolný Hričov,
spolu o výmere 254 m2.
Uznesenie č. 5/2014 – 05.03.2014
OZ berie na vedomie: Žiadosť o odpredaj pozemkov parcela č. E KN 1007/2 o výmere 131 m2, 1008/4 o výmere
65 m2 v katastrálnom území Dolný hričov, spolu o výmere 196 m2.
Uznesenie č. 6/2014 – 05.03.2014
OZ berie na vedomie: Organizačný poriadok Obecného úradu Dolný Hričov.
Uznesenie č. 7/2014 – 05.03.2014
OZ schvaľuje: Navrhované zloženie komisií.
Uznesenie č. 8/2014 – 05.03.2014
OZ schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014.
Uznesenie č. 9/2014 – 05.03.2014
OZ berie na vedomie: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2013.
Uznesenie č. 10/2014 – 05.03.2014
OZ berie na vedomie: Informácie p. Petra Dobroňa – zástupcu petičného výboru za zachovanie pôvodnej
železničnej zastávky.
Uznesenie č. 11/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 12/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje: Zápis č. 1/2014 zo dňa 5. marca 2014.
Uznesenie č. 13/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje: Písomné vyhotovenie Uznesení č. 01 – 10/2014 zo dňa 5. marca 2014.
Uznesenie č. 14/2014 – 19.03.2014
OZ berie na vedomie: Informáciu zástupcu spoločnosti T+T a.s. Žilina – Ing. Miloša Ďurajku o zariadeniach
a technológiách na zhodnocovanie komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 15/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje: Reštrukturalizáciu poskytnutých úverov Prima banky a.s. vo výške zostatkov úverov s lehotou
splatnosti 10 rokov.
Uznesenie č. 16/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje:
I. Záverečný účet obce Dolný Hričov za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
II. Použitie prebytku v výške 155 345,61 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších, na : - tvorbu rezervného fondu vo výške 155 345,61 €.
III. Použitie rezervného fondu vo výške 155 345,61 € na splatenie istín úverov.
Uznesenie č. 17/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje:
I. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to
- parc. E-KN č. 1007/2 o výmere 131 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, vedená na LV 1270 v časti B pod
por. č. 1 vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov
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- parc. E-KN č. 1008/4 o výmere 65 m , druh pozemku vodné plochy, vedená na LV 1270 v časti B pod por. č. 1
vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov.
II. Odpredaj predmetných pozemkov uvedených v bode I.) za cenu stanovenú znaleckým posudkom + navýšenie,
t.j. v sume 16,60 €/m2, 3/5 väčšinou všetkých poslancov – t. j. počtom hlasov 6, spoločnosti IMMORENT Gamma
s.r.o., so sídlom Tomášikova 48, SK – 832 52 Bratislava, IČO: 36 615 927, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
III. Prípad hodný osobitného zreteľa je z toho titulu, že pozemky prechádzajú, prípadne sú v bezprostrednej
blízkosti nehnuteľností, ktoré žiadateľ v obci už vlastní, čím sa vytvorí predpoklad pre nový investičný zámer
žiadateľa, čo priaznivo ovplyvní stav v obci a pre tento pozemok obec nemá vhodnejšie využitie.
IV. Správny poplatok pri podaní Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Uznesenie č. 18/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje:
I. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to
- parcela C-KN č. 454 o výmere 51 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1137 v časti B
pod por. č. 1 vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov;
- parcela C-KN č. 455 o výmere 83 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1 v časti B
pod por. č. 1 vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov;
- parcela C-KN č. 456 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1 v časti B
pod por. č. 1 vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov;
- parcela C-KN č. 471 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1 v časti B
pod por. č. 1 vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov;
- parcela C-KN č. 472 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1 v časti B
pod por. č. 1 vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov.
II. Odpredaj predmetných pozemkov uvedených v bode I.) za cenu 20 €/m2, 3/5 väčšinou všetkých poslancov – t. j.
počtom hlasov 7, Eve Janičíkovej, trvalo bytom Dolný Hričov, Osloboditeľov 173/40, 013 41 Dolný Hričov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
III. Prípad hodný osobitného zreteľa je z toho titulu, že pozemky sú v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností, ktoré
žiadateľka v obci už vlastní. Odpredávané pozemky sa nachádzajú pri rodinnom dome žiadateľky, ktorá sa o ne
stará.
IV. Správny poplatok pri podaní Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Uznesenie č. 19/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje: Plat starostu obce Dolný Hričov v roku 2014 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1 795,- €
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2014.
Uznesenie č. 20/2014 – 19.03.2014
OZ schvaľuje: Plat hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov v roku 2014 vo výške 419,00 € v súlade s § 18c zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, s účinnosťou od 01.01.2014.
Uznesenie č. 21/2014 – 19.03.2014
OZ neschvaľuje: Investičný zámer spoločnosti EUROCOMPANY Group, s. r. o. na zhodnocovanie odpadov.
Uznesenie č. 22/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 23/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje: Zápisnicu č. 2/2014 zo dňa 19.03.2014.
Uznesenie č. 24/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje: Písomné vyhodnotenie uznesení č. 11 – 21/2014 zo dňa 19.03.2014.
Uznesenie č. 25/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje: Pridelenie 2-izbového bytu v bytovom dome 28 b.j., Školská ul., Dolný Hričov p. Petrovi Milovi
a p. Simone Sládečkovej.
Uznesenie č. 26/2014 – 07.05.2014
OZ neschvaľuje: Prevádzkovanie KDS (káblového distribučného systému) od 01.07.2014 spoločnosťou
PROGRES-TS, s.r.o., Bratislava.
Uznesenie č. 27/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje: Prevádzkovanie KDS (káblového distribučného systému) od 01.07.2014 p. Ing. Petrom Babicom,
Radlinského 101/14, Bytča.
Uznesenie č. 28/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje: Rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2014.
Uznesenie č. 29/2014 – 07.05.2014
OZ berie na vedomie: Rozpočet obce na roky 2015 – 2016.
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Uznesenie č. 30/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje: 1. Zmenu rozpočtu na r. 2014.
Uznesenie č. 31/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje: Vyplatenie dopravného zákonným zástupcom žiakov z obce Peklina a Skalky za r. 2012 vo výške
3 238,96 € a za r. 2013 vo výške 2 882,88 €, t.j. celkom 6 121,84 €.
Uznesenie č. 32/2014 – 07.05.2014
OZ neschvaľuje: Odpredaj pozemku parc. č. 668/13 o výmere 47 m2 Ing. Pavlovi Panákovi.
Uznesenie č. 33/2014 – 07.05.2014
OZ berie na vedomie: Zámer predaja pozemku parc. č. 131 o výmere 27 m2 v k. ú. Dolný Hričov p. Emílii
Dankovčíkovej v zmysle zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, odst. 8, písm. e) prevod majetku dôvodu hodného
osobitného zreteľa v celkovej sume 1,00 €.
Uznesenie č. 34/2014 – 07.05.2014
OZ schvaľuje : Uskutočniť orientačné meranie častí pozemku parc. č. 382/5 v k.ú. Dolný Hričov na Ul. športovej,
pred RD rod. p. Antónie Dobroňovej, p. Dušana Dobroňa, p. Jána Chylíka a p. Ľudmily Ďuriníkovej komisiou
v zložení: prof. Dr. Ing. Martin Decký, p. Pavol Ballay a p. Mária Rapánová, v termíne do konca 20. pracovného
týždňa r. 2014.
Uznesenie č. 35/2014 – 07.05.2014
OZ ukladá :
- preveriť vybudovanie mosta cez Ovčiarsky potok pri Dúbravách,
- preveriť žiadosť o vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov na prevádzke Motel Borina Dolný Hričov.
Z: Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce, T: ďalšie zasadnutie OZ
- zaslať list v mene obce p. Ľubošovi Dobroňovi, majiteľovi prevádzky Vrtuľa, o zatvorenie prevádzky dňa 05.07.
2014 od 20,00 hod. počas konania „Nočnej požiarnej súťaže O putovný pohár starostu obce Dolný Hričov“.
Z: Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce, T: 15.06.2014
Uznesenie č. 36/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 37/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Zápis č. 3/2014 zo dňa 07. mája 2014.
Uznesenie č. 38/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Písomné vyhotovenie Uznesení č. 22 – 35/2014 zo dňa 07. mája 2014.
Uznesenie č. 39/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Pridelenie 3-izbového bytu v bytovom dome 28 b.j. Ing. Michalovi Ballayovi a Bc. Nadežde
Matúškovej.
Uznesenie č. 40/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: 2. zmenu rozpočtu na rok 2014.
Uznesenie č. 41/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Hričov.
Uznesenie č. 42/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Dolný Hričov.
Uznesenie č. 43/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014.
Uznesenie č. 44/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolný Hričov na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo
volebnom období rokov 2014 – 2018.
Uznesenie č. 45/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje:
I. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Dolný Hričov na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 a to 9
poslancov.
II. Volebné obvody a počty poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva obce Dolný Hričov na volebné obdobie
rokov 2014 – 2018 nasledovne: voleb. obvod č. 1 D. Hričov – 7 poslancov, voleb. obvod č. 2 Peklina – 2 poslanci.
Uznesenie č. 46/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií OZ v Dolnom Hričove.
Uznesenie č. 47/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: Poskytnutie finančných prostriedkov pre ŽIVENU, spolok slovenských žien vo výške 100,- €.
Uznesenie č. 48/2014 – 02.07.2014
OZ: A/ konštatuje, že:
Ján Hrazdíra požiadal o predaj budovy a pozemkov v miestnej časti Peklina:
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- predajňa potravín súpisné číslo 59 s príslušenstvom na parcele C-KN č. 149/10, k. ú. Peklina, zapísané na liste
vlastníctva č. 1, vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1 a pozemky – parc. číslo C-KN 149/10 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 246 m2 a parc. číslo 149/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 430 m2, k. ú. Peklina,
zapísané na liste vlastníctva č. 1, vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1.
B/ schvaľuje:
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (priamy predaj) - zámer predaja,
- predajňa potravín súpisné číslo 59 s príslušenstvom na parcele C-KN č. 149/10, k. ú. Peklina, zapísané na liste
vlastníctva č. 1, vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1,
- parc. číslo C-KN 149/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, vlastník
obec Dolný Hričov v podiele 1/1,
- parc. číslo 149/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 430 m2, k. ú. Peklina, zapísané na liste vlastníctva č. 1,
vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1,
najmenej za celkovú sumu 7 600,00 EUR vychádzajúc zo znaleckého posudku Ing. Jána Eliáša zo dňa 30.06.2014
stanovujúceho výšku všeobecnej hodnoty majetku na sumu 6 600,00 EUR;
2. odpredaj za nasledovných podmienok: obec zverejní svoj zámer odpredaja majetku v súlade s § 9a ods.5 zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
C/ ukladá starostovi obce:
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce uvedeného v bode B/ tohto uznesenia. Termín:
02.07.2014.
Uznesenie č. 49/2014 – 02.07.2014
OZ schvaľuje: V rámci dotačného opatrenia reagovať na výzvy a podľa plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na roky 2014 – 2020 podať projekty:
,,Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre Ulicu osloboditeľov Dolný Hričov“
,,Centrum zhodnotenia BRO a separácie komunálnych odpadov“
,,Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“, ,,Protipovodňová ochrana
intravilánu obce Dolný Hričov: výška celkových výdavkov na projekt 674 265,38 EUR, výška celkových
oprávnených výdavkov na projekt 674 265,38 EUR, výška spolufinancovania projektu 5 % - t.j. 33 713,27 EUR.
Spôsob financovania projektu – kombinácia vlastných a cudzích (úverových) zdrojov. Kód výzvy, v rámci ktorej
bude ŽoNFP predložená: OPŽP-PO2-14-1.
Uznesenie č. 50/2014 – 02.07.2014
OZ ukladá: Uskutočniť výberové konanie na verejné obstarávanie a spracovanie Žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na projekty financované, resp. spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ pre prijímateľa obec
Dolný Hričov.
Uznesenie č. 51/2014 – 23.07.2014
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 52/2014 – 23.07.2014
OZ schvaľuje: Zápis č. 4/2014 zo dňa 02. júla 2014.
Uznesenie č. 53/2014 – 23.07.2014
OZ schvaľuje: Písomné vyhotovenie Uznesení č. 36 – 50/2014 zo dňa 02. júla 2014.
Uznesenie č. 54/2014 – 23.07.2014
OZ schvaľuje: Opravu dátumu v Uznesení č. 27/2014 na 01.08.2014.
Uznesenie č. 55/2014 – 23.07.2014
OZ berie na vedomie: Ponuku spoločnosti PROGRES-T, s.r.o. na distribuovanie a skvalitnenie káblového
distribučného systému.
Uznesenie č. 56/2014 – 23.07.2014
OZ berie na vedomie: Cenovú ponuku pri priamom predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dolný
Hričov: predajňa potravín súpisné číslo 59 s príslušenstvom na parcele C-KN č. 149/10, k. ú. Peklina, zapísané na
liste vlastníctva č. 187, vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, parc. číslo C-KN 149/10 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 246 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1a parc.
číslo 149/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 430 m2, k. ú. Peklina, zapísané na liste vlastníctva č. 1, vlastník
obec Dolný Hričov v podiele 1/1.
Priamy predaj bol vypísaný v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 48/2014 zo dňa 02.07.2014.
Podmienky odpredaja: - cena bude stanovená najmenej vo výške celkovej sumy odsúhlasenej OZ, a to 7 600,00
EUR, vychádzajúc pritom zo znaleckého posudku Ing. Jána Eliáša zo dňa 30.06.2014 stanovujúceho výšku
všeobecnej hodnoty majetku na sumu 6 600,00 EUR.
Ponuka č. 1: Ján Hrazdíra, Dolný Hričov – Peklina č. 63, 013 41 Dolný Hričov, ponúkaná celková suma: 7 610,00
EUR.
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Komisia konštatovala, že v ponuke č. 1 boli splnené podmienky stanovené v zadaní priameho predaja a komisia
odporúča OZ schváliť odpredaj záujemcovi v ponuke č. 1.
OZ schvaľuje: Odpredaj predmetného nehnuteľného majetku uvedeného v bode I. tohto uznesenia v zmysle § 9a,
ods. 1, písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí v platnom znení tak, ako je to uvedené v ponuke č. 1 - predajňa
potravín súpisné číslo 59 s príslušenstvom postavenej na parcele C-KN č. 149/10, spolu s pozemkami – 149/10,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m2 a parc. číslo 149/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 430 m2, za
sumu 7 610,00 EUR Jánovi Hrazdírovi, Dolný Hričov – Peklina č. 63, 013 41 Dolný Hričov. Všetky náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
OZ ukladá: Starostovi obce zrealizovať schválený odpredaj.
Uznesenie č. 57/2014 – 23.07.2014
OZ neschvaľuje: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2014 bez výhrad.
Uznesenie č. 58/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 59/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje: Zápisnicu č. 5/2014 zo dňa 23.07.2014.
Uznesenie č. 60/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje: Písomné vyhodnotenie uznesení č. 51 – 57/2014 zo dňa 23.07.2014.
Uznesenie č. 61/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje: Zmenu Dexia Komunál eurofondy úveru na termínovaný úver s lehotou splatnosti 10 rokov
a zabezpečenie termínovaného úveru vlastnou zmenkou.
Uznesenie č. 62/2014 z 01.10.2014
OZ schvaľuje: Predĺženie platnosti Municipálneho úveru - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere 02/27/12
a zabezpečenie úveru vlastnou zmenkou.
Uznesenie č. 63/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje: Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce D. Hričov za rok 2013.
Uznesenie č. 64/2014 – 01.10.2014
OZ berie na vedomie: Výročnú správu obce Dolný Hričov za konsolidovaný celok za rok 2013.
Uznesenie č. 65/2014 – 01.10.2014
OZ berie na vedomie:
• Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013;
• Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013;
• Dodatok správy audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou
závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Uznesenie č. 66/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje: 3. zmenu rozpočtu na rok 2014.
Uznesenie č. 67/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje: Návrh rozpočtu bez programovej štruktúry na rok 2015.
Uznesenie č. 68/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje: Návrh VZN č. 2/2014 o určení školského obvodu základnej školy na území obce Dolný Hričov.
Uznesenie č. 69/2014 – 01.10.2014 - zrušené
Uznesenie č. 70/2014 – 01.10.2014
OZ schvaľuje :
I. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to: parcela C-KN č. 131 o výmere 27 m2, druh pozemku záhrada, vedená
na LV č. 1 v časti B pod por. č. 1 vlastník obec Dolný Hričov v podiele 1/1, k. ú. Dolný Hričov.
II. Odpredaj predmetného pozemku uvedeného v bode I.) za celkovú cenu 1,- €, 3/5 väčšinou všetkých poslancov –
počtom hlasov 6, p. Emílii Dankovčíkovej, trvale bytom Osloboditeľov 120/45, 013 41 Dolný Hričov, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
III. Správny poplatok pri podaní Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Uznesenie č. 71/2014 - 01.10.2014
OZ schvaľuje: V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poskytnúť Ing. Vladimírovi Sadloňovi, starostovi obce Dolný
Hričov, náhradu platu za 25 dní nevyčerpanej dovolenky.
Uznesenie č. 72/2014 – 01.10.2014
OZ neschvaľuje: Dotáciu Združeniu priateľov Hričovského hradu.
Uznesenie č. 73/2014 – 01.10.2014
OZ neschvaľuje: Finančnú výpomoc p. Antonovi Šimákovi.
Uznesenie č. 74/2014– 01.10.2014
OZ schvaľuje: Finančný príspevok Slovenskému zväzu telesne postihnutých, ZO Bytča vo výške 50,00 €.
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*** Z DIANIA V NAŠEJ OBCI ***
(od posledného vydania novín)
Organový koncert – 27. apríl 2014

Posledná aprílová nedeľa sa niesla v duchu vážnej hudby. V Kostole svätého
Michala archanjela v Dolnom Hričove sa uskutočnil organový koncert venovaný
dielam J. S. Bacha, L. Vierna, V. F. Bystrého a iných skladateľov. Zazneli skladby
Ave Maria - v niekoľkých variantoch, „Sonáta g mol“, „Prelúdium a fúga Es dur“, a
duchovné piesne „Jesu, unser Trost und Leben“, „Kommt, Seelen, dieser Tag“
a mnohé ďalšie. V hre na organ sa predstavila Marta Gáborová, spev – Dominika
Machutová. Všetci návštevníci odchádzali s hlbokým umeleckým zážitkom.

Hričovské pastorále slávili X. výročie
16. augusta 2014 sa pod záštitou predsedu ŽSK uskutočnil už jubilejný X. ročník Hričovských pastorále. Hlavnú
časť – súťaž v strihaní oviec s medzinárodnou účasťou, slávnostne otvorili ostrihaním ovečky významní hostia –
predseda ŽSK - Ing. Juraj Blanár, primátor Žiliny – Ing. Igor Choma, jeho zástupca a zároveň poslanec ŽSK MUDr. Štefan Zelník, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline - PhDr. Soňa Řeháková a starosta obce
Dolný Hričov - Ing. Vladimír Sadloň.

Hostí vystriedali profesionálni súťažiaci nielen zo Slovenska, Česka a Poľska, ale aj
z ďalekého Nového Zélandu. Víťazom sa stal Darryl Kennan (Nový Zéland).
Záverečné poradie súťažiacich:
1. Darryl Kennan (Nový Zéland) 51 rokov (cca 1 500 000 ks ostrihaných oviec),
čas: 4 min. 58s. Zároveň získal ocenenie strihač veterán. 2. Krystyan Jarosz
(Poľsko) 29 rokov (cca 250 000 ks
ostrihaných oviec), čas: 5 min. 08 s.
3. Peter Kučera (Valaská) 42 rokov
(cca 350 000 ks), čas 5 min. 35 s.
4.Šimon Smoleňák (Humenné) 46
rokov ( cca 400 000 ks) čas: 5 min. 36 s. Súbežne s touto úspešnou
súťažou sa konala ďalšia nie menej významná súťaž furmanov
s medzinárodnou účasťou, ktorá zožala u divákov veľký úspech
napriek tomu, že sa konala ešte len druhýkrát. Výsledky súťaže: slalom
s vozom - 1. Vladimír Červenec (Paština Závada), kôň Bubo, 2. Ondrej
Srník (Hričovské Podhradie), kôň Elux, 3. Mirko Šuhaj (ČR), kôň
Judurf. Zručnosť s drevom - 1. Peter Kubica (Poľsko), kôň Gaštan, 2.
Martin Pochyba (ČR), kôň Buro, 3. Pavol Blaško (Hričovské Podhradie), kôň Pejo. Ťah dreva na čas - 1. Martin
Pochyba (ČR), kôň Buro, 2. Ondrej Srník (Hričovské Podhradie), kôň Elux, 3. Peter Kubica (Poľsko), kôň Gaštan.
Počas celého dňa bol pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR a ŽSK. Vystúpili Trombitáši bratia Štefánikovci, folklórny súbor Rovňan, ľudové
spevácke skupiny Bitarovienka a Kolárovičanka, rovňanskí heligonkári
a žienky z Veľkého Rovného. Tradične nechýbal hosť zo zahraničia, tento
rok to bola Cimbalová muzika Aleša Smutného a Karola Hegnera.
Vystúpenia zakončila svojím programom hudobná skupina Rin Tin Tin
z Podhoria. Večerný program a diskotéku odštartovala známa hudobná
speváčka Tina, ktorá zožala úspech nielen u mladej generácie, ale
i u starších. Po jej vystúpení čakalo na návštevníkov pred diskotékou DJ´S
Čukyho a Yogiho ešte jedno hudobné prekvapenie v podobe vystúpenia
hiphopovej skupiny A.M.O. No nielen hudba a súťaže spríjemňovali toto
výnimočné podujatie.
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Deti i dospelí mali možnosť vidieť ukážky výroby žinčice, ťahanie syrových nití, tradičné remeslá ľudových
umelcov, ktorých v tomto roku podporili remeselníci Valašského múzea v Rožnově pod Radhoštěm, jazdiť na
koňoch, zapojiť sa hodnotením do súťaže o najkrajšiu ovečku, najchutnejší syrový výrobok či najkrajšiu syrovú
tortu. Podujatie podporili: Ministerstvo kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline,
T+T, a.s. Žilina, MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. Žilina, COOP Jednota, FOSSIL ENERGY, FORNIX
RECYKLING, s.r.o., POLAK, s.r.o., AUTODOPRAVA Miloš Hlucháň, IPECON, s.r.o., AGROFIN PD Dolný
Hričov, KOLIBA Paština Závada, TOI TOI & DIXI, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na
vidieku Žilina, GRYF reklamné štúdio, Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov, PS Veliká Dolný Hričov, Immorent
Gamma, Ing. Marián Chamaj s rodinou, Ing. Pavol Panák s rodinou, Ing. Vladimír Sadloň s rodinou, Marta
Rašovcová, Eleonóra Křížová Ďurajková - EKOFIN, Kvetinárstvo Hanka Hôrečná, JUDr. Anton Školek, Elektro
UNI Bytča – Ing. Ľubomír Raší, Martel Slovakia, s.r.o., REVIT - Ing. František Vančo, EDIS - Vladimír Hudec,
KEIS MÉDIA, Techteam, Q-99 SOUND & LIGHT, AGROMIX – Ing. Vladimír Stopka, Viera Rabarová,
Reštaurácia Gól Bytča, Ján Hrazdíra, Ing. Dušan Belanec, INTERTANK – Ing. Ján Gaňa, mediálni partneri:
Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, Rádio Sever, Janko Hraško.sk.
Všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, sponzorom i tým, ktorí sa akoukoľvek formou zapojili do
prípravy či realizácie, patrí veľké poďakovanie, pretože bez ich pomoci by nebolo možné usporiadať toto
jedinečné podujatie. ĎAKUJEME !

Svätohubertské slávnosti – 13. september 2014

Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ Dolný Hričov usporiadala nielen pre poľovníkov, ale i širokú verejnosť už
V.ročník podujatia Svätohubertské slávnosti. Tradične začali svätou omšou, ktorú vysluhoval kancelár Žilinskej
diecéznej kúrie Dr. Štefan Žídek za asistencie správcu farnosti Mgr. Miloša Gabalu. Nasledovali ukážky práce
sokoliarov, poľovnícke signály, vábenie zveri a dražba jeleňa. Hlavný program ukončilo predvedenie poľovných
psov – minuloročných farbiarov vystriedali weimarské stavače. Počas podujatia si návštevníci mohli vyskúšať hod
flintou, streľbu z luku, kuše či vzduchovky, pozrieť poľovnícke trofeje a filmy.

Mobilný odber krvi – 26. september 2014
Národná transfúzna služba SR v spolupráci s obecným úradom pripravili pilotný projekt,
v rámci ktorého mohli občania darovať krv bez vycestovania zo svojej obci. Tím
zdravotníkov vytvoril priamo v kultúrnom dome podmienky na mobilný odber krvi.
Zúčastnilo sa ho deväť darcov. Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou
súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych
potrebovať krv... Veríme, že projekt nájde odozvu u mnohých z vás a využijete ďalšie
pripravované odbery, o ktorých budete včas informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu
a úradnej tabule.
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Posedenie s najstaršími občanmi – 23. október 2014

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa každoročne koná slávnostné posedenie určené všetkým
tým, ktorí už dovŕšili, resp. v danom roku dovŕšia 70 rokov. Tento rok to bolo celkom 120 občanov. Po úvodnom
slove starostu obce vystúpili deti z materskej školy s ľudovým pásmom piesní a tancov, ktoré vystriedali školáci.
Za snahu ich starkí odmenili veľkým potleskom. Po slávnostnom obede si zaspievali s doprovodom harmoniky
svoje obľúbené pesničky. Milým prekvapením bol recitál p. Aničky Šutákovej, ktorá sa tento rok úspešne
umiestnila na druhom mieste v krajskom kole súťaže Vansovej Lomnička.

*** ZAUJALO NÁS ***
*** Položenie základného kameňa výstavby vysokorýchlostnej železnice – 2. jún 2014 ***
V Bytči na železničnej stanici sa stretli predstavitelia ministerstva
dopravy s predstaviteľmi miest a obcí, ktorých sa dotýka výstavba
vysokorýchlostnej železnice. Slávnostne poklepali základný kameň,
čím oficiálne otvorili stavbu „Modernizácia trate Púchov – Žilina pre
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. II. etapa (úsek Považská Teplá –
Žilina). Okrem komplexnej modernizácie železničnej trate, trakčného
vedenia, zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia budú do
februára 2017 zmodernizované aj nástupištia s bezbariérovým
prístupom pre cestujúcich a mimoúrovňové kríženia železničnej trate
pre cestnú dopravu. Ako uviedol minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja stavba sa zrealizuje bez úplného vylúčenia
prevádzky. Generálny riaditeľ ŽSR, Štefan Hlinka, doplnil, že stavba
je rozdelená do šiestich ucelených častí. Celkovo sa zmodernizuje 22-kilometrový úsek, v rámci ktorého bude
postavených šesť nových železničných a päť cestných mostov, deväť jestvujúcich mostov sa zrekonštruuje.
Pribudne päť nových podchodov a protihlukové steny v celkovej dĺžke viac ako 12 kilometrov. Za 36 mesiacov by
mala byť hotová moderná trať, po ktorej budú vlaky premávať rýchlosťou 160 km/h. (zdroj: http://www.teraz.sk)

*** Výstavba diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka ***
Štvrtok, 20. februára 2014, bola slávnostným aktom poklopania
základného kameňa oficiálne odštartovaná výstavba úseku diaľnice
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. V rámci výstavby bude
okrem iného vybudovaný tunel Ovčiarsko, ktorého razenie v dĺžke
takmer 2,5 kilometra otvorili v našej obci požehnaním sošky svätej
Barbory 12. septembra 2014. Tunel je súčasťou vyše 11kilometrového nového úseku, ktorý by mali dokončiť v roku 2018.
Úsek stavia združenie Ovčiarsko zložené zo spoločností Doprastav,
Váhostav, Strabag a Metrostav. Podľa generálneho riaditeľa
Národnej diaľničnej spoločnosti, Milana Gajdoša,
a predsedu predstavenstva spoločnosti Doprastav, Juraja Androviča,
dvojrúrový tunel Ovčiarsko budú raziť novou rakúskou metódou, a to
z východného i západného portálu. Súčasne s tunelom Ovčiarsko budú
raziť aj druhý kratší tunel Žilina s dĺžkou asi 700 metrov. Cena celej
stavby bude 427 miliónov eur bez DPH, v ktorej je zarátaná aj rezerva na
razenie. Budovanie diaľnice prinieslo do obce aj negatívne faktory ako
sú výrazná prašnosť a hlučnosť, ktoré prekážajú mnohým občanom. Žiaľ, nie je to možné zamedziť, no jedná sa
o dočasný stav, preto vás prosíme o strpenie a pochopenie. (zdroj: http://www.teraz.sk)
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Čas, ktorý deti strávia v škole, tvorí podstatnú časť
z ich života a má vplyv aj na život rodiny. Snahou
zamestnancov školy je, aby tento čas bol využitý
naplno – či už v rámci vyučovania, ale aj mimo neho.
Aj v tomto školskom roku, podobne ako
v predchádzajúcich, chceme sa učiť aktívne, vlastnou
činnosťou, čo je na jednej strane motivujúce, ale na
strane druhej kladie zvýšené nároky na prípravu
učiteľov a činnosť žiakov na vyučovacej hodine.
Veríme, že sa nám bude spoločne dariť rozvíjať
schopnosti a zručnosti a nadobudnuté vedomosti
budú stále a užitočné pri príprave na budúce
povolania našich detí.
V školskom roku 2014/2015 sa otvorila školská
brána 96 žiakom 1. stupňa. 1.A s počtom žiakov 13
vedie p. uč. Miroslava Závodská, 1.B navštevuje 12
žiakov a p. uč. Lena Kurajská, v 2. ročníku majú p.
uč. Janku Bezákovú a 25 žiakov, 3. trieda hostí 24
žiakov a p. uč. Andreu Škutovú a v 4. ročníku vedie
p. uč. Renáta Barčíková 22 žiakov. Pre žiakov je
i v tomto školskom roku otvorený Školský klub detí.
V I. oddelení je u p. vychovávateľky Moniky
Vološčukovej zapísaných 28 detí (žiaci 1. a 2. tr.)
a v II. oddelení u p. vychovávateľky Terezky
Hruškovej 30 detí (žiaci 2., 3. a 4. triedy).
Deti môžu navštevovať záujmové útvary Športovo
a tvorivo, Počítačový krúžok, Objavovanie, Hravá
angličtina, Rozprávkové tvorenie, Tanečný krúžok,
ARTeliér. V ŠKD sú záujmové činnosti Tanečný
krúžok pre dievčatá, Infovekáčik I a Infovekáčik II.
Z aktivít, ktoré nás čakajú v tomto školskom roku,
spomenieme najskôr tie, ktoré majú v našej škole už
dlhoročnú tradíciu a medzi deťmi sa tešia veľkej
obľube: burza hračiek k Svetovému dňu zvierat, Miss
bábika, Čitateľský maratón, Písmenkovo-marcový
kvíz, Vyčistime si les, Karneval, Deň detí.... Čakajú
nás kultúrne podujatia v podobe návštevy divadla,
kina, výchovných koncertov, recitátorských súťaží
Šaliansky
Maťko,
Hviezdoslavov
Kubín,
Shakespeare's Day. Pri príležitosti Vianočnej
besiedky, Dňa matiek a Akadémie sa bude tancovať,
spievať, hrať... Op omenúť nemožno ani Marcoviny
a aktivitu Starší učia mladších. Určite sa všetci žiaci

už teraz tešia na športové podujatia, turnaje, plavecký
výcvik, školské výlety a cvičenia v prírode
s environmentálnou
tematikou,
zamerané
na
dopravnú výchovu a ochranu života a zdravia.
Blíži sa obdobie olympiád a postupových súťaží.
Pravidelne organizujeme školské kolá olympiády zo
slovenského, anglického a nemeckého jazyka,
dejepisnú či biblickú olympiádu. Tešíme sa aj na
súťaže v umeleckom prednese, v ktorých nás
naposledy úspešne reprezentovala Kvetoslava
Družkovská – v súťaži Hviezdoslavov Kubín získala
v obvodnom kole čestné uznanie a v súťaži Šaliansky
Maťko sa umiestnila na II. mieste. Patrícia Milcová
svojou literárnou prácou s tematikou drog zaujala
porotu v súťaži Dni nádeje a získala čestné uznanie.
Teší nás aj Cena Domu Matice slovenskej, ktorú
získal náš školský časopis Pramienok.
Žiaci našej školy sa zapájajú aj do prírodovedných
súťaží, ako je Matematická olympiáda, Geografická
olympiáda, Pytagoriáda, korešpondenčných súťaží
Maksík a Maks, Matematický klokan, Všetkovedko,
Expert geniality show, Génius Bytčianskej kotliny.
Školským šampiónom v súťaži Matematický klokan
sa stala Nina Chládeková z 2. triedy, ktorá získala
plný počet bodov, za ňou boli ďalší úspešní riešitelia
Matej Cigánik tiež z 2. triedy, Nina Sedliačková z 3.
triedy, Štefan Brežný zo 7. triedy, Kvetoslava
Družkovská z 8. triedy.
Najúspešnejší v súťaži Všetkovedko boli Nina
Sedliačková z 3. triedy, umiestnila sa na 14. mieste a
Silvia Randíková zo 6. triedy na 29. mieste na
Slovensku. Jarmila Višňovská z 8. triedy sa stala
expertom z Tajomstiev prírody, Matej Marek z 9.
triedy sa stal expertom v teste Spoločnosť kedysi
a dnes, Pavol Mihálek tiež z 9. triedy sa stal
expertom z Tajomstiev prírody a bývalí deviataci
Braňo Mičech a Mikuláš Decký sú experti v téme
Mozgolamy. V týchto súťažiach budeme pokračovať
aj v tomto školskom roku. Mnohé súťaže sú platené,
Rada rodičov prispieva žiakom na štartovné, za čo jej
patrí vďaka.
Multikultúrny november pozostával tento školský rok
z naplánovaných aktivít, ktorých cieľom bolo žiakom
2. stupňa lepšie priblížiť anglicky hovoriace krajiny,
ich tradície a kultúru. Uskutočnil sa futbalový zápas
Chelsea Londýn a Arsenal Londýn, kvíz o anglicky
hovoriacich krajinách riešili trojčlenné tímy z každej
triedy, čaj o piatej bol spojený s premietaním
anglického filmu o kráľovskej rodine (William
a Kate). Projekt bol ukončený tvorbou anglického
časopisu s príspevkami žiakov.
Celoškolský projekt Marcoviny sa v marci - mesiaci
knihy konal už po deviatykrát. Tento rok sme čítali,
rozprávali, maľovali naše mamy, maminy, babiny...
V prvom týždni projektu sme sa zamerali na
upevnenie rodinných vzťahov a zvýšenie záujmu
o čítanie aktivitou s názvom Čítanie s mamou. Žiaci
v domácom prostredí čítali s mamou knihu podľa
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vlastného výberu. Z čítania vyhotovili fotografiu
s popisom. Vytvorené práce žiaci vystavovali
v triedach, na hodinách literatúry a na triednických
hodinách diskutovali o prečítaných knihách, ako aj
o tomto netradičnom spôsobe čítania. Na hodinách
výtvarnej výchovy žiaci maľovali portréty svojich
mám. Žiaci 6. ročníka na hodinách slovenského
jazyka a literatúry vytvárali skupinové projekty na
tému Naše mamy, naše staré mamy, spojené
s prieskumom. Do finále čitateľského maratónu, v
ktorom sme sa po rokoch vrátili k Babičke Boženy
Němcovej, sa prebojovali Erik Sládek a Katarína
Vavrová (víťazka), s časom čítania 2 hodiny, 8
minút.
V októbri sa konal futbalový turnaj Coca – cola cup
2014/2015, ktorý sa organizuje na území Slovenskej
republiky v spolupráci so Slovenským futbalovým
zväzom. Turnaj bol určený pre žiakov druhého
stupňa. Z našej školy sa zúčastnilo 15 žiakov zo 7.,
8., 9. ročníka. Turnaj sa konal na ihrisku v Dolnom
Hričove a za súpera sme mali ZŠ E. Lániho Bytča. V
prvej kvalifikácii sme skončili na 2. mieste. V tomto
školskom roku nás však čaká ešte veľa športových
súťaží a akcií. Dôležité je, že deti majú záujem a chuť
cvičiť.
V minulom školskom roku sme s krúžkom Bádaj
a tvor spoznali mnoho prírodných krás nášho okolia.
Okrem najbližšieho okolia – Náučný chodník

Hričovský hrad, Hričovské rífy, Hričovská skalná
ihla, Hlbocké vodopády - sme boli aj v Súľovských
skalách, na Starhrade, na hrade Strečno. Chcela by
som povzbudiť aj rodičov, aby zobrali svoje ratolesti
na výlety do prírody a spoznávali krásy nášho
Slovenska. Odmenou za námahu sú šťastné deti.
Myslíme i na správnu životosprávu detí. Okrem toho,
že stále pokračujeme v predaji mliečok Brejky
a cereálií z mliečneho automatu v spolupráci so
spoločnosťou Rajo a.s., škola sa zapojila i do
projektu „Ovocie do škôl“. Každý mesiac tak žiak
školy dostáva zadarmo na desiatu jabĺčko a jablkovú
šťavu. V mesiaci september sme jablká rozdávali
celý týždeň.
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V školskom roku sa dvere školy dvakrát otvoria
všetkým ľuďom. Počas Dní otvorených dverí ste
všetci srdečne vítaní.
- Mgr. Andrea Škutová, Mgr. Jana Kršková,
Daniela Holičová -

MATERSKÁ ŠKOLA HODNOTÍ ...
V úvode by sme chceli zhodnotiť uplynulý školský
rok, ktorý sa niesol v znamení detského smiechu,
hier, objavovania, poznávania, športových aktivít, ale
aj zdolávania prekážok a plnenia si úloh a povinností.
Ale poďme pekne poporiadku!
Naša MŠ je zapojená do projektu „Škola podporujúca
zdravie“, ktorého koncepcia smeruje k podpore
zdravia detí a zdravého životného štýlu, či už dobre
známymi „ovocnými stredami“, ale aj zameraním
samotných edukačných aktivít. V minulom školskom
roku sme sa zúčastnili súťaže „Farebný svet“,
v ktorej sme odprezentovali niektoré výtvarné dielka
našich detí. Realizovalo sa mnoho mimoškolských
aktivít aj za účasti rodičov – Gaštanko a tekvičky,
Lampiónový sprievod, Mikulášska besiedka,
Karneval, Deň matiek, Deň rodiny spojený so
športovým popoludním a opekačkou. Je naším
cieľom, aby sa deti v MŠ cítili príjemne, aby sem
chodili s radosťou. Veľmi dôležité je pre nás
poskytnúť deťom bezpečné miesto na hru a aktivity
na školskom dvore. Preto sme v jednu sobotu
zorganizovali brigádu – natieranie preliezok,
hojdačky, lavičiek, dreveného prístrešku, výmena
piesku a oprava pieskoviska, úprava zelene a ostatné
drobné práce. Toto sa uskutočnilo za podpory
rodičov a ich ochoty pomôcť. Ocenili to najmä deti,
ktoré sa z vynoveného školského dvora veľmi tešili.
Chceme rodičom, ktorí si v sobotu našli čas a prišli
medzi nás, ešte raz vysloviť naše „ďakujeme“.
V apríli 2014 bola v našej MŠ vykonaná komplexná
školská inšpekcia, ktorá bola zameraná na stav
a úroveň
pedagogického
riadenia,
procesu
a podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ. Celkové
výsledky v hodnotených oblastiach boli na dobrej
úrovni – prevaha pozitív, nadpriemerná úroveň. Na
konci šk. roka čakala našich predškolákov rozlúčka
so škôlkou – Maturita, kde za účasti pána starostu, p.
učiteliek 1. stupňa ZŠ a všetkých rodičov preukázali
svoje vedomosti, zručnosti a v septembri smelo
prekročili brány základnej školy. Na letné prázdniny
už len spomíname a pred nami je nový školský rok
2014/2015. V tomto školskom roku sme do našej MŠ
Slniečko prijali 15 nových detí. Z celkového počtu 46
detí je 12 predškolákov. Nové deti sme privítali
s otvorenou náručou, v snahe uľahčiť im odlúčenie
od mamy a adaptáciu na nové prostredie. Aj tento rok
bude v MŠ Slniečko fungovať krúžková činnosť.
Tanečný krúžok bude pod vedením p. učiteľky Evy
Janičíkovej, Tvorivé dielničky bude viesť Jana
Hrtánková a krúžok Jazýček šikovníček bude pod
taktovkou Martiny Regiecovej. V záujmovej činnosti
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chceme v deťoch podporiť pohybové a tanečné
schopnosti, viesť deti k estetickému cíteniu
a manuálnym zručnostiam a u predškolákov sa
zamerať na predčitateľskú gramotnosť.
September bol mesiac zoznamovania sa,
oboznamovania sa s pravidlami materskej
školy a triedy, hľadania si nových kamarátov.
V októbri čaká deti z II. triedy kultúrne
vystúpenie, ktoré venujeme ako prejav úcty
našim starším spoluobčanom. V novembri sa
na obecnom úrade bude konať uvítanie detí do
života, ktoré starší škôlkari spestria
pesničkami, básničkami alebo tančekom. Už
tradičným
Lampiónovým
sprievodom
vyprevadíme z dediny Jeseň, aby na trón
mohla zasadnúť pani Zima a my sa budeme
tešiť na prvú poriadnu snehovú nádielku, na najkrajšie a deťmi najočakávanejšie sviatky - Vianoce a na všetky
zimné radovánky. Nezabúdajme, že v strede tohto všetkého je dieťa. Dieťa, ktoré treba vychovávať, posilňovať
v ňom úctu k rodičom, naučiť ho rešpektovať všeľudské etické hodnoty, pripravovať ho na život v slobodnej
spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti a priateľstva. Dieťa, ktoré treba vzdelávať,
naučiť ho rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť ho na celoživotné vzdelávanie, naučiť ho chrániť si svoje
zdravie a chrániť životné prostredie. Dávajme preto deťom pozitívne signály, prejavujme záujem, uznanie
a pochopenie, vštepujme im vlastnosti a hodnoty, ktoré rozvíjajú zdravie, radosť a jedinečnosť!
- Bc. Martina Regiecová -

ZAČIATOK VÝSTAVBY PRIEMYSELNÉHO PARKU
V uplynulých mesiacoch sa výrazne
zmenil ráz našej obce medzi cestou I/18
a železničnou
traťou.
V rámci
plánovaného
priemyselného
parku
„IMMOPARK Žilina“ (predtým CTPark
Dolný Hričov) sa začalo s čiastočnou
výstavbou „Zóny 1“, v rámci ktorej boli
navrhované samostatné uzavreté areály
priemyselnej výroby s celkovou výmerou
123 126,18 m2 s objektmi Z1 – Z4.
V súčasnosti sa dokončuje prvý objekt Z3.
Pôvodne bol objekt Z3 určený na výrobu
samostatných kovových dielcov a mal byť
využívaný
v dvoch
prevádzkach
stredisko výroby samostatných dielcov,
hlavne rotačného charakteru - náboje, krúžky, kotúče a pod. a oprava spojok pre zabezpečenie opravy a
reparovania použitých starých osobných a nákladných spojok. Pôvodný zámer však nahradil novonavrhnutý, a to
spustenie prevádzky, ktorá bude zabezpečovať príjem, triedenie a následnú expedíciu balíkov a zásielok kuriérskej
služby spolu s administratívou. Umiestnená bude v jednotraktovej hale s možnosťou obojstranného príjmu a
expedície. Vzhľadom k vykonávaným prácam a technologicko - profesnej skladbe sa neuvažuje s delením
technologických prevádzok. Nakoľko prioritou prevádzky je rýchla redistribúcia prijatých zásielok koncovým
zákazníkom, nebude potrebné žiadne zriadenie
skladov. Prázdne kontajnery pre prepravu budú
skladované na spevnených plochách v rámci
areálu. Administratívna časť bude umiestnená
v dvojpodlažnom objekte. Zvláštne požiadavky
na skladovanie materiálu a na manipuláciu s
materiálom v administratívnych priestoroch nie
sú. Vonkajšiu dopravu materiálu budú
zabezpečovať vozidlá prevádzkovateľa – DPD.
Čo sa týka obsadenosti pracovných miest dôjde
k presunutiu
pracovníkov
z
pôvodnej
prevádzky DPD a doplnenie brigádnikmi.
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OKIENKO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA
BÝVALÍ URBÁRNICI OBCE DOLNÝ HRIČOV

Každý vlastník lesa alebo obhospodarovateľ lesa musí dodržiavať výšku objemu ťažby dreva predpísanú lesným
hospodárskym plánom na dobu jeho platnosti, v našom prípade 2007 -2016, teda 10 rokov. Predpísaný objem
ťažby dreva na toto obdobie pre naše pozemkové spoločenstvo je vo výške 8 774 m3, v rokoch 2007 – 2013, teda
7 rokov, bola zaevidovaná ťažba dreva v objeme 6 328 m3, z toho náhodná 3 205 m3 teda 50.64 % . Na obdobie
2014 – 2016 v počte 3 roky zostáva predpísaný objem ťažby dreva vo výške 2 446 m3, čo vychádza na 1 rok
predpis teda etát 815 m3.
Vykonaná a zaevidovaná výchovná ťažba a obnovná(rubná) : 2007 – 2013
Predpis - m3/ ha
Zaevidované m3/ha
%
92/16.97
52/10.26
56/60
Výchovná ťažba nad 50 rokov
544/31.55
366/17.17
67/54
Výchovná ťažba do 50 rokov
8138/20.09
5657/12.65
69/63
Obnovná rubná ťažba
8774/ –
6075/ 69,24
Spolu
Rozdiel 253 m3 ako rozptýlená náhodná ťažba dreva vo výchovných porastoch.
I v roku 2014 pokračujeme vo výchovnej ťažbe (prebierka), hlavne do 50 rokov, vo výmere 4.30 ha v lokalite
Bukovina a Dúbravy.
Pestovná činnosť za 7 rokov:
Zalesňovanie: umelým spôsobom – 5,00 ha, prirodzené zmladenie - 4,86 ha, t. j. 48,65 % prirodzené zmladenie,
spolu 9,86 ha. V tomto roku sme vykonali prvé zalesňovanie na ploche 0,33 ha, opakované v ploche 0,16 ha, spolu
0,49 ha.
Výchova mladín – prerezávka: 29,05 ha, 21,84 ha - 75,18 %. Tohto roku plánujeme vykonať 4,18 ha.
Spolu za 7 rokov: výžin 41 ha, ochrana náterom proti obhryzu zverou 70 ha, výsek krov a nežiaducich drevín 10
ha. Uvedené práce sú kontrolované príslušnou organizáciou štátnej správy a v rámci spoločenstva dozornou radou
pri vonkajších ohliadkach.
Ako som už v predchádzajúcom vydaní obecných novín spomínal, od 1. mája 2013 platí o pozemkových
spoločenstvách nový platný zákon č. 97/2013 Z. z., ktorý prikazoval prispôsobiť v rámci zmluvy spoločenstva nové
právne pomery z tohto zákona a podať návrh na zápis do 28. februára 2014 príslušnej štátnej správe lesného
hospodárstva, v našom prípade Obvodný lesný úrad Žilina. Naše spoločenstvo na riadnom valnom zhromaždení
ako najvyššom orgáne spoločenstva dňa 22. februára 2014 schválilo predpísanou nadpolovičnou väčšinou hlasov
počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, nové znenie zmluvy o spoločenstve. Následne príslušní
štatutári predložili schválený návrh zmluvy na zápis so zoznamom členov v termíne s vykonaním zápisu na
obnovenej registrácie do 28. februára 2014, čím sme vyhoveli bez problémov predpisu platného zákona, a
tým sme zas potvrdili právny stav nášho spoločenstva. V súvislosti s konaním tohto zhromaždenia, kde sme
schvaľovali uvedenú zmluvu, a bola potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov, a to 1 962, aby sme boli
uznášaniaschopní, chcem podotknúť, že sa ho zúčastnili členovia, ktorí pricestovali zďaleka, no, žiaľ, niektorí
členovia z našej obce si prišli len po dividendy a posedieť pri občerstvení po zhromaždení. Ich podpis by ste márne
hľadali v prezenčnej listine - jednoducho samotné zhromaždenie ignorovali. Čo tam po tom, že iní sa unúvali
zúčastniť sa aj zďaleka, že niekto to musel v danom termíne pripraviť na úkor svojho času, že sme museli vyhovieť
predpisu zo zákona či už v termíne, ale aj v počte hlasov. Pýtam sa, aká je ich zodpovednosť voči svojmu
pozemkovému spoločenstvu, aká je ich zodpovednosť voči ostatným členom pozemkového spoločenstva,
ba dokonca i im samým?
Predpísanou súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj zoznam členov spoločenstva s menom a priezviskom,
dátumom narodenia, trvalým pobytom, pomer účasti (počet hlasov) člena na výkone práv a povinností a dátum
a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve. To znamená, že členom spoločenstva je na základe právneho
dokladu zapísaného v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 829 a 881. Naše spoločenstvo používa program,
ktorý vedie zoznam členov spoločenstva na liste vlastníctva podľa znenia platného zákona pre svoju potrebu a
s následnosťou možného predloženia príslušnému úradu. No stalo sa i to, že si jedna rodina v predchádzajúcom
období a následne i v minulom roku po úmrtí člena svojej rodiny neustále nárokovala na členstvo bez predloženia
či dokonca existencie príslušného právneho dokladu. Keďže to nemohlo byť predtým, a ani teraz vykonané v znení
právnych predpisov, nasledovali hnevy a vulgárne písomné anonymy a slovné urážky na členov bývalého
i terajšieho výboru.
Blížia sa komunálne voľby, a preto chcem zdôrazniť, že vedenie nášho pozemkového spoločenstva úzko
a úspešne spolupracovalo a spolupracuje s vedením našej obce a ostatnými zložkami v obci. Pevne veríme, že
tomu tak bude aj po nasledujúcich komunálnych voľbách.
- Juraj Dobroň,
predseda pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov -
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ADVENT - VIANOCE

Advent a Vianoce - dvojica slov, ktorá
neodmysliteľne patrí k sebe. Čas očakávania
a čas radostného príchodu. Vianoce sú asi viac
očakávané ako advent, ale bez adventu sa z
Vianoc vytráca to podstatné duchovné.
Slovo advent pochádza z latinského adventus,
čo znamená príchod. K tomuto slovu je vhodné
doplniť ešte niečo, čo je s príchodom
neodmysliteľne spojené, a to príprava. Veď keď
sa má udiať niečo dôležité, je potrebné sa na to
primerane aj pripraviť. Práve advent nás má
správne pripraviť na Vianoce. Skúsme sa
zamyslieť nad významom tohto obdobia, keď
budeme zapaľovať prvú sviečku na našom
adventnom venci a tým načínať toto práve
nadchádzajúce
predvianočné
obdobie.
Rozmýšľajme o tom, na čo a na KOHO to
vlastne čakáme, či je to len tak – na vonkajšiu
parádu - alebo vo svojom srdci pripravujeme
skutočný príbytok pre nášho Spasiteľa Ježiša
Krista, ktorý prichádza na tento svet práve na
Vianoce.
Hlavný dôvod, prečo vianočné sviatky
v poslednom období len prežívame, je ten, že
sme zanedbali duchovnú prípravu. Celá naša
príprava sa zameriava iba na to materiálne.
Niekde sa vytratil zmysel adventu, a to znamená,
že nám chýba niečo dôležité, čo nám má pomôcť
pochopiť a duchovne prežiť Vianoce. Čas
adventu sa stal vlastne istým spôsobom zbytočný
a to sa potom prejaví aj na Vianociach. Stáva sa
z nich len akási spoločenská udalosť, a pritom
kedysi bývali Vianoce pre kresťanov skutočne
výnimočným obdobím, ktoré upevňovalo ich
vieru a posilňovalo ich. Žiaľ, skúsenosť
posledných rokov nám hovorí, že Vianoce sa
stávajú len obchodnou udalosťou, a duchovné
posolstvo sa stráca pod nánosom konzumizmu.
Vidíme stále väčšiu snahu sláviť tento sviatok
nezávisle od kresťanstva a jeho kresťanský
pôvod úplne oddeliť od samotných Vianoc. Na
jednej strane síce ešte stále existujú niektoré
tradície a symboly, ale ich skutočný obsah je
častokrát nepochopený. Už týždne, ba mesiace,
nás reklamy upozorňujú na ich príchod. Výklady

obchodných domov sú vyzdobené rôznymi
výjavmi - sob, Santa Klaus, atď.. Pritom sa
zabúda na ozajstné symboly, akým bezpochyby
sú napr. jasličky.
Málokto nám dnes povie, čo je podstatou
Vianoc. Zabúda sa na to, že Vianoce sú sviatky
narodenia Ježiša Krista a sú akoby vyvrcholením
tajomstva vtelenia, keď sa Boží Syn stal
človekom, aby sa ľudia mohli stať Božími
deťmi.
Aké budú naše Vianoce tohto roku či vo
vzdialenejšej budúcnosti? Vianociam, ktoré
prichádzajú, i tým v budúcnosti musíme vrátiť
pôvodný obsah a náplň. To znamená, že urobíme
opäť stredobodom našich kresťanských sviatkov
Ježiša Krista a jeho tajomstvo. Sme v situácii,
kedy treba Vianoce nanovo pokresťančiť. Vrátiť
im pôvodný zmysel.
Vianoce sú pre nás svedectvom úžasnej sily
života. Ježiš sa narodil v podmienkach, ktoré
neboli ani ľahké, ani priaznivé. Ale predsa
napriek prekážkam prichádza Božie dieťa na
tento svet a napĺňa ho láskou. Preto sú Vianoce
pre nás svedectvom a pozvaním k tomu, aby sme
aj my napĺňali svet, v ktorom žijeme, nezištnou
láskou k Bohu a k ľuďom.
Vianoce obsahujú v sebe aj radosť. Veď anjeli
sa pastierom prihovorili slovami: „Nebojte sa!
Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Radosť
patrí k Vianociam. Ale existuje aj iná radosť,
ktorá sa týka nášho narodenia pre nebo: „V nebi
bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom,
ktorý robí pokánie...“. Lebo Ježiš prišiel na tento
svet, a preto sa narodil, aby „nezahynul nik, kto
v neho uverí, ale aby mal život večný“. Nebeská
radosť anjelov sa môže stať aj našou radosťou,
ak uveríme a budeme sa usilovať žiť tak, aby
sme túto radosť mohli dosiahnuť.
Všetkým čitateľom želám, aby dokázali otvoriť
svoje srdce pre veľkú lásku, ktorú nám poslal
Boh Otec v malom Ježiškovi. Nech vás dieťa
Ježiš obdarí láskou a nech radosťou naplní naše
duše!
Požehnané Vianoce a hojnosť milostí
v novom v roku praje Miloš Gabala,
farský administrátor

20

Dolnohričovské ZVESTI
HASIČSKÁ SEZÓNA 2014

Tak ako každý rok ani v letnej sezóne 2014
dobrovoľní hasiči a hasičky z našej obce nezaháľali
a reprezentovali svoju obec na mnohých súťažiach.
Svoju sezónu DHZ Dolný Hričov oficiálne
odštartovali dňa 3.5. 2014 na hasičskej súťaži, ktorá
sa konala v Žiline, priamo na Námestí A. Hlinku. Aj
keď sa tam ani jednému družstvu nezadarilo tak, aby
sa umiestnili na pohárových priečkach, odniesli si
aspoň zopár skúseností do budúcnosti. Prvé pohárové
umiestnenie sa našim tímom podarilo získať 7.6.
2014 na nočnej súťaži v Brodne, kde sa ženy
umiestnili na 1. mieste, Dorky na 3. mieste a muži na
2. mieste. Chuť víťazstva sa tímom natoľko zapáčila,
že dňa 15.6.2014 v Rosine, kde sa konalo obvodové
kolo, ukázali, že na sebe naozaj pracujú a snažia sa
o tie najlepšie výsledky. Veď práve z tejto súťaže si
ženy odniesli krásne 1. miesto, Dorky taktiež neostali
v hanbe a do zbierky pridali 1.miesto, dorastenci túto
zbierku doplnili ďalším 1. miestom a muži sa
umiestnili na 2. mieste.Táto sezóna nebola len
o víťazstvách, ale častokrát aj o sklamaní, slzách a
tvrdej drine, ktorá sa však odzrkadlila najmä na
úspechoch ženských tímov, ktoré si pod svoje krídla
zobral Martin Ballay a už druhú sezónu pôsobí medzi
nimi ako tréner, poradca, ale aj veľmi dobrý priateľ.
Dievčatám do ich zbierky pribudlo niekoľko desiatok
pohárov, z čoho majú pochopiteľne veľkú radosť.
Medzi najväčšie úspechy, ktoré by sme chceli
vyzdvihnúť u žien, je 1. miesto na dennej súťaži
v Nosiciach, kde zabehli krásny útok s výsledným
časom na pravom prúde: 17,98 a na ľavom: 18,02.
Z tejto súťaže si ženy neodniesli len pohár za prvé
miesto, ale domov priniesli aj putovný pohár a pravá
prúdarka získala ocenenie za najrýchlejší prúd.
Veľmi pekný útok mali ženy rozbehnutý aj na súťaži
v Stupnom, kde pravá prúdarka zostrekla terč za
17,94, kedy prekonala svoj osobný rekord. Avšak na
ľavom prúde nastali menšie komplikácie, takže tento
útok nestačil na pohárové umiestnenie. Ľavá
prúdarka si svoje ocenenie za najrýchlejší prúd
vybojovala v Lietave, kde terč zostrekla za krásny čas
19,58. U Doriek za najväčší úspech pokladáme
víťazstvo na dennej súťaži v Rakovej, na ktorej
dosiahli čas na pravom prúde: 18,159 a na ľavom
prúde: 18,174. Aj keď na tejto súťaži mali Dorky
prúdarky požičané od žien, je to veľmi pekný úspech
celého tímu. I z tejto súťaže si pravá prúdarka
odniesla ocenenie za najrýchlejší prúd. Mužská časť
taktiež nezaháľala a medzi ich najväčšie úspechy
patrí 1. miesto na klasické hadice na nočnej súťaži
v Radôstke s výsledným časom 17,35, ale aj 3.
miesto v Čiernom s výsledným časom 15,100.
Dorastenci tiež ukázali, čo je v ich silách a za najlepší
úspech tejto sezóny považujú útok z hasičskej súťaže
v Stupnom s výsledným časom 16,06. Za úspech
považujeme aj to, že jedna z našich členiek - Adriána
Ballayová, sa vypracovala do širšieho výberu žien
slovenskej reprezentácie v hasičskom športe. Táto

Ženy:
Strojníčka - Nikola Krajčiová
Sacie spoje - Simona Chamajová
Sací kôš - Veronika Ďuriková
B-čko – Nikola Dobroňová
Rozdeľovač - Dominika Hudecová
Pravý prúd - Adriána Ballayová
Ľavý prúd - Janka Chamajová

Dorky:
Strojníčka - Michaela Baránková
Sacie spoje - Monika Decká
Sací kôš - Andrea Krajčiová
B-čko - Romana Možješová
Rozdeľovač - Erika Decká
Pravý prúd - Simona Krajčiová
Ľavý prúd - Adriána Ballayová/Janka Chamajová
členka pôsobí v ženskom tíme DHZ Dolný Hričov
už od počiatku a momentálne beháva na poste pravý
prúd. Medzi najväčšie úspechy žien patrí ich postup
na Slovenský superpohár, ktorý sa konal 11.10.2014
v Pate pri Nitre, kde si dievčatá zasúťažili
s naozajstnými špičkami hasičského športu na
Slovensku. Myslím, že túto sezónu môžeme všetci
považovať za veľmi úspešnú, ale zároveň i náročnú,
pretože ak spočítame všetky tohtoročné ocenenia
našich tímov, činí to 50 pohárových umiestnení.
Všetkým priaznivcom, sponzorom hasičského športu
v Dolnom Hričove a rodičom vyjadrujeme úprimné
ďakujeme a veríme, že nám zostanú verní aj
v budúcej sezóne. (Sponzori: Obec Dolný Hričov,
dobrovolnihasici.sk, Jozef Ďurika - zváračské
zámočnícke a kovoobrabácie práce, autoservis Ján
Decký, textil-velkoobchod.sk, MUDr. Štefan Zelník
PhD., Ing.Vladimír Sadloň, Pavol Mihálek -
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súkromný podnikateľ Dolný Hričov, Viliam Hoferica
ml., Bachorík voda – plyn - kúrenie Bytča,
Mgr.Viliam Hoferica, Ing. Štefan Hoferica, Koncept
Janka Jaceková, Ing. Ľubomír Tkáč, Urbárske
spoločenstvo Dolný Hričov, Ivan Beluš, Benatech
Ján Hrazdíra, Anton Ševčík ml., Jozef Kurota ml. a
ďalší).
– Pavol Ballay, predseda DHZ -

Muži:
Strojník- Pavol
- Marián
Hudec
Ballay,
predseda DHZ Sacie spoje - Juraj Družkovský
Sací kôš - Jozef Hôrečný
B-čko - Marián Hôrečný
Rozdeľovač - Lukáš Hlušík
Pravý prúd - Richard Sládeček/ Matúš Hlušík
Ľavý prúd - Braňo Milo

Dorastenci:
Strojník - Richard Sládeček
Sací kôš – Jozef Hôrečný
B-čko – Marián Hoferica
Rozdeľovač – Andrej Januš
Ľavý prúd – Braňo Milo
Pravý prúd – Milan Káčer

Blahoželáme a zároveň ďakujeme našim
dobrovoľným hasičom a hasičkám, ako
i trénerom za úspešnú reprezentáciu obce,
za šírenie jej dobrého mena a do ďalšej
sezóny želáme veľa úspechov !!!
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HRIČOVCI ĽÚBIA TATRY VI.
Už šiesty rok sa podujala trojica organizátorov
Róbert Ďuriník, Lacko Kavecký a Michal Uhlárik
pripraviť a zrealizovať jarnú a jesennú časť
obľúbenej akcie venovanej všetkým turistom,
turistkám a milovníkom našich veľhôr. Cieľom
prvého tohtoročného výstupu, ktorý sa uskutočnil 28.
júna, bolo dobytie vrcholu Bystrej z južnej strany
Západných – Liptovských Tatier (2 248,4 m n. m.).
Šiesteho septembra naši turisti dobýjali vrchol
Baníkov (2 178 m n. m.) a vychutnali si prechod
Troma kopami (2 154 m n. m.) na bývalú Tatliakovú
chatu v Roháčoch Západných Tatier. Ak vás zaujali
tieto akcie a radi by ste na vlastnej koži zažili
neopakovateľnú
vysokohorskú
atmosféru
v spoločnosti nielen Hričovcov – už teraz vás
pozývame na budúci, v poradí siedmy ročník. A že
nie ste až takí zdatní turisti? Nevadí. Vychutnáte si
individuálny nenáročný program, počas ktorého si
sami môžete vybrať, čo chcete vidieť a na ktorých
miestach si chcete oddýchnuť, kým ostatní zdolajú
nový cieľ.
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VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hlavu nášho štátu sme volili v dvoch kolách. 1. kolo, ktorého sa z celkového
počtu 1274 voličov zúčastnilo 586 (524 voličov v okrsku č. 1 – Dolný Hričov, 62
v okrsku č. 2 – Peklina), sa uskutočnilo 15. marca 2014. Spomedzi 14 kandidátov
získali v našej obci najviac hlasov doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (211 hlasov),
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. (155 hlasov) a Ing. Andrej Kiska (119
hlasov). Po celkovom sčítaní hlasov v rámci SR postúpili do druhého kola, ktoré
sa uskutočnilo 29. marca 2014, doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (531 919 hlasov) a
Ing. Andrej Kiska ( 455 996 hlasov). Druhého kola sa v našej obci zúčastnilo 670
voličov (z celkového počtu 1266) a to 593 v Dolnom Hričove a 77 v Pekline, ktorí
hlasovali nasledovne: doc. JUDr. Robert Fico, CSc. získal 374 hlasov a Ing.
Andrej Kiska 287 hlasov. Víťazom a novým prezidentom na nasledujúcich päť
rokov sa stal Ing. Andrej Kiska s počtom hlasov 1 307 065.

(zdroj: web, štatistika OcÚ)

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Rok 2014 je rokom volieb. Po marcových prezidentských voľbách nás v máji čakali voľby do Európskeho
parlamentu. Okrem Slovenska v ňom má svojich zástupcov Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Veľká
Británia, Írsko, Nemecko, Malta, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus,
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a
Švédsko. O priazeň slovenských občanov sa uchádzalo 29 strán a 333 kandidátov. 24. mája sme si zvolili týchto
trinástich poslancov, ktorí zastupujú naše záujmy v Bruseli: Pál Csáky (Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja), Monika Flašíková Beňová (SMER - sociálna demokracia), Eduard Kukan (Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana), Vladimír Maňka (SMER - sociálna demokracia), Miroslav
Mikolášik (Kresťanskodemokratické hnutie), József Nagy (MOST – HÍD), Richard Sulík (Sloboda a Solidarita),
Maroš Šefčovič (SMER - sociálna demokracia), Branislav Škripek (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti),
Ivan Štefanec (Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana), Boris Zala (SMER - sociálna
demokracia), Anna Záborská (Kresťanskodemokratické hnutie), Jana Žitňanská (NOVA, Konzervatívni demokrati
Slovenska, Občianska konzervatívna strana). Štatistika hlasovania v obci: celkový počet voličov – 1266 (Dolný
Hričov 1126, Peklina 140). Počet hlasujúcich – 129 (Dolný Hričov 114,
Peklina 15) .
(zdroj: web, štatistika OcÚ)
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
15. NOVEMBER 2014 OD 7,00 HOD. DO 20,00 HOD.

Volebný rok ukončia 15. novembra voľby, ktoré sa nás dotýkajú najviac – voľby do
orgánov samosprávy obcí. Právo voliť majú obyvatelia Slovenskej republiky (občania
Slovenskej republiky a cudzinci), ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb
dovŕšia 18 rokov veku. Prekážkou vo výkone volebného práva je zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, výkon trestu odňatia
slobody a pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Volič je povinný
preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Následne dostane vo volebnej
miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce a dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby starostu obce a
hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva. Po prevzatí obálky a
hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Na
hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom
lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak
najviac u toľkých, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený – t. j. v Dolnom Hričove najviac
sedem kandidátov, v Pekline dvoch kandidátov.
Miestna volebná komisia v Dolnom Hričove na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2014 podľa § 18 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zaregistrovala pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva týchto kandidátov:
Volebný obvod č. 1 – Dolný Hričov:
01.0Michal Ballay, Ing., 24 r., doktorand, Dolný Hričov, Dolné Záhumnie 74/26, nezávislý kandidát
02.0Pavol Ballay, 44 r., výpravca žst., Dolný Hričov, Mládeže 384/55, nezávislý kandidát
03.0Katarína Cigániková, Mgr., 34 r., učiteľka, Dolný Hričov, Osloboditeľov 196, nezávislý kandidát
04.0Martin Decký, prof. Dr. Ing., 47 r., vysokoškolský učiteľ, Dolný Hričov, Dolné Záhumnie 75/28, KDH
05.0Daniela Ďuriníková, 37 r., ekonóm, Dolný Hričov, Športová 235/9, nezávislý kandidát
06.0Štefan Hôrečný, 55 r., agronóm, Dolný Hričov, Osloboditeľov 404/42, nezávislý kandidát
07.0Ján Hrobárik, 44 r., vodič, Dolný Hričov, Dolné Záhumnie 74/26, SMER – sociálna demokracia
08.0Jozef Kurota, 54 r., štátny zamestnanec, Dolný Hričov, Osloboditeľov 405/44, SMER – sociálna demokracia
09.0Marián Medzihorský, 33 r., SZČO, Dolný Hričov, Mládeže 265/9, nezávislý kandidát
10.0Katarína Milová, 42 r., hlavná kuchárka, Dolný Hričov, Mládeže 280/32, nezávislý kandidát
11.0Bibiána Odváhová, 42 r., účtovníčka, Dolný Hričov, Školská 252, nezávislý kandidát
12.0Vladimír Sadloň, Ing., 59 r., štátny zamestnanec, Dolný Hričov, Mládeže 288/48, Slovenská národná strana
13.0Peter Šišjak, 44 r., výsluhový dôchodca, Dolný Hričov, Mládeže 305/110, nezávislý kandidát
14.0Michal Šuták, 34 r., SZČO, Dolný Hričov, Májová 258, nezávislý kandidát
15.0Jozef Vršanský, Ing., 69 r., projektant, Dolný Hričov, Dolné Záhumnie 73/24, Slovenská národná strana
16.0Peter Zelník, Ing., 33 r., servisný technik, Dolný Hričov, Staničná 336/12, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 2 – Peklina:
1. Ján Hrazdíra, 46 r., podnikateľ, Dolný Hričov, Peklina 63, Slovenská národná strana
2. Dana Randová, 35 r., administratívna pracovníčka, Dolný Hričov, Peklina 55, SMER – sociálna demokracia
3. Marta Rašovcová, 43 r., skladníčka, Dolný Hričov, Peklina 34, SMER – sociálna demokracia.
Z uvedených kandidátov sa bude v Dolnom Hričove voliť 7 poslancov a v miestnej časti Peklina 2 poslanci.
Miestna volebná komisia podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov zaregistrovala pre voľby starostu obce nasledovných kandidátov:
1. Ľubomír Hvizdák, Ing., 55 r., stavebný inžinier, Dolný Hričov, Mládeže 290/52, nezávislý kandidát
2. Marián Chamaj, Ing., 39 r., zootechnik, Dolný Hričov, Mládeže 285/42, nezávislý kandidát
3. Pavol Kalány, 56 r., hasič – záchranár, Dolný Hričov, Osloboditeľov 196, nezávislý kandidát
4. Pavol Matúšek, Ing., 55 r., SZČO, Dolný Hričov, Mládeže 307, nezávislý kandidát
5. Anton Mitaš, 33 r., majster, Dolný Hričov, Školská 255/10, SMER – sociálna demokracia
6. Peter Zelník, Ing., 33 r., servisný technik, Dolný Hričov, Staničná 336/12, nezávislý kandidát.

Oproti predchádzajúcim voľbám dochádza k zmene času, kedy môžete využiť svoje volebné právo.
Voľby sa budú konať od 7,00 hod. do 20,00 hod.. Veríme, že využijete možnosť odovzdať hlas
práve tým kandidátom, za ktorých hovorí ich dlhoročná práca.
Nikomu z nás by nemalo byť ľahostajné, akým smerom bude pokračovať život našej obce...
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*** HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V ROKU 2015 ***

Vývoz separovaného odpadu z domácností prebieha spravidla prvý piatok v mesiaci (pokiaľ nie je týmto
dňom štátny sviatok) v čase od 12,00 hod. v Pekline a od 13,00 hod. v Dolnom Hričove. Prípadné zmeny
budú včas oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky obce, resp. káblovej televízie.
Plné a zaviazané vrecia Vás žiadame nechať vo vývozných dňoch na voľne dostupnom mieste. Separujú sa
samostatne tri druhy komodít: plasty (PET fľaše), TETRAPAKY a plastový odpad z kúpeľní a kuchyne
(plastové nádoby z čistiacich prostriedkov, pracích práškov, šampónov, sprchových gélov atď.).
9. január 2015

10. apríl 2015

3. júl 2015

2. október 2015

6. február 2015

15. máj 2015

7. august 2015

6. november 2015

6. marec 2015

5. jún 2015

4. september 2015

4. december 2015

Školský rodičovský ples
VI. ročník
14. február 2015 o 19.00 hod.
Základná škola Dolný Hričov
Vstupné: 25,- € / 2 osoby
(v cene je večera pre 2 osoby, 2 x káva, 2 x zákusok,
fľaša vína)
Hudba: DJ Feri Zsiros
Predpredaj vstupeniek: ZŠ Dolný Hričov
Tel. kontakt: 041/55 72 133, 0911 572 133
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