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

Vážení občania, milí čitatelia,
rok 2008 je pre našu obec rokom, kedy si pripomenieme 800-sté výročie
prvej písomnej zmienky o našej obci. Naša obec patrí medzi najstaršie
obce Žilinského samosprávneho kraja. 30. augusta si pripomenieme
dôstojnou oslavou toto významné jubileum.
Program tohto podujatia sa pripravuje v spolupráci s Krajským
osvetovým centrom v Žiline. Pred dokončením je aj kniha o našej obci,
videonahrávka. Pozvané sú aj významné osobnosti – rodáci z našej obce,
okresu, kraja a osobnosti, ktoré reprezentujú
Slovenskú republiku
v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho a politického života.
Pripravuje sa zoznam ľudí, ktorí budú ocenení. Obecné zastupiteľstvo sa
pri výbere snažilo zohľadniť všetky oblasti, v ktorých sa prejavili naši
občania a ktorí našu obec reprezentovali doma i v zahraničí.
K významnému jubileu sa obec snaží zveľadiť svoj majetok. Bola
prevedená rekonštrukcia chodníka pred cintorínom a voda stojaca na
miestnej komunikácii pri domoch v blízkosti cintorína bola zvedená
do trativodov. Opravil sa
kultúrny dom. Najnutnejšou
úpravou
bol
nástrek
vonkajšej omietky a výmena
3 ks nefunkčných gamatiek.
Podobne bude upravená aj
budova obecného úradu.
Vykonajú sa len najnutnejšie
opravy budovy, lebo na
základe statického posudku
bolo zistené, že táto budova
je postavená na násype
z popola, stavebného odpadu a kameňa. Navyše budova nemá po obvode
veniec, takže sa ,,otvára“. Z tohto dôvodu sú aj veľké pukliny, ktoré sú
viditeľné nielen z vonkajšej, ale aj z vnútornej strany. Budova obecného
úradu je navyše postavená na nevysporiadaných pozemkoch, preto obecné
zastupiteľstvo rozhodlo tieto pozemky priebežne vysporiadať. Budova
Domu služieb prejde celkovou rekonštrukciou. Škridlová krytina sa ešte
v tomto roku vymení a urobí sa vonkajšia omietka. Výpoveď z prenájmu
prízemia dostala firma, ktorá tieto priestory užíva. Po rekonštrukcii
prízemia budú tieto priestory patriť obecnému úradu a pošte, čím vyjdeme
v ústrety predovšetkým starším občanom.
(pokračovanie na str. 3)

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

*** 01.01.2008 ***

Nový rok 2008
*** február 2008 ***

zápis detí do 1.ročníka
základnej školy
*** 13.03.2008 ***

fašiangový maškarný sprievod
*** marec 2008 ***

zápis detí do materskej školy
*** 12. 04.2008 ***

Valné zhromaždenie
pozemkového spoločenstva
Bývalí urbárnici
obce Dolný Hričov
*** 11.05.2008 ***

Deň matiek
*** 18.05.2008 ***

1. sv. prijímanie
*** 01.06.2008 ***

Deň detí
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MATRIKA INFORMUJE

N aši jubilanti

Naši noví občiankovia
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

♣ 50 – roční ♣

V iktória Štrkáčová
D orota Jurašíková
N ikola Sedliačková
A lexandr Sadloň
Lenka Cingelová
V anesa G ežová
V anesa Ž oldáková
Lucia R egiecová

12.01.1958
10.02.1958
08.03.1958
10.03.1958
11.03.1958
02.04.1958
05.04.1958
06.04.1958
29.04.1958
08.05.1958
13.05.1958
20.05.1958
21.05.1958

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Manželstvo uzatvorili

Rom an Sládek
Sláde k a M ária Pavlusová
Ľubom
ubom ír D obroň
obro a Lenka G ašpieriková
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

╬ ╬ ╬
╬

Navždy nás opustili
Terézia Babušíková
(* 20.10.1927 † 30.12.2007)
Elena Hrubošková
(* 05.06.1939 † 24.01.2008)
František Hlucháň
(* 03.03.1938 † 20.02.2008)
Mária Hollá
(* 21.02.1934 † 24.02.2008)
Štefánia Šamajová
(* 03.03.1931 † 23.03.2008)
Juraj Zúber
(* 23.04.1947 † 29.03.2008)
Mária Možješová
(* 28.02.1936 † 04.05.2008)

ČESŤ ICH PAMIATKE !
╬ ╬ ╬

╬

Vladimír Klement
Pavol Panák
Anna Šaranová
Jozefa Dobroňová
Ľubomír Hanuliak
Anton Mitáš
Miroslav Možješ
Emília Zúberová
Pavol Kilian
Pavol Surovčík
Ján Feranc
Peter Lehocký
Milan Rezák

♣ 60 – roční ♣
29.01.1948
16.02.1948
10.03.1948
12.03.1948
14.03.1948
22.03.1948
11.04.1948
15.04.1948
18.04.1948
10.05.1948
12.05.1948
23.05.1948
25.05.1948

Mária Ševčíková
Ľudmila Zrebná
Ján Chylik
Marta Pavlusová
Juraj Ševčík
Anna Mešková
Dana Schmidtová
Jozef Krkoška
Alojz Randík
Veronika Michalová
Ján Dankovčík
Emília Sládková
Štefan Salášek

♣ 70 – roční ♣
20.02.1938 Ján Adamov
12.03.1938 Agnesa Ballayová
18.03.1938 Štefánia Dobroňová

♣ 80 – roční ♣
17.04.1928 Albína Lasičková

♣ 91 – roční ♣
13.01.1917 Mária Kilianová

♣ 92 – roční ♣
07.03.1908 Albína Ševčíková

♣ 97 – roční ♣
29.01.1911 Anna Martinková

Srdečne
Srde ne blahoželám e !
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(pokračovanie zo str.1)
Taktiež sa uvažuje o tom, že poštu bude
prevádzkovať po vzájomnej dohode so Slovenskou
poštou obec
Dolný Hričov. Túto možnosť už využíva niekoľko
obcí.
Po
zhodnotení ich skúseností uvidíme, akou cestou sa
bude naša
obec uberať ďalej. Do výročia obce bude upravené
oplotenie
okolo ihriska, ktoré sa rozpadá, a napokon aj
opravená
krytina na miestnej prevádzke. Do priestorov
prevádzky
zateká, nakoľko došlo k jej poškodeniu v roku
2004, kedy
sa neznáma osoba snažila do budovy vniknúť cez
plechovú
krytinu.
Trápi ma ešte jedna vec, a to voda a kanalizácia
na
Ul.
Dolné Záhumnie (bývalá Ul. P. V. Rovnianka).
Obecné
zastupiteľstvo sa rozhodlo na náklady obce vybudovať kanalizačné prípojky pre všetky domy na tejto ulici.
Prípojkou sa rozumie realizácia výkopových prác a položenie potrubia za oplotenie pozemku. Spoločne s obecným
zastupiteľstvom budem rád, ak táto investícia bude daná do prevádzky. Jednou z podmienok sprevádzkovania - kolaudácie vodovodu a kanalizácie bude majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, cez ktoré táto líniová stavba
bola spustená. Pre našu obec sú to veľké finančné náklady.
Na záver len toľko: dobré je to, že od tohto roku má naša obec každoročne zabezpečené finančné prostriedky,
s ktorými môžeme v rozpočte počítať. Táto čiastka prevyšuje sumu 6,0 mil. Sk. Vďaka dobrej spolupráci s farským
úradom sa podarilo obci odkúpiť pozemok pod nájomnú bytovku. Po rokovaniach s predsedom predstavenstva
COOP Jednota sa nám podarilo odkúpiť budovu COOP Jednota v Pekline za sumu 400.000,- Sk. Bolo prevedené
zateplenie a nová omietka na budove COOP Jednota Dolný Hričov. Ďalej bol spracovaný projekt na nadstavbu,
prestavbu a prístavbu ZŠ. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zmene spoločného stavebného úradu. Naša obec prešla
zo Spoločného stavebného úradu v Žiline pod Spoločný stavebný úrad v Kotešovej. Pracovník, ktorý nás má
v kompetencii, p. Rudolf Gluch, pôsobí v zámku v Bytči na 2. poschodí. Už po dvojmesačnej zmene môžem
zhodnotiť toto rozhodnutie ako správne a potrebné. Dôvodom prechodu bolo, že spoločný úrad Žilina mal na
vybavovanie dlhé lehoty, čo sa prejavovalo vo viacerých prípadoch nespokojnosťou občanov. Na stavebný úrad
boli podané žiadosti o vydanie stavebného povolenia na objekty ZŠ, Ulicu Mládeže a Školskú ulicu.
Závažným problémom v našej obci je otázka skládok komunálneho odpadu nielen v Dolnom Hričove, ale aj
v miestnej časti Peklina. Vytvárajú sa nové nepovolené skládky. Na miestnej prevádzke je veľkokapacitný
kontajner, ktorý sa vyváža v priemere 2x do týždňa. Cena za jeden vývoz je cca 3.500,- Sk. To je za rok čiastka cca
300.000,- Sk. Zo skúseností viem, že do kontajnerov vyvážajú odpad aj ľudia, ktorí nemajú trvalé bydlisko v našej
obci. Vyriešením problému sa bude zaoberať obecné zastupiteľstvo. Veľkou záťažou je zapĺňanie kontajneru
stavebným odpadom (krytina, okná, nepotrebný stavebný materiál, atď.). Jednou z ciest riešenia tohto problému
bude, aby každý, kto vykonáva stavebné úpravy svojho rodinného domu, podal na obecný úrad ohlásenie stavby,
pričom budú určené podmienky o ukladaní stavebného odpadu a poplatku zaň.
Hlavnou úlohou na tento rok je okrem iného dôstojné zabezpečenie osláv 800-stého výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci. Verím, že sa nám to spolu s obecným zastupiteľstvom podarí. Oslavám budú predchádzať
každoročné Hričovské pastorále, ktoré sa uskutočnia 29.08.2008
(v piatok). Verím, že počas štyroch dní
voľna 29.08. – 01.09.2008 si odpočinieme nielen na poliach pri zbere úrody, ale aj zábavou pri oslavách. Do
výročia obce vyjde ešte jedno číslo obecných ,,Dolnohričovských zvestí“, ktoré bude venované informáciám
o organizácii a zabezpečení osláv.
Končí sa školský rok, začína sa dovolenkové obdobie. Prajem Vám všetkým, aby ste si počas letných
mesiacov odpočinuli podľa svojich predstáv a možností a aby sme všetci po skončení dovolenky a prázdnin
opäť nastúpili s optimizmom a plní elánu do zamestnania, resp. žiaci do školy.
Ing. Vladimír Sadloň
starosta obce
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Za obdobie november 2007 – apríl 2008 sa uskutočnilo celkom 8 verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva.

VEREJNÉ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
za obdobie november 2007 – apríl 2008
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
UZNESENIE č. 9/2007
09. 11. 2007
• zápis zo zasadnutia OZ zo 14.09.2007, okrem bodu č. 7,
nie je schválená asanácia domu č. 172 (sklad CO);
• názvy ulíc: Staničná, Mládeže, Športová, Školská,
Májová, Osloboditeľov, Na Imranovec, Bratislavská, Na
Šefranicu, Dolné Záhumnie, Námestie P.V.Rovnianka,
Majora Antona Matúška, Na Skalu, Zemianska,
Na Štvrte, Na Plzák;
• soc. pomoc p. Martiníkovej Jozefe vo výške 1.500,- Sk.
UZNESENIE č. 10/2007
23.11.2007
• zápis zo zasadnutia OZ z 9.11.2007;
• zmenu rozpočtu obce na rok 2007;
• odpredaj pozemku parc. č. 148/15, 148/16, 148/18 v k.ú.
Peklina p. Možješovi;
• odpredaj pozemku parc. č. 393/2 v k.ú. Peklina
p. Rašovcovi;
• prenajať voľné nebytové priestory v objekte Domu
služieb p. Milanovi Puchoňovi ml.;
• VZN o názve ulíc;
• VZN o poskytovaní dotácií a darov;
• dodatok č. 1 VZN 3/2004 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Dolný
Hričov.
UZNESENIE č.11/2007
14.12.2007
• zápis zo zasadnutia OZ z 23.11.2008;
• rozpočet obce na rok 2008 s doplnkom, že suma
700.000,- Sk bude vyčlenená pre rozvoj infraštruktúry
v Pekline;
• dotáciu pre ZŠ s MŠ P.V. Rovnianka a to vo výške
10.000,- Sk na inventár a pre podujatia pre deti;
• dotáciu pre tanečný súbor TARA vo výške 8.000,- Sk
na súťaž country skupín;
• dotáciu pre floorbalový tím vo výške 6.000,- Sk
na mantinely a pohár;
• dotáciu pre dobrovoľný hasičský zbor vo výške 86.000,Sk, z toho 15.000,- Sk pre miestnu časť Peklina;
• dotáciu pre športový klub vo výške 400.000,- Sk, z toho
30.000,- Sk na zabezpečenie osláv 70-teho výročia
futbalu v obci s podmienkou, že si z týchto prostriedkov
zakúpia
videokameru
a budú
spolupracovať
s futbalovým klubom OLD BOYS Dolný Hričov;
• dotáciu pre hokejbalové družstvo Dolný Hričov
vo výške 13.000,- Sk s podmienkou, že zorganizujú
turnaj alebo krúžok pre mládež;
• dotáciu pre futbalový klub OLD BOYS vo výške
15.000,- Sk s podmienkou, že budú spolupracovať
so športovým klubom Dolný Hričov a budú hrať na
ihrisku v Dolnom Hričove. Finančné prostriedky budú
použité na technické zabezpečenie súťaže – dresy,
výstroj, atď., nie na výdavky spojené s dopravou;
• dotáciu vo výške 5.000,- Sk na zabezpečenie
volejbalového turnaja SMEČ CUP;
• cestovné pre žiakov ZŠ dochádzajúcich z Pekliny vo
výške 14.968,- Sk;
• zvýšenie odmeny pre zástupcu starostu obce o 50%
s účinnosťou od 1.1.2008 na 3.000,- Sk.
UZNESENIE č. 1/2008
18.01.2008

• odkúpenie pozemku parc. č. 637/5 o výmere 1.673 m2
od rímsko-katolíckej cirkvi za 350,- Sk/m2 ;
• oficiálnu časť 800-stého výročia osláv vzniku obce
uskutočniť dňa 30.08.2008.
UZNESENIE č. 2/2008
30.01.2008
• mandát pre starostu obce na zastupovanie na dražbe
rodinného domu č.p. 156 a priľahlého pozemku v k.ú.
Dolný Hričov a zároveň splnomocňuje starostu obce
na zakúpenie uvedenej nehnuteľnosti za sumu v rozpätí
250.000-300.000,- Sk.
UZNESENIE č. 3/2008
08.02.2008
• zápisy zo zasadnutia OZ z 14.12.2007 a 18.01.2008;
• odpredaj pozemku p. Možješovi v Pekline o výmere
34 m2 pod zastavanou plochou za cenu 200,- Sk/m2;
• otváracie hodiny prevádzky „Bistro a letná terasa“
p. Suchomelovej a otváracie hodiny prevádzky „Bar
Letisko Dolný Hričov“ a „Rozličný tovar“ p.Pekárikovi;
• zrušenie
nájmu
prevádzkovania
pohostinstva
v priestoroch Domu služieb p. Puchoňovi ml.;
• symbolický nájom prevádzky kaderníctva po dobu
jedného roka p. Kurotovej vo výške 1,- Sk;
• doplnenie názvu ulice „Letisko“ na základe žiadosti
Letiskovej spoločnosti, a.s;
• odkúpenie pozemku parc. č. 119 v k.ú. Dolný Hričov
za cenu 350,- Sk/m2, t.j. za celkovú cenu 57.050,- Sk;
• vypovedanie zmluvy o dielo firme SAVIT;
• zmenu v určení finančných prostriedkov od obce
floorbalovému družstvu.
UZNESENIE č. 4/2008
29.02.2008
• zápis zo zasadnutia OZ z 08.02.2008;
• odpredaj obecných pozemkov NDS, a .s.;
• záverečný účet obce a výsledok hospodárenia za r. 2007;
• použitie výsledku hospodárenia na splatenie faktúr
za vybudovanú kanalizáciu a vodovod;
• splnomocňuje starostu obce na zakúpenie rodinného
domu č.p. 156 v k.ú. Dolný Hričov
za sumu
do 460.000,- Sk;
• dať vypracovať znalecký posudok a geometrický plán
pre odkúpenie pozemkov od ŽSR;
• po ukončení zmluvy so Spoločným stavebným úradom
v Žiline začať spoluprácu so Spoločným stavebným
úradom v Kotešovej;
• verejnú dražbu pozemku v k.ú. Peklina parc. č. 148/1;
• výstavbu bytoviek v počte cca 30 bytov;
• schváliť dotáciu streleckému klubu až po zverejnení
stanov;
• na žiadosť SČK návrh na Čin humanity 2007 darcovi
krvi: pre p. P.Hálka, p. F.Polku a p. Š.Hôrečného;
• komisiu na výstavbu chodníka pred cintorínom
v zložení: predseda komisie–Doc.Dr.Ing. Martin Deck
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• členovia komisie – Ing. Ján Sládek, Ing. Marián Chamaj,
Štefan Hôrečný a Ing. Rudolf Holič;
• zriadenie rampy v Pekline, na p.č. 420 v súlade
s platnými zákonmi SR a na vysporiadaných pozemkoch
pod MK;
• vyplatiť p. Janekovej sumu 15.000,- Sk na opravu za
podmienok, že už nebudú ďalšie sťažnosti vo veci
zatekania steny jej domu;
• bezplatné užívanie pozemkov parc. č. 455 a 456 p.
Vojtekovi, pokiaľ sa nevyrieši stavebné riešenie budovy
č.d. 172 a uvedených pozemkov.

Dolnohričovské ZVESTI
• starostovi obce odmenu 25% za II. polrok 2007.
UZNESENIE č. 5/2008
14.03.2008
• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na projekt „Prístavba, nadstavba a prestavba ZŠ s MŠ
P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove;
• zabezpečenie realizácie projektu „Prístavba, nadstavba
a prestavba ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove;
• spolufinancovanie projektu z obecného rozpočtu
vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov.

Obecné zastupiteľstvo uložilo:
UZNESENIE č. 9/2007
09.11.2007
• pripraviť list p. Vojtekovi ohľadom jeho žiadosti
• vyčistiť vodné toky v Pekline;
k dlhodobému prenájmu pozemku;
• prijať opatrenia o zákaze parkovania vozidiel na cestách
• pripraviť list – vypovedanie Zmluvy o dielo firme
a zákaze púšťania psov na verejné priestranstvá;
SAVIT k 01.06.2008;
• zverejniť informácie o tom, že sú voľné priestory
• pripraviť list p. Možješovi ohľadom odpredaja pozemku,
v Dome služieb;
ktorý je možný len pod zastavanou plochou o výmere
34 m2 za cenu 200,- Sk/m2 pod podmienkou, že
• vyvesiť oznamovaciu tabuľu na Ul. staničnej;
do 30.05.2008 si dá p. Možješ zhotoviť geometrický
• prehodnotiť budovu v Pekline (býv. predajňa Jednoty).
plán a zaplatí poplatky súvisiace s prevodom vlastníctva,
UZNESENIE č. 10/2007
23.11.2007
ostatné plochy budú odpredané za trhovú cenu;
• poslať list Z. Sobolovej o neodpredaní parc. č. 590;
• pripraviť dodatok k VZN č. 4/2007 o určení názvu ulíc
• upraviť cestu a dať do poriadku osvetlenie
na základe žiadosti Letiskovej spoločnosti, a.s..
na
Ul. staničnej;
UZNESENIE č. 4/2008
29.02.2008
• zistiť poplatky za autá, ktoré môže obec dostať
• poslať list PaeDr. Gocníkovej, že na pozemok v k.ú.
od Ministerstva obrany SR (STK, cestná daň);
Peklina parc. č. 148/1 sa bude konať verejná dražba;
• dať do poriadku osvetlenie na zastávke Matúšek na ceste
• poslať list všetkým žiadateľom o byt, či naďalej súhlasia
č. 1/18.
s podanou žiadosťou;
UZNESENIE č. 1/2008
18.01.2008
•
dať informáciu o výstavbe bytoviek do káblovej
• poslať list na SČK a zistiť aktuálny zoznam darcov krvi
televízie aj na vývesky OcÚ;
z obce;
•
získať doklady z archívu (novodobý vývoj obce) za roky
• osloviť deti v ZŠ a MŠ, aby od rodičov a starých rodičov
1970-1989;
priniesli predmety k výstavke pri príležitosti 800-stého
• predložiť zoznam ľudí, ktorým by sa udelil titul čestný
výročia vzniku obce;
občan Dolného Hričova a pamätný list;
• vypracovať poslancom podklady z pripravovanej knihy
•
poslať
list p. Trnovcovi, že povolenie prevádzky sa bude
na jej prípadné doplnenie;
schvaľovať
až po kolaudácii;
• všetkým poslancom, aby na prípravu 800-stého výročia
•
stanoviť
presný
termín pre posedenie podnikateľov
obce aktívne prispievali podkladmi, príspevkami
a požiadať o finančný príspevok k 800-stému výročiu;
do knihy a návrhmi na kultúrne zabezpečenie;
• hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu využitia
• priniesť návrhy, ako by mohli byť ocenené významné
finanč. prostriedkov DHZ s ŠK v D. Hričove.
osobnosti na oslavách 800- stého výročia obce.
UZNESENIE č. 5/2008
14.03.2008
UZNESENIE č. 2/2008
30.01.2008
• uzatvoriť
Zmluvu
o diele
s firmou
Hofer
• vypracovať nový geom. plán na pozemku v susedstve
na vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne;
p. Možješa v Pekline za účelom jeho odpredaja.
• odoslať list p. Ladislavovi Muchymu a zvolať stavebnú
UZNESENIE č. 3/2008
08.02.2008
komisiu na riešenie problému s neoprávnenými
• osloviť navrhované osoby, skupiny ku kultúrnemu
stavebnými prácami na obecnom pozemku v Pekline;
vystúpeniu pri príležitosti osláv;
• oboznámiť urbárske spoločenstvo s ponukou odovzdať
• zhromažďovať predmety určené k výstavke v klube
budovu bývalého archívu do ich užívania.
kultúrneho domu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
UZNESENIE č. 9/2007
09.1.2007
• vysporiadať pozemky pod MŠ k prestavbe;
• zvolať obecnú radu a stavebnú komisiu ohľadom
pozemku p. Ondreja Sládka;
• zvolať vlastníkov pozemkov na Ul. P.V.Rovnianka za
účelom ich vysporiadania a podpísania darovacej
zmluvy.
UZNESENIE č. 10/2007
23.11.2007

• návrh rozpočtu na rok 2008 UZNESENIE č. 1/2008
30.01.2008;
• diskusné príspevky a odpovede starostu na ne.
UZNESENIE č. 4/2008
29.02.2008
• list so žiadosťou o pomoc pre deti s onkologickým
ochorením.
UZNESENIE č. 5/2008
14.03.2008
• diskusné príspevky a odpovede starostu na ne.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s hospodárením obce za rok 2007.
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PLNENIE ROZPOČTU ZA I. - III. 2008
1.

BEŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2008
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Položka
Rozpočet
Plnenie
Položka
Rozpočet
Plnenie
2008
k 31.03.2008
2008
k 31.03.2008
VÝDAVKY Z DOTÁCIÍ
7 981 900
1 967 569
ŠTÁTU
PRÍJEM ZO ŠR
7 981 900
1 960 587
611 Mzdy
2 000 000
601 352
PODIELOVÉ DANE
10 120 000
3 171 391
ZO ŚR
621-25 Odvody
700 000
198 744
PRÍJMY
632
Energie
1
540
000
354 150
7 015 000
3 812 181
Z OBECNÝCH DANÍ
633 Materiál, réžia
750 000
160 499
PRÍJM Y Z
634
Opravy,poistné
1
623
000
56 934
1 047 100
309 017
NÁJOMNÉHO
635 Údržba budov,strojov
3 000 000
345 944
OSTATNÉ
636 Lízing
140 000
0
286 000
194 492
PRÍJMY
637 Služby, poplatky
2 682 000
564 278
PRÍJMY BEŽNÉHO
642 Bežné transfery, MŠ, TJ
4 623 000
1 322 161
26 450 000
9 447 668
ROZPOČTU
651 Úroky bankám
250 000
64 431
VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU
25 289 900
5 636 062
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV BEŽNÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.03.2008
Položky rozpočtu
PRÍJMY bežného rozpočtu
VÝDAVKY bežného rozpočtu
SALDO (+,-)bežného rozpočtu

Rozpočet 2008
26 450 000
25 289 900
+ 1 160 100

Plnenie
k 31.03.2008
9 447 668
5 636 062
+ 3 811 606

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2008
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2008 – 31.03.2008
Položka
Rozpočet 2008
Plnenie
k 31.03.2008
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
0
233
Príjem z predaja pozemkov
6 300 000
321
Dotácie
0
312
Granty ŠFEÚ
15 000 000
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
21 300 000

Plnenie
v%
35,72
22,29
–

Plnenie
v%
0
0
0
0
0

24,79

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2008 – 31.03.2008
Položka
Rozpočet 2008
Plnenie
k 31.03.2008
711 Nákup pozemkov
1 000 000
585 550
713 Nákup stavieb
1 500 000
0
716 Projektová dokumentácia
2 500 000
169 575
717 Nové stavby – vodovod a kanal.,KBT
9 000 000
238 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-VÝDAVKY
14 000 000
993 125

Plnenie
v%
58,56
7,09

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.03.2008
Položky rozpočtu
PRÍJMY kapitál. rozpočtu
VÝDAVKY kapitál. rozpočtu
SALDO (+,-) kapitál. rozpočtu

Rozpočet 2008
21 300 000
14 000 000
+ 7 300 000

Plnenie
k 31.03.2008
0
993 125
- 993 125

Plnenie
v%
-
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FINANČNÉ OPERÁCIE
Položka

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Rozpočet 2008

Zostatky bankových účtov
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Položka

75 900
75 900

VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Rozpočet 2008

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

Plnenie
k 31.03.2008
75 900
75 900

Plnenie
v%
100,00
100,00

Plnenie
k 31.03.2008

Plnenie
v%

3 000 000
570 000
3 570 000

0
142 191
142 191

24,95
3,98

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Za obdobie 1.1. – 31.3.2008
Položky rozpočtu

Rozpočet 2008

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

75 900
3 570 000
- 3 494 100

Plnenie
k 31.03.2008
75 900
142 191
- 66 291

Plnenie
v%
100,00
44,30
-

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV ROZPOČTU k 31.03.2008
Položky rozpočtu

Rozpočet 2008

PRÍJMY bežného rozpočtu
PRÍJMY kapitálového rozpočtu
SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU
VÝDAVKY bežného rozpočtu
VÝDAVKY kapitálového rozpočtu
SPOLU VÝDAVKY ROZPOČTU

26 450 000
21 300 000
47 750 000
25 289 900
14 000 000
39 289 900

Plnenie
k 31.03.2008
9 447 668
0
9 447 668
5 636 062
993 125
6 629 187

Plnenie
v%
35,72
19,78
22,29
16,87

BILANCIA VYBRANÝCH AKTÍV A PASÍV k 31.03. 2008 v tis. Sk
(hodnota netto po zaúčtovaní odpisov)
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Stroje ,prístroje
Dopravné prostriedky
Nedokončené investície
Dlhodobý finančný majetok
OBEŽNÝ MAJETOK
Pohľadávky
Finančný majetok
AKTÍVA

SPOLU

Netto
74 399
180
66 417
3 413
47 840
32
0
15 132
7 802
34 711
1 008
3 998

Netto
126
1 408
1 124
9
0
0
275
15 527
12 380
3 147
17 061

109 110

STAV OBECNÉHO DLHU K 31.03. 2008
Municipálny úver v DEXII banke
Saldo záväzkov a pohľadávok
Bankové účty bez účtu 16 b.j.
DLH OBCE CELKOM

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

3 146 822
+ 400
- 3 773
- 625 778

*úver ŠFRB nie je zahrnutý v stave obecného dlhu
.

STAV FINANCIÍ OBCE k 31.03.2008 v Sk
Pokladňa
Účty v banke
FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU

23 880
3 939 000
3 962 880
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►►► VÝZNAMNÍ RODÁCI NAŠEJ OBCE ◄◄◄

Ú spešný športovec PE TE R SL Á D E K je m ajstrom sveta
JE DRŽITEĽOM NIEKOĽKÝCH SLOVENSKÝCH REKORDOV V PÄŤBOJI
A TENTO ROK JE NAJLEPŠÍ NA SVETE

Nikdy, ani na krátke obdobie,
nezanechal prácu na železnici kvôli
športu, nemá špeciálny režim, ani
vlastného maséra či trénera.
A predsa
svojimi
športovými
výsledkami siaha už dlhé roky na
najvyššie méty. Peter Sládek - rodák z Dolného Hričova,
amatérsky pretekár z oddielu Orava
– Dolný Kubín na 3. halových
majstrovstvách sveta v atletike za
rok
2008
si
v Clermonte
(Francúzsko) vybojoval titul majstra
sveta veteránov – seniorov.
Po
strojníckej
priemyslovke
zakotvil na železnici, a tak je tomu
doteraz. Šport bol vždy jeho
obľúbeným vybočením zo všednej
každodennosti. Ako každý mladík
na dedine začínal síce s futbalom,
ale neskôr sa upísal atletickému
viacboju a dokázal sa kvalitne
pripraviť na slovenskú národnú ligu
i medzinárodné preteky. Za tri
desiatky rokov to dokázal aj
v Dolnom Kubíne, kde teraz žije,
o čom svedčí množstvo tých
najlepších umiestnení nielen na
Slovensku, ale aj v ďalších
európskych
krajinách.
Tak
napríklad v roku 2001 bol Peter
majstrom
Európy
v päťboji.
A pravdepodobne aj na mužov sa
vzťahuje okrídlený slogan: ,,Zreje
ako víno“, lebo posledné roky

z mnohých zápolení vychádza ozaj
úspešne
a často
s medailami
a pritom
ide
o mnohopočetné
výpravy. Veď aj na tých marcových
vo Francúzsku sa stretlo 3 670
účastníkov zo 65 štátov sveta.
A Peter
Sládek
ako
čerstvý
päťdesiatnik súťažil vo svojej
kategórii
a preukázal
vysokú
výkonnosť. Súčtom bodov 4107
vytvoril nielen slovenský rekord, ale
prekonal aj platný európsky.
V jednotlivých disciplínach (60m
prekážok, diaľka, guľa, výška a beh
na 1000m) dosiahol vynikajúce
výsledky, ktoré ho postavili na
stupeň víťazov.
- Svetová veteránska atletická
asociácia ešte v roku 1998
zaradila mužov do kategórie
veteránov od 40 rokov a pred
dvoma rokmi sa táto hranica
znížila na 35 rokov. Takto všetci,
ktorí žijú aktívnym športovým
životom, pritom sú zamestnaní
a neužívajú si žiadny servis
vrcholového športovca, si môžu
stále merať sily na skvelých
súťažiach. Už bol medzi nami
i 100 -ročný pretekár z Talianska.
Zo Slovenska chodievame zohraté
partie
ľudí,
vzájomne
si
drukujeme i tešíme sa z úspechov.
Naše tréningové možnosti sú dosť
obmedzené, kým v Čechách majú
60 atletických oválov, my tu
máme iba desať, hovorí šampión
tohtoročných pretekov. Obstáť
v konkurencii si vyžaduje nielen
viackrát do týždňa trénovať, ale
i odkladať si peniaze, lebo každé
majstrovstvá vyjdú okolo pätnásť
tisíc. A to sú aktuálne európske
i domáce zápolenia. Je to tak trochu
o sponzorstve i o skromnosti pri
zháňaní
ubytovania,
ale
i o dôstojnej
reprezentácii
Slovenska,
a železnice
nevynímajúc. Peter Sládek sa od
roku
1985
stále
zúčastňuje

Majstrovstiev sveta železničiarov - USIC. Aj doma si na jeho
aktivity už dávno zvykli. Dve
dcéry – vysokoškoláčky tiež dostali
do vienka súťaživosť na palubovke.
Ktovie, či sa nebudú snažiť vyhýbať
takej pretekárskej žrdi, s ktorou má
ich otec zvláštnu skúsenosť.

- Vo Veľkej Británii som raz
získal 2.miesto v skoku o žrdi, ale
tá oštara, ktorú som s ňou prežil,
ma dosť vykoľajila. Najprv som
sa s ňou nedostal do vlaku, lebo
ten náš vlak v Prestone nemal
batožinový vozeň, tak som čakal
na iné spojenie. Ani v Londýne –
v metre - som sa s ňou bezpečne
nemohol
pohybovať,
a tak
neostalo iné riešenie, ako sa
s tlmočníkom cez pol Londýna
vybrať na miesto určenia pešo. 4
a pol metrový laminát sa nedá
poskladať
ani
zložiť
do znesiteľného tvaru. Ešte
šťastie, že lietadlá ho prijímajú do
svojho úložného priestoru. I takéto
trampoty prežíva pretekár – amatér
Peter Sládek.

M ária Paličková,
foto: autorka a album Petra Sládka
prevzaté z časopisu :
Ž E L EZ N IČN
I N Ý SEM A FO R
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Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
- Geografický informačný systém spustený
- Prezentácia kraja ešte bližšia občanom
Žilina 14. január 2008 – Žilinský samosprávny kraj spustil na svojej webovej stránke www.regionzilina.sk
Geografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja (GIS ŽSK). GIS ŽSK predstavuje nástroj
na podporu rozhodovania s využitím geopriestorových informácií. Ide o databázový a mapový informačný systém
na tvorbu, uchovávanie, analýzu a poskytovanie priestorových údajov vytváraných na Úrade Žilinského
samosprávneho kraja pre širokú verejnosť.
,,Projekt začal v októbri 2006 a do skúšobnej prevádzky sa spustil v novembri 2007, čím sa stal prvým
funkčným geografickým informačným systémom v rutinnej prevádzke spomedzi vyšších samospráv
na území Slovenska. Jeho prvenstvo spočíva vo výbornej dostupnosti pre verejnosť prostredníctvom
internetu. Zavedenie GIS pre samosprávu zlepší komunikáciu medzi samosprávou, miestnou správou,
súkromným sektorom, verejnosťou a organizáciami“, vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár. Zriadenie
Geografického informačného systému ŽSK stálo za roky 2006 a 2007 spolu 8,3 milióna slovenských korún. Ďalší
rozvoj GIS ŽSK počíta s možnosťou využitia finančných prostriedkov zo zdrojov EU.
GIS pre samosprávu je realizovaný cez jednotlivé moduly, ktoré pokrývajú organizačnú štruktúru, kompetencie
a procesy jednotlivých odborov Úradu Žilinského samosprávneho kraja. GIS pracuje v moduloch Samospráva,
Územný plán, Nehnuteľný majetok, Doprava, Kultúra, Školstvo, Zdravotníctvo, Sociálne veci a Cestovný
ruch. Každá oblasť má špecifické využitie, napríklad moduly Kultúra, Školstvo, Zdravotníctvo a Sociálne veci
podrobne evidujú a kompletizujú informácie o zariadeniach v kompetencii ŽSK, Cestovný ruch propaguje
turisticky významné lokality nášho kraja, modul Územné plánovanie poskytuje informácie o územnoplánovacej
dokumentácii. Zdroje údajov GIS sú interné – vytvárané Úradom ŽSK, a externé, za ktoré zodpovedajú štátne
organizácie a komerčný sektor. Systém je dnes vo fáze rutinnej prevádzky a postupného napĺňania a tvorby údajov.
Bezplatné poradenstvo stále pokračuje
Žilina 14. marec 2008 – Žilinský samosprávny kraj navštívili už stovky občanov, ktorí potrebovali v priebehu
dvoch rokov právne alebo za posledný rok aj sociálne poradenstvo. Od Župného dňa 2006 poskytujú totiž právnici
Úradu ŽSK bezplatné právne poradenstvo pre každého, a to každý druhý štvrtok v mesiaci. Počas Župného dňa
2007, konaného v rámci Európskeho dňa miestnej demokracie, sa oficiálne začalo aj s bezplatným sociálnym
poradenstvom, ktoré poskytujú vždy posledný utorok v mesiaci odborníci zo sociálnej oblasti. ,, Na jednej strane
ma teší záujem obyvateľov nášho kraja o tieto služby, no na strane druhej vidieť, že na Slovensku je stále nízke
právne vedomie a nedostatočné informácie o kompetenciách verejnej správy“, vysvetlil predseda ŽSK Juraj
Blanár, prečo inicioval vznik takýchto služieb, ktoré krajská samospráva poskytuje nad rámec svojich kompetencií.
Bezplatné právne i sociálne poradenstvo sú súčasťou dlhodobého projektu KOMUNIKUJEME, za ktorého časti
Žilinský samosprávny kraj už získal viacero ocenení. Bezplatné sociálne poradenstvo poskytujú odborníci navyše
aj v regiónoch, a to v Tvrdošíne, Kysuckom Novom Meste a Liptovskom Mikuláši.
 Bezplatné sociálne poradenstvo v I. polroku 2008:
25.03.2008
29.04.2008
27.05.2008
24.06.2008
 Bezplatné právne poradenstvo v I. polroku 2008:
20.03.2008
10.04.2008
24.04.2008
15.05.2008
29.05.2008
12.06.2008
26.06. 2008
Peter Kubica
hovorca ŽSK
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Územný plán Žilinského kraja s víziou pre cestovný ruch
Žilina 11. apríl 2008 – Pre územie Žilinského kraja bol v roku 1997 spracovaný Územný plán veľkého
územného celku Žilinského kraja (ÚPN). V súčasnosti už v mnohých oblastiach nereflektuje na spoločenské
a legislatívne zmeny. Územný plán kraja je najmä víziou. Je vecou dlhodobej perspektívy, určuje smer a spôsoby,
navrhuje rozvoj a možný vývoj v území kraja. Je potrebný pre cieľavedomé riadenie výstavby v kraji, jeho rozvoja,
ustanovuje prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch. Uvedená územnoplánovacia dokumentácia
sa nezaoberala problematikou rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva. V priebehu pripomienkového konania
Zmien a doplnkov č. 1 vyplynuli požiadavky obcí a investorskej sféry z celého ŽSK na zohľadnenie ich
plánovaných rozvojových aktivít a akútna potreba riešenia problematiky cestovného ruchu. Z týchto dôvodov Úrad
ŽSK realizuje s finančným príspevkom EÚ projekt s názvom ,,Územný generel cestovného ruchu s priemetom
do Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Žilinského kraja a osobitným zameraním na využitie geotermálnej energie.
Územný generel sa spracuváva vtedy, ak je potrebné prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia, v prípade ŽSK je to
rekreácia a cestovný ruch. Územný generel cestovného ruchu v ŽSK navrhuje riešenia otázok postavenia a rozvoja
cestovného ruchu na celom území ŽSK do roku 2013. Zároveň poslúžil ako podklad pre obstaranie Zmien
a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Žilinského kraja. Textová i grafická časť uvedenej územnoplánovacej dokumentácie
je prístupná na webstránke ŽSK. Územný generel cestovného ruchu všetkým subjektom cestovného ruchu
a samosprávam umožní:
 lepšie sa orientovať v území kraja z hľadiska vhodnosti alebo nevhodnosti situovania nových zariadení,
resp. stredísk CR,
 zorientovať sa v možnostiach využívania geotermálnej energie pre rozširovanie pôvodných, ale hlavne
budovanie nových stredísk CR, ktoré budú ekologicky čisté,
 umiestniť rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu v súlade s ochranou prírody.
Územný generel cestovného ruchu taktiež navrhuje perspektívne územia pre ďalší rozvoj cestovného ruchu
na báze geotermálnych vôd, ktorými sú:
 v Žilinskej kotline v priestore Rajec – Kamenná Poruba – Rajecké Teplice a v oblasti Lietavskej Lúčky,
Žiliny a Tepličky,
 v Turčianskej kotline medzi Mošovcami a Necpalmi a v jej južnej časti kotliny,
 v Skorušinskej panve územie medzi Dolným a Vyšným Kubínom a územie medzi Chlebnicami
a Oravským Bielym Potokom,
 v Liptovskej kotline oblasť Liptovských Sliačov – Ivachnovej – Partizánskej Ľupče a medzi Liptovským
Ondrejom a Pribylinou.
Priestor Žilinského kraja je členený na päť subregiónov a cieľom tohto dokumentu je podporiť rozvoj tých foriem
cestovného ruchu, ktoré sú pre ne charakteristické:
Hornopovažský subregión:
 zimný horský turizmus,
 letný pobyt v horách,
 pobyty pri termálnej vode,
 kúpeľný turizmus s liečebnou funkciou,
 poznávací turizmus,
 obchodný turizmus.
Kysucký subregión:
 zimný horský turizmus,
 letný pobyt v horách,
 poznávací turizmus.
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Turčiansky subregión:
 lyžovanie vrátane lyžiarskej turistiky,
 letný pobyt v horách,
 pobyty pri termálnej vode,
 kúpeľný turizmus s liečebnou funkciou,
 poznávací turizmus.
Oravský subregión:
 lyžovanie vrátane lyžiarskej turistiky,
 letný pobyt v horách, pešia turistika,
 letný pobyt pri vode, vodné športy.
Liptovský subregión:
 letný pobyt pri termálnej vode, vodných plochách a vodné športy,
 letné horské pobyty – pešia turistika,
 pobyt a vidieku,
 poznávanie kultúrneho a dedičstva a prírodných zvláštností,
 kúpeľný pobyt s liečebnou funkciou,
 obchodný turizmus.
Hlavným cieľom Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC ŽSK je zabezpečenie priemetu nových rozvojových
aktivít v oblasti cestovného ruchu do aktualizovaného územného plánu Žilinského kraja. Ide najmä o :





vybudovanie nových a dobudovanie existujúcich stredísk cestovného ruchu,
vybudovanie nových a prepájanie existujúcich cyklotrás,
vybudovanie nových horských dopravných zariadení v strediskách zimného cestovného ruchu,
vybudovanie golfových areálov.

Proces obstarávania územného plánu je stále živý, nikdy neuzavretý, t. j. územný plán sa pravidelne aktualizuje.
Preto úsek územného plánovania Úradu ŽSK čaká v roku 2009 komplexná aktualizácia Územného plánu
Žilinského kraja v oblasti demografie, sociálnej infraštruktúry, hospodárskej základne, rekreácie cestovného ruchu,
zložiek životného prostredia a krajinnej štruktúry, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva,
energetiky a telekomunikácií a pošty.
Peter Kubica
hovorca ŽSK
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Z DIANIA V NAŠEJ OBCI 
*** 11. máj 2008 ***
Deň matiek
Opäť po roku sme sa stretli pri milej udalosti – oslave Dňa matiek.
V
tento symbolický deň si všetci viac
ako inokedy pripomíname významnú
úlohu matky a ženy v našom živote.
Ako poďakovanie si deti materskej
a základnej školy pripravili krásny
program, ktorý potešil všetky matky,
staré a prastaré mamy, ale i nás
ostatných, za čo im i pedagógom patrí
naša vďaka.

*** 18. máj 2008 ***
Prvé sväté prijímanie
O týždeň neskôr – 18. mája sa naša obec i farnosť ukázala vo sviatočnom šate pri
príležitosti konania sviatosti Prvého svätého prijímania našich detí. Túto sviatosť
prijalo 39 detí. Za prípravu detí i dôstojný priebeh celej slávnosti patrí veľké
poďakovanie našim kňazom ako i rodičom prvoprijímajúcich detí.
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MATERSKÁ ŠKOLA - okienko pre rodičov
Slovko na úvod ,,...aby boli zdravé, dobré a múdre...aby zdarne prospievali...aby boli rady na svete...“
Tie moje, Vaše, naše deti. Rodičovské predsavzatia, aby sa toto všetko raz naozaj stalo skutočnosťou, mávajú svoju
silu, napriek rôznym obavám, starostiam a problémom. Z hľadiska zdravia má význam detský vek. Pre zdravie detí
sme ochotní urobiť veľa. Možno nie sme vždy prezieraví, dôslední a vytrvalí, ale každý rodič chce pre svoje dieťa
určite to najlepšie. Čo v rodinnom živote deťom často nestíhame dôsledne odovzdať, častokrát nahrádza a dopĺňa
materská škola i základná škola. Tak je to aj v oblasti zdravia.
Rady pre dobré stravovacie návyky našich detí
Pestrá strava
Nesprávna výživa spolu s nedostatkom pohybu má však za následok vznik tučnoty a mnohé ďalšie ochorenia.
Pri usmerňovaní správnej výživy detí je nutné presadzovať tieto zásady :
znižovanie a úpravu spotreby tukov, znižovanie spotreby soli, zvyšovanie spotreby ovocia a zeleniny,
prednostné využívanie zdrojov bielkovín, úprava spotreby cukrov a vlákniny, zabezpečiť primeraný
energetický príjem, zabezpečiť pravidelný stravovací režim, dostatočný príjem tekutín, správna manipulácia
so surovinami a vhodná príprava stravy.
Pri správnom stravovaní nemôžeme zabúdať ani na :
Pohyb a šport
Znižovanie podielu pohybu v dennom režime dieťaťa prispieva veľkou mierou k oslabovaniu zdravia.
Ak nie hneď, tak v neskoršom období sa to zaručene prejaví okrem iného aj na zníženej výkonnosť
vo všetkých oblastiach spoločenského života. Čo máme pre to robiť?
Naša rada:
realizovať pohybové aktivity v prírode, vychádzky do prírody spojené s malou žartovnou
naháňačkou, turistika, cyklistika, plávanie a iné. Ak sú realizované počas všetkých ročných období
a v rôznych poveternostných podmienkach, posilňujú imunitný systém dieťaťa.
Pohyb je najvlastnejšou potrebou detí. Ním získavajú celkom nové skúsenosti, začínajú si uvedomovať svoje
možnosti, rozvíja sa ich zdravé sebavedomie. Objavená radosť z pohybu je pre ne predpokladom aktívneho zdravia
v dospelosti, a preto naše heslo znie: ,,V zdravom tele zdravý duch“.
Nemôžme zabúdať ani na:
Denný poriadok
V režime dňa každého dieťaťa by malo byť rozumné striedanie práce s oddychom, duševnej činnosti s fyzickou.
Režim dňa zahŕňa:
spánok, príjem stravy, výchovno-vzdelávaciu činnosť, mimoškolskú činnosť (nepovinné predmety, krúžky),
pobyt vonku a voľný čas (osobné záujmy a koníčky).
A aké sú najtypickejšie nedostatky v dennom poriadku detí?
deti predovšetkým málo spia, nepravidelne a nekvalitne jedia, sú niekedy zaťažované rôznou mimoškolskou
činnosťou (keď má dieťa neprimerane veľa krúžkov).
V živote dieťaťa je veľmi dôležitá hra. Hrou sa dieťa rozvíja, ňou sa dieťa učí. Hra poskytuje bezpečné prostredie
na preskúmanie rôznych situácií, rolí a vzťahov bez strachu z následkov a s právom na omyl.
Iné aktivity našej materskej školy
Povedali sme si niečo o našom zdraví a v krátkosti Vám chcem povedať o aktivitách v našej materskej škole.
Okrem tradičných aktivít sme mali: Týždeň bez televízie a počítača. Neviem, či to všetky deti vydržali, ale človek
nikdy nevie, čím môžu deti milo prekvapiť. Deti a rodičia mali doma oprášiť svoje rozprávkové knižky a večer
zaspávať so svojimi obľúbenými postavičkami z rozprávky. Taktiež chodíme vystupovať, nedávno sme privítali
všetky svoje mamičky a staré mamy v telocvični s programom s ľudovou tematikou. Chystáme sa už na 6. výlet.
Tento rok to bude do Moravského krasu a netešia sa len deti , ale aj rodičia a babičky, ktoré cestujú s nami.
Povozíme sa na vláčiku, lanovke , loďke, z jaskyne už máme všetci cestovnú horúčku. Jedno nedeľné popoludnie
sme prebúdzali prírodu, mali sme krásne počasie a tak sa nám to zapáčilo, že sme prírodu prebudili až
pod Hričovským hradom. Po namáhavej túre, čistení prírody a potôčika sme mali všetci hladné brušká. Tak sme si
opiekli klobásky a slaninku a všetko sme zjedli. V našej materskej škole máme stále čo robiť, máme pestrý
program, ktorý vymýšľajú šikovné pani učiteľky, takže slovo nuda nepoznáme. A privítame aj dobrý nový nápad
od rodičov, ktorý môžeme spolu s deťmi zrealizovať. Blížia sa ďalšie prázdniny, na ktoré sa mnohé deti tešia,
pretože prežijú zaujímavé chvíľky doma so svojimi najbližšími. Veď naše deti sú na prvom mieste v našom živote!
Prajeme Vám pekné a veselé prázdniny plné dobrodružstiev a zážitkov. A stretneme sa v novom školskom
roku plní sily a úsmevu.
Bc. K atarína Cigániková
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Čo nového u nás v škole?
Aj druhý polrok u nás bolo dosť rušno. Po polročných prázdninách sme sa ani nenazdali a zima bola fuč.
Lyžiarsky výcvik sa nekonal a marec začal opäť MARCOVINAMI. Už po niekoľkýkrát sme zaujímavými formami
pracovali s knihou. Tento školský rok v marcových knihovinách bol pre nás zaujímavejší preto, lebo sme
sa dostávali do hlbokej minulosti Hričova a celého regiónu, pretože Hričov bude oslavovať 800- ročnicu. Pátrali
sme po povestiach, z ktorých sa niečo viac dozvieme o svojich obciach, o Žiline. A podarilo sa. Divadelný Hričov
to potvrdil. Veď 6.A svojou zaujímavou povesťou o Hričovskej ihle alebo Skamenelom mníchovi, ako už chcete,
vyhrala cenu riaditeľa školy – PLAVBU VÁHOM NA PLTIACH, za čo chceme p. riaditeľovi I.Brezovskému
pekne poďakovať.
Naša škola žila ďalej rôznymi akciami a súťažami. 3.miesto v recitačnej súťaži ŠALIANSKY MAŤKO
získala v okrese Monika Možješová.
Naši štvrtáci s p. učiteľkou Ševčíkovou aj v tomto školskom roku získali podporu Konta Orange,
n. f. z programu Školy pre budúcnosť. Pol roka pracovali na projekte „Čo vidia bociany“ Vďaka získaným
finančným prostriedkom precestovali Žilinskú kotlinu, vytvorili trojrozmernú mapu našej obce a o zážitkoch písali
v triednych Čiky-miky novinách. Vyvrcholením bol 16.5.2OO8 vyhliadkový let, na ktorom zisťovali, čo vidia
z výšky bociany. Štvrtáci chcú poďakovať rodičom, pretože im veľmi s projektom pomáhali.
Naši spolužiaci z prvého stupňa súťažili v tradičnej matematickej súťaži, ktorú organizuje Gymnázium Bytča.
V jednotlivých kolách vynikajúco obstál druhák M.Marek, tretiaci A.Trnovcová a B.Mičech. Zabodovali však
aj štvrtáci M.Decký a A.Absolonová. Absolútnym víťazom pre tento rok sa stala ich spolužiačka Nina Pinčíková.
A súťažilo sa ďalej. V matematických súťažiach dobre obstáli aj žiaci z druhého stupňa. V MO postúpilo
do okresného kola 7 žiakov. Úspešná bola Erika Briššová zo 6.B. V Pytagoriáde boli úspešní: Braňo Mičech 3.r.,
Mikuláš Decký 4.r., Miroslav Gašper 7.r. Mirko Gašper bol úspešný aj v okresnom kole GO. Vďaka našim
rodičom môžeme súťažiť v súťaži Matematický klokan, pretože nám finančne prispievajú na štartovné. Tento
šk.rok nás súťažilo 56. Do súťaže EXPERT bolo zapojených 1O žiakov. Ocenení žiaci sú z 8.triedy: Ján Masný,
Ján Halagan, Nikola Krajčíová, Jana Kurotová, Jakub Solárik, Jozef Jahvodka.
Športom žila škola
celý polrok. BEH PO STREČNIANSKYCH
HRADNÝCH SCHODOCH - z počtu zúčastnených 25O žiakov úžasné 1.miesto
získal Janko Masný z 8.triedy a 3.miesto Zdenka Capandová zo 7.triedy.
Gratulujeme! HRIČOVSKÁ TRETRA II. prebiehala na našej škole 07.05.2008
pod záštitou Olympijského klubu Žilina. Celý deň sa niesol v duchu olympiády
a víťazmi sa stali deviataci a štvrtáci.
MDD odštartoval posledný mesiac školského roka. Futbalisti našej školy sa
môžu ešte tešiť na futbalový turnaj v Dlhom Poli a všetci na pretek- BEH
OLYMPIJSKÉHO DŇA, na ktorý pozývame 20.06.2008 všetkých, ktorí radi
športujú.
Redakčná rada školského časopisu Pramienok
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POZVÁNKA
Obecný úrad
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
Žilinský samosprávny kraj
regionálne kultúrne stredisko v Žiline
Vás pozývajú na oslavy
800. výročia I. písomnej zmienky o obci Dolný Hričov
v sobotu 30. augusta 2008

Program:
9.30 h – svätá omša – Kostol sv. Michala Archanjela
10.30 h – Premiestnenie na ihrisko v sprievode mažoretiek
11.00 h – Slávnostná akadémia – tribúna na ihrisku
v sprievode žilinského miešaného zboru Máj od 15.00 h – hudobno – zábavný program
Spieva celý Dolný Hričov
Arzén
Veselica
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História obecného znaku
Dolný Hričov sa prvýkrát spomína v listine z roku 1208. Už v prvej polovici 14. storočia
(r. 1332) tu stál farský kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Oba tieto údaje, najmä
správa o kostole, svedčia o včasnej prosperite obce, čo nakoniec nepriamo dokazuje aj jej
erbové pečatidlo, ktoré podľa renesančného štítu a formy kruhopisu sa hlási už do
16. storočia. Odtlačok tohto pečatidla našiel J. Fojtík na dokumente z roku 1778.
Najstaršie známe pečatidlo Dolného Hričova má kruhopis: „+ SIGILLVM . PAGI . ALSO .
HRI(cso)“. V strede pečatného poľa je vyrytý štít, ktorý je svojou formou typický
pre
16. storočie. V štíte z pažite vyrastajú tri kvety – resp. tri bodliaky. Dolný Hričov
teda už v 16. storočí používal vyspelý obecný erb. Vzhľadom na prvú zmienku o obci už
na začiatku 13. storočia a vzhľadom na existenciu kostola v obci už v prvej polovici
14. storočia predpokladáme, že Dolný Hričov používal vlastné obecné pečatidlo už aj pred spomenutým
renesančným erbovým pečatidlom. Dolný Hričov od 16. storočia používa obecný erb v pravom zmysle slova, keďže
symbol obce sa nachádza v štíte. J. Fojtík, ktorý toto pečatidlo objavil – objavil jeho odtlačok, obecný erb opísal
ako tri kvety. Tento istý symbol avšak už bez štítu sa nachádza aj na ďalšom obecnom pečatidle z 18. storočia.
V jeho oválnom poli je vyrytá pažiť, z ktorej opäť vyrastajú tri kvety. Nevšimol si, že na tejto mladšej pamiatke
z pažite po stranách vyrastajú aj dve halúzky. V hornej tretine pečatného poľa je vyrytý názov obce: „ ALSO * * *
HRICSO“. Odtlačok tohto pečatidla J. Fojtík našiel na dokumente z roku 1831. Ďaší jeho odtlačok sa našiel
v Štátnom oblastnom archíve v Bytči na písomnosti z roku 1832 a M. Klapita ho objavil ešte aj na dokumente
z roku 1850. Rovnaký symbol a rovnaký text je aj na ďalšom pečatidle Dolného Hričova, ktorého odtlačky sa
zachovali na listoch z roku 1862 – 1873. Jediným rozlišovacím prvkom medzi oboma pečatidlami je usporiadanie
hviezdičiek v názve obce. Na staršom sú tri hviezdičky vyryté vedľa seba, na mladšom pečatidle sú vyryté do
trojuholníka. Toto pečatidlo obec určite používala až do začiatku XX. storočia.
V druhej polovici 19. storočia súčasne s najmladším obecným pečatidlom začal Dolný Hričov používať aj
nápisovú pečiatku s textom: “ALSÓ HRICSÓ KOSZÉG“. Našla sa na dokumentoch z r. 1880 – 1884. Táto nápisová
pečiatka ešte nevylúčila z používania pečatidlo so znakom obce. Z kancelárskej praxe ju vylúčila až nasledujúca
nápisová pečiatka s textom: „TRENCSÉN VÁRMEGYE ALSÓRICSÓ KOZSÉG * 1906 *“. Túto najmladšiu známu
pečiatku obce vyhotovil budapeštiansky kovorytec Ignác Felsenfeld.
Spomenuli sme, že všeobecne sa za erb obce považujú z pažite vyrastajúce tri kvety. Keď sa na znak obce
pozrieme detailnejšie, v symbole spoznávame bodliaky. Táto rastlina ako symbol obcí na severnom Slovensku nie
je zriedkavá. Erbom Dolného Hričova je modrý štít, v ktorom zo zelenej pažite vyrastajú tri strieborné (resp. biele)
bodliaky z oboch strán sprevádzané dvomi zelenými halúzkami.

História školy
O začiatkoch výučby sa nezachovala v našej obci žiadna písomná správa. Podľa výpovedí najstarších občanov
prvými učiteľmi boli ľudia bez akéhokoľvek pedagogického vzdelania, ktorí však vedeli čítať, písať a ovládali
jednoduché počtové výkony. Zvláštnej školskej budovy nebolo, vyučovalo sa v niektorej z chalúp v obci.
Po vychodení štyroch zím žiak obyčajne splnil svoju školskú povinnosť, naučil sa poznávať písmo, číslice, čítať
v kalendári a v modlitebnej knižke. Školská dochádzka nebola povinná.
Prvá písomná zmienka o začiatku vyučovania v našej obci je z roku 1893. Vyučovalo sa v slovenskej reči, ale
všetky záznamy zapisovali učitelia v maďarčine. V roku 1907 však bola výučba žiakov v materinskej reči
odstránená. Nový spôsob vyučovania začal až po skončení 1. svetovej vojny v roku 1918, kedy bola vytvorená ČSR.
V roku 1919 bol počet žiakov v obci 92 a vyučovalo sa opäť v starej drevenej chalupe. Žiakov začalo pribúdať
najmä od roku 1927, kedy bola zavedená osemročná školská dochádzka.
Už od roku 1938 sa obec dožadovala zriadenia štátnej meštianky. Žiactva a tried pribúdalo a stále sa vyučovalo
v provizórnych nevyhovujúcich priestoroch. Tento stav pretrvával až do roku 1953, kedy sa osemročná škola
presťahovala do novopostavenej budovy, v ktorej sídli dodnes. Oficiálny názov školy bol Osemročná stredná škola,
táto vznikla zlúčením národnej školy v obci s neúplnou strednou školou. Funkciou riaditeľa bol poverený
Ján Malíček. V školskom roku 1954/55 bola v obci zriadená materská škola. 25. – 26. júla 1960 obec
postihla povodeň, ktorá neobišla ani školu a v pivničných priestoroch bolo viac ako 2 metre vody.
Pán Ján Malíček, už spomínaný prvý pán riaditeľ, pôsobil na škole v rokoch 1953 – 1960. Vo funkcii ho
vystriedal Viktor Kohút v roku 1956, ktorý pôsobil na škole až do roku 1959. Najdlhšie pôsobila vo funkcii
riaditeľky školy pani Mária Hollá, a to v čase od roku 1959 až do roku 1989. Treba spomenúť i dlhoročné
pôsobenie učiteľov Pavla Midulu a Eleny Midulovej, ktorá učila na našej škole až do roku 1980. Pani Máriu
Hollú vystriedala vo funkcii riaditeľa pani Vilma Gjablová, a to do roku 1991. Riaditeľom školy v rokoch
1991 – 1992 bol pán Igor Homola. Tri roky, do roku 1995, bola riaditeľkou školy pani Marta Vydrová a po nej
do júla 1998 pán Paed. Dr. Ľubomír Kovačech. Po ňom do funkcie riaditeľa školy nastúpil Mgr. Ivan Brezovský,
ktorý v nej zotrváva dodnes.
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POZVÁNKY * * * OZNAMY * * * INFORMÁCIE * * * INZERCIA
INZERCIA

POHOSTINSTVO

V R TU ĽA
A
ĽUBOŠ DOBROŇ
Športový areál
Dolný Hričov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 STAVBYT Žilina, s. r. o. 
Ponúkame spoluprácu pri príprave a realizácii stavebných a rekonštrukčných prác, oprave a údržbe pozemných
objektov, realizácii inžinierskych sietí – vodovod, kanalizácia, výstavbe spevnených plôch a prístupových
komunikácií. Zaistíme na základe požiadaviek dodávku stavebných prác komplexne, vrátane inžinierskych
činností. Vlastníme kompletnú malú stavebnú mechanizáciu ( miešačky, kompresory, vŕtacie a zbíjacie kladivá,
stavebný výťah, lešenie, debnenie atď.). Pri realizácii stavieb používame najnovšie technológie, na ktoré sú
pracovníci odborne vyškolení.
 Adresa : STAVBYT Žilina, spol. s. r. o. , Hviezdoslavova č. 21, 010 01 Žilina
 Kontakt : 041/ 72359 24, 0905 436 541
 E-mail : stavbytL. S@zoznam.sk
 KADERNÍCTVO Ivana Kurotová 
Miesto podnikania:
Dom služieb Dolný Hričov
Ponuka: strihy, melírovanie, farbenie, trvalá ondulácia, trvalá ondulácia podporná
Otváracie hodiny:
pondelok, streda, piatok 8, 00 h - 16,00 h
utorok , štvrtok
10,00 h - 18 ,00 h
sobota podľa objednávok.
Objednávky osobne alebo na tel. č.:
0949 321 813.
» » » OZNAMY » » »
 Oznamujeme občanom – majiteľom a držiteľom
psov, že nakoľko i napriek upozorneniam dochádza
k voľnému
pohybu
psov
na
verejných
priestranstvách a k ohrozovaniu zdravia občanov,
a najmä detí, obec pristúpila k odchytu voľne sa
pohybujúcich psov na náklady majiteľa.

Dolnohričovské

ZVESTI

 Oznamujeme občanom, že
v našej obci sa plánuje začať
v roku
2009
s výstavbou
bytovky do osobného vlastníctva
a nájomnej bytovky. Žiadosti
o byty prijímame na Obecnom
úrade v Dolnom Hričove.
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