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

Vážení spoluobčania !
V roku 2008 si naša obec pripomenie 800. výročie prvej písomnej zmienky
o obci. K tomuto významnému výročiu pripravuje obec dôstojné oslavy, ktorých
sa zúčastnia spolu s nami aj ľudia z blízkeho okolia, predstavitelia verejného
a politického života. Zároveň budú pozvaní i občania – rodáci, ktorí už nežijú
v našej obci, ale napriek tomu ju reprezentujú v rôznych oblastiach spoločenského
a kultúrneho života. Oslavy by sa mali konať v prázdninových mesiacoch júl –
august 2008. Programovo budú rozdelené do žánrov tak, aby si našiel každý svoj
druh zábavy, mladí i starší.
K prípravám osláv 800. výročia si stanovilo obecné zastupiteľstvo pravidelné
stretnutia zamerané na dôslednú prípravu a organizáciu osláv. Ku dnešnému dňu
sa uskutočnili dve takéto zasadnutia, na ktorých sme spoločne začali pracovať
nielen na tvorbe programu a celkového zabezpečenia, ale aj na návrhu knižnej
publikácie venovanej histórii i súčasnosti obce a upomienkových predmetov.
Vyvinuli sme snahu osloviť všetkých, ktorí našu obec reprezentujú, sú jej
súčasťou – od malých školákov až po našich najstarších občanov. Naším cieľom
je osloviť základnú školu s materskou školou, farnosť, urbárske spoločenstvo,
hasičský zbor, športovcov, poľovné združenie, podnikateľov i všetkých občanov,
ktorí by mali záujem prispieť, podať pomocnú ruku a podieľať sa tak na
dôstojných oslavách tohto významného jubilea jednej z najstarších obcí žilinského
kraja.
Dovoľte mi, vážení občania, aby som Vás oslovil v mene svojom i v mene
obecného zastupiteľstva. Naším prianím je, aby nadchádzajúce oslavy neboli
oslavami úzkeho kruhu vyvolených ľudí, ale oslavami nás všetkých. Priali by sme
si, aby sme sa všetci, ktorí môžeme, pričinili o reprezentáciu našej obce.
V mnohých rodinách sa určite nájde nielen fotografická či filmová dokumentácia
z našej histórie, ale aj najrôznejšie predmety pripomínajúce našich predkov, ich
život a našu obec. Boli by sme veľmi radi, ak by ste nám vyšli v ústrety
a zapožičali jednotlivé fotografie, dokumenty a predmety spájajúce sa s našou
históriou a životom. Zo zozbieraných predmetov bude počas osláv vytvorená
expozícia prístupná verejnosti a zároveň tieto materiály budú využité pri tvorbe
knižnej publikácie. Všetky zapožičané fotografie, dokumenty a predmety Vám
budú vrátené späť v pôvodnom stave a nepoškodené. Uvítame každú pomoc
a všetky príspevky, či už vo forme spomienok najstarších občanov na udalosti
o ktorých toho veľa nevieme a zachovali sa len vďaka ústnemu tradovaniu,
fotografií, zvukových záznamov.
Vopred Vám ďakujem za Váš prínos a teším sa na vzájomnú spoluprácu.
Ing. Vladimír Sadloň,
starosta obce

Z udalostí v našej obci:
/od posledného vydania novín/
*****************************
***
03.12.2006
***
voľby do orgánov samosprávy obcí
***

06.12.2006
***
stretnutie detí s Mikulášom

***

17.12.2006
***
slávnostné zasadnutie
novozvoleného obecného
zastupiteľstva

***
27.01.2007
***
otvorenie obchodu s potravinami
v Pekline
***
17.02.2007
***
fašiangový maškarný sprievod
***

22.02.2007
zápis detí do 1. ročníka
základnej školy

***

***
marec 2007
***
zápis detí do materskej školy
***
24.03.2007
***
valné zhromaždenie pozemkového
spoločenstva Bývalí urbárnici obce
Dolný Hričov
***
25.03.2007
***
veľkonočný hudobný koncert
v Kostole sv. Michala
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MATRIKA INFORMUJE
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
Naši noví občiankovia
Adrián Ďurdík, Paulína Mihálková,
Terézia Trajčíková

„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Manželstvo uzatvorili
Miroslav Kubánek a Miroslava Šimáková
Zdenko Mihálek a Martina Uhláriková
Martin Bielik a Barbora Gaňová

Naši jubilanti
♣ 50 – roční ♣
03.01.1957
Rudolf Martiník
08.01.1957

Ing. Pavol Midula

17.02.1957

Štefan Vančík

19.02.1957

Marián Uhlárik

♣ 60 – roční ♣
03.02.1947 Terézia Kocmánková
11.02.1947

Eva Matúšková

22.03.1947

Marcela Paišová

♣ 70 – roční ♣
27.03.1937
Irena Ševčíková

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
╬ ╬ ╬

╬

Navždy nás opustili
Emília Drbúlová
(* 05.02.1922 † 06.12.2006)
Karol Sládek
(* 24.08.1919 † 14.12.2006)

Ján Šamaj
(* 14.04.1923 † 17.01.2007)

Ing. Milan Mužík

╬

♣ 80 – roční ♣
19.02.1927
Tomáš Fujko
02.03.1927

Pavol Kilian

♣ 90 – roční ♣
13.01.1917
Mária Kilianová
♣ 91 – roční ♣
07.03.1916
Albína Ševčíková
♣ 96 – roční ♣
29.01.1911
Anna Martinková

(* 24.09.1932 † 11.02.2007)

Ondrej Jacek
(* 11.03.1926 † 20.02.2007)
Mária Kalányová
(* 11.12.1926 † 27.02.2007)
Kazimír Kocmánek
(* 04.03.1916 † 14.03.2007)
Peter Chlebúch
(* 16.08.1926 † 21.03.2007)

╬ ╬ ╬

Srdečne blahoželáme !
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Z diania v našej obci
02.12.2006 - voľby do orgánov samosprávy obcí. Dvere
volebných miestností v Dolnom Hričove i v Pekline sa
otvorili o siedmej hodine rannej a uzatvorili o 20,00 hod..
Voliči mali možnosť zvoliť si spomedzi 31 kandidátov
sedem svojich zástupcov – poslancov
obecného
zastupiteľstva. Starostu obce volili spomedzi štyroch
kandidátov. Novozvolenými poslancami obecného
zastupiteľstva sa stali: Ing. Marián Chamaj /377 hlasov/,
Doc. Dr. Ing. Martin Decký /331 hlasov/, Bc. Katarína
Cigániková /260 hlasov/, Pavol Ballay /234 hlasov/, Štefan
Hôrečný /189 hlasov/, Ing. Ján Sládek /180 hlasov/, Juraj
Dobroň /174 hlasov/, za miestnu časť Peklina boli zvolené
Katarína Capandová /68 hlasov/ a Marta Rašovcová /61
hlasov/. Za starostu obce bol zvolený Ing. Vladimír Sadloň
počtom hlasov 439.
06.12.2006 - stretnutie s Mikulášom. V predvečer sviatku
svätého Mikuláša pripravil obecný úrad pre všetky deti
stretnutie s Mikulášom. Už o 16. hodine rozsvietil Mikuláš
v Pekline nielen vianočný stromček, ale i očká detí, ktoré
obdaroval sladkými darčekmi. Potom pokračoval
v rozdávaní radosti a darčekov v Kultúrnom dome
v Dolnom Hričove, kde nedočkavé deti odmenil i veľmi
zaujímavým rozprávaním o vzniku tejto milej tradície
a o osobnosti sv. Mikuláša.
17.12.2006 – ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva, na ktorom novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva a starosta obce zložili slávnostný sľub
a ujali sa svojej funkcie. Zároveň bol zvolený zástupca
starostu obce – Ing. Marián Chamaj a komisie OZ.
17.02.2007 – Fašiangy. Tretia februárová sobota sa niesla
v znamení zábavy, spevu a tanca. Koniec fašiangového
obdobia sa zavŕšil tradičným fašiangovým maškarným
sprievodom po obci. Konský záprah, vyhrávajúca kapela
a záplava pestrofarebných masiek, v ktorých ste mohli len

ťažko rozoznať kto je kto, putoval celou obcou a všade
rozsieval plnými priehrštiami dobrú náladu. Celá vydarená
akcia pokračovala zábavou v kultúrnom dome. Mladí i tí
skôr narodení sa zabávali až do skorých ranných hodín.
Podarilo sa tak opäť nadviazať na tradície a oživiť
minulosť aspoň na pár krásnych chvíľ. Dúfajme, že o rok
sa stretneme pri takejto vydarenej akcii znova.
27.01.2007 – otvorenie obchodu s potravinami
v Pekline. Po dlhotrvajúcich problémoch, ktoré spôsobilo
zatvorenie jediného obchodu s potravinami v Pekline, sa
tento
podarilo
k uspokojeniu
občanov
vyriešiť
sprevádzkovaním
novej
predajne
v staronových
priestoroch bývalej požiarnej zbrojnice. Obec reagovala na

ponuku p. Hrazdíru s manželkou, ktorí prišli s návrhom na
odkúpenie chátrajúceho objektu požiarnej zbrojnice
v Pekline. Po vzájomnej dohode a odkúpení budovy noví
majitelia zrealizovali svoj projekt, výsledkom ktorého je
plne funkčná predajňa potravín a spokojní zákazníci.
22.02.2007 prebehol zápis detí do prvého ročníka
základnej školy. V septembri by malo po prvýkrát
zasadnúť do školských lavíc 17 prvákov.
Cesta do Lazov – dňa 14.03.2007 sa na podnet niektorých
poslancov obecného zastupiteľstva konalo stretnutie s
p. Trnovcom za účelom vyriešenia dlhotrvajúceho
problému s prístupovou komunikáciou v lokalite Lazy
a tým sprístupnenia lesov a poľnohospodárskej pôdy
vlastníkom, užívateľom a členom miestnych spoločenstiev.
Stretnutie za účasti poslancov obecného zastupiteľstva,
starostu obce, zástupcov urbariátu a Agrofinu P.D.
prebehlo priamo v uvedenej lokalite a po podnetnej
a úspešnej diskusii zúčastnených zavŕšili stretnutie
vzájomnou dohodou o sprístupnení cesty, ktorú potvrdia
podpísaním vzájomnej zmluvy, a to v termíne do konca
marca 2007.
24. marec 2007 - valné zhromaždenie pozemkového
spoločenstva Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov, na
ktorom bola prečítaná výročná správa o činnosti
spoločenstva, ktorú predniesol predseda spoločenstva,
p. Anton Ševčík. Taktiež bola prednesená správa dozornej
rady, ktorú predložil Ing. Ján Adamov. Valné
zhromaždenie vyjadrilo súhlas s prednesenými správami
ako i s vyplatením dividend zo zisku za rok 2006. Zároveň
bol predložený návrh novej cenovej relácie úžitkového
dreva v samovýrobe pre členov spoločenstva. Po vyčerpaní
všetkých bodov o činnosti pozemkového spoločenstva
a diskusii nasledovalo posedenie členov spoločenstva
spojené s občerstvením. Účasť členov na zhromaždení
predstavovala 2967 hlasov, čo je 76 % účasť.
25. marec 2007 - veľkonočný koncert. Farský úrad
v spolupráci s obecným úradom pripravili v Kostole sv.
Michala nezabudnuteľný veľkonočný koncert. Milovníci
umenia a spevu ocenili precízne pripravený program, ktorý
pre nich pripravili umelci zo žilinského konzervatória.
CTPark Dolný Hričov
V katastri obce Dolný Hričov, medzi cestou I/18
a letiskom, sa začína výstavba CTParku Dolný Hričov,
ktorého investorom je spoločnosť CTP Invest SK.
Logisticko-priemyselný park s celkovou rozlohou 361 626
m2 bude zameraný na využitie pre skladové hospodárstvo
a priemyselné odvetvia s nízkou mierou vplyvu na životné
prostredie. Začiatok výstavby je naplánovaný na marec
2007 a predpokladaný termín ukončenia je v decembri
2010. Logisticko-priemyselný park je navrhnutý
a posudzovaný v 2 variantoch a je členený na 3 zóny.
Navrhovaná stavba bude nízkopodlažná. Výrobné areály
budú prevádzkovať nasledujúcu činnosť: výroba
drevených dielov a montáž nábytku, výroba tesniacich
systémov pre automobilový priemysel, výroba kovových
dielcov, logistické centrum, výroba reklamných médií a
oprava PC, strojárska a elektrotechnická výroba, úprava
povrchov atď. CTPark bude po svojom dobudovaní
zamestnávať až 2 923 zamestnancov, z toho 1 891 mužov
a 1 032 žien, čo výrazne zníži nezamestnanosť v našej
obci.
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Za obdobie december 2006 – marec 2007 sa uskutočnilo celkom 5 verejných a 1 neverejné zasadnutie OZ, z toho prvé
zasadnutie bolo ustanovujúce, na ktorom Ing. Vladimír Sadloň zložil sľub starostu obce a poslanci obecného zastupiteľstva:
Pavol Ballay, Katarína Capandová, Bc. Katarína Cigániková, Doc. Dr. Ing. Martin Decký, Juraj Dobroň, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj, Marta Rašovcová a Ing. Ján Sládek zložili sľub poslancov OZ.

VEREJNÉ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA za obdobie 17.11.2006 – 19.3.2007
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
UZNESENIE č. 11/2006
17.12.2006
• za zástupcu starostu obce Ing. Mariána Chamaja;
• zriadenie komisií: komisia pre financie a správu
majetku, komisia pre podnikanie a služby, komisia pre
výstavbu a životné prostredie, komisia pre sociálne,
bytové otázky a zdravotníctvo, komisia pre vzdelávanie,
kultúru a šport;
• voľbu predsedov komisií:
» predseda komisie pre financie a správu majetku
– p. Marta Rašovcová,
» predseda komisie pre podnikanie a služby - Ing. Ján
Sládek,
»predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie Doc. Dr. Ing. Martin Decký,
»predseda komisie pre sociálne, bytové otázky
a zdravotníctvo – p. Štefan Hôrečný,
» predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport –
Bc. Katarína Cigániková;
• plat starostu obce vo výške 38 100,- Sk mesačne.
Odmeny k platu bude OZ schvaľovať polročne.
UZNESENIE č. 12/2006
27.12.2006
• rozpočet obce na roky 2007-2009;
• sociálnu pomoc pre rodiny p. Jarmily Imríškovej vo
výške 3 000,- Sk a p. Márie Sládečkovej vo výške
5 000,- Sk;
• Ing. Mariána Chamaja za zástupcu sobášiaceho počas
neprítomnosti starostu obce;
• používanie služobného motorového vozidla aj na
súkromné účely pre starostu obce;
• dočasný prenájom nebytových priestorov v KD za
symbolickú 1,- Sk na zriadenie posilňovne;
• sumu 100 000,- Sk ako hranicu, do ktorej môže starosta
obce podpisovať faktúry bez schválenia.
UZNESENIE č. 1/2007
26.1.2007
• úradné hodiny obecného úradu;
• termín zasadnutí obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 2/2007
23.2.2007
• podmienku, aby kandidáti na hlavného kontrolóra obce
mali minimálne 3 roky praxe.
UZNESENIE č. 3/2007
9.3.2007
• záverečný účet obce a výsledok hospodárenia za rok
2006;
• použitie výsledku hospodárenia na dokončenie výstavby
vodovodu a kanalizácie;
• odpredaj pozemku p.č. 1050 o výmere 21 m2
Mgr. Ľubomírovi Klimovi za cenu 200,- Sk/1 m2;
• odpredaj pozemku p.č. 477/2 o výmere 37 m2
p. Štefanovi Hôrečnému za cenu 200,- Sk/1 m2;
• neodpredávať pozemok p.č. 477/1 p. Ševčíkovej;
• cenu nájmu za pozemok pod objektom predajne
v Pekline pre spoločnosť Coop Jednota S.D. Žilina vo
výške 180,- Sk/1 m2/1 rok;
• finančnú dotáciu pre rímsko-katolícku cirkev v Dolnom
Hričove vo výške 10 000,- Sk na dokončenie opravy
orgánu v miestnom kostole;
• členov komisie pre sociálne, bytové otázky
a zdravotníctvo v zložení MUDr. Katarína Hartelová,
Katarína Capandová, Helena Kurotová, Andrea
Dobroňová.
UZNESENIE č. 4/2007
19.3.2007
• odpredaj obecných pozemkov NDS, a.s., Bratislava v
celkovej hodnote 935 424,- Sk;
• odkúpenie pozemkov p.č. 554/6 o výmere 160 m2 a p.č.
554/5 o výmere 40 m2 rodine Cigánikovej v celkovej
sume 100 000,- Sk;
• redakčnú radu obecných novín Dolnohričovské zvesti:
Ing. Vladimír Sadloň, Bc. Katarína Cigániková, Mgr.
Alena Sládková, Mgr. Andrea Sládková, členovia
redakcie: Doc. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Rudolf
Holič, Andrea Dobroňová, Gabriela Zúberová;
• VZN č. 1/2007 – Prevádzkový poriadok cintorína.

Obecné zastupiteľstvo uložilo:
UZNESENIE č. 12/2006
27.12.2006
• uskutočniť stretnutie s predstaviteľmi ŠK Dolný Hričov;
• preveriť potrebu výberového konania pre zhotoviteľa
projektov na získanie prostriedkov zo ŠFEÚ.
UZNESENIE č. 1/2007
26.1.2007
• kúpiť dopravné zrkadlo na križovatku pri uliciach
Staničná a Mládeže;
• pripraviť návrh zmluvy s Ing. Trnovcom;
• dohovoriť stretnutie s p. farárom, aby sa vyriešila
situácia s kaplnkou v Pekline.
UZNESENIE č. 2/2007
23.2.2007
• zistiť sumu, za ktorú by boli ochotní autori napísať
knihu o obci Dolný Hričov.

UZNESENIE č. 3/2007
9.3.2007
• vyriešiť problém s odvozom biologického odpadu
a veľkoobjemného odpadu z domácnosti pravidelným
pristavovaním kontajnerov a vlečky;
• zabezpečiť, aby sa po obci nepohybovali voľne psy;
• zabezpečiť odvoz zmesového komunálneho odpadu
a veľkoobjemného odpadu v Pekline;
• zabezpečiť úpravu cintorína v Pekline.
UZNESENIE č. 4/2007
19.3.2007
• vypracovať v spolupráci s NDS, a.s., návrh nájomnej
zmluvy za dočasné používanie obecných pozemkov od
začatia výstavby diaľnice do doby ich odpredania NDS.
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ROZPOČET OBCE NA ROKY 2007 - 2009
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU NA R. 2007 - 2009
Položka
2007
2008
2009
Príjem zo ŠR
6 596 000
6 699 000
6 899 000
Podielové dane
8 200 000
8 300 000
8 400 000
zo ŠR
Príjmy
1 415 000
1 515 000
1 515 000
z obecných daní
Príjmy
1 015 000
915 000
820 000
z nájomného
Ostatné
550 000
1 100 000
550 000
príjmy
Príjmy bežného
rozpočtu

11 180 000

11 830 000

11 285 000

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU NA R. 2007 - 2009
Položka
2007
2008
2009
Výdavky z dotácií štátu
6 596 000
6 699 000
6 899 000
611 Mzdy
2 000 000
2 050 000
2 100 000
621-25 Odvody
700 000
718 000
735 000
632 Energie
1 220 000
1 440 000
1 470 000
633 Materiál, réžia
500 000
600 000
600 000
634 Doprava
545 000
545 000
545 000
635 Údržba, opravy
600 000
600 000
500 000
637 Služby
1 720 000
2 020 000
1 420 000
642 Bežné transfery
3 615 000
3 665 000
3 765 000
651 Úroky bankám
200 000
150 000
100 000
Výdavky bež. rozpočtu
11 100 000 11 788 000 11 333 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA R. 2007 - 2009
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU NA R. 2007 - 2009

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU NA R. 2007 - 2009

Položka
231 Príjem z predaja
kapitálových aktív
341 Granty zo ŠFEÚ
411 002 Úver ŠFRB
(bytovka)
323 004 Dotácia MVRR
SR (bytovka)
Dotácia na tech.
vybavenosť
312 Dotácia MŽP SR
PRÍJMY KAPITÁL.
ROZPOČTU

2007

2008

300 000
15 000 000

2009

3 000 000

0

30 000 000 15 000 000

0

14 000 000

0

0

7 000 000

0

300 000

200 000

500 000

600 000

0

0

16 200 000

54 200 000 15 500 000

Položka
713 Nákup strojov,
techniky
713 Nákup požiarnej
techniky
Nákup pozemkov
716 Projektová
dokumentácia
717 Nové stavby
/vodov,kanaliz.,
KBT,bytovka/
VÝDAVKY KAPIT.
ROZPOČTU

2007

2008

2009

250 000

250 000

50 000

150 000

0

0

600 000

0

0

500 000

500 000

300 000

14 000 000 27 000 000

42 000 000

15 500 000 27 750 000

42 350 000

FINANČNÉ OPERÁCIE
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Položka
Dlhodobý
bankový úver
PRÍJMY Z FINANČNÝCH
OPERÁCIÍ

2007

2008

VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
2009

0

600 000

600 000

0

600 000

600 000

Položka
Splatenie úveru
Splátky úveru ŠFRB
na výstavbu bytovky
VÝDAVKY Z FIN.
OPERÁCIÍ

2007
500 000

2008
2 000 000

2009
1 000 000

570 000

570 000

570 000

1 070 000

2 570 000

1 570 000

Podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 583 z roku 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov viacročný rozpočet obce sa po prvýkrát zostaví v roku 2006 na nasledujúce rozpočtové roky počnúc
rokom 2007. Rokom 2007 sa začalo v obciach tzv. strednodobé plánovanie, t. j. plánovanie na najmenej tri roky vopred.
Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len
orientačný charakter, pričom ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Zostavovanie viacročného rozpočtu obce vychádza predovšetkým z koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, kde
sú načrtnuté východiská ďalšieho rozvoja a smerovania územnej samosprávy. Základom na zostavenie viacročného rozpočtu
obce je zadefinovanie východísk a možností rozpočtu v rámci koncepcie rozvoja obce, ich časovej postupnosti – stanovenie
priorít najmä v oblasti rozvojových programov, ktoré majú dlhodobý charakter. Samotné zostavenie viacročného rozpočtu je
postupné, určia sa východiska rozpočtu príjmov a výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok a po ich analýze sa stanovia
východiska na nasledujúce roky.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
9 bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky obce;
9 kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky;
9 finančné operácie, t. j. príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, pretože finančná operácia je vlastne každá transakcia
s finančnými aktívami a finančnými pasívami.
Pri zostavovaní rozpočtu obce na roky 2007-2009 sme vychádzali z Plánu sociálneho rozvoja obce na roky 2005 -2014, ktorý
bude i naďalej východiskovým bodom pri zostavovaní rozpočtu na ďalšie rozpočtové obdobia.
- spracoval: Ing. Rudolf Holič -
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PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2006
1.

BEŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2006

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Položka
Rozpočet
Plnenie
2006
k 31.12.2006
PRÍJEM ZO ŠR
6 555 300
6 812 477
PODIELOVÉ DANE
ZO ŚR

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

7 989 000

8 597 435

1 277 000

1 378 744

1 645 000

2 084 751

876 500

1 057 402

11 787 500

13 118 332

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Položka
Rozpočet
Plnenie
2006
k 31.12.2006
VÝDAVKY Z DOTÁCIÍ
6 555 300
6 812 477
ŠTÁTU
611 Mzdy
2 300 000
2 473 421
621-25 Odvody
800 000
783 863
632 Energie
1 200 000
1 374 286
633 Materiál, réžia
400 000
557 253
634 Doprava
537 000
440 446
635 Opravy, údržba
640 000
1 022 731
637 Služby, poplatky
1 970 000
3 099 235
642 Bežné transfery, MŠ, TJ
3 730 000
4 014 950
651 Úroky bankám
200 000
231 635
VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU
11 777 000
13 997 820

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV BEŽNÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.12.2006
Položky rozpočtu
PRÍJMY bežného rozpočtu
VÝDAVKY bežného rozpočtu
SALDO (+,-)bežného rozpočtu

Upravený rozpočet
2006
11 787 500
11 777 000
+ 10 500

Plnenie
k 31.12.2006
13 118 332
13 997 820
- 879 488

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2006
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2006 – 31.12.2006
Položka
Upravený
Plnenie
rozpočet 2006
k 31.12.2006
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
0
76 000
233
Príjem z predaja pozemkov
920 000
917 749
321
Sponzorské dary
1 500 000
1 272 990
341
Granty zo ŠFEÚ
0
0
312
Dotácia MŽP SR
8 729 000
8 729 000
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
11 149 000
10 995 739
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2006 – 31.12.2006
Položka
Upravený rozpočet
Plnenie
2006
k 31.12.2006
712 Nákup stavieb
30 000
30 000
713 Nákup strojov, výpočtovej techniky
100 000,26 040
716 Projektová dokumentácia + ÚPN
1 000 000
400 000
717 Nové stavby – vodovod a kanal.
8 000 000
8 063 206
717 Nové stavby, modernizácie -KBT
0
94 725
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-VÝDAVKY
9 130 000
8 613 971

Plnenie
v%
111,29
118,86
–

Plnenie
v%
99,76
84,87
100,00

Plnenie
v%
100,00
26,04
40,00
100,79

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.12.2006
Položky rozpočtu
PRÍJMY kapitál. rozpočtu
VÝDAVKY kapitál. rozpočtu
SALDO (+,-) kapitál. rozpočtu

Upravený rozpočet
2006
11 149 000
9 130 000
+ 2 019 000

Plnenie
k 31.12.2006
10 995 739
8 613 971
+ 2 381 768

Plnenie
v%
98,63
94,35
117,97
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FINANČNÉ OPERÁCIE
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Upravený rozpočet
2006
Dlhodobý bankový úver
0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
0
Položka

VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Upravený rozpočet
2006
Splatenie úveru
0
Splátky úveru ŠFRB na výstavbu bytovky
750 000
VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
750 000
Položka

Plnenie
k 31.12.2006
0
0
Plnenie
k 31.12.2006
0
663 558
663 558

Plnenie
v%
Plnenie
v%
88,47
88,47

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Za obdobie 1.1. – 31.12.2006
Položky rozpočtu

Upravený rozpočet
2006

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

0
750 000
- 750 000

Plnenie
k 31.12.2006
0
663 558
- 663 558

Plnenie
v%
88,47
88,47

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV ROZPOČTU k 31.12.2006
Položky rozpočtu

Upravený rozpočet
2006
11 787 500
11 149 000
22 936 500
11 777 000
9 130 000
20 907 000
+ 2 029 500

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

Plnenie
k 31.12.2006
13 118 332
10 995 739
24 114 071
13 997 820
8 613 971
22 611 791
+ 1 502 280

Plnenie
v%
111,29
98,63
105,13
118,86
94,35
108,15
74,02

BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12. 2006 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
71 028
247
62 979
3 313
50 991
87
8
8 580
7 802
2 714
1 026
1 688

Netto
91
618
346
4
95
30
143
16 427
13 280
3 147
17 136

73 742

STAV OBECNÉHO DLHU K 31.12. 2006
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
- 408 327
- 987 862
1 750 633

*úver ŠFRB nie je zahrnutý v stave obecného dlhu

STAV FINANCIÍ OBCE k 31.12.2006 v Sk
Pokladňa
Účty v banke
FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU

0
1 415 458
1 415 458
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ŠKOLA, KDE TO ŽIJE
–––––––––––––––-––––––- Marcové knihoviny – knihové marcoviny /alebo marec trošku inak/––––––––––-––––––––––––Pred viac ako rokom to bol nápad, či skôr také spoločné vnuknutie pripraviť niečo trošku inak pre našich žiakov. Pár
nadšencov vymyslelo, ostatní sa pridali a boli na svete prvé Marcové knihoviny – knihové marcoviny našej
školy. Tento rok sa už automaticky v januári a februári zbierali nápady na marec - na tie tohoročné.
Niečo sa vylepšilo, niečo zmenilo a voľačo ostalo bez zmeny. Popoludní v piatok pred jarnými
prázdninami (kedy sa azda poobede v škole nachádza len pán školník, ktorý to tu nakoniec všetko
pozamyká na celý prázdninový týždeň) nastal čas pripraviť aj školu. „ Vystrihuj rámiky!“ „Vytlač
nadpisy!“ „Pohľadaj tie citáty!“ a veľa kadejakých iných pokynov sa ozývalo v zdanlivo prázdnej
škole. Tak vznikli nástenky, sieť našich autorov aj s citátmi, panely nápadov... Všetko sme
dokonale pripravili na poprázdninový štart „marcovín“.
Začíname ! Už je to tu ! Hneď 5. 3. kedy sa žiaci ešte ani nestihli vysťažovať na nudu, či otrasné prázdninové počasie, sa
vyhlásilo literárne potvorenie. Téma jasná: Moja milovaná škola v Dolnom Hričove. Forma: báseň. Len teraz sa ukázali tie
talenty, ktoré sa skrývajú u nás v škole. V piatok 9.3. o 12,00 h pani zástupkyňa mala už na stole práce zo všetkých tried. No
a víťazi? Ôsmaci a tretiaci. Nedali sa zahanbiť ani ostatné triedy, a dokonca nás potešili i najmenší. V prvý marcový týždeň
sme zbierali aj knižné rarity. A tak sme si mali možnosť pozrieť knihy z 19. storočia, obrovské rozprávkové knižky, ktoré si
určite nezbalíte do kufra na dovolenku, ale aj staré učebnice. No, nazbierala sa ich tu pekná kôpka a veru určiť tu „naj“ raritu
bolo ozaj ťažké. Druhý marcovinový piatok bol v znamení čitateľského maratónu. Nešlo tu o športový výkon, hoci by naši
maratónci určite uspeli i v očiach našich športovcov. Veď, kto by už v dnešnej dobe čítal v nádherné slnečné piatkové
popoludnie bez prestávky niekoľko hodín zavretý v triede Tajovského poviedky. Nezaznamenali sme síce rekord v rozsahu, ale
určite v dĺžke čítania - 6 hodín. Víťazom pre I. stupeň sa stala Renátka Ďurajková /4. trieda/ a pre II. stupeň Deniska
Zadubanová /5.B/. Ak by sme súťažili vo dvojiciach, zvíťazili by siedmaci, ktorí čítali svorne ešte o pol siedmej večer.
Správna marcová nálada zachvátila aj naše triedy počas skoro všetkých hodín. Každá trieda mala také tie svoje knihoviny. Či
už súťaž o triedneho knihomoľa, čítanie pod lavicou, knižnú poradňu, ranné čítanie atď. Na knižných výtvarkách sme
maľovali knihu kníh – Bibliu, tvorili leporelá, navrhovali obal knihy alebo kreslili ilustrácie. Trošku viac sme sa medzi sebou
rozprávali o fajných knihách, spomínali si na tie naše, ktoré práve nás sprevádzali školskými rokmi.
Čo nás ešte v marci čaká? Vy, ktorí ste sa dostali až sem, tušíte, že tento článok vznikol v čase, keď je marec niekde
uprostred, takže neviem, ako to všetko dopadne. Môžem len napísať, že nás ešte čakajú recitačné postupové súťaže
Hviezdoslavov Kubín a Rozprávkové vretienko, že sa stretneme v Hričovskej literárnej čajovni, starší spolužiaci si
vyskúšajú učiť mladších a 2. ročník Marcových knihovín – knihových marcovín vyvrcholí vo Veľkom finále, a to v podobe
Divadelného Hričova. Už sa na to tešíme! A ako to všetko dopadne? Informácie, výsledky, komentáre od priamych aktérov a
fotky vám ešte určite ponúkneme.
- Mgr. Renáta Barčíková ––- Naši olympionici ––––-––––––––––––––––––––––––
––-Úspešní tretiaci –––––––––––––––––––––––––––––––
V okresnom kole matematickej olympiády sa zúčastnili
Možno ani netušíte, že najúspešnejší školský časopis na
štyri žiačky 5.B triedy, z nich bola úspešná Lenka
Slovensku ocenený v súťaži ProSlavis, vydávajú hričovskí
Ďuriníková. Okresné kolá matematickej olympiády pre 6.,
tretiaci. Čiky - miky noviny si na vyučovaní píšu už tretí
7. a 8. ročník ešte len prebehnú. V geografickej olympiáde
rok. Pretože tvorba novín a ich aktivity si vyžadujú
nás reprezentovali piati žiaci z 5.B, 6. a 7. triedy.
finančné prostriedky, vymysleli projekt netradičného
Najúspešnejší z nich, Miroslav Gašper, sa dostal až do
vyučovania vybraných slov s názvom Čmýrili sa vyžly
krajského kola, kde síce nebol úspešný, ale získal 58
pri mýtnici? Tento projekt sa uskutočňuje vďaka
bodov zo 75, čo nie je najhoršie. 22. marca nás čaká
programu ,,Školy pre budúcnosť“ Konta Orange, n.f.
medzinárodná matematická súťaž Klokan, do ktorej sa
Tento rok získali sumu 26 000 Sk.
prihlásilo 83 žiakov. Vďaka patrí rodičovskej rade za
Veľmi nás teší, že okrem podpory vedenia školy nám pri
finančnú podporu tejto súťaže. Ďalšie želiezka v ohni
realizácii projektu pomáhajú naši rodičia. Poďakovanie
máme v okresnom kole Pytagoriády, do ktorej postúpilo
šesť žiakov.
- Daniela Holičová patrí pani Dobroňovej
z obecného úradu a tiež
––––––––––––––––––––– Na skládky nie sme krátki ––pánovi Kaveckému.
Pomáhali nám pátrať po
Občianske združenie Tatry vyhlásilo pre školy súťaž „Na
rytieroch, mýtnici,
skládky nie sme krátki“, do ktorej sa prihlásila aj naša
vyžlách, rysoch
škola. Prvou akciou bola brigáda na cintoríne, kde sa po
a výroch. Tretiaci sa
zime pri studni objavila skládka vyhorených kahancov,
už veľmi tešia na
kytíc, rozbitých sklenených nádob a podobne. Zišli sme sa
novinárske výjazdy
tam piataci: Deniska Zadubanová, Aďa Kramarová, Lenka
nielen po obci, ale aj do
Družkovská, Erika Mičechová, Dominika Šípková, Danko
Novej Bystrice, na
Zrebný a Paľko Mitaš. Do kontajnera sme odniesli dve
Vychylovku i na
veľké vrecia a štyri igelitky odpadu. Aj tak sme to celkom
výpravu za bytčianskym
nevyčistili. Ľudia si myslia, že tam do kúta môžu hádzať
drakom.
odpad, ale na odpad sú predsa tri kontajnery pred
- Mgr. M. Ševčíková,
cintorínom. Asi tam musíme napísať oznam: “Zákaz
triedna učiteľka vyhadzovania odpadkov“. Najviac nás však tešilo
vyplevanie nového trávnika za domom smútku od buriny.
- Deniska Zadubanová -
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NOVOTY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
zdobia kraslice najrôznejšími technikami a mamičky
Každý rok nám pribúdajú nové deťúrence a odchádzajú
pripravujú chutné vajíčkové šaláty a rôzne maškrty.
tie najstaršie, dobre pripravené deti do 1. ročníka.
Vyvrcholením celej akcie je pálenie Moreny, s ktorou
Materská škola má dve a pol triedy. Máme 5
prejdeme cez dedinu, zastavíme sa na rôznych miestach –
pedagogických pracovníkov: Janku Hanusovú (zástupkyňu
napr. u pani doktorky, p. starostu, aby sme sa spoločne
riaditeľa pre MŠ), Gabiku Čaneckú, Hanku Vojtekovú,
rozlúčili s pani Zimou a privítali pani Jar. Sme radi, že do
Moniku Ličkovú a Katku Cigánikovú. Pani Dagmar
tejto rozlúčky sa zapájajú nielen mladí, ale aj starší
Matušková tento rok v januári ukončila pracovný pomer.
občania, ktorí si týmito zvykmi oživujú svoje spomienky
Nepedagogickí pracovníci sú p. školníčka Janka Masná,
a mladosť. Morena skončí zapálená vo vode potoka za
ktorá sa stará o údržbu a čistotu, pri čom jej pomáha pani
sprievodu spevu detí a učiteliek. S deťmi okrem týchto
upratovačka Irenka Rezáková, ktorá vypomáha aj pri
aktivít sa pravidelne zúčastňujeme na rôznych
zabezpečovaní výdaja stravy pre deti.
vystúpeniach v rámci spoločenských udalostí v obci
Život v našej materskej škole je po všetkých stránkach
(posedenie s najstaršími pri príležitosti mesiaca úcty
veľmi rušný. Každý začiatok školského roka býva pre
k starším, privítanie detí do života, Deň matiek).
nové deti ťažký a patria k nemu aj slzičky. Inak tomu
Každoročne chodíme na atraktívne výlety nielen po našej
nebolo ani tento rok. To však rýchlo prešlo a my sme sa
krajine, ale aj do zahraničia – naposledy sme boli
mohli pustiť do práce. Veľmi zaujímavá bola práca
v Katowiciach v Poľsku, kde sme navštívili ZOO, lanovku
s tekvicami, ktoré sa zmenili pod šikovnými rukami detí
a veselé mestečko. Pre všetkých to bol nezabudnuteľný
a rodičov na rozprávkové postavičky. Tieto sme predstavili
zážitok. Tento rok plánujeme návštevu jaskyne spojenú
na lampiónovom sprievode, ktorý prechádzal obcou za
s plavbou na lodi. Ako celý výlet dopadol, to sa dozviete
veselej hudby znejúcej z obecného rozhlasu.
v budúcom čísle.
Keďže v týchto dňoch fúkal dobrý vietor, vybrali sme sa
Každá pani učiteľka má na starosti svoj stály krúžok, a to
s deťmi a rodičmi na kopec púšťať šarkanov. Do ruksakov
dramatický, výtvarný, zdravú výživu, pohybový a tiež
sme si nezabudli zbaliť klobásky, čaj a dobrú náladu.
niečo pre mamičky, aby boli fit a také šikovné ako ich deti.
S prvým snehom sme zas privítali Mikuláša s čertom, ktorí
Spoločne si chodia každý pondelok zacvičiť do našej malej
priviezli pre deti plný voz darčekov. Aby sme ich
telocvične aerobik.
obdarovali aj my, spolu s rodičmi sme pre nich pripravili
medovníčky. Aby deti nezabudli na tradície, oživili sme si
Pedagogický kolektív MŠ by sa touto cestou chcel
ich s príchodom fašiangov. Tu sa medze fantázii nekladú.
poďakovať všetkým ochotným a uvedomelým rodičom,
Všetci si pripravili krásne masky a tie potom ožili na
ktorí sú ochotní nezištne pomáhať a zapájajú sa do našich
parkete pri hudbe. Tento rok sme si pridali novú aktivitu
aktivít spolu s deťmi.
pod názvom „Na vajíčko maľované“. Je to akcia
- Bc. Katarína Cigániková v spolupráci s rodičmi, kde otcovia pletú korbáče, deti
Separovaný zber a komunálny odpad
V rámci projektu Mikroregiónu Hričov prešla naša obec od marca na separovaný zber niektorých komodít. Každá domácnosť
obdržala tri druhy plastových vriec – modré vrece je určené na zber plastových fliaš, zelené vrecia na plastové nádoby
z čistiacich prostriedkov (jar, šampóny, savo, dezinfekčné prostriedky v umelých nádobách, atď.) a čierne vrece na tetrapaky
(obaly z džúsov a mlieka). Vyseparované zložky sa budú zberať od občanov podľa potreby – po naplnení vriec, a to tým
spôsobom, že po vyhlásení termínu zberu si občania naplnené vrecia vynesú pred brány, odkiaľ budú odvezené pracovníkmi
obecného úradu. Tí vám zároveň odovzdajú prázdne vrecia na ďalšie separovanie. Zo strany občanov sme zaznamenali ohlasy,
že separácia tetrapakov je neopodstatnená, nakoľko 95 % vyzbierajú žiaci v rámci celoročnej súťaže v škole zameranej práve
na zber tetrapakov. Na vysvetlenie uvádzame, že sme si tohto vedomí, avšak vybrané druhy separovaných komodít boli
dohodnuté v rámci mikroregiónu Hričov, ktorého sme súčasťou, a nakoľko ide o spoločný projekt, bolo potrebné sa
prispôsobiť. Taktiež pristúpime na systém kontroly odvozu komunálneho odpadu s cieľom znížiť poplatok za odpad, čo bude
prebiehať nasledovne: nenaplnené nádoby, resp. nádoby s malým množstvom odpadu sa budú vyvážať max. 1 x mesačne.
Takéto nádoby a ich majitelia sa budú dôsledne evidovať a títo občania budú zohľadnení pri platbe poplatku za komunálny
odpad. O začiatku fungovania takéhoto systému vás budeme vopred informovať obecným rozhlasom. Taktiež budú vyhlásené
zberné termíny na veľkoobjemné odpady, železo a železný šrot, chladničky, práčky, rôzny elektronický odpad, starý nábytok,
autobatérie, pneumatiky, obnosené šatstvo. Prosíme preto občanov, aby tento odpad nevyvážali do prírody a nevytvárali divoké
skládky. Buďme ohľaduplní voči sebe i voči našim deťom, aby i pre ne ostal aspoň kúsok čistej prírody.
Psy – problém náš každodenný ...
Opätovne sa vraciame k problému voľne sa pohybujúcich psov po obci. Myslím si, že každý z nás dokáže pochopiť, ak pes
„utečie“. Je to pochopiteľné, ak sa to stane raz, dvakrát. Ak sa to však stáva pravidlom, akékoľvek pochopenie ide bokom. Keď
už majiteľa neodradí to, že porušuje zákon a hrozí mu sankcia, mal by sa ASPOŇ zamyslieť nad tými, ktorí sú jeho
nezodpovednosťou priamo ohrození. V poslednom období je na každodennom poriadku, že pri materskej škole, základnej
škole a pri bytovkách sa objavujú stále tie isté psy. Vážení majitelia, čakáte na to, kedy váš pes priamo ohrozí hrajúce sa deti
alebo okoloidúcich chodcov? Alebo čakáte na zverejnenie vášho mena a na doporučenú zásielku s výzvou na priestupkové
konanie? Výhovorky typu „utiekol, odtrhol sa, atď.“ nie sú na mieste. Zákon hovorí jednoznačne. Druhá strana problému –
psie sekréty. Myslím, že nikomu z vás – psíčkarov, by nebolo príjemné pohybovať sa doma v priestoroch plných psích
výlučkov. Tak prečo sa majú deti v nich hrať? Prečo ich máme tolerovať vo svojom najbližšom okolí – okolie bytoviek, ihrísk,
školy i verejných priestranstiev a chodníkov? Nie je to práve najkrajšia vizitka. Preto vás žiadame aj touto formou, aby ste
zvážili vaše konanie – pes je len nemý tvor, za ktorého nesiete plnú zodpovednosť VY - majitelia!
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Príroda v minulosti a dnes
Do nášho kraja potichu a nenápadne vkĺzla pani Jar. Prišla tak, že sme to prakticky ani nepobadali
v dôsledku veľmi miernej zimy, akú sme teraz zažili. Zimu bez mrazov s trochou snehu – pre nás
nezvyklá a teplejšia ako po minulé roky. Dôvody tohto javu sa rôznia s poukázaním na ľudskú
činnosť alebo ako to býva v prírode. Nasvedčujú tomu i udalosti z minulosti, z ktorých sú
niektoré zachytené v písomnej podobe. Výskyt mimoriadnych poveternostných javov a z nich tie
najzaujímavejšie z historických záznamov zo Slovenska si Vám dovoľujeme priblížiť
v nasledujúcich riadkoch:
^ rok 1242, oblasť Spiša – po tatárskom vpáde mnohí od tuhej zimy zamrzli, iní zas od hladu zahynuli, lebo na jedenie mali
len kapustu, rôzne trávy a korene rastlín. Polia tu po tri roky neorali ani nezasiali;
^ rok 1257 -1258, stredná Európa – bola mierna a suchá zima. V januári rozkvitli stromy, na Turíce (12. mája) sa už žalo
a na Jakuba (25. júla) bolo vinobranie;
^ rok 1473, Levoča – od Turíc (6. júna) do Všechsvätých (1. novembra) bolo také sucho, že od slnečnej páľavy sa lesy
zapaľovali, ba na poliach sa korene vypálili;
^ rok 1559, Ľubice pri Kežmarku – 31. mája bola ohromná búrka s ľadovcom. V ten deň tak pršalo, že sa mnoho oviec
a teliat utopilo. Ľadovec pobil aj veľa husí;
^ rok 1616, Trnava (leto) – mnoho ľudí umrelo pre nedostatok vody, ešte aj tráva sa na niektorých miestach zapálila a pre
veľké sucho vyhorela;
^ rok 1641, 5. august, Spiš – vyskytla sa neslýchaná zima, za ktorej sa na poliach a záhradách úroda úplne zničila. Na
pasienkoch v horách a na holiach zamrzlo 150 koní a dvaja pastieri. Padal sneh, utvorila sa námraza, a tak ako v zime tvorili sa
ľadové cencúle na konároch;
^ rok 1642, 23. jún, Spišské Podhradie – padal veľký a hrubý ľadovec vo veľkosti slepačích vajec, ba niektorý až vo
veľkosti päste. Ešte aj na druhý deň ležal na ceste, ľudia len ťažko po nej chodili;
^ rok 1644 -1645, Levoča – od predvianočných sviatkov až po obrátenie Pavla (25. januára) bola veľmi tuhá zima, taká, že
voda v meste Levoča zamrzla v potrubiach a nádržiach. V potokoch zamrzla až do dna, mlyny preto nemleli;
^ rok 1708, Kežmarok – cez celú zimu nebolo snehu, len veľa blata, ani chladno nebolo, len ako jesenné počasie;
^ rok 1708, Bratislava – na Michala (29. septembra) nastala taká tuhá zima, že vojaci stojaci na stráži zamrzli;
^ rok 1716, Spiš – na Bartolomeja (24. augusta) napadlo veľa snehu, boli veľké mrazy, ktoré poškodili rastlinstvo;
^ rok 1718, Banská Bystrica – po jarnej rovnodennosti nastali horúčavy a sucho až do jesene. Mnohé rieky, jazerá a rybníky
celkom vyschli. Čo bolo zaujímavé, vody z teplých prameňov boli pozorovateľne hojnejšie a výdatnejšie;
^ rok 1726, jún, Banská Bystrica – všetko rastlinné spoločenstvo bolo veľmi poškodené pre horúčavy a sucho. Pre horúčavy
sa húsenice natoľko rozmnožili, že poobžierali zo stromov skoro všetko lístie. Po čase sa z húseníc vyliahli motýle, ktoré
poletovali v miliónovom množstve. Po daždi sa stromy zas zazelenali a na nich viseli v strapcoch motýle. Mestský hospodár
sľúbil za 500 motýľov 1 pfening;
^ rok 1726, Uhorsko – tento rok bola úroda v Uhorsku zlá. Pre vysokú snehovú pokrývku v zime a nasledujúce jarné sucho
mnohým zasiate obilie nevzišlo. Pre sucho nevyrástla ani tráva, bolo málo sena, hoci sa zbieralo aj na močaristých plochách.
Veľmi čudné bolo, že myši, keď nemali dosť potravy, vyliezali na stromy za nezrelým ovocím. Obilie bolo plné molí, čo
postihlo aj staršie, už vymlátené obilie.
Takže takto to chodí v našich končinách. Príroda sa niekedy ukáže ako mimoriadna, čo je dôkaz
jej sily a rôznorodosti. Vráťme sa však na našu podstať a rodnú hrudu. Tohto roku sme si museli
odpustiť jarné divé riavy a potoky z topiaceho sa snehu, no prebúdzajúca sa rastlinná a živočíšna
ríša sa nám začína ukazovať a prihovárať bez ohľadu na to, aká bola zima. Už vo februári sme
nachádzali v lese roztrúsene kvitnúci krík lykovec jedovatý (božie drievko) s krásne voňajúcimi
ružovými kvetmi, no pozor – je jedovatý! Už i lieska obyčajná rastúca okolo potokov, v medziach
či lese nám kvitne na konci mladých výhonkov malými púčkovitými kvetmi, s viditeľnými jahňadami na minuloročných
výhonkoch. V marci nám začína kvitnúť podbeľ liečivý, kvetom žltej farby, liečivý pomocník pre naše priedušky, kašeľ
a zápaly. Okolo potoka nachádzame prvosienku jarnú (ľudovo nazývanú kaška) a žlto kvitnúce záružlie, ktoré je však mierne
jedovaté. V krovinách a miešaných lesoch sa nám ukazuje pľúcnik lekársky s červenými, neskôr modrými kvetmi, užitočný
pomocník pri liečbe ochorení močových ciest, hojení rán a kožných problémov. V tejto záplave jarných potešení nielen pre
oko, ale aj pre dušu nesmieme zabudnúť na krásnu bielo kvitnúcu veternicu hájnu, milujúcu slnko a svetlo. Skorá jar sa nám
prihovára i spevom drozda čierneho, ktorý zimu prečkáva doma, ale i v južnej či západnej Európe a drozda plavého.
V blízkosti potokov môžeme vidieť skackajúceho a trepotavého vtáčika trasochvosta bieleho. Vo voľnej krajine nám plachtí
a spieva škovránok poľný. Jarný podvečer je časom ťahu slúk. Ich prílet z južnej Európy, severnej Afriky či Malej Ázie máva
ustálený priebeh a poriadok už v prvých marcových dňoch.
Je jar – obdobie, v ktorom sa príroda mení skokmi zo dňa na deň. Je to obdobie postupného návratu mnohých našich
operencov, ktoré nás opustili v jeseni, aby si vyhľadali pohodlnejšie a prívetivejšie zimoviská.
Taká je naša príroda, skvost ktorý je súčasťou nášho života, má svoju vlastnú krásu a oslovenie i v časoch neprívetivých. A čo
my, ľudia? Vážime si a chránime tento zázrak? Asi veľmi nie. Poďme sa pozrieť do Dolín pred stavbu tunela, do lokality Baňa,
Plzák alebo sa prejdime okolo cesty na Ovčiarsko. Všade máme možnosť vidieť plno odpadu a špiny. Je smutné a urážajúce,
že niektorí z nás – ĽUDÍ, sú schopní takto hyzdiť svoje okolie, vyvážať na tieto miesta všetko, čo sa doma už nepotrebuje. To
už v nás zhasla všetka úcta, ohľaduplnosť a zodpovednosť k prírode i k sebe samým? Prosím, zamyslime sa nad tým všetci,
i tí, čo tak nekonajú, ale svojou ľahostajnosťou a apatiou k tomu prispievajú.
Je obdobie jarného upratovania, a tak na čele s miestnou samosprávou a zložkami obecného a verejného života vykonajme
očistu a nedovoľme, aby táto povedzme zločinná činnosť k nášmu okoliu a nám samým pokračovala ďalej. - Juraj Dobroň -
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História vzniku PS VELIKÁ a jej činnosť

Obnova lesa
Pod obnovou lesa rozumieme pestovné opatrenia na
vytvorenie nového lesa alebo lesného porastu na mieste
starého porastu, a to spôsobom prirodzeným, umelým
a kombináciou prirodzenej a umelej.
Prirodzená obnova – pri tomto spôsobe vzniká mladý
porast náletom alebo opadom semena, či výmladkami pri
priamej účasti starého (materského) porastu. Vzniká tak
nálet a nárast, čomu hovoríme prirodzené zmladzovanie
drevín. Pri umelej obnove sa vytvorí nový les (porast)
činnosťou človeka – výsevom semena alebo výsadbou
sadeníc, čím vzniká lesná kultúra. Oba spôsoby obnovy
lesa majú svoje prednosti i nedostatky.
Výhody prirodzenej obnovy:
 pôda pod porastom zostane neporušená;
 materský les chráni pred veľkým svetlom, vysychaním
a mrazom;
 nálet vzniká na mieste jemu vyhovujúcemu;
 vzniknuté porasty sú odolnejšie;
 náklady na obnovu lesa sú podstatne nižšie.
Výhody umelého zalesnenia:
 výber druhu dreviny na vhodné stanovište;
 sadbou umiestnené sadenice (kultúra) sú rozložené
rovnomerne po celej ploche;
 kvalita - genofond vnesených sadeníc;
 možnosť skvalitnenia drevnej hmoty vhodným
genofondom.
Prirodzené zmladzovanie lesa po ťažbe (dorub) býva na
niektorých miestach poškodené ťažbovou činnosťou, preto
je povinné doplniť túto plochu umelým zalesnením.
Ťažba dreva pre vznik prirodzeného zalesnenia sa
vykonáva ako podrastová, výberková alebo účelová, čiže
postupnou ťažbou dreva.
Náš urbár vykonal v roku
2006 úmyselnú obnovnú
ťažbu (obnovu lesa) ako
podrastovú,
a to
v Bukovine v poraste 16
A11 v množstve 724 m3 ,
z toho 57 m3 ako dorúb na
ploche
0,10
ha
s uvoľnením prirodzeného zmladenia u dreviny buk.
Ostatná ťažba dreva v uvedenom poraste bola výkonná ako
prípravná
a presvetľovacia.
Tá
umožnila
vznik
prirodzeného zmladenia , nakoľko bol semenný rok pre
dreviny buk lesný, smrek obyčajný a borovicu lesnú. Ide
o plochu 1,46 ha.
Tento spôsob ťažby sme vykonali v rokoch 2004 – 2006
v lokalite Dúbravy (lesný porast 8B, 8C), Čunkové (lesný
porast 13C), Bukva (lesný porast 23A) a Bukovina (lesný
porast 16A). V uvedených porastoch 8B, 8C, 23A
a 16A vzniklo prirodzené zmladenie. V tomto roku ako
semennom
očakávame
pokračovanie
ďalšieho
prirodzeného zmladenia v lesnom poraste 13 C.
- Juraj Dobroň -

Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ
bola založená na ustanovujúcej
členskej schôdzi
zakladajúcich členov
v máji 2004. Svoju
činnosť oficiálne začala
až po schválení dvanástich zmlúv o postúpení výkonu
práva poľovníctva Obvodným lesným úradom v Žiline
s účinnosťou od 1.1.2005 do 31.12.2014.
Celková výmera revíru je 2426 ha v k. ú. obcí Dolný
Hričov, Hričovské Podhradie, Paština Závada, Peklina
a Hlboké nad Váhom.
Počet členov je 27 + jeden čestný člen. Konatelia
spoločnosti sú Jozef Hudec, Vladimír Hudec, Pavol Panák.
V revíri členovia vybudovali 5 ks
jeleních, 30 ks srnčích, 5 ks diviačích
kŕmidiel, jedno zajačie a 4 zásypy pre
bažantov, 4 zásobníky objemových
krmív, 60 soľníkov. Zriadilo sa 6
políčok pre zver o výmere 3 ha. Postavilo sa 44 ks
posedov na pozorovanie a lov zveri. Ročne členovia
zabezpečia na zimné prikrmovanie zveri 130q
objemového, 60q dužinatého, 100q jadrového krmiva.
Podľa schválených plánov lovu Obvodným lesným
úradom v Žiline sa ročne uloví v našej spoločnosti okolo
100 ks raticovej zveri. O toto sa organizačne stará poľovný
hospodár Vladimír Hudec, menovaný Obvodným lesným
úradom; o finančné hospodárenie sa stará Ing. Pavol Panák
a spoločnosť zastupuje predseda Jozef Hudec.
- Ing. Vladimír Hudec -

Tradície našich otcov
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci píše svoju
históriu. Tak ako uvádzajú bibliografické
údaje, jeho vznik sa datuje od roku1920.
Vtedy, po veľkom požiari v Dolnom
Hričove boli prví dobrovoľníci ochotní
v ťažkých situáciách pomáhať. Členskú
základňu tvorili zástupcovia robotníkov,
roľníkov a intelektuálov. Prvý veliteľ bol Pavol Kalány.
Toho neskôr vystriedal František Dobroň. Technická
vybavenosť na vtedajšiu dobu bola na vynikajúcej úrovni,
veď už po roku 1920 vlastnila ručnú striekačku a v roku
1945 ju vystriedala moderná motorová striekačka za
74 000 Kčs . Neskôr hasiči získali hasičské vozidlo T–805.
K cennostiam zboru patrí ručne vyšívaná zástava so sv.
Floriánom - patrónom hasičov. Históriu dobrovoľníci
písali ďalej – venovali sa pripravenosti družstiev
a pretekom
v požiarnom
športe.
Veľký
úspech
zaznamenalo družstvo dievčat, ktoré pripravoval pán Peter
Chlebúch. V celoštátnej súťaži v roku 1974 získalo druhé
miesto. Zo zúčastnených dievčat spomeniem: Martu
Badíkovú, Annu Adamíkovú, Evu Cigánikovú, Emíliu
Cigánikovú, Evu Kilianovú, Annu Hudecovú, Jozefu
Miháleková, Máriu Sládková, Vieru Chlebúchovú. Úspech
bol korunovaný v roku 1976, kedy obsadili druhé miesto
v okresnom kole. Nezahanbili nás ani mladšie ročníky či
už v súťaži o Putovný pohár, alebo o Požiarnickú sekerku.
V roku 2010 si pripomenieme deväťdesiate výročie
založenia hasičského zboru. Chceme ho osláviť plnením
odkazov jeho zakladateľov.
- Pavol Ballay, predseda DHZ Dolný Hričov -
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►►► VÝZNAMNÍ RODÁCI NAŠEJ OBCE ◄◄◄

PROF. MUDR. VLADIMÍR VRŠANSKÝ
– JEDEN ZO ZAKLADATEĽOV MODERNEJ BIOMEDICÍNY
Profesor Vladimír Vršanský,
vysokoškolský pedagóg, vedec,
akademický
funkcionár
a dlhoročný prednosta Ústavu
všeobecnej biológie Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, sa narodil v roku
1914
v Dolnom
Hričove.
Pochádzal z početnej železničiarskej rodiny. Po
stredoškolských štúdiách v Žiline a po maturite
v Bratislave sa zapísal na štúdium medicíny na
bratislavskej lekárskej fakulte, ktorú úspešne ukončil vo
vojnovom období v roku 1940. Od začiatku svojich štúdií
až do konca života sa hlásil k pokrokovým sociálne
cítiacim skupinám slovenských intelektuálov.
Už ako mladý študent bol demonštrátorom na Ústave
všeobecnej biológie. V roku 1939 ho prijali za
výpomocného asistenta. Ešte počas štúdia medicíny
absolvoval viaceré zahraničné štipendijné pobyty vo
Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku. Po
promócii ho povolali na vojenskú službu ako lekára.
Neskoršie ho ako vojaka slovenskej armády odvelili na
Východný front, tam pomáhal pri odsune vojakov na
Slovensko. Na toto obdobie si profesor Vršanský stále
spomínal – z jeho rozprávania bol cítiť jeho hlboko
humánny a ľudský prejav a účasť lekára – humanistu pri
utrpeniach nevinných ľudí, ktorí na obidvoch častiach
frontu trpeli.
V roku 1945 ho poverili vedením Ústavu pre všeobecnú
biológiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorý viedol až do roku 1980. Postavili ho
pred ťažkú úlohu, vybudovať moderné pracovisko. V roku
1947 bol profesor Vršanský na študijnom pobyte vo
Švajčiarsku, kde navštívil viaceré významné vedecké
ústavy. Tu študoval otázky súvisiace s dedičnosťou,
o ktorej sa v tých časoch nemohlo ani len diskutovať, nie
to zaradiť ju do vyučovacieho procesu.
Vladimír Vršanský v rokoch 1952 – 1953 zastával aj
funkciu prodekana a dekana lekárskej fakulty, v rokoch
1961 – 1964 bol prorektorom Univerzity Komenského.
Okrem toho bol podpredsedom ČSAV, ako aj predsedom
Slovenskej biologickej spoločnosti SAV a predsedom
Československej aj Slovenskej spoločnosti lekárskej
genetiky. Profesor Vršanský bol obľúbený vysokoškolský
pedagóg, ktorý vychoval niekoľko generácií lekárov. Ako
školiteľ pripravil na vedeckú činnosť veľký počet
špičkových vedeckých a vysokoškolských pracovníkov. Za
mnohostrannú pedagogickú vedecko – výskumnú
a organizačnú činnosť a za zásluhy mu udelili niekoľko
ocenení, ako aj štátnych vyznamenaní a uznaní vedeckých
spoločností. Bol nositeľom Medaily J. E. Purkyňeho
a Zlatej medaily UK. Bol autorom a spoluautorom
mnohých učebných textov, mal viac ako 170 významných
odborných a vedeckých publikácií doma i v zahraničí.

Vedecko – výskumná činnosť profesora Vršanského
zahŕňa najmä otázky ontogenetického vývinu a problémy
adaptácie rýb. Neskôr sa zaoberal problémami rastu,
problematikou regenerácie rôznych živočíšnych druhov
a možnosťami transplantácie. Oslovila ho aj problematika
protozoálnych infekcií, ktorú riešil so svojimi
spolupracovníkmi. Zaoberal sa najmä diagnostikou
ochorení vyvolaných Leptospira gripotyphosa. Nutnosť
riešenia aktuálnych problémov humánnej a klinickej
parazitológie ho viedla k zriadeniu Výskumného
laboratória parazitológie a mykológie pri vtedajšej Katedre
všeobecnej biológie, ktoré vykonalo v tejto oblasti veľa
užitočnej práce. Z tejto inštitúcie vznikol v roku 1966
Parazitologický ústav ako prvé pracovisko svojho druhu na
lekárskych fakultách v ČSSR.
Po uvoľnení ideologického tlaku bol medzi prvými, ktorí
presadzovali uplatnenie a zavedenie humánnej genetiky
a klinickej genetiky do výučby. Zaviedol moderné
genetické metódy do praxe, predovšetkým cytogenetické
postupy. Okrem toho spolu s profesorom Ponťúchom má
zásluhu na zavedení prenatálnej genetickej diagnostiky,
ktorá významnou mierou prispela k prevencii geneticky
podmienených vývinových chýb. Taktiež podporil
rozsiahlu teratoepidemiologickú štúdiu zameranú na
užívanie farmák v gravidite. Bol dlhoročný súdny znalec
z odboru ľudskej genetiky, vykonával dedično-biologické
posudky v prípadoch sporného otcovstva.
Profesor Vršanský bol dobromyseľný a veľkorysý
človek, ktorý umožnil každému vybrať si tému a pracovať
na nej. Takisto to bolo s možnosťami zvyšovania
kvalifikácie. Aj preto vychoval desiatky ašpirantov,
niekoľko docentov a profesorov, ktorí sa hrdo hlásia k jeho
škole. Pre svoju družnú povahu a obľubu besedovať bol
niekedy v „oku“ nadriadených. Pre jeho vtipnosť
a bezprostrednosť vyhľadávali jeho spoločnosť okrem
študentov a mladých asistentov aj jeho početní verní
priatelia: profesor Kubis, akademik Stanek, docent Nikš,
profesor Kukura, ale aj mnohí iní. Veľkou láskou pána
profesora bola príroda Slovenska. Nezabudnuteľné sú
nedeľné výlety na Devínsku Kolibu, kde učil záujemcov
botaniku, keďže poznal všetky rastliny aj huby. Bol
polyhistorom, ktorý ovládal tak lekárske odbory, ako aj
prírodovedné disciplíny. Aj preto boli jeho prednášky
navštevované
okrem
študentov
medicíny
aj
prírodovedcami a farmaceutmi.
Profesor Vladimír Vršanský zomrel v roku 1985
v Bratislave. Na jeho pamiatku a na znak úcty jeho dielu
každoročne organizuje jeden z jeho žiakov – terajší
predseda Slovenskej biologickej spoločnosti SAV doc.
RNDr. Igor Tomo, CSc., „Vršanského deň mladých
biológov.“ Je to príležitosť pripomenúť si jeho významný
podiel na rozvoji vysokého školstva a biomedicínskych
disciplín.
- /prebraté z časopisu „Biológia, ekológia, chémia“, č. 4/2006/ -
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Informačné kanály alebo rieka života?
Človek niekedy číta zaujímavé nadpisy správ: Princ Harry znova nasával..., Nahnevaný Kahn hodil vzorku do záchodu a
postriekal komisárove podklady…, Našiel si účtovníčku..., Kupuje auto za 35 miliónov..., Najväčšia hanba Slovenska –
osobnosti zvolili Fruniho a Sokola..., Ignorovali našu hymnu – Škandál na Cypre... a mnohé horšie.
Kde sme sa to ocitli? V dobe informačných tokov, alebo lepšie povedané kanálov či stôk? Nie je dôležité, aký je dnes
sviatok, kto má dnes meniny, či kto nás o niečo poprosil... jedine potrebné je zachytiť všetko, čo sa len dá... Zachytiť a zabaviť
sa, nájsť si alibi pre svoje konanie, vyplniť čas. Mohli sme sledovať akoby oneskorené, na poslednú chvíľu zorganizované
oslavy EÚ, pri ktorých sa niektorí politici neusmievali, skôr bolo vidieť, že sa čudujú, že spoločná Európa ešte existuje... Text
Berlínskej deklarácie úplne neutrálny, iba v jednom komentári suché skonštatovanie, že Benedikt XVI. prejavil nespokojnosť.
Považuje za „odpadlíctvo“, že sa Európska únia nezmienila o kresťanských koreňoch. „Je nemysliteľné budovať spoločný
európsky dom, ak sa prehliada identita národov nášho kontinentu, ktorú tvoria hodnoty vytvorené pomocou kresťanstva.“
Človek s prometeovským zmýšľaním nanovo pomenúva svet okolo seba, pričom si je bohorovne istý, že jeho pohľad je
najsprávnejší. Nepotrebuje Božie slovo, tradíciu, dejiny, skúsenosť predchádzajúcich generácií, všetko je totiž príliš rýchlo
„staré“ na to, aby sa to dalo použiť. Je to efekt použitej papierovej vreckovky, stráveného jedla ... veď nakoniec to všetko
skončí tam, odkiaľ to aj vyšlo ( s prepáčením v stoke). Ak sa už človek nechce podobať na svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa,
načo sa už len podobá? Na svet, ktorý si vytvoril podľa seba! Na svet, ktorý bol opísaný vyššie... Budeme sláviť Veľkú noc,
kedy si snáď pripomenieme nielen úžasné dejiny spásy tak ako nám ich opisuje Biblia, ale aj nazbierame dosť síl postaviť sa
proti prúdom vytekajúcim zo „stôk“ tých, ktorí už nepočítajú s ničím iným iba „so sebou ...“ Otvorme srdcia prúdom rieky
života, ktorú nám trpezlivo otvára Božie slovo a Cirkev. Snažme sa v nich uzrieť pravú tvár Boha i seba.

Nový chór a generálka organu v Kostole sv. Michala archanjela

Dielo prestavby náročné po mnohých stránkach bolo úspešne zavŕšené v dňoch 18. a 25.03 2007, kedy sa prezentovali
profesori Žilinského konzervatória a univerzity peknými hudobnými dielami. Myšlienkou sa už dlhšie zaoberal p. Ing. Jozef
Vršanský s cieľom, aby vznikol efektívnejší, väčší priestor pre miestny spevokol a i organ dostal „nový zvuk“, pretože nebola
na ňom počas 50-tich rokov robená nijaká väčšia oprava. Dielo sa zrealizovalo počas necelých štyroch mesiacov za výdatnej
podpory mnohých, už spomenutého p. Ing. Vršanského, projektantov, ako i mnohých odborníkov z desiatich profesii. Jeho
zavŕšenie by nebolo možné ani bez štedrej podpory mnohých veriacich, ktorí obetovali nie malé finančné dary, ako aj
mnohých sponzorov - orgánov miestnej samosprávy, podnikateľov a iných organizačných zložiek v našej obci. Všetkým Vám
patrí veľké poďakovanie.
- Peter Kuljaček, správca farnosti -
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PRÁVNE OKIENKO
KEDY POMÔŽE VEREJNÝ
OCHRANCA PRÁV (ombudsman)?
Verejný ochranca práv Vám pomôže, ak potrebujete:
1. pomoc v právnom probléme, ktorý Vám spôsobil orgán
verejnej správy (úrady od ministerstiev až po obce);
2. pomoc v súdnom konaní, v podnete treba uviesť:
− názov súdu, na ktorom je konanie vedené;
− spisovú značku;
− predmet konania (čoho sa spor týka);
− kedy bol vo veci vykonaný zo strany súdu posledný
procesný výkon, prípadne predložiť kópie dokladov,
ktoré sú k dispozícii, najmä korešpondenciu, ktorá
bola doručená súdu.
Podnet verejnému ochrancovi práv možno podať:
- písomne, poštou na adresu: Kancelária verejného
ochrancu práv, P.O.BOX 1, 820 04 Bratislava;
− e-mailom na adresu: sekretariat@vop.gov.sk;
− faxom na telefónnom čísle 02/48287401;
− ústne do zápisnice.
V Bratislave Vás vybavia každý pracovný deň bez
objednania od 8.00 hod. do 16.00 hod. V našom regióne
pôsobí ombudsman vždy prvý štvrtok v mesiaci v budove
Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 010 01
Žilina. Je potrebné sa objednať prostredníctvom kancelárie
na telefónnom čísle: 02/48287342 alebo 02/48287401.

SPOLUVLASTNÍCTVO
Aké druhy spoluvlastníctva pozná náš právny
poriadok?
1. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (tzv. BSM,
ktoré môže vzniknúť len medzi manželmi);
2. podielové spoluvlastníctvo (môže vzniknúť aj medzi
manželmi, ale aj medzi akýmikoľvek právnymi
subjektmi,
fyzickými,
právnickými
osobami,
v neobmedzenom počte a množstve kombinácií).
Ktoré veci patria do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov ?
• všetky, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva –
hnuteľné veci ako auto, nábytok, spotrebná elektronika,
ako aj nehnuteľné veci ako chata, dom, pozemok či byt,
garáž;
• hlavným zdrojom BSM sú predovšetkým príjmy
a úspory z pracovného alebo iného obdobného pomeru,
z podnikania, príjmy zo sociálneho poistenia, výhry
z lotérií, výherných vkladných knižiek, plnenia
z poistnej zmluvy, plnenia vyplatené z titulu náhrady
škody a pod.;
• pri všetkých príjmoch manželov platí zásada, že príjem
sa stane predmetom BSM, až keď ho oprávnený manžel
prevzal (nárok na vyplatenie príjmu nepatrí do BSM);
• pri vymedzení rozsahu BSM sa vychádza zo zásady, že
do tohto majetkového spoločenstva majú patriť veci,
o nadobudnutie ktorých sa zaslúžili obaja manželia za
trvania manželstva.
Ktoré veci tam nepatria ?
• veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré
podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo
výkonu povolania len jedného z manželov;
• veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku
jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo

vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému
bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného
vlastníka.

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT
/prechodný pobyt/
Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana,
to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo
zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov
žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt
jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v
spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto
občanov predložiť požadované doklady. Za občanov
mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených
spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý
pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za
ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú
schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí,
môže
túto
povinnosť
splniť
nimi
písomne
splnomocnený zástupca.
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu
trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne
zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných,
rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť
ohlasovni začiatok a predpokladaný čas prechodného
pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max. 5 rokov). Ak
prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného
času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť
kedykoľvek v priebehu jeho trvania. Prechodný pobyt
zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol
prihlásený.
Doklady potrebné na prihlásenie na trvalý, resp.
prechodný pobyt:
Vlastník bytu (domu):
- platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie
o OP vydané políciou);
- list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť
použiteľný na právne úkony);
- manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
• platný občiansky preukaz (v opačnom prípade
potvrdenie o OP vydané políciou);
• oznámenie o uzavretí manželstva, resp. sobášny list;
• u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do
výchovy.
Nájomca bytu (domu):
- platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie
o OP vydané políciou);
- nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k
nehnuteľnosti:
- platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie
o OP vydané políciou);
- vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
(nemusí byť použiteľný na právne úkony).
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov,
prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom
čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom
občianstve.
Poplatok: za vydanie potvrdenia o pobyte 100,- Sk.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
ňa 13. januára 2007 sa začala písať v mužstve dospelých nová kapitola dolnohričovského futbalu. Nová preto, že po
veľkých problémoch v jesennej časti ročníka 2006/2007, kedy bol veľký nedostatok hráčov a na každý zápas sa
schádzali vždy neskoro, sa podarilo zmobilizovať hráčov, ktorí začali vo veľkom počte nastupovať na tréningy. Za toto by som
chcel vyzdvihnúť najmä Michala Masného, ktorý sa vrátil z mestskej ligy do nášho mužstva, a napriek zaujímavej ponuke
z Bytče zostal. Spolu s bratom Martinom a ďalšími zmobilizovali hráčov, ktorí začali poctivo trénovať. Ďalším veľkým
prínosom bolo kvalitné obsadenie funkcie trénera. Na tento post zasadol dlhodobý a veľmi kvalitný hráč – Peter Rakučák,
ktorý sa novej funkcie ujal zanietene a veľmi zodpovedne a profesionálne pristupuje k svojim povinnostiam. Na ďalší dôležitý
post v mužstve – post brankára, sa vrátil skúsený brankár Andrej Kurota, ktorý celú jesennú časť bol pracovne vzdialený
v zahraničí. Hosťujúcemu brankárovi sa nepodarilo nadviazať na výkony Andreja Kurotu, a preto sme s ním ďalšiu spoluprácu
ukončili.

Futbalová základňa
Do kádra sa vrátil už spomínaný Michal Masný z mestskej ligy, z hosťovania v Hričovskom Podhradí sa vrátili Jozef Pekarik
(ktorý sa nešťastne zranil v prípravnom zápase na umelom trávniku, ale v súčasnosti sa už zapája do tréningového procesu),
Tomáš Lasička, Anton Červenec, Rastislav Škvaridlo, na hosťovanie z Hlbokého prišiel Martin Puchoň. Z hosťovania
v ligovom doraste sa vrátil Pavol Hluchý. Taktiež nesmiem zabudnúť spomenúť aj navrátilca z mestskej ligy – Mariána
Vančíka, o ktorého prejavila záujem Bytča. Hosťovanie je momentálne v riešení, ale verím, že srdce bijúce pre hričovský
futbal prevýši rôzne finančné výhody a ponuky.
Súpiska hráčov po odvetnej časti ročníka 2006/2007: Kurota Andrej, Randík Ivan, Zaduban Peter, Masný Martin, Masný
Michal, Pekarík Peter, Červenec Anton, Puchoň Martin, Vančík Štefan, Capanda Roman, Vančík Marián, Lasička Tomáš,
Sobola Rudolf, Lasička Juraj, Škvaridlo Rastislav, Hluchý Pavol, Sakala Martin, Sabo Adrián, Bandúr Peter, Kováč Vladimír,
Lasička Marián, tréner – Rakučák Peter, Vedúci mužstva – Chlebúch Marek.
*** Cieľ mužstva – zachrániť V. ligu. ***
DORAST: V družstve dorastu sa nič podstatné nezmenilo – chlapci trénuju pod vedením Rudolfa
Hofericu, ktorého v čase zaneprázdnenosti a pracovných povinnosti zastupuje Adrián Sabo.
*** Cieľ mužstva – umiestnenie mužstva do 8. miesta. ***
ŽIACI: Po prestupe trénera Petra Rakučáka do mužstva dospelých sa tejto funkcie ujal Juraj Lasička.
Chlapci poctivo trénujú a pripravujú sa na súťaž. Cieľ po jesennej časti je nadviazať na dlhoročné úspechy
a skončiť opäť na 1. mieste.

Materiálno - technické zabezpečenie
Do odvetnej časti ročníka 2006/2007 sme prostredníctvom výdatnej finančnej pomoci obecného úradu a zainteresovanosti
starostu obce Ing. Vladimíra Sadloňa pre futbal zakúpili šušťákové súpravy a šiltovky pre hráčov všetkých vekových kategórií.
Nákup kopačiek prebiehal individuálne podľa potreby hráčov, ktoré sa im z časti preplácali (predídeme tým zbytočnému
skladovaniu zásob). Ďalej sme zakúpili tréningové lopty a rozlišovacie vesty v dvoch farbách. Ešte v jesennej časti sa nám
vďaka Ivanovi Hluchému podarilo zabezpečiť počítač, ktorý nám uľahči prácu v administratívnej časti chodu klubu (výpis
zápasov, príkazných zmlúv, atď.). Ďalej sa nám po dohode s nájomcom, p. Ľubošom Dobroňom, podarilo spojazdniť saunu,
ktorú by sme chceli po ďalších rokovaniach ponúknuť aj širokej verejnosti.
Na záver by som chcel pozvať všetkých fanúšikov dolnohričovského futbalu, aby prišli povzbudiť chlapcov. Pevne verím, že
počas celej súťaže budú podávať kvalitné výkony a splnia tak nielen svoje, ale i vaše sny o kvalitnom futbale.
- Pavol Mihálek –
-

Dolnohričovci hrajú futbal aj v zime
A nie hocijaký. Ale tradičný zimný futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce. Zimná futbalová liga má v obci Dolný
Hričov dlhú tradíciu. Tento rok sa písal jej 26. ročník. Svoje sily si na škvarovom ihrisku zmerali Dedina, Skotňa, Stanica
a Šefranica, ktoré predstavujú jednotlivé časti dediny. Hrá sa systémom každý s každým, podľa pravidiel malého futbalu. „Sme
zvyknutý na mráz a sneh, dnes to vyzerá skôr na apríl. V takejto čľapkanici sa hrá naozaj ťažko“, pousmial sa nad vrtochmi
počasia spoluorganizátor Marek Chlebúch. „Všetci sa poznáme, stretnutia sú v priateľskom duchu a dobrej nálade. Nie je to
iba o víťazstve“, dodal.
O rivalitu a napätie však na ihrisku núdza nebola. Hneď prvé kolo prinieslo veľké prekvapenie.
Favorit a dlhoročný víťaz Skotňa podľahla Šefranici vysokým rozdielom 4:10.
Diváci si prišli na svoje aj v druhom zápase, keď outsider súťaže Stanica
prekvapujúco vyhrala nad tímom Dediny, za ktorú nastúpilo takmer kompletné
družstvo registrovaných hráčov. Po šiestich víkendoch boli karty rozdané. Víťazom
sa stala favorizovaná Skotňa, ktorá získala za 4 víťazstva, 14 remíz a 1 prehru 9
bodov a dosiahla skóre 25:21. Na 2. mieste skončila so 7 bodmi Stanica, bronz si
vybojovala Dedina so 6 bodmi a posledná priečka sa ušla Šefranici s 2 bodmi.
Ocenenie najlepší brankár patrí Ondrejovi Mrmusovi st. a titul najlepší strelec si 13
presnými zásahmi vystrieľal Peter Kabašta (obaja hrajú za Skotňu). Najstarším
hráčom turnaja je už niekoľko rokov Milan Puchoň st. (Šefranica).
Keďže nešlo iba o umiestnenie, po slávnostnom vyhodnotení sa všetci spoločne
zabavili na pravej dedinskej veselici. Vďaka za pomoc patrí starostovi obce Dolný
Hričov a sponzorom.
- Ladislav Kavecký Foto: Pri lopte: najlepší strelec turnaja –
Peter Kabašta (Skotňa) v záverečnom zápase proti Stanici
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POZVÁNKY * * * POZVÁNKY * * * POZVÁNKY
Obecný úrad Dolný Hričov organizuje celodenný zájazd na medzinárodnú záhradnícku výstavu
a veľtrh do Českej republiky pod názvom
* * * FLORA OLOMOUC * * *
Zájazd sa uskutoční dňa: 20. apríla 2007 /piatok/;
odchod autobusu: 6,30 hod. spred Obecného úradu v Dolnom Hričove;
cena zájazdu: 300,- Sk /v cene je zahrnutá doprava, poistné a vstupné
na výstavu a sprievodné akcie/.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v termíne do 18. apríla 2007 na Obecnom úrade. Pri záväznom prihlasovaní je
potrebné predložiť platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas a uhradiť poplatok 300,- Sk.
(Poznámka: Vstupné zahrňuje vstup na sprievodné akcie - Jarné záhradnícke trhy, veľtrh drobnej záhradníckej
mechanizácie, vstup do skleníkov, botanickej záhrady a do areálu „Letnej scény“ na akciu „DNI KOZLA NA
FLORE“ - stretnutie najlepších českých folkových spevákov a skupín).
TANEČNÁ ZÁBAVA
Pozývame Vás na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa
21. apríla 2007 o 19,00 hod.
v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove.
Do tanca hrá skupina Kortina. Cena vstupenky je 180,- Sk. Vstupenky a bližšie informácie získate
na telefónnom čísle: 0911 439 895.

Pri príležitosti sviatku „Dňa matiek“ pozývame všetky mamy, staré a prastaré mamy na spoločenské stretnutie spojené s
kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční dňa

13. mája 2007 (v nedeľu)
o 14,00 hod. v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove
a o 16,00 hod. v Kultúrnom dome v Pekline.
Všetky Vás srdečne pozývame.
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