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

Vážení spoluobčania,
dnešný príhovor by som rád venoval stavebnej činnosti v obci. V tomto
roku je v obci veľký stavebný ruch. Mnoho ľudí túto zvýšenú stavebnú
činnosť dáva do súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami, ktoré
budú, ako ste už určite zachytili v médiách, 27. novembra 2010. Rád by
som v tejto veci podotkol, že komunálne voľby – voľby starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva, nemajú žiadnu súvislosť s výstavbou
v našej obci. Finančné prostriedky nám boli pridelené ministerstvom až na
jar v roku 2010 a neboli pridelené len našej obci. Mnohí z Vás chodia po
okolitých obciach a vidia, že komunikácie, chodníky, školy a veľa ďalších
aktivít sa začalo až v tomto roku. V našej obci sa v tomto roku uskutočňujú
štyri stavebné aktivity:
1. Stavebné úpravy a zateplenie objektu Základnej školy v Dolnom
Hričove
2. Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný Hričov
3. Rekonštrukcia miestnych komunikácii – ul. Májová a ul. Školská
4. Výstavba nájomných bytov – 28 b. j.
5. Iná činnosť – prípravy na výstavbu.
K bodu 1: Stavebné úpravy a zateplenie objektu Základnej školy v Dolnom
Hričove.
Na rekonštrukciu základnej školy sme dostali 513 991,- €. Rekonštrukčné
práce obsahujú zateplenie školy, výmenu okien, výmenu podlahy
v triedach a telocvični, výmena sanity (WC, umývadla), výmena
elektroinštalácie, výmena strechy. Ako vidíte, jedná sa o celkovú
rekonštrukciu základnej školy. Aj keď sa to v týchto dňoch možno nezdá,
verím, že práce v ZŠ budú ukončené včas, tak, aby učebne, kabinety,
telocvičňa a toalety boli ukončené najneskôr do 25.08.2010. Pri búracích
prácach boli zistené závažné konštrukčné nedostatky, ktoré musel riešiť
statik a tiež ďalšie nedostatky navyšujúce predpokladaný rozpočet:
- po odstránení nábytku a podlahy v jednom z kabinetov sa objavili trhliny
na priečke a v podlahe;
- do novovybudovanej kotolne sa dostáva voda. Obvodový plášť sa musí
až do hĺbky 3,0 m vykopať, aby sa zistila príčina a následne sa prijali
opatrenia na odstránenie poruchy;
- v telocvični sa nepočítalo s rekonštrukciou kúrenia. Po vytrhaní podlahy
a odstránení radiátorov bolo rozhodnuté, že bude nutné vymeniť aj
vykurovanie v telocvični;
- v projekte sa nepočítalo s maľovaním školy. Z dôvodu rekonštrukcie
elektroinštalácie a sanitárneho zariadenia (v každej učebni je umývadlo)
bolo rozhodnuté, že každá trieda, kabinet a tiež telocvičňa budú
vymaľované.
Rekonštrukčné práce vykonáva firma EKOSTAV. Do konca roka 2010 by
všetky práce mali byť ukončené.
(dokončenie na str.3)

Z udalostí v našej obci:
/od posledného vydania novín/
*****************************
*** 05.12.2009 ***

Stretnutie detí s Mikulášom
*** 19.12.2009 ***

Obecná predvianočná zabíjačka
*** december – január ***

Zimná futbalová liga
*** 13.02.2010 ***

Fašiangový sprievod
*** 23.03.2010 ***

Pálenie Moreny
*** 17.04.2010 ***

Valné zhromaždenie
Pozemkového spoločenstva
Bývalí urbárnici
obce Dolný Hričov
*** 01.05.2010 ***

Vatra zvrchovanosti
*** 08.05.2010 ***

90. výročie založenia DHZ
*** 16.05.2010 ***

1. sväté prijímanie
*** 23.05.2010 ***

Deň matiek
*** 01.06.2010 ***

Deň detí
*** 12.06.2010 ***

Voľby do NR SR
*** 14.06.2010 ***

Výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ
v Dolnom Hričove
*** 26.06.2010 ***

Turistický pochod
„Hričovci ľúbia Tatry“
*** 03.07.2010 ***

Nočná požiarna súťaž o putovný
pohár starostu obce
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MATRIKA INFORMUJE
Naši noví občiankovia

Naši jubilanti

Šimon Mitrenga
Rebeka Vlkolačková
Timur Sahin
Nikola Bukovcová
Nikolas
Nikolas Papánek
Adam Králik
Katarína Cingelová
Ivan Sládek
Sebastián Puchoň
Matúš Hvorečný

♣ 50 – roční ♣

Manželstvo uzatvorili

Abdelilah El Manssouri a Katarína Ďurajková
Roman Gežo a Oľga Gašpercová
Daniel Dobroň a Lenka Ďurdíková

Navždy nás opustili
Miroslav Gašper
(* 21.09.1957 † 12.12.2009)
Helena Vršanská
(* 27.07.1926 † 15.12.2009)
Pavel Rovňaník
(* 01.01.1930 † 15.12.2009)
Pavel Kilián
(* 02.03.1927 † 11.01.2010)
Štefánia Košteková
(* 18.05.1921 † 17.01.2010)
Viola Rovňaníková
(* 17.06.1934 † 21.01.2010)
Pavol Masný
(* 16.02.1942 † 29.01.2010)
Stanislav Schmidt
(* 09.09.1946 † 08.04.2010)
Peter Imríšek
(* 22.10.1921 † 11.05.2010)
Anna Chobotová
(* 23.07.1924 † 02.07.2010)

ČESŤ ICH PAMIATKE !

18.01.1960
06.02.1960
10.02.1960
09.03.1960
11.03.1960
27.03.1960
06.04.1960
26.04.1960
07.05.1960
17.05.1960
01.06.1960
12.06.1960
15.06.1960
25.06.1960

Stanislav Zelník
Helena Zúberová
Vladimír Dobroň
Jozef Kurota
Jozef Púček
Pavol Zúber
Viera Klementová
Jaroslav Hanus
Helena Vicenová
Slávka Fujková
Eva Chovancová
Emília Štrkáčová
Emília Sadloňová
Ľuda Tureková

♣ 60 – roční ♣
04.03.1950
07.03.1950
26.03.1950
12.04.1950
15.05.1950
24.05.1950
08.06.1950
19.06.1950

Juraj Čillík
Jozef Červený
Mária Dobroňová
Ondrej Kocmánek
Milan Lopušan
Anna Dobroňová
Ladislav Konštiak
Pavol Michal

♣ 70 – roční ♣
22.01.1940
28.01.1940
14.03.1940
15.03.1940
25.04.1940
15.05.1940
13.06.1940

Štefánia Mihálková
Jarmila Matúšková
Emília Šmehilová
Emília Majeriková
Jaroslav Šmehil
Adam Martinek
Anna Hluchá

♣ 80 – roční ♣
19.02.1930

Paulína Hôrečná

♣ 90 - roční ♣
07.03.1920
26.04.1920

Mária Smadišová
Rudolf Vršanský

Srdečne blahoželáme !
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(dokončenie z 1. strany)
K bodu 2: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný Hričov
Na rekonštrukčné práce nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 506 956,- €. Práce vykonáva firma
Doprastav. Tento projekt rieši:
- vybudovanie chodníka od kultúrneho domu po cintorín – ul. Školskú;
- rekonštrukcia miestnych komunikácii – ul. Školskej a Májovej a spevnenie plochy pred športovým areálom;
- vybudovanie verejného osvetlenia od kultúrneho domu po cintorín, časť ulice Školskej po rodinný dom p. Jána
Sládka, ďalej ulica Májová po rodinný dom p. Škvaridlovej a osvetlenie spevnenej plochy pred športovým areálom;
- vybudovanie námestia P.V. Rovnianka (časť za kultúrnym domom a domom služieb).
Niektorí občania sa pýtali na priestor za kultúrnym domom, prečo je námestie práve tam a nie napr. pri kostole.
K tejto otázke by som rád povedal, že dôvodom vybudovania námestia P.V.Rovnianka za kultúrnym domom bolo
rozhodnutie obecného zastupiteľstva ešte v minulom volebnom období. Dôvodom, prečo práve tam, bolo využiť
priestor, ktorý je majetkom obce. Toto miesto po vybudovaní a rekonštrukcií Domu služieb a vybudovaní
obecného úradu bude centrom obce a tak zvolenie umiestnenia zóny má svoje opodstatnenie. Bolo to rozhodnutie
obecného zastupiteľstva a nie starostu obce ako sa niektorí spoluobčania domnievajú. Plocha pri kostole je výškovo
a plošne zameraná a podľa finančných prostriedkov bude aj táto plocha vydláždená. Taktiež treba uviesť, že
samotný názov projektu stanovuje, že má ísť o úsek, resp. časť obce, ktorá je občanmi využívaná v zvýšenej miere
a projektom sa má zabezpečiť ich bezpečnosť. Pri úvahe, ktorý úsek obce je ten správny, sme dospeli k záveru, že
je to časť od kultúrneho domu po športový areál, nakoľko oba priestory sú občanmi pomerne využívané. A navyše
po vybudovaní športového areálu bude táto časť využívaná oveľa viac ako je tomu dnes. Bude to centrum
športových aktivít a oddychu. Zóna mala byť pôvodne dokončená v tomto roku, ale termín sa zrejme predĺži do IV.
2011, a to z toho dôvodu, že na ul. Májovej sa v tomto roku bude ešte realizovať šesť vodovodných
a kanalizačných prípojok a dve plynové prípojky. Na ul. Májovej sa predpokladá výstavba dvoch rodinných
domov, dôjde k smerovej úprave miestnej komunikácie.
K bodu 3: Rekonštrukcia miestnych komunikácii – ul. Májová a ul. Školská
Práce na týchto miestnych komunikáciach mali byť začaté v závere roka 2009. Obec dlho čakala na premiestnenie
dvoch NN stĺpov. V mesiaci jún 2010 boli stĺpy konečne premiestnené. Rekonštrukčné práce na týchto uliciach by
mali byť vykonané v septembri 2010.
K bodu 4: Výstavba nájomných bytov 28 b. j.
V závere mesiaca jún 2010 bolo odovzdané stavenisko pod výstavbu nájomnej bytovky – 28 bytových jednotiek.
Bytovka sa bude stavať na obecnom pozemku medzi základnou školou a cintorínom. V blízkej dobe dôjde
k výrubu stromov a následne sa začne s výstavbou. Predpokladaný termín ukončenia stavby je jún 2011.
Zaevidovali sme viac žiadostí ako je počet bytov, takže obsadenosť bytov bude 100%-tná a na dovolenkové
obdobie roku 2011 bude v našej obci spomínať 28 šťastných rodín.
Z ďalších aktivít a projektov v obci sa pracuje na:
- úprave potoka v miestnej časti Peklina. Potok nebude podľa pôvodného zámeru ukrytý v rúrach pod zemou.
Odborníci z Povodia Váhu, ktorí majú potok vo svojej správe, pri miestnom zisťovaní a výpočtoch, navrhujú potok
v úseku od kaplnky po obchod vyregulovať na povrch;
- bol podaný projekt na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, konáre, zvyšky z potravín a pod.);
- pripravuje sa projekt na dom opatrovateľskej služby, multifunkčné ihrisko a rekonštrukciu materskej školy.
Výsledok toho, ako sa bude naša obec rozvíjať, bude závisieť od pridelených finančných prostriedkov. V tomto
roku naša obec podala tri projekty:
- Stavebné úpravy a zateplenie objektu Základnej školy v Dolnom Hričove (poskytnuté 513 991,- €, vlastné
prostriedky 27 052,- €),
- Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný Hričov (poskytnuté 506 956,- €, vlastné prostriedky
26 682,- €),
- Výstavba nájomnej bytovky 28 b. j. (poskytnuté 1 098 647,- €).
Všetky projekty boli úspešné. Obec dostala od štátu na tieto stavby celkom 2 119 594,- € a zaviazala sa, že bude
mať dostatok finančných prostriedkov (t.j. 5 – 7 %) na realizáciu dokončenia stavieb, čo je 53 734,- €. Nakoľko
sme od štátu dostávali menej podielových daní ako sme očakávali a plánovali, budeme nútení zobrať bankový úver,
aby sme všetky tri stavby dokončili. Verím tomu, že nielen našej obci, ale všetkým obciam a mestám sa bude
v ďalšom období dariť a nedostatok finančných zdrojov bude čoskoro minulosťou.
V druhom polroku 2010 Vám všetkým prajem veľa pekných dní,
šťastné chvíle.

aby ste v kruhu svojich najbližších prežili
- Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce -
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Za obdobie december 2009 – máj 2010 sa uskutočnilo celkom 5 verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konali na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.

VEREJNÉ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
za obdobie december 2009 – jún 2010
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
UZNESENIE č. 08/2009
02.12.2009
• Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
• Dotáciu pre ŠK Dolný Hričov na rok 2010 vo výške 10.000,- € (v uvedenej sume nie je zahrnuté financovanie
hospodára).
• Dotáciu pre DHZ Dolný Hričov vo výške 9.250,- €.
• Dotáciu pre SMEČ CUP na rok 2010 vo výške 250,- €.
• Dotáciu pre FLORBAL CUP na rok 2010 vo výške 250,- €.
• Dotáciu pre Zimnú futbalovú ligu na rok 2010 vo výške 300,- €.
• Dotáciu na aktivity základnej a materskej školy na rok 2010 vo výške 500,- €.
• Odpredaj motorovej striekačky PS 19 z dôvodu nespoľahlivosti na základe kúpnej zmluvy s DHZ Stará Turá
vo výške 2.400,- €. Uvedenú čiastku použiť na spolufinancovanie novej motorovej striekačky.
UZNESENIE č. 09/2009
11.12.2009
• Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
• Cestovné náklady na dopravu dochádzajúcich žiakov do ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka z obce, a to z ulíc Na Skalu,
Bratislavská a z obce Peklina.
• Dotáciu pre krúžok „Brušné tance“ vo výške 150,- €, z toho 80,- € je určených na nákup CD a 70,- €
na prenájom priestorov v škole.
• Zmenu rozpočtu obce Dolný Hričov na rok 2009.
• Rozpočet obce Dolný Hričov na roky 2010 – 2012.
• VZN obce Dolný Hričov o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce č. 4/2009.
• VZN obce Dolný Hričov o pridelení finančných prostriedkov pre MŠ a školské zariadenie č. 5/2009.
UZNESENIE č. 10/2009
14.12.2009
• Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
• VZN obce Dolný Hričov o dani z nehnuteľnosti č. 3/2009.
UZNESENIE č. 1/2010
10.03.2010
• Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
• VZN obce Dolný Hričov o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v obci Dolný Hričov č. 1/2010.
• Jednorazovú sociálnu výpomoc pre p. Štefániu Kilianovú vo výške 100,- €.
• Pridelenie opatrovateľskej služby pre p. Janku Raždíkovú.
UZNESENIE č. 3/2010
28.04.2010
• Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
• Vybudovanie dvoch multifunkčných ihrísk, opravu bežeckej dráhy, opravu vedľajšieho - škvarového ihriska
a úpravu trávnika hlavného ihriska.
Obecné zastupiteľstvo uložilo:
UZNESENIE č. 08/2009
02.12.2009
• Predložiť pripomienky k VZN o pridelení finančných prostriedkov pre MŠ a školské zariadenie č. 5/2009.
• Predložiť pripomienky k VZN o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce č. 4/2009.
UZNESENIE č. 09/2009
11.12.2009
• Pripraviť preberací protokol pri zapožičiavaní obecného majetku s pripomienkou, že v prípade poškodenia je
nutné vzniknutú škodu uhradiť.
• Opraviť informačné tabule s názvom obce nachádzajúce sa pri vstupe do obce.
UZNESENIE č. 01/2010
10.03.2010
• Zistiť skutkový stav v projekte novej železničnej zastávky a zrušenie osobnej dopravy na železničnej stanici.
UZNESENIE č. 03/2010

28.04.2010

• Hlavnému kontrolórovi obce v spolupráci s p. Ing. Rudolfom Holičom vypracovať VZN k poskytovaniu odmien

poslancom OZ.
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• Zabezpečiť opravu časti detského ihriska v areáli materskej školy.
• Zabezpečiť výmenu informačnej tabule na autobusovej zastávke pri cintoríne.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
UZNESENIE č. 10/2009
14.12.2009
• Informáciu starostu obce o stretnutí s JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD. a o jeho odbornom právnom stanovisku
týkajúcom sa posúdenia nárokov spoločnosti IMMORENT GAMMA, s.r.o. vo veci podania dodatočného
daňového priznania a vrátenia preplatku dane z nehnuteľnosti za roky 2007, 2008 a 2009.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
UZNESENIE č. 8/2009
01.12.2009
• Zvýšenie poplatku KBP na rok 2010 firmou Progres – TS, s.r.o., Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo:
UZNESENIE č. 10/2009
14.12.2009
• Uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD. o zastupovaní obce v potenciálnom
právnom spore s firmou IMMORENT GAMMA, s.r.o. .
Obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo:
UZNESENIE č. 1/2010
-1
• Zvýšenie rýchlosti na ceste I/18 na 70 kmhod. .

10.03.2010

********************************************************************************************

ZÁKON O OBECNOM ZRIADENÍ
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol schválený a zverejnený v Zbierke zákonov pod č. 102/2010 Z. z.. Po
opakovanom prerokovaní novely v Národnej rade SR prezident podpísal vo štvrtok 18. marca novelu zákona
o obecnom zriadení z dielne Ministerstva vnútra SR.
 Obec
Ako vyplýva zo súčasného znenia zákona č. 269/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obec
je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území
trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie
alebo viac katastrálnych území.
 Obecné zastupiteľstvo
Novela taktiež pozmenila ustanovenia týkajúce sa rozhodovania obecného zastupiteľstva ohľadne odmeňovania
starostu, hlavného kontrolóra a poslancov tak, že obecnému zastupiteľstvu je vyhradené aj:
určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu jeho funkcie,
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat,
schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, zásady odmeňovania poslancov.
Novela bližšie špecifikovala aj postupy pri vyhlásení miestneho referenda.
 Rokovanie obecného zastupiteľstva
Novela zmenila ustanovenia týkajúce sa rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že obecné zastupiteľstvo zasadá
podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň
tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia
žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený
v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo
zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.
 Starosta obce
Novela upravila aj postavenie starostu obce. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom
obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu
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Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone
svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol
zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) ak tak hovorí osobitný zákon.
Povinnosti starostu:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
Zmeny nastali v možnosti starostu poveriť zamestnanca obce určitým rozhodovaním tak, že starosta je štatutárnym
orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený
zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. Novela tiež určila
povinnosť starostom prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
 Zástupca starostu
Novela zmenila ustanovenia týkajúce sa zastupovania starostu obce a uviedla, že starostu zastupuje zástupca
starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu
starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom
určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí
zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Ak je v obci zriadená obecná rada,
zástupca starostu je jej členom. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom
poverení.
 Odvolanie hlavného kontrolóra
Zmeny nastali aj v možnosti odvolania hlavného kontrolóra z funkcie. Ako vyplýva zo zákona o obecnom zriadení,
hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento
zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca. Hlavný
kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť. Obmedzenie sa nevzťahuje na:
- vedeckú činnosť,
- pedagogickú činnosť,
- lektorskú činnosť,
- prednášateľskú činnosť,
- prekladateľskú činnosť,
- publicistickú činnosť,
- literárnu alebo umeleckú činnosť,
- na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Zákon
upravuje spôsob zvolenia hlavného kontrolóra a možnosti odvolania hlavného kontrolóra z funkcie obecným
zastupiteľstvom. Novelou bolo stanovené, že na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Novela sa dotkla aj povinností poslancov a stanovila, že poslanec je povinný dodržiavať štatút obce,
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, pričom doterajšie znenie stanovovalo
len povinnosť dodržiavať organizačný a rokovací poriadok.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.
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PLNENIE ROZPOČTU ZA I. - XII. 2009
1.

BEŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2009
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU
Položka
Uprav.rozpoč
Plnenie
Položka
Uprav.rozpočet
Plnenie
2009
31.12.2009
2009
31.12.2009
VÝDAVKY Z DOTÁCIÍ
296 214
323 764
ŠTÁTU
PRÍJEM ZO ŠR
290 846
323 873
611 Mzdy
91 215
92 239
PODIELOVÉ DANE
348 536
324 818
ZO ŠR
621-25 Odvody
31 315
31 283
PRÍJMY
632
Energie
50
292
51 167
170 137
170 802
Z OBECNÝCH DANÍ
633 Materiál, réžia
51 893
24 661
PRÍJMY
634
Opravy,poistné
14
516
11 940
35 058
33 692
Z NÁJOMNÉHO
635 Údržba budov,strojov
40 000
39 301
OSTATNÉ
636
Lízing,
nájomné
200
159
7 877
6 545
PRÍJMY
637 Služby, poplatky
108 082
62 110
PRÍJMY BEŽNÉHO
642 Bežné transfery, MŠ, TJ
158 910
162 941
849 756
862 428
ROZPOČTU
651 Úroky bankám
6 639
8 316
VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU
849 542
808 320
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV BEŽNÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.12.2009
Položky rozpočtu
PRÍJMY bežného rozpočtu
VÝDAVKY bežného rozpočtu
SALDO (+,-)bežného rozpočtu

Uprav. rozpočet 2009
849 756
849 542
+ 214

Plnenie
k 31.12.2009
862 428
808 320
+ 54 108

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2009
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2009 – 31.12.2009
Položka
Uprav. rozpočet 2009
Plnenie
k 31.12.2009
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
0
2 400
233
Príjem z predaja pozemkov
123 027
71 270
321
Dotácie ŠFRB
0
0
312
Granty ŠFEÚ
0
0
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
123 027
73 670
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE 1.1.2009 – 31.12.2009
Položka
Uprav. rozpočet 2009
Plnenie
k 31.12.2009
711 Nákup pozemkov
0
0
711 Nákup stavieb
14 900
14 900
713 Nákup strojov
10 000
6 644
714 Leasing osobného auta
3 319
3 352
716 Projektová dokumentácia
60 000
45 800
717 Nové stavby – vodovod a kanalizácia
0
12 093
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-VÝDAVKY
88 219
82 789

Plnenie
v%
101,49
95,15

Plnenie
v%
57,93

59,88

Plnenie
v%
100,00
66,44
100,99
76,33
93,84

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAJOV KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
za obdobie 1.1. – 31.12.2009
Položky rozpočtu
PRÍJMY kapitál. rozpočtu
VÝDAVKY kapitál. rozpočtu
SALDO (+,-) kapitál. rozpočtu

Uprav. rozpočet 2009
123 027
88 219
+ 34 808

Plnenie
k 31.12.2009
73 670
82 789
- 9 119

Plnenie
v%
59,88
93,84
119,00
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*** Z DIANIA V NAŠEJ OBCI ***
Obecná predvianočná zabíjačka – 19.12.2009
V predvianočnom čase plnom zhonu si naši mladí
našli čas a pripravili výnimočnú a netradičnú akciu
pre všetkých občanov - „Predvianočnú zabíjačku“.
Všetci gurmáni si prišli na svoje pri ochutnávke
pravej zabíjačkovej kapustnice, jaterníc či
smaženého, nechýbalo varené víno a hriatô. Výťažok
z tejto vydarenej akcie vo výške 350,- € putoval do
Základnej školy s materskou školou P.V. Rovnianka
v Dolnom Hričove. Za občanov i organizátorov si dovoľujeme vyjadriť názor, že už dnes sa tešíme na ďalší ročník.

Fašiangový sprievod po obci
Fašiangové obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy bolo v
minulosti vyplnené najmä svadobnými „muzikami“. Na nich sa mohli
spoločne pobaviť so svadobčanmi aj takí, ktorí neboli pozvaní na svadbu.
V medzivojnovom období boli zábavy po všetky tri dni fašiangov.
Posledná zábava v utorok skončila o polnoci, kedy žartovne „pochovali“
basu, pretože v čase predveľkonočného pôstu sa žiadne zábavy nekonali.
V poslednom období sa fašiangové tradície v našej obci zachovávajú aj
vďaka miestnym hasičom, ktorí sa predvedú v originálnych maskách
a kostýmoch. Inak tomu nebolo ani v tomto roku – maškarný sprievod
prešiel našou obcou za doprovodu hudby 13. februára 2010 a v tanci
vyzvŕtali malých, veľkých, mladých i tých starších.

Deň matiek
V nedeľu 23. mája 2010 sme sa stretli s mamami, starými a prastarými mamami pri kultúrno – spoločenskej
udalosti konanej pri príležitosti Dňa matiek a to hneď dvakrát. Najskôr sme si tento sviatok pripomenuli v miestnej
časti Peklina, kde nás veľmi milo prekvapili deti svojím vtipným a kreatívnym programom, ktorý zaujal naozaj
všetkých bez ohľadu na vek. Po skončení vystúpenia a odovzdania symbolického darčeka v podobe nákupnej
poukážky v hodnote 3,50 € sme si tento sviatok pripomenuli aj v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove. Deti zo
základnej a materskej školy si pod vedením pedagógov pripravili pásmo piesní, básní a tancov, nechýbala humorná
scénka, dramatická tvorba. Malí umelci predviedli svoju zručnosť pri hre na hudobných nástrojoch, exotické
i ľudové tance – to všetko čakalo na divákov. Záverom poďakoval starosta obce pedagógom i deťom za bohatý
kultúrny program a poprial všetkým veľa zdravia, šťastia a elánu do ďalších dní života.

„Hričovci ľúbia Tatry 3“
Priaznivci
vysokohorskej
turistiky
absolvovali 26. júna 2010 už tretí ročník
obľúbenej turisticko – spoločenskej udalosti
podporovanej Obecnými úradmi v Dolnom
a Hornom Hričove. Tento rok spoznávali
turistické
trasy
v oblasti
Roháčov
v Západných Tatrách: chata Zverovka –
Tatliakova chata – S. Zabrat – Rakon –
Volovec – Jamnické sedlo – Tatliakova
chata – chata Zverovka. /foto: L. Kavecký/
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*** ZAUJALO NÁS ***
*** Slovenská kronika 2009 ***
V závere roka 2009 prebehol 6. ročník celoštátnej súťaže o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta, najlepší
kultúrnohistorický, informačný a turistický materiál, publikáciu o kultúrnom dedičstve, slovník nárečia, zbierku
ľudovej slovesnosti, povestí, rozprávok a receptov venovanej pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka pod názvom
Slovenská kronika 2009. Cieľom súťaže je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu
kultúrno-spoločenského dedičstva a prehĺbiť pozitívny vzťah k Slovenskej republike ako spoločnej vlasti všetkých
jej občanov. Odborná porota vyhodnotila všetky súťažiace publikácie s potešujúcim a úspešným hodnotením pre
našu obec. Kniha „Dolný Hričov 1208 – 2008“ získala v kategórii B.2 „Vedecko-popularizačná monografia obce,
mesta, mestskej časti“ krásne 3. miesto, čo je úspech ako pre autorov, tak i pre občanov.

*** 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnom Hričove ***
8. mája 2010 si Dobrovoľný hasičský zbor v našej
obci pripomenul 90. výročie svojho vzniku.
Slávnosť začala slávnostnou svätou omšou
v Kostole sv. Michala archanjela v Dolnom
Hričove. Po jej skončení sa konal slávnostný
sprievod do kultúrneho domu, kde nasledovalo
odovzdávanie ocenení a slávnostný obed, na
ktorom sa zúčastnili okrem iných i predseda
Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraj Blanár,
starosta obce Dolný Hričov, Ing. Vladimír Sadloň,
predseda Okresného výboru Dobrovoľného
hasičského zboru v Žiline, Peter Ďuriš, a za
Hasičský záchranný zbor v Žiline podplukovník Štefan Belohorec. Ing. Juraj Blanár im odovzdal pamätný list.
Postupne boli udelené ocenenia pre celú členskú základňu a hostí. Samozrejme, sa nezabudlo ani na hasičov a
hasičky, ktorí už nie sú medzi nami, a ich pamiatku si uctili vrchní predstavitelia DHZ Dolný Hričov položením
pamätného venca a vzdaním úcty ich pamiatke na miestnom cintoríne.

*** Labute ***
Počas jarných mesiacov sa v našom katastri udomácnili labute. Viac
ako päťdesiat kusov polokrotkých vtákov si našlo miesto pre tohoročné
hniezdenie v oblasti Sihoti na umelo vytvorenej vodnej ploche,
vzniknutej po neodbornom a nepovolenom zásahu do pôvodného
koryta Lehotského potoka. Niekto úmyselne pomocou techniky
vybagroval ryhu, ktorou odviedol tok vody z pôvodného koryta. Voda
sa vyliala počas nepretržitých dažďov a vznikla tak vodná plocha,
ktorú si vyhliadli práve labute veľké.
Labute sa rozšírili do mnohých európskych krajín v období 16. a 17.
storočia. Typickým pre labuť veľkú je čierny čelový hrbolček na koreni
zobáka, ktorý je zvlášť výrazný u samcov na jar v čase párenia. Dĺžka
tela je 150 cm, rozpätie krídel 200 cm, hmotnosť samca cca. 12 až 20
kg, samice okolo 10 kg. Pohlavnú dospelosť dosahujú v druhom až
treťom veku života. Obdobie hniezdenia trvá od marca do júna,
počas znášky, jedinej v roku, sa v hniezde objaví 5 až 8
zelenkavo-bielych vajec, na ktorých sedí samica 36 dní. Doba
starostlivosti o mláďatá je 3 až 4 mesiace. Páry spolu zostávajú
počas celého života, ale ak jeden z partnerov uhynie, utvorí sa
pomerne rýchlo nový pár. Labute sa živia vodnými rastlinami,
riasami, trávami či zrnami. Žerú vo vode, využívajúc svoj dlhý
krk pri požieraní potravy z dna. V hlbokej vode sa postavia
takmer kolmo na hladinu a sú schopné dosiahnuť zobákom do
hĺbky jedného metra. Pod hladinou vydržia až 10 sekúnd s tým, že
zároveň môžu nepretržite prijímať potravu. Labute sa dožívajú
priemerne 7 rokov, avšak výnimočne to môže byť až 50 rokov.
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Zo školských lavíc – 2. polrok v ZŠ P. V. Rovnianka Dolný Hričov
Vo februári sa v školskej telocvični uskutočnil
karneval. Na jeho príprave sa podieľali opäť naši
deviataci, ktorí zabezpečili program a dohliadli na
priebeh akcie. Rodičovský ples mal tento rok
premiéru, za čo chceme poďakovať Rade rodičov.
17. februára sa konalo školské kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. V jednotlivých kategóriách
zvíťazili: Andrea Dobroňová, 4. roč., Katarína
Vančíková, 3. roč., Simona Ďuriníková, 6. roč., Pavol
Možješ, 7. roč., Andrea Ballayová, 9. roč..
Divadielko poézie: Lenka Družkovská, Kristína
Rašovcová, 8. roč., Zdenka Ďurkovská a Simona
Ďuriníková, 6. roč.. V obvodnom kole čestné uznanie
získali Pavol Možješ, Simona Ďuriníková, Adriana
Ballayová. Divadielko poézie nás reprezentovalo aj
v krajskom kole v Martine, kde sme sa umiestnili na
3. mieste.
V marci: Netoleruj šikanovanie - beseda
s policajtkami (Ing. M. Marenčáková, Ing.
S.Vinková) pre 5.ročník. Škola sa zapojila do
preventívneho projektu zameraného na zvýšenie
právneho vedomia detí a mládeže, formovanie
postojov k šikanovaniu a zodpovedný prístup
k riešeniu situácií v škole i mimo nej.
10. marca prebehlo Testovanie 9-2010. Naši
najstarší žiaci si mohli overiť svoje vedomosti
z matematiky a slovenského jazyka a porovnať ich
s ostatnými deviatakmi na Slovensku. Priemerná
úspešnosť našej školy z matematiky je 61,7 %, čo
znamená, že sme o 1,6% nad priemernú percentuálnu
úspešnosť v rámci SR.
Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy zo
slovenčiny je 64%, čo je o 3,6% pod celoslovenský
priemer. Aj tento rok výsledky ukázali, že slabým
miestom našich žiakov je čítanie. Zvýšiť záujem
o literatúru, a tým zlepšiť kvalitu čítania detí našej
školy, je cieľom akcie Marcoviny, ktorú každý rok
pripravujeme v priebehu marca – mesiaca knihy.
Obľúbený Čitateľský maratón sa tento rok uskutočnil
19. marca pre žiakov druhého stupňa. Zvíťazil
Miroslav Gašper z 9. ročníka, ktorý čítal 1 hodinu
a 56 minút. Žiaci prvého stupňa súťažili 23. marca,
kedy najdlhšie čítal druhák Samko Krajčí – 41 minút.
V marci si tiež naši ôsmaci vyskúšali učiteľskú prácu
na prvom stupni. Vyšlo aj druhé číslo školského
časopisu Pramienok, ktorý tento rok redakčne vedú
hlavne piataci. Šéfredaktor Marek Škvarenina založil
aj webovú stránku Pramienka.
-Mgr. R. Barčíková, Mgr. J. KrškováV apríli sme viac mysleli na prírodu a životné
prostredie. Zamyslieť sa viac nad stavom nášho
prostredia nám pomohlo divadelné predstavenie

Zachráňme Kvinga. Pripomenuli sme si, čo je
separácia a recyklácia a prečo je dôležitá.
V máji sme nachvíľu nahliadli do stredoveku.
Prehliadku bojových zbraní z tohto obdobia
spojenú s prednáškou a samotným predvedením
historických zbraní predstavili členovia Historického
šermu pod vedením pána Mariána Cajzela. Žiakom
boli predstavené rôzne typy zbraní v historickom
vývoji, odev zbrojnošov, účinnosť zbraní, ako
i ochranných prvkov odevu. Prednáška bola
obohatená ukážkami súbojov a rôznymi technikami
bojov . Na záver si mali žiaci možnosť pod dozorom
vyučujúcich a predstaviteľov skupiny vyskúšať
brnenie, štíty a niektoré zbrane.
-Mgr. M. MlíchováUž v januári sme dostali výsledky súťaže Expert
geniality show, ktorej sa zúčastnilo 8584 žiakov
z celého Slovenska. Z našej školy si vyskúšalo testy
z 5 oblastí 13 žiakov 6.-9. ročníka. Traja žiaci, ktorí
sa vo svojej kategórii umiestnili v prvej stovke,
získali titul Expert. Filip Krško je Expert na bity
a bajty, Zdenka Ďurkovská je Expert na svet umenia obaja sú zo 6. triedy. Expertom na tajomstvá prírody
sa stal deviatak Miroslav Gašper, ktorý skončil na 6.
mieste z 553 žiakov na Slovensku.
Po vyriešení 6 náročných úloh sa do okresného kola
Matematickej olympiády v Žiline dostali piataci
Alexandra Trnovcová a Marek Škvarenina, šiestačka
Simona Ďuriníková, siedmačka Renáta Ďurajková,
ôsmačky Lenka Družkovská a Erika Briššová a
deviatak Miroslav Gašper. Tu sa najviac darilo
Alexandre Trnovcovej, ktorá skončila na 5. mieste zo
68, a Miroslavovi Gašperovi, ktorý bol šiesty z 25
zúčastnených.
Školského kola obľúbenej matematickej súťaže
Pytagoriáda, kde žiaci riešia 15 úloh na čas, sa
zúčastnilo 35 žiakov, do okresného kola postúpili
Nikola Ďurajková a Kvetoslava Družkovská z 3.
triedy, Dominik Kilian zo 4. triedy a Simona
Ďuriníková zo 6. triedy. Úspešný bol Dominik Kilian
na 14. mieste a Simona Ďuriníková na 11. mieste.
V marci sme súťažili v medzinárodnej súťaži
Matematický klokan. 43 žiakov 2. až 9. ročníka
našej školy sa jej mohlo zúčastniť vďaka príspevku
Rady rodičov 2 € na žiaka. Najúspešnejší sú: Simona
Ďuriníková a Miroslav
Gašper, obaja vo svojej
kategórii získali 103
bodov zo 120 možných.
Súťaž
MAKSÍK
a MAKS sa pomaly
končí,
čakáme
na
výsledky posledného 5.
kola. 26 žiakov sa mohlo
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zapojiť za pomoci príspevku od Rady rodičov
v hodnote 4,25€ na žiaka.

V okresnom kole Geografickej olympiády sme mali
Samuela Badíka z 5. triedy, Dušana Paprčiaka zo 6.
triedy a tradične Miroslava Gašpera, ktorý bol
úspešný a skončil na 5. mieste.
Žiakov sme zapojili aj do akcií zameraných na
ochranu životného prostredia. Napríklad 2- krát
sme mali zber starého papiera. Najlepším zberačom
sa stal David Šerík z 5. triedy, ktorý s pomocou
svojich rodičov doniesol 4950 kg.
Žiaci 8.B triedy sa zapojili do projektu Po stopách
energie, kde si mali vybrať ľubovoľnú krajinu sveta
a zistiť o nej, aké druhy energetických zdrojov v nej
využívajú. Vybrali si nášho suseda – Rakúsko
a zistili, že v roku 1977 tu postavili atómovú
elektráreň, ktorú do roka zatvorili, lebo referendom
ľudia vyjadrili nesúhlas s jej prevádzkou. Ďalej
zistili, že využívajú najmä vodné elektrárne, veterné
sú na východe krajiny pri našich hraniciach. Pri
príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity sme
sa zapojili do akcie ENO deň sadenia stromčekov
2010 (ENO TREE PLANTING DAY 2010) . Tento
deň sa sadili stromčeky na celom svete. Začalo sa
v Oceánii a potom nasledujúc slnko v Ázii,
Európe, Afrike, nakoniec v Severnej a Južnej
Amerike. Strom je pre nás symbol. Pripomína nám
dôležitosť prírody a jej ochranu. Symbolizuje našu
spoluprácu medzi školami na celom svete. My sme
symbolicky vysadili 10 tují, pre každú triedu jednu.

Zapojili sme sa aj do Lesoochranárskej školy, ktorú
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organizuje Občianske združenie Tatry. Žiaci 6. a 8.B
triedy sa zapojili do projektu Dopravný rýchlokurz,
zároveň zdarma dostávajú noviny SME.
Na turistickom krúžku sme si presne na deň

ako pred rokom zopakovali výlet na Nešťastné skaly,
kde sme obdivovali poniklec slovenský. Ďalej sme
boli na prechode zo Súľova do Kosteleckej
a Manínskej tiesňavy, potom sme boli na Starhrade
a na otvorení sezóny na hrade Strečno. Pri tejto
príležitosti tu boli rôzne akcie: vystupovali šermiari,
obdivovali sme výjavy zo života Žofie Bošniakovej,
dobové tance, rozprávky. Nabudúce nás čaká túra na
Lietavský hrad.
-Mgr. Danka HoličováZo športových udalostí
Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v termíne od 16.1.
2010 do 20.1.2010 v lyžiarskom stredisku Penzión
Makov. Kurzu sa zúčastnilo 20 žiakov siedmeho
a ôsmeho ročníka, ktorí pod vedením pani
zástupkyne Harcinikovej a pani učiteľky Šimovej
zvládli všetko na jednotku.
V marci 2010 sme sa zúčastnili turnaja vo floorbale
starších žiakov vo Hôrkach v Žiline. Naši žiaci sa
umiestnili v skupine na 3. mieste a v ďalších bojoch
už nepokračovali. Zoznam hráčov: Miro Gašper,
Braňo Milo, Pavol Pavlík, Juraj Sakala, Peter Sabo,
Matúš Kocmánek, Erik Václavík, Jakub Kucej,
Matúš Hlúšik, Maroš Gaňa.
5.5.2010 naša škola organizovala na ihrisku ŠK
Dolný Hričov v spolupráci s OcÚ Deň zdravia,
ktorý pozostával z dvoch samostatných častí. Prvou
časťou bol BEH ZDRAVIA, ktorý sa uskutočnil
dopoludnia. Každá trieda mala k dispozícii jednu
vyučovaciu hodinu Cieľom bolo urobiť niečo pre
svoje zdravie a pre svoju triedu zabehnúť čo najviac
metrov. Zvíťazili deviataci a z našich mladších
žiakov tretiaci. Triedni víťazi : 5.roč. Monika Masná
a Majko Hoferica, 6. roč. Braňo Hoferica a Žaneta
Krkošková, 7.roč. Pavol Možješ a Veronika
Martinčeková, 8.A trieda Maroš Gaňa a Zuzka
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Šišjaková, 8. B trieda Jaro Hlucháň a Aďa
Kramárová, 9. roč. Braňo Milo, Miro Gašper
a Veronika Masná, ktorí si vybojovali výlet na
pavúčiu lanovú dráhu v lesoparku Žilina. Absolútne
prvenstvo si vybojovali Miroslav Gašper a Branislav
Milo, ktorí zabehli 8 000 m. Medzi dievčatami
zvíťazila Veronika Masná 9.r. Z prvého stupňa
Danko Paprčiak, Simonka Radvaňová, Marek Šeroň,
Vaneska Hofericová, Silvia Randíková, Jarko Januš,
Natália Hvizdáková a Danko Pavlík. Po behu
nasledovalo ZDRAVÉ POPOLUDNIE, v ktorom
žiaci bojovali v súťažných disciplínach- štafeta Mix,
štafeta 4x100m, prekážkový beh, skladanie sloganu,
skákavý slalom na fit lopte a prezliekacia štafeta.
Zvíťazili opäť žiaci deviateho a tretieho ročníka.
Sladkú odmenu za víťazstvo v tomto dni nahradilo
zdravé ovocie. Po ukončení zdravého popoludnia
Bežeckú ligu zo Žiliny privítali a zúčastnili sa jej aj
naši žiaci a takto sa umiestnili: Paľko Možješ (3.
miesto), Tomáš Rašovec (2.miesto), Milan Káčer,
Majo Hôrečný, Dominik Maryško zabehli 1000m.
V behu do strečnianskych hradných schodov
v máji
reprezentovali školu: Masná Monika,
Chamajová Janka, Mičech Braňo, Banúr Ľubo, Krško
Filip,
Krajčiová
Simona,
Krajčiová
Aďa,
Martinčeková Veronika, Gaňa Maroš, Hlúšik Matúš,
Šípková Dominika, Gašper Miro a Masná Veronika,
ktorá sa ako jediná z našej výpravy postavila na
stupeň víťazov a pre školu získala bronzovú medailu.
31.5.2010 futbalový turnaj v Dlhom Poli ukončil
našu športovú súťaživú aktivitu. Zúčastnili sa ho
starší žiaci: Milo, Gašper, Gaňa, Kocmánek, Kucej,
Sabo, Hlucháň, Masná, Hrnčár, ktorí sa umiestnili na
krásnom 3.mieste a mladší žiaci :Cigánik., Krško,
Dubovický, Káčer, Sládeček, Bandúr, Mičech, Hejčík
si odniesli zemiakovú medailu.
- Mgr. M. Šimová Od januára do júna z 1. stupňa
Možno ani netušíte, že do našej malej školy chodia
dvaja žiaci, ktorí tento rok získali titul Génius
Bytčianskej kotliny. Je to tak! Štvrták Dominik
Kilian
a druhák
Samko Krajčí porazili
konkurenciu
a vyhrali matematickú súťaž, ktorú
organizuje Gymnázium v Bytči. Dominik je úspešný aj
v celoslovenských
súťažiach Pytagoriáda, Maxík či
Klokan. Do týchto
matematických záSamko a Dominik:
polení sa zapája veľa
naši úspešní matematici
hričovských
školákov a vedia si poradiť s náročnými úlohami.
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Určite i medzi budúcimi prváčikmi budú takéto
talenty. Na februárovom zápise ich bolo dvadsaťdva
a ukázali, že do školy sú naozaj dobre pripravení. Ich
rodičia zasa mohli využiť prítomnosť odborníkov
a konzultovať svoje otázky. Okrem ich pani učiteľky,
ktorou bude Mgr. Závodská, bola tiež na zápise aj
školská špeciálna pedagogička Mgr. Petrovská a pani
psychologička z ped.-psych. poradne. Deti predškoláci si školu poobzerali i na januárových
náčuvoch v 1. ročníku.
Marec už tradične patrí knihám. A knihy do školy.
Preto sme čítali, tvorili a súťažili. Deti z 1. triedy si
o svojich písmenkových výpravách napísali časopis
Prvácke marcoviny a tretiaci na krúžku navymýšľali
nový triedny časopis Tretiacke výmysly. Druháci
vydali už piate číslo Hričovského Vykuka. Na
Písmenkovej olympiáde všetkých porazili naši prváci
Marek Šeroň, Simonka Šeroňová, Kika Krajčíová a
Ali Medzihorský, ktorý je tiež dobrý čitateľ. Bol na
3. mieste Čitateľského maratónu za Katkou
Vavrovou (4.roč.) a víťazom Samkom Krajčím. Našu
školu reprezentovali v okresnej súťaži HK
talentované recitátorky, štvrtáčka Aďka Dobroňová
a tretiačka Katka Vančíková. Naši ôsmaci si
vyskúšali prácu učiteľov, keď učili deti z 1. stupňa.
Hovorí sa, že v zdravom tele zdravý duch. A tak sme
športovali. Pani učiteľka Šímová nám pripravila
super súťaže a 5. mája sme prešportovali celý deň.
Tretiaci predpoludním ušli najďalej a nabehali 67
kilometrov! No vyhrali i v troch popoludňajších
súťažiach.
V škole sa však okrem učenia dajú zažiť i veľmi

Naši malí športovci
zábavné aktivity. Karneval, plavecký výcvik, výlety,
cvičenia v prírode, vystúpenie šermiarov, divadelné
predstavenia či koncerty a, samozrejme, ten naj, Deň
detí.
Naše šikovné deti môžete vidieť na kultúrnych
vystúpeniach
v škole
alebo
na
akciách
organizovaných obcou.
Webová pozvánka od druhákov pre všetkých
surferov: www.hricovskikukovia.spaces.live.com
- Mgr. M. Ševčíková -
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ŠKOLSKÝ PLES
13. februára 2010 zorganizovala Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom
Hričove 1. ročník školského rodičovského plesu. Rada rodičov vrátila organizáciu plesu do priestorov školy, čo
sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Akcia dopadla veľmi dobre a všetci boli spokojní, o čom svedčí i fakt, že sa
predali všetky vstupenky. Na plese nechýbalo kultúrne vystúpenie školských mažoretiek, country tance a tanečníci
zo Žiliny predviedli salsu. Chutná bola i večera, ktorú navarili pani kuchárky zo školy a, samozrejme, nechýbala
bohatá tombola. Touto cestou chce rada rodičov poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli, a taktiež aj
starostovi obce, Ing. Vladimírovi Sadloňovi, a riaditeľovi školy, Mgr. Ivanovi Brezovskému, za pomoc pri
organizácii plesu. Tešíme sa o rok !
- Rada rodičov pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove -

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA
ZŠ S MŠ P. V. ROVNIANKA V DOLNOM HRIČOVE
Uplynutím päťročného funkčného obdobia na pozícii riaditeľa základnej školy s materskou školou vyhlásila Rada
školy pri ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka výberové konanie na obsadenie tejto funkcie. Do výberového konania bola
doručená jedna prihláška spĺňajúca požadované kritériá. Na výberové konanie bol pozvaný kandidát - Mgr. Ivan
Brezovský. Výberové konanie prebehlo 14. júna 2010 za prítomnosti členov Rady školy, zriaďovateľa – Ing.
Vladimíra Sadloňa, delegáta Krajského školského úradu Mgr. Jána Furtáka, delegáta Školského inšpekčného centra
PaedDr. Jany Prieložnej a samotného kandidáta – Mgr. Ivana Brezovského. Konanie prebiehalo ústnym pohovorom
a prezentáciou koncepcie rozvoja školy. Po hlasovaní
bol jednomyseľne za riaditeľa školy navrhnutý
zriaďovateľovi uchádzač Mgr. Ivan Brezovský.
Zriaďovateľ ho vymenoval za riaditeľa ZŠ s MŠ P.V.
Rovnianka v Dolnom Hričove na dobu funkčného
obdobia od 01. júla 2010 do 30. júna 2015.

MATERSKÁ ŠKOLA
Noví škôlkari
V tomto roku bolo zaevidovaných 20 žiadostí rodičov o umiestnenie dieťaťa do Materskej školy v Dolnom
Hričove. Počet voľných miest bolo sedemnásť. Kritériá stanovené pre prijímanie detí boli nasledovné: prednostne
sa prijímali deti v predškolskom veku a deti s odloženou školskou dochádzkou, deti, ktorých obaja rodičia sú
zamestnaní, deti zo sociálne slabších vrstiev. V prípade voľných miest ostatné deti. Uvedené kritériá boli splnené
u 15 detí, zvyšných päť žiadostí boli žiadosti, kde aspoň jeden z rodičov bol nezamestnaný. Zriaďovateľ - Obec
Dolný Hričov požiadal Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina o povolenie vyššieho počtu detí
v triedach, čím by sa vyhovelo všetkým žiadostiam rodičov. Štátna školská inšpekcia vydala kladné stanovisko
k žiadosti – povolila navýšenie počtu detí, na základe čoho zástupkyňa pre materskú školu, Janka Hanusová,
poslala Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy v Dolnom Hričove všetkým žiadateľom. V septembri tak
pribudne medzi škôlkarov 20 nových detí.

Výlet do rozprávky
Sobota 26. jún 2010 bola dňom dobrodružstva, cestovania, rozprávok a úžasných
zážitkov. Naši škôlkari sa spolu s rodičmi vybrali na výlet za rozprávkou - na Donovaly do zázračného sveta s čarodejným názvom Habakuky. Rozžiarené

detské očká, no aj oči dospelých, prežívali rozprávky Pavla Dobšinského
v 15 objektoch – rozprávkových domčekoch, amfiteátri, hodovni, herni.
Princezné, šašovia, strašidlá ... tí všetci čakali na zvedavé deti. Opomenuté
nezostali ani hladné brušká – na všetkých hladošov čakal chutný obed
v rozprávkovej reštaurácii U Paroma. Unavení, ale plní úžasných zážitkov, sme sa vrátili späť a už teraz
sa tešíme na ďalšie dobrodružstvá v našej veselej škôlke s našimi pani učiteľkami.
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DEDIČSTVO – RADOSŤ ČI UTRPENIE ?
Slovo „dedičstvo“ je magickým slovom. Jedným prináša radosť, druhým
utrpenie. Skutočnosť, ktorá spôsobuje rozvrátenie celých rodín. Ktosi Ježišovi
v evanjeliu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil
o dedičstvo.“ Ježiš odvetil: ,,Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo
prostredníka medzi vami?“ Ježišova odpoveď naznačuje, že aj keď mohol,
nechcel byť v tej chvíli právnikom. Jeho poslaním bolo hlásať evanjelium,
ktoré malo neskôr priniesť ovocie v podobe spravodlivých a láskavých
medziľudských vzťahov. Ježiš chcel svojím učením položiť princípy alebo
základy a už ľudia sami ich mali používať v praxi. Nechcel vypracovať
podrobnú kazuistiku, ako bola v Starom zákone, na takmer každý ľudský úkon.
Ježiš chcel, aby človek žil v slobode a láske. A v tomto postoji riešil aj také
problémy, akým je otázka dedičstva. Kňazská skúsenosť nás učí, že ak sa aj
kňaz pustí v dobrej vôli a horlivo do riešenia sporov medzi svojimi veriacimi,
málokedy to prinesie úspech. Každý tu má „svoju pravdu“ a každý chce, aby
kňaz bol na jeho strane. Je však povinnosťou kňaza, aby predkladal svojim
veriacim čistú evanjeliovú a cirkevnú náuku. Veriaci by mali vedieť, že:
- krivda je do neba volajúci hriech. Je to skutok, ktorým človek spôsobil
nespravodlivosť, či už ide o majetok, alebo o česť človeka;
- kresťan si nemá privlastňovať to, čo mu nepatrí, teda nemá kradnúť. Ani z osobného vlastníctva druhých ľudí, ani
zo súkromného a spoločného vlastníctva;
- nemáme robiť takú činnosť, ktorou poškodzujeme majetok druhých;
- nie je dovolené vykorisťovanie robotníkov, ktorí nedostanú takú mzdu, akú si svojou prácou zaslúžia;
- nemáme podplácať súdy, aby sme vyhrali spor;
- máme konať vždy spravodlivo, aj keď to nemusí byť ľahké;
- starší ľudia by mali spravodlivo vyriešiť otázku dedičstva a testamentu.
Napokon myslíme na to, že raz zomrieme. Ktosi povedal, že človek sa rodí so zatvorenými päsťami, akoby mu
patril svet. Zomiera však s otvorenými prázdnymi dlaňami, lebo už mu nepatrí nič. Nezabúdajme, že posledný
odev, ktorý si oblečieme, už nebude potrebovať vrecká. Preto zodpovedne premýšľajme o Ježišovom podobenstve
„O boháčovi“. V každom z nás sú nebezpečné zárodky boháča z podobenstva, ktorého Ježiš nazýva „blázon“.
Buďme natoľko rozumní, že si vytvoríme zmysluplnejšiu a kresťanskejšiu stupnicu hodnôt! Dávajme si pozor, aby
sme nikdy neprekročili tú „osudovú hranicu“, keď nám bohatstvo bude brať našu ľudskosť, našu česť, našu lásku
k blížnym, našu vieru! Boh nás stvoril pre lásku, spravodlivosť a čestnosť. Pre materiálne otroctvo sa človek
rozhoduje sám. Jedna múdrosť hovorí, že aj keď všetky hriechy zostarnú, lakomstvo bude vždy mladé. Dokážme,
že táto múdrosť sa nás netýka!
- Spracoval: Mgr. Miroslav Sobčák, farárZaujímavosti z našej farnosti:
 16. mája 2010 sme v našej farnosti slávili sviatosť 1. svätého prijímania,

 virtuálnu podobu Kostola sv. Michala archanjela v Dolnom Hričove si môžete pozrieť na internete na webovej
stránke: http://www.360cities.net/image/rimsko-katolicy-kostol-v-dolnom-hricove,
 od začiatku roka prebiehali reštaurátorské práce na čistení a odkrývaní pôvodných malieb v podkroví kostola,
 v mesiacoch jún – júl sa vykonali práce na reštaurovaní malieb v bočnej lodi kostola.
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CHRÁŇME LES PRED SEBOU
Príbeh z našich lesov
Zaznamenané dňa 27. júna 2009 o 21:25 hod.
v lokalite Dúbravy v k. ú. Dolný Hričov –
z rozhovoru matky srny:
„V týchto dňoch ja i moje dve srnčatá žijeme
v neustálom strachu, ba až strese, strachu o moje
krásne a milé srnčatá. Do našej hory začali vo
veľkom množstve chodiť ľudia , volajú na seba,
hrozne kričia a prejdú každú húštinu. Vraj hľadajú
akési hríby. A čo je ešte horšie, vodia do hory so
sebou aj akési krvilačné šelmy, čo sa podobajú na
líšku, len sú veľké a malé, huňaté a udýchané. Ľudia
sa isto boja v hore,
preto si vodia so sebou
tieto hrozné a zapáchajúce zvery. Niet úniku,
tejto hrôzy je celý les.
Kedy to skončí?“
Áno, blíži sa hubárska
sezóna a naše lesy,
naše vlastníctvo, znova
zahltí more ľudí, ktorí sa budú správať – mierne
povedané – nevšímavo k svojmu okoliu. Po
hubárskej sezóne 2009 sa po našom lese doteraz
povaľujú papiere, plechovky, fľaše. Hrabanka
rozrytá, mach potrhaný a po rúbaniach chodníčky bez
ohľadu na vysadené stromčeky. Skúsených ľudí,
ktorí sa venujú svojej záľube, ľudí, ktorí v hore
hospodária, zas budú obštekávať či dokonca
ohrozovať psie plemená. Pre majiteľa psa je to jeho
psí miláčik alebo priateľ, no pre ostatných
ľudí, samotný les a jeho obyvateľov, veru nie.
Každý má právo vstupovať do lesa, no každého
povinnosťou je nerušiť lesné okolie – faunu a flóru,
ale chrániť ho.
Okrem iného v lese je zakázané podľa platného
zákona o lese rušiť pokoj a ticho, voľne púšťať psov.
Kto porušuje tento zákon, dopustí sa priestupku na
úseku lesného hospodárstva s možnosťou uloženia
pokuty do výšky 165,- €.
Občania, našej obce! Nechcem zveličovať, ale
vskutku narúšanie pokoja v lese a vodenie psov do
neho sa stalo nechcenou samozrejmosťou.

Na jar 2010 bolo vysadených 5725 sadeníc na ploche
1,38 ha a to sadenice v drevine smrek lesný, borovica
lesná, smrekovec opadavý a buk lesný.
V mesiacoch jún až júl budeme vykonávať výžin
buriny okolo sadeníc, dodáme im tak viac svetla,
vzduchu a viac výživy.
- Juraj Dobroň -

Les napadnutý škodlivým biotickým činiteľom –
podkôrny hmyz (lykožrút smrekový a lykožrút
lesklý). Takto by vyzeral náš les, keby sme
naťažili vznikajúce sucháre, nepálili zvyšky po
ťažbe dreva a nerobili prevenciu – lapáky
a lapače.

*******************************************

Z diania v spoločenstve
A ešte pár slov o našom urbáre. Doteraz sme vyťažili
724,73 m3 drevnej hmoty, z toho ihličnatej 706,86 m3
a listnatej 17.87 m3. Druh ťažby dreva – výchovná
ťažba do 50 rokov vo výške 193,06 m3 na ploche
3,83 ha, ostatná hmota bola vyťažená ako náhodná

ťažba – škodlivý hmyz a sucho.
Ochrana lesa pred škodlivým hmyzom bola
vykonaná založením 8 lapačov v objeme 11,30
m3 a 10 lapačov. Napadnutie podľa zachyteného
hmyzu je stredné až silné.

Úradné hodiny pre verejnosť
Pozemkové spoločenstvo
Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov
oznamuje, že úradné hodiny pre verejnosť
sú vždy v stredu
v čase od 17.00 hod. do 18.00 hod.
v kancelárii urbariátu
(prízemie Kultúrneho domu
v Dolnom Hričove)
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►►► Z KLENOTNICE NAŠICH PREDKOV
PREDKOV ◄◄◄
Kováčstvo
Horúci oheň, páľava, zvuk pravidelných úderov kladiva na
nákovu, obyčajný kus tvrdého železa meniaci svoj nepoddajný
vzhľad podľa vôle človeka... Možno pre niekoho obraz z rozprávky
či historického filmu, ale i takáto bola minulosť prostého človeka.
Kováčstvo patrí k náročným technikám spracovania kovu. Toto
remeslo prináležalo k málopočetnej skupine dedinských remesiel,
ktoré vykonával pre celú obec častokrát len jeden remeselník.
Rozsah práce určovali potreby miestneho spoločenstva. Patrili k
ním výroba a oprava kovových úžitkových predmetov poľnohospodárskeho náradia, klincov, podkov, reťazí, kuchynského
náradia, predmetov nevyhnutných pre každodenný život ako sekery,
nože, motyky, čakany. Medzi ďalšie výrobky pochádzajúce z
kováčskych dielní patria napríklad obločné mreže, kovania dverí,
kovové obločnice, svietniky, trojnožky pod riad a pod.. Môžeme
skonštatovať, že v starších dejinách ľudstva patrilo kováčstvo k najvýznamnejším remeslám.
Slovanské kováčstvo nadväzovalo na staršie keltské tradície, vďaka ktorým sa výroba pomerne dokonalých
pracovných nástrojov, náradia a zbraní vo veľkomoravskom období uskutočňovala už relatívne náročnými a
zložitými technikami – zváraním tvrdej ocele mäkkým železom, damaskovaním, kalením či popúšťaním. Na
začiatku feudalizmu patrilo medzi najrozšírenejšie remeslá a jeho existenciu možno v tom čase na Slovensku
predpokladať v každej významnejšej poľnohospodárskej osade.
Kováčstvo, ktoré tvorí najdôležitejšiu zložku pri spracúvaní kovov v ľudovej kultúre, vyžadovalo pomerne veľkú
špecializáciu, poznatky technológie výroby, možnosť získania vzácnej suroviny a všestranne kvalifikovaného
remeselníka. Preto patrilo aj na dedinách k tým druhom prác, ktoré sa prvé začali oddeľovať ako špecializované
remeslá. Dedinský kováč pomerne dlho mohol robiť len podradnejšie práce, najmä opravy železného náradia,
zatiaľ čo nové výrobky mali povolené vyrábať iba cechoví kováči v mestách. Neskôr začali kováči v niektorých
oblastiach Slovenska popri kovových doplnkoch k drevenému poľnohospodárskemu náradiu, ako boli pluh a vozy,
vyrábať i celé poľnohospodárske náradie, najmä položelezné pluhy rozličnej konštrukcie, ktoré boli nepochybne
výkonnejšie než pôvodné drevené. V dedine býval zväčša len jeden kováč, ba v niektorých oblastiach bol iba jeden
pre viacero dedín. Kováč, často ako jediný remeselník v dedine, si práve svojou jedinečnosťou udržal zvláštne
postavenie. V historických prameňoch, zachytávajúcich minulosť našej obce, môžeme nájsť zmienku o kováčovi
Jurajovi Dodokovi a je potešiteľné, že jeho potomkovia idú v jeho stopách.
Kováčska práca sa postupom času svojim záberom prikláňala aj k
umeleckému remeslu a to najmä výrobou produktov pre uplatnenie v
architektúre - mreže, kovania dverí, okenice...
Nuž a v akej podobe môžeme o kováčstve hovoriť dnes? Súčasnú ľudovoumeleckú kováčsku výrobu reprezentujú kované svietniky, figúrky či
plastiky. No i obyčajné nakutie kosy či kosáka je umením a je stále menej
tých, ktorí to dokážu. Našťastie však nezmizne spomedzi remesiel vďaka
odhodlaným pokračovateľom z kruhov mladých ľudí v podobe umeleckého
kováčstva.
- zdroj: web -
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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2010
V sobotu 12. júna 2010 od 7.00 hod. sme mali možnosť pristúpiť
k volebným urnám, zvoliť si zástupcov, ktorí budú hájiť naše
záujmy v Národnej rade SR. O priazeň voličov sa uchádzalo 18
politických strán a celkovo 2 397 kandidátov na poslancov do NR
SR. V obci boli vytvorené dva volebné okrsky – okrsok č. 1
Dolný Hričov a okrsok č. 2 Peklina. V okrsku č. 1 malo možnosť
hlasovať 1 053 voličov, túto možnosť ich využilo 672, z toho
jeden hlasujúci z cudziny, v okrsku č. 2 ju spomedzi 139 voličov
využilo 77. Voľby boli ukončené o 22,00 hod. a následne členovia
okrskových volebných komisií spočítali odovzdané platné hlasy
pre jednotlivé strany a kandidátov s týmito výsledkami:
POČET PLATNÝCH ODOVZDANÝCH HLASOV V RÁMCI SR
PRE JEDNOTLIVÉ POLITICKÉ STRANY VYJADRENÉ V %

POČET PLATNÝCH ODOVZDANÝCH HLASOV V NAŠEJ OBCI:
POČET HLASOV

POLITICKÁ STRANA

OKRSOK 1

OKRSOK 2

EURÓPSKA DEMOKRAT. STRANA

2

1

Únia – Strana pre Slovensko

1

0

Paliho Kapurková, veselá politická
strana
Sloboda a Solidarita

4

0

87

2

Strana demokratickej ľavice

18

3

1

0

14

4

6

0

100

14

Združenie robotníkov Slovenska

2

0

Kresťanskodemokratické hnutie

54

4

3

0

73

1

294

46

7

0

Strana maďarskej koalície – MKP
Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
Komunistická strana Slovenska
Slovenská národná strana

Ľudová strana Naše Slovensko
Slovenská demokratická
a kresťanská únia – DS
SMER – sociálna demokracia
MOST - HÍD

POČTY PRIDELENÝCH MANDÁTOV POLITICKÝM STRANÁM
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NEPREHLIADNITE !
Pomoc najstarším občanom
Aj v našej obci sa stáva, že starší človek sa z rôznych dôvodov nemôže
stravovať plnohodnotne, podľa svojich predstáv, resp. jeho stravovanie
nezodpovedá jeho potrebám. Množstvo starších ľudí žije osamelo, čo
negatívne vplýva aj na ich stravovanie. Aby sa takíto občania mohli
pravidelne stravovať, obec zabezpečuje prostredníctvom školskej jedálne
starším občanom donášku obeda do domácnosti. Donáška stravy sa
poskytne fyzickej osobe:
• ktorá dovŕšila dôchodkový vek /doložiť výmer dôchodku/,
• ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
• ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb.
Občan, ktorému bude zabezpečovať donášku obeda do domácnosti obec, musí si na vlastné náklady zabezpečiť
dva obedáre určené na prepravu stravy. Donáška stravy sa realizuje v čase od 1130 hod. do 1230 hod.
prostredníctvom zamestnancov obecného úradu. V súčasnosti túto pomoc využíva 14 našich občanov. Za zmienku
určite stojí, že obec prispieva každému dôchodcovi na jeden obed 0,33 € a výška úhrady za donášku obeda je 0,- €,
čo určite oceňujú naši spokojní stravníci.
_________________________________________________________________________________________
!!! UPOZORNENIE !!!
Platenie daňových poplatkov na území obce Dolný Hričov
Jednými z príjmov obcí sú príjmy z miestnych daní a miestnych poplatkov, stanovených príslušnými zákonmi.
Vyrubenú daň z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník
povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru na účet obce
č. 0261873002/5600, vedený v pobočke Dexia banka Slovensko, a. s. alebo v hotovosti na Obecnom úrade
v Dolnom Hričove.
Chceli by sme upozorniť daňových poplatníkov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť, nezaplatili
vyrubenú daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že im bude
podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolný Hričov č. 4/2009 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch
na území obce odoslaná :
1. výzva spoplatnená sumou 3,- €,
2. výzva spoplatnená sumou 30,- €.
Ďalší postup vymáhania daňového nedoplatku bude vykonaný exekučným konaním.
____________________________________________________________________________________________
Harmonogram vývozu separovaného odpadu
Vývoz separovaného odpadu bude prebiehať
v Dolnom Hričove v čase od 1300 hod. a v Pekline od 1200 hod. v dňoch:
03. september 2010, 01. október 2010,
05. november 2010, 03. december 2010.
Plné a zaviazané vrecia je potrebné nechať vo vývozných dňoch na viditeľnom a dostupnom mieste.
Prípadné zmeny Vám budú včas oznámené prostredníctvom káblovej televízie a obecného rozhlasu.

___________________________________________________________________________________
Osvedčovanie listín po novom
Od 1. júla 2010 dochádza k zmene v osvedčovaní listín. Doterajšia prax bola taká, že k osvedčeniu bolo
postačujúce priniesť originál listiny a do osvedčovacej knihy listín sa zapisovali len tieto údaje:
poradové
číslo, dátum osvedčovania, názov osvedčovanej listiny (popis), počet strán, údaje o správnom
poplatku a podpis osvedčujúceho. Po novom obsahuje osvedčovacia kniha okrem pôvodných
údajov aj presnú identifikáciu osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie a to: meno,
priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte osoby. K osvedčeniu je
potrebné priniesť originál listiny, ktorú chcete osvedčiť a platný občiansky preukaz.
Poplatok za overenie jednej strany je 1,50 €. Poplatok sa vyberá v hotovosti a je
príjmom obce. Okrem osvedčovania listín vykonáva každý obecný a mestský úrad aj
overovanie podpisov, ku ktorému je taktiež potrebný platný občiansky preukaz. Za overenie
podpisu zaplatíte v zmysle sadzobníka správnych poplatkov 0,50 €.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR INFORMUJE
VYPAĽOVANIE TRÁVY JE PROTIZÁKONNÉ !
Vypaľovanie starých trávnych porastov bolo v dávnejšej
minulosti málo početné, čo súviselo s dôsledným
obhospodarovaním všetkých pozemkov. Predpokladaný
úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých porastov ohňom
vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto požiare zapríčinia.
Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím
sa zvyšuje erózna ohrozenosť a umožní sa vyšší výpar i
presychanie, napomáha sa rozširovaniu odolnejších
agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá
mnohých drobných živočíchov, čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov, a tiež zanikajú
prirodzené, mnohokrát posledné útočiská (refúgiá) organizmov, čo znižuje celkovú biodiverzitu krajiny. Plošným
vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.
K vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami,
odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri "riadenom vypaľovaní" a tiež úmyselným
podpaľačstvom. Zdá sa, že sú niektorí ľudia nepoučiteľní a neodstraší ich ani príslušné ustanovenie zo zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 10 000 €. V prípade, že požiar spôsobí
veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.
Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné, ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia
životom.
V záujme zlepšenia situácie je potrebné v rámci protipožiarnej prevencie zvýšiť účinnosť osvetovo-výchovnej
práce nielen v školách, v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale aj medzi najširšou verejnosťou. V teréne
sa zas v aktuálnom období treba vo zvýšenej miere zamerať na prevenciu, zvýšiť pozornosť lesnej stráže, poľnej
stráže a stráže prírody. Dôležité je, aby aj bežný občan neváhal a nahlásil takéto porušenie zákona na políciu. Je
verejným záujmom predchádzať požiarom, z ktorých až 80% je zapríčinené práve vypaľovaním trávy a iných
suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania starej trávy a
nebudú sa opakovať tohtoročné deprimujúce pohľady na obhorené alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace
stráne alebo rozsiahle, bezútešné čierne spáleniská.
Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ? Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - tel.
č. 150, resp. 112 alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
- predseda DHZ Pavol Ballay-

NOČNÁ POŽIARNA SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
V sobotu 3. júla 2010 sa vo
večerných
hodinách
uskutočnil na Športovom
areáli v Dolnom Hričove už
11. ročník Nočnej požiarnej
súťaže O putovný pohár
starostu obce Dolný Hričov.
Od
22.00
hod.
sa
o víťazstvo
bilo
53
družstiev,
z toho
40
mužských a 13 ženských.
Víťazstvo si v kategórii mužov vybojovala Korňa, v kategórii žien Malá Bytča. Výsledné poradie súťažiacich:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

Muži
Korňa
Nosice
Maršová - Rašov
Rudinka
Setechov

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

Ženy
Malá Bytča
Nosice
Turčianske Kľačany
Setechov
Dolný Hričov
/foto: archív DHZ Dolný Hričov/
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SEPAROVANÝ ZBER
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Zložka komunálnych odpadov je ich
časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Od 1. januára 2010 sú obce povinné
separovať zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Každý kto separuje, prispieva
k čistejšiemu životnému prostrediu. Aj preto naša obec zber separovaného odpadu začala realizovať už v roku
2007. V súčasnej dobe sa separovaný zber uskutočňuje raz za mesiac a vývoz odpadu nám zabezpečuje spoločnosť
T+T, a. s. , Žilina. Len pre zaujímavosť uvádzame štatistické údaje separovaného zberu v našej obci.
Počet vyseparovaných vriec za rok 2007
Mesiac:
Plasty:
Marec
36
Apríl
87
Máj
91
Jún
165
Júl
172
August
163
September
102
Október
125
November
126
Spolu:
1067

Plasty z kúpeľne:
11
19
21
27
39
37
33
47
41
275

Tetrapaky:
5
34
24
44
47
52
37
45
40
328

Celkom za mesiac:
52
140
136
236
258
252
172
217
207
1670

Počet vyseparovaných vriec za rok 2008
Mesiac:
Plasty:
Január
175
Február
94
Marec
144
Apríl
107
Máj
154
Jún
142
Júl
199
August
244
September
203
Október
148
November
173
December
138
Spolu:
1921

Plasty z kúpeľne:
59
27
48
46
44
44
58
68
58
41
59
56
608

Tetrapaky:
63
27
56
46
47
33
67
78
55
56
67
49
644

Celkom za mesiac:
297
148
248
199
245
219
324
390
316
245
299
243
3173

Počet vyseparovaných vriec za rok 2009
Mesiac:
Plasty:
Január
191
Február
99
Marec
122
Apríl
140
Máj
180
Jún
150
Jún
108
Júl
223
August
213
September
176
Október
81
November
185
Spolu:
1868

Plasty z kúpeľne:
59
32
47
49
51
54
62
67
60
49
25
67
622

Tetrapaky:
70
34
54
60
68
59
38
68
69
51
24
77
672

Celkom za mesiac:
320
165
223
249
299
263
208
358
342
276
130
329
3162

Poznámka: Harmonogram vývozu separovaného zberu je uvedený na str. 18
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Čo s biologickým odpadom ?
Bioodpadom je každý odpad tvorený organickými látkami rastlinného a živočíšneho pôvodu. Tento odpad
pochádza z chovu domácich zvierat, pestovania poľnohospodárskych produktov a v menšej miere i z domácností.
Bioodpad z domácností je tvorený najmä zvyškami surovín, ktoré vznikli pri príprave pokrmov (šupky zo
zemiakov, odrezky zo zeleniny a ovocia, čajový a kávový výluh), alebo po ich neskonzumovaní. Tento odpad
väčšinou končí v odpadkových nádobách a je vyvezený na skládky odpadov. Tu je však značne nebezpečný,
pretože pri jeho rozklade bez prítomnosti kyslíka vznikajú nebezpečné chemické látky ohrozujúce zdravie človeka.
Skládkové plyny (metán a oxid dusný) tiež nepriaznivo pôsobia na atmosféru - rast skleníkového efektu a
následného otepľovania klímy. Zbytočne sa ochudobňujeme o možnosť využiť odpad ako veľmi kvalitné hnojivo
do záhrady. Najlepším spôsobom, ako spracovať bioodpad z domácností, je kompostovanie.
Domáce kompostovanie
Čo kompostujeme?
Kuchyňa - zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, malé množstvo varených jedál, potraviny, čaj aj s papierovým
obalom, kávový výluh, papier znečistený od potravín a pod..
Záhrada - pokosená tráva, kvety, konáre, lístie, zhnité ovocie, burina zo záhrady.
Iný organický materiál – podstielka z chovu zvierat, popol z dreva, hobliny, piliny, hnoj, vlasy, perie.
Materiál nevhodný na kompostovanie:
Druhotné suroviny, nebezpečné a toxické látky .
Iné - prach zo smetí a vysávača( obsahujú ťažké kovy), časti rastlín napadnuté chorobami, mäso a mäsové
výrobky, kosti, mliečne výrobky, výkaly z mäsožravých zvierat.
Postup pri zakladaní kompostu:
1. Dno kompostovacej kopy vysypte hrubším materiálom, (napr. nahrubo posekanými konármi), aby sme
zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok prebytočnej vody.
2. Materiál sa ukladá postupne, ako nám v domácnosti a záhrade vzniká.
3. Už pri jeho zbieraní myslite na to, aby ste mali čo najpestrejšiu skladbu. Nezabudnite jednotlivé druhy
dôkladne premiešať(mokré so suchým, uhlíkaté s dusíkatými).
4. Materiál pred uložením do kompostoviska upravte – posekajte, podrvte, zvlhčite a dôkladne premiešajte!
Urýchlite tak dobu rozkladu.
5. Ak máte väčšie množstvo
rovnakého
materiálu,(napr. lístia, odpad z kukurice a pod.),
je dobré - ak to jeho štruktúra dovoľuje
predbežne si ho uskladniť a použiť ho na
premiešanie primokrého alebo silne dusíkatého
materiálu.
Kompostovaný materiál je vhodné po každých 15-20cm
vrstviť zeminou. Obsahuje množstvo mikroorganizmov,
ktoré pomáhajú rozkladu, dokáže viazať vlhkosť a
pomaly ju uvoľňovať do okolia, napomáha pri vzniku
stabilnej drobovitozemitej štruktúry a výrazne dokáže
viazať zápach. Kompostovaciu hmotu je treba po 3 - 5
týždňoch prehodiť, aby sa premiešal materiál zvnútra
kopy s vonkajším. Zároveň tým kompost prevzdušníme.
Približne po roku je kompost vyzretý. Po vyzretí je
potrebné kompost preosiať a nespracované časti vložiť
do novej kopy.
Čo získate kompostovaním?
Kvalitné hnojivo pre svoju záhradku. Ušetríte finančné prostriedky za odvoz odpadov a za drahé hnojivá. Znížite
množstvo a škodlivosť odpadov, čím pomôžete životnému prostrediu a zdraviu ľudí, teda hlavne sebe a svojmu
okoliu.
Upozornenie:
Keď vznikne väčšie množstvo biologického odpadu, hlavne zo záhrad, a tento odpad nespracujete vo svojom
kompostovisku, potom tento odpad môžete uložiť na miesto, ktoré určí obec Dolný Hričov.
Zdroj: Internet
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ŠPORTOVÉ TALENTY V NAŠEJ OBCI
Dvoma zlatými medailami získanými počas jedného víkendu sa môže pochváliť
mladý a nádejný „fitnessák“ z Dolného Hričova – Pavol Hartel. V sobotu 12. júna
zvíťazil na Veľkej cene Topoľčian v kategórii fitness – juniori a deň na to sa z
najcennejšej trofeje radoval aj na Majstrovstvách Slovenska juniorov SAKFST.
Ponúkame Vám rozhovor s nádejným talentom.
Kedy si s cvičením a posilňovaním začal?
Posilňovaniu som sa začal venovať, keď som mal 15 rokov. Popri stolnom tenise,
ktorému som sa vtedy aktívne venoval, som cvičenie vo fitness centre bral skôr ako
doplnkovú prípravu. Intenzívnejšie som sa formovaniu postavy začal venovať až
neskôr. V Žiline som vyhľadal profesionálnu pomoc a začal som navštevovať fitness
club Andreja Mozolániho, sídliaci ešte vtedy na Vlčincoch. Práve tam som sa po
prvýkrát zoznámil aj s diétnym plánom a stravovacím režimom. Cvičeniu a
formovaniu postavy som sa začal venovať naplno a snažil som sa eliminovať deficit
zo stolného tenisu v podobe preťaženia jednej strany tela. Fitness sa mi zapáčilo a
Andreja Mozolániho som požiadal o intenzívnu a dlhodobú spoluprácu.
Spomínal si stolný tenis. Je to jeden zo športov, ktorému si sa pred
„objavením“ fitness venoval?
Áno, je to pravda. Stolnému tenisu som sa venoval 9 rokov a dosiahol som v tomto
športe aj veľmi pekné výsledky. Stal som sa niekoľkonásobným majstrom Slovenska. Okrem „ping-pongu“ som
samozrejme, ako mnoho chlapcov v mojom veku, rekreačne hrával aj futbal, tenis a iné. Momentálne navštevujem
Súkromné športové gymnázium v Trenčianskych Tepliciach, takže k rôznym druhom športových aktivít naozaj
nemám ďaleko.
Na aký podnet si sa rozhodol vyskúšať fitness aj súťažne?
Keďže môj otec posilňoval súťažne dva roky, tak môžem povedať, že jedným z hlavných podnetov k mojej
súťažnej dráhe, bol práve on. Okrem toho som sa dosť inšpiroval fitness časopismi a i ja sám som sa chcel
vypracovaným postavám športovcov a pretekárov priblížiť. Vtedy začala moja pravidelnejšia príprava a došlo
k aktívnej spolupráci s Andrejom Mozolánim, ktorý súhlasil, že ma bude pripravovať na majstrovstvá Slovenska.
Čo bolo v rámci prípravy pre teba najťažšie?
Diéta a posilňovanie v diéte. V objemovej fáze na začiatku som trénoval 3-5- krát do týždňa, potom neskôr až šesť
tréningov v týždni. Keďže v súťažnom fitness sa okrem predvedenia postavy hodnotí aj gymnasticko-akrobačná
zostava, preto v mojej príprave boli, samozrejme, zahrnuté aj hodiny gymnastiky a nacvičovanie súťažnej
choreografie pod vedením Františka Hečka – osobného trénera v Mozolani Trainings fitness clube a šesťnásobného
majstra Slovenska vo fitness mužov.
Počas prípravy je určite dôležitá okrem fyzickej pripravenosti aj psychika. Kto počas tohto obdobia stál pri
tebe a dodával ti chuť, silu a motiváciu?
V prvom rade to bola moja rodina – mama, otec. Som im za to veľmi vďačný. Palce mi držalo aj moje najbližšie
okolie, kamaráti, priateľka a, samozrejme, podporoval ma aj osobný tréner A. Mozoláni a choreograf F. Hečko.
Aké sú tvoje ďalšie ciele do budúcnosti po získaní prvenstva na Veľkej cene Topoľčian a Majstrovstvách
Slovenska vo fitness juniorov?
Určite sa tomuto športu chcem venovať aj naďalej. Budem pracovať na zlepšení nedostatkov v koncepcii postavy a
pripravovať sa na budúcoročné majstrovstvá Slovenska, tentokrát už v kategórii mužov. Čo sa týka snov, tak
jedným z nich je aj reprezentácia Slovenska na Majstrovstvách Európy.
Z pohľadu trénera Andreja Mozolániho:
Osobný tréner Andrej Mozoláni, majster sveta a Európy v kulturistike, prezradil, ako úspech svojho zverenca
vníma práve on: „Žilinský kulturistický oddiel Mozolani trainings fitness clubu zastupoval na majstrovstvách
Slovenska juniorov SAKFST pretekár Pavol Hartel v kategórii fitness juniori a v klasickej kulturistike juniorov nad
170 cm sa predstavil Martin Potočan. Pre oboch mojich zverencov to boli premiérové majstrovstvá. A dopadli viac
ako úspešne. Pavol Hartel nastupoval v Beckove n a majstrovstvách Slovenska už ako favorit, pretože deň vopred
sa mu na Veľkej cene Topoľčian podarilo vo svojej kategórii zvíťaziť. Formu z predošlého dňa ešte vylepšil a
suverénne zvíťazil aj na spomínaných majstrovstvách. Vzhľadom na krátku dobu, ktorú sa venuje pravidelnému
cvičeniu, môžem jednoznačne povedať, že dosiahol maximum. V budúcom roku ešte bude štartovať v juniorskej
kategórii, preto si myslím, že pokiaľ zaznamená ďalší viditeľný progres, môže sa opäť nominovať na majstrovstvá
juniorov. Medzi jeho lepšie stránky patrí pekná symetria postavy. Popracovať by mal na zlepšení voľnej zostavy,
ak chce pomýšľať na reprezentáciu. Celkovo ale jeho výkon hodnotím kladne a od roku 2000 je už pätnásty majster
Slovenska spomedzi všetkých, ktorých som osobne pripravoval."
- zdroj: internet -
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ŠPORTOVÝ KLUB DOLNÝ HRIČOV
Milí športoví priatelia, vážení občania!
Ako vždy na konci roka hodnotíme
a bilancujeme celoročnú prácu a predsavzatia,
ktoré sme si dali na jeho začiatku, či už v práci,
doma alebo na športovom poli, tak aj cestou
obecných novín Vás chcem oboznámiť
s bilancovaním
a účinkovaním
futbalových
mužstiev žiakov, dorastencov a mužov ŠK Dolný
Hričov v sezóne 2009 – 2010. Začneme tými
najmladšími žiakmi. Žiaci hrajúci II. triedu ObFZ
doplácali na generačný problém, ktorý ich
sprevádzal po celú sezónu, keď podaktorí hrávali
aj proti o 2 – 3 roky starším hráčom. Po jesennej
časti boli beznádejne na poslednom zostupujúcom
mieste. Avšak posledné jesenné zápasy už
naznačovali určité zlepšenie. Na jar sa žiaci
zlepšovali od zápasu k zápasu a verili sme, že
súťaž zachránia. Lenže po reorganizácii žiackych súťaží namiesto jedného vypadávali dvaja, čo nakoniec rozhodlo
o ich zostupe do III. triedy. Treba sa však aj tak poďakovať všetkým žiakom, ktorí nastupovali po celú sezónu
v MFS, trénerovi Jurajovi Lasičkovi, ktorý žiaľ od nich odchádza, a preto budeme radi, ak sa nájde niekto, kto by
rád trénoval hričovských žiakov. Záujemci sa môžu prihlásiť u tajomníka klubu Radoslava Chylika.
Bilancia žiakov: 26 zápasov, 4 výhry, 3 remízy, 19 prehier, skóre 35:111, 15 bodov, 13. miesto.
Dorastenci momentálne hrajúci V. ligu, najvyššiu súťaž zo všetkých hričovských mužstiev, obstáli čo sa týka
umiestnenia, najlepšie. V jesennej časti podávali stabilné vyrovnané výkony a stále dýchali na chrbát Lietavskej
Lúčke, s ktorou bojovali o postup do IV. ligy. Minimálny odstup od súpera po jeseni dával šance našim
dorastencom, nakoľko ho hostili v poslednom kole doma. Lenže na jar už od úvodu v prvých jarných kolách sa
dorastencom nedarilo. Niežeby boli herne horší od súperov alebo kondične nestačili na nich, ale doplácali na
nepremieňanie gólových šancí, a keď sa k tomu pripojila nedisciplinovanosť niektorých hráčov, ktorí svojimi
vylúčeniami oslabili kolektív, postrácali zbytočne body a Lietavská Lúčka sa im pomaly bodovo začala vzďaľovať.
Ale i tak treba hodnotiť dorastenecké mužstvo ako najlepšie z trojice mužstiev ŠK. Treba sa im za vzornú
reprezentáciu klubu poďakovať, predovšetkým trénerovi Petrovi Rakučákovi ako i jeho asistentom J. Turkovi st.
a R. Hofericovi.
Bilancia dorastencov: 26 zápasov, 17 výhier, 2 remízy, 7 prehier, skóre 73:51, 53 bodov, 2. miesto.
Muži po vypadnutí z V. ligy sa presvedčili, že návrat späť do ligy bude oveľa ťažší ako si mysleli, hoci nebolo
prioritou hneď po vypadnutí postúpiť opäť do V. ligy. Na jeseň sme mali problém na brankárskom poste, čo sa
prejavilo v niektorých zápasoch a aj v bodovom hodnotení a umiestnení v tabuľke. Na jar po získaní kvalitného
brankára sme dlho držali krok s vedúcou Kotešovou a Terchovou. Avšak po niekoľkých zakolísaniach v zápasoch
sa nám táto dvojica začala vzďaľovať a nakoniec sme prišli o lepšie umiestnenie i o možný návrat do V. ligy, ale
i tak treba za tretie miesto vysloviť spokojnosť. Poďakovanie za odvedenú prácu pri mužstve patrí trénerovi Ing.
Pavlovi Midulovi, ktorého nahradí v novej sezóne Ján Riliak. Ďalej poďakovanie patrí prezidentovi klubu
P.Kahátovi a tajomníkovi R. Chylikovi, ktorí sa starali po celú sezónu o bezchybný chod klubu a nevyskytli sa
žiadne problémy počas celej súťaže.
Bilancia mužov: 26 zápasov, 13 výhier, 5 remíz, 8 prehier, skóre 43:29, 44 bodov, 3. miesto.
Na záver niekoľko slov k fanúšikom Hričovského futbalu. Prosím
Vás, neurážajte hráčov! Česť výnimkám. Nenadávajte im do
podvodníkov, neurážajte ich nadávkami, ktoré sa ani nedajú napísať.
Veď sú to všetko hričovskí hráči! Hrajú bez nároku na odmenu pre
seba a hrajú hlavne pre Vás fanúšikov. Všetkým Vám, ktorí ste sa
účastnili zápasov počas celej sezóny patrí poďakovanie za podporu
a tešíme sa opäť na Vás v novej sezóne, ktorá začína 8. augusta
2010. Ďakujeme taktiež hlavnému sponzorovi Obecnému úradu
v Dolnom Hričove a p. starostovi Ing. Vladimírovi Sadloňovi za
finančnú podporu, bez ktorej by sa možno v Hričove futbal nehral.
- výbor ŠK Dolný Hričov-
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HRIČOVSKÉ PASTORÁLE
sobota 14. august 2010 od 10,00 hod. Športový areál Dolný Hričov
Program:
10.00 hod. – slávnostná svätá omša
Celebruje: Mons. ThLic. Ing. Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy
Športový areál v Dolnom Hričove
12.00 hod. - súťaž v strihaní oviec s medzinárodnou účasťou
Kultúrny program:
Roman Bienik a Martin Gábor – fujarové duo,
Cimbalová muzika Aleša Smutného z Brna so sólistom Karlom Hegnerom,
Helena Záhradníková zo Žiliny, Folklórny súbor Rovňan z Veľkého Rovného,
Ženská spevácka skupina Závadské ženy z Lietavskej Závadky,
dedinské folklórne skupiny: Divinčan z Diviny, DFS z Kolárovíc, DFS Drotár z Dlhého Poľa,
DFS Javorníček z Hvozdnice a Štiavnika, Ženská spevácka skupina Javorník zo Štiavnika,
DFS Štiavničan zo Štiavnika, DFS Súľovčanka zo Súľova – Hradnej,
Ženská spevácka skupina Bitarovienka z Bitarovej.
20.00 hod. – ľudová zábava s bohatou tombolou
Hrá: Daktyl Pavla Cigánika, country skupina Kasava
Sprievodné podujatia:
súťaže, ochutnávky, ukážky výroby a predaj syrov a bačovských výrobkov
Ponúkame:
vynikajúce bryndzové halušky, poľovnícky guláš a iné špeciality
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