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Potravinová
pomoc

Na tohtoročných hodových slávnostiach sa v Ovčiarsku predstavil náš nový pán kaplán Mgr. Stanislav
Duník,(na prvej fotograﬁi vľavo) ktorý ku nám pricestoval rovno z Ríma, kde absolvoval náročné štúdium.
Pohľad na časť slávnostného sprievodu, ktorý sa pohol od kaplnky.
Snímky Štefan Debnár

Pestré tohtoročné hodové slávnosti

O rok desiate výročie
Hodové slávnosti sa v tomto roku uskutočnili Panny Márie pod vedením nášho nového pána
v Ovčiarsku počas prvého júlového víkendu. Pred- kaplána Mgr. Stanislava Duníka, kde sa uskutočnichádzala im účasť našich veriacich na svätej omši la slávnostná svätá omša. Po omši na nasledovala
v Dolnom Hričove v nedeľu 26. júna, pričom do na rínku ľudová zábava za účinkovania hudobnej
kostola išli v slávnostnej procesii. Samotné oslavy skupiny Rytmus z Rajeckej doliny. Prevádzku
v Ovčiarsku boli v sobotu 2. júla na Sviatok Bož- stánkov s občerstvením pripravili poslanci Obecského Srdca. V podvečer sme zorganizovali sprie- ného zastupiteľstva a získané ﬁnančné prostriedky
vod za účinkovania dychovej hudby Brodňanka od použili na ﬁnancovanie hodových slávností, ktoré
kaplnky do nášho Kostola Nepoškvrneného srdca trvali až do nedele.
kaplánovi Mgr. Martinovi Lisíkovi a
Hodové slávnosti sú oslavou vo sviatosti oltárnej.
Mnohí Ovčiarčania si dobre vítame u nás nového pána kaplána
troch skutočností. Objasňuje nám
ich pán farár Mgr Miroslav Sobčák: pamätajú výstavbu kostola. Štart Mgr. Stanislava Duníka.
V jeho práci mu prajeme veľa síl
- V prvom rade, že Ovčiarsko má výstavby zariadil prvý starosta
–šdsvoj kostol. Vysvätený bol 14. sep- našej obce pán Viliam Vršanský a trpezlivosti.
tembra 2002 a teda o rok oslávime a po ňom prevzala štafetu pani
okrúhle desiate výročie. Druhým starostka Mária Hudecová.
Naša spoločnú úprimná vďaka
momentom je fakt, že sa máme
kde schádzať pri bohoslužbách a patrí pánovi farárovi Mgr. Miroslanemusíme dochádzať do Dolného vovi Sobčákovi za prístup, akým
Hričova. Treťou hlavnou skutoč- sa venuje naším veriacim. Ďakunosťou je prítomnosť Pána Ježiša jeme aj odchádzajúcemu pánovi

Potravinová pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu pre vybrané osoby
pozostáva z 20 kg hladkej múky
a 20 kg cestovín a nárok na ňu
majú tí ľudia, ktorí sú poberateľmi
dávok v hmotnej núdzi, poberatelia dôchodku, ktorých maximálna
výška
dôchodku nepresahuje
sumu 305 € - nepracujúci poberatelia starobného, predčasného
a invalidného dôchodku. Nárok
na potravinovú pomoc majú aj
osoby žijúce na hranici životného
minima, rodičia s deťmi, na ktoré
sú vyplácané dotácie. Potravinovú
pomoc dostanú aj deti v detských
domovoch a v profesionálnych
rodinách, deti v náhradnej rodinnej
starostlivosti, zdravotne postihnuté
deti v domovoch sociálnych služieb
a obyvatelia v ústavoch sociálnej
starostlivosti.
Záujemcovia o získanie uvedenej potravinovej pomoci sa ešte
môžu prihlásiť v Obecnom úrade
v Ovčiarsku do 10. septembra,
pričom predložia k nahliadnutiu
rozhodnutie Sociálnej poisťovne
o priznaní dôchodku na rok 2011,
alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od
1. januára 2011, alebo potvrdenie
Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.
Doposiaľ sa o potravinovú
pomoc uchádza 41 obyvateľov
Ovčiarska.
Sprostredkovateľská
agentúra ADCH Košice nás informovala, že žiadosti kompletizujú do
15. septembra a po tomto termíne
nás budú informovať o spôsobe dodávky potravín, ktorá sa uskutoční v
októbri tohto roku.
–NO-

Šťastné úsmevy na Deň detí
Oslavy Medzinárodného dňa detí bývajú v Ovčiarsku
usporadúvané v rámci hodových slávností. V tomto roku bol
MDD v piatok 1. júla.
Vzhľadom na premenlivé počasie sa súťaže pre deti uskutočnili v sále kultúrneho domu. Zorganizovali ich tanečníčky
zumby pod vedením Kataríny Galbavej. Pre deti pripravili
vtipné a zaujímavú súťaže, do ktorých mohli zapojiť aj svojich
rodičov. Štedrí sponzori Prvá stavebná sporiteľňa – jej regionálny riaditeľ v Žiline Ing. Jozef Majdák a Finconsalting v
zastúpení Ing. Petrom Pončákom poskytli pre deti množstvo
hračiek a sladkostí, takže cena sa ušla každému nášmu dieťaťu. Na záver najmladší opekali špekáčiky. Fotoreportáž z
podujatia zverejňujeme na 4. strane.
–šd-

Atmosféru Veľkonočných sviatkov zvýraznil počas veľkonočnej omše náš spevácky zbor, ktorý na vysokej umeleckej úrovni interpretoval Pašie. Na fotograﬁi speváci Rastislav Kurek, Jozef Habáň, Anastázia Sedliačková, Oľga Galčeková, Peter
Imrišek a Marta Vršanská.
Snímka Štefan Debnár
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Školský rok začína
Materská škola v Ovčiarsku začína prevádzku 5. septembra 2011.

Odhlasovanie zo stravy:
 V pondelok ráno do 7.30 h (t.
č. 041/5662544)
 V ostatné dni 24 hodín vopred.

Soﬁa
MITAŠOVÁ
30. 4. 2011

Všetky deti, ktoré 5. 9. 2011
nastupujú do materskej školy
potrebujú:
 Potvrdenie o zdravotnom stave detí od lekára
 Prehlásenie o dezinfekčnosti
podpísané zákonným zástupcom. Tlačivá rozdáme na RZ
alebo si ich môžete stiahnuť z
webovej stránky školy - chrobaciky.sk).
V prípade, ak dieťa do MŠ
nenastúpi, rodičia sú povinní
oznámiť to do 15. septembra
riaditeľke školy. V opačnom prípade je podľa zákona škola povinná podať návrh na vyradenie
dieťaťa z MŠ.
Na všetky deti sa už tešíme.
Veríme, že aj deti sa tešia na
nás.
- Vedenie MŠ ***
Vedenie ZŠ a MŠ vo Hôrkach
oznamuje, že školský rok 2011/
2012 sa začína v pondelok 5.
septembra 2011 o 8.00 h v átriu
školy slávnostným otvorením
nového školského roka.
- Vedenie ZŠ a MŠ
vo Hôrkach -

Rebeka
SCHMIEGEROVÁ
20. 5. 2011

Máte internet?
Bluenet predstavuje spoľahlivé internetové pripojenie pre domácnosti a ﬁrmy.
Spoločnosť HMZ Rádiokomunikácie
s.r.o. vznikla v roku 1992 so zameraním
na rádiové hlasové siete, predaj a servis
rádiostaníc, telemetriu a výstavbu GSM
sietí. V roku 1997 výrazne rozšírila svoje
zameranie.
Za takmer devätnásť rokov pôsobenia na slovenskom aj českom trhu si
vybudovala pevnú pozíciu a dlhodobú
klientelu. Na základe dlhoročných
skúseností z oblasti rádiokomunikácií
je spoločnosť HMZ Rádiokomunikácie
spol. s r.o. veľmi dobre etablovaná na
slovenskom trhu.
Poskytovanie internetového pripojenia pod obchodným menom Bluenet
sa stalo dominantnou činnosťou ﬁrmy
so stále sa zvyšujúcim počtom klientov,
ktorý momentálne zahŕňa stošesťdesiat
ﬁremných klientov a päťstošesťdesiat
domáci zákazníkov. Bluenet predstavuje
spoľahlivé pripojenie k internetu bez
obmedzenia prenesených dát a času
vhodné pre domácnosti, ﬁrmy aj lokálnych poskytovateľov.
Pokrytie internetovej siete Bluenet je
v oblastiach Žilina a jej okolie, Terchová
a okolie, Rajec a okolie, Bytča a okolie,
Kysucké Nové Mesto a okolie, Krásno
nad Kysucou a okolie, Čadca a Horné

Kysuce. Medzi ďalšie služby Bluenetu
patria aj výstavba rádiových a optických
prepojení, VPN prepojenia, emailové
služby a webhosting a telefonovanie cez
internet (VoIP).
V obci Ovčiarsko pôsobí Bluenet
už takmer desať rokov. Spoločnosť HMZ
Rádiokomunikácie sa za účelom skvalitnenia služieb poskytovania internetového
pripojenia rozhodla odkúpiť lokálnu internetovú sieť Comp Finance poskytovateľa
p. Dušana Buča.
Prečo sa rozhodnúť pre Bluenet? Pripojenie od Bluenetu je cenovo výhodné a
dostupné pre každého. Môžete si vybrať z
troch tarifov (2Mb/s za €11,99, 3Mb/s za
€14,99 a 4Mb/s za €19,35) presne ten,
ktorý Vám bude čo najviac vyhovovať,
či už z pohľadu rýchlosti prenesených
dát alebo ceny. Medzi najpodstatnejšie
výhody Bluenetu patrí neustály dohľad
na sieťou, možnosť kedykoľvek zavolať
na linku technickej podpory, rýchle
servisné zásahy technikov zaručujúce
bezproblémové pripojenie, minimálne
výpadky internetu a mladý a ústretový
tím spoločnosti pripravený vždy pomôcť
a poradiť.
Zavolajte alebo napíšte nám a staňte
sa ďalším spokojným používateľom internetového pripojenia Bluenet.
Michal Poppe

V lesoch nám hrozia požiare
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE V SÚLADE S §21 PÍSM. n) ZÁKONA Č. 314/2001 Z. Z. O OCHRANE
PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESK. PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS.
1 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.
121/2002 Z. Z. O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ NESK. PREDPISOV
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,
na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Žilina a Bytča, od 26.
08.2011 - do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva
 zabezpečovať v lesoch hliadkovzniku požiaru je každý povinný
vaciu činnosť, pre osoby vykododržiavať zásady protipožiarnej beznávajúce hliadkovaciu činnosť
pečnosti. Fyzickým osobám sa podľa
vypracúvať časový harmonogram
§ 14 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení
s určením trasy pochôdzok a s
neskorších predpisov na lesných pouvedením konkrétnych časov a
zemkoch zakazuje najmä:
miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať,
 zakladať alebo udržiavať ohne,
a zabezpečuje jej vhodný systém
 používať otvorený oheň
spojenia s ohlasovňou požiarov,
 fajčiť alebo odhadzovať horiace
 zabezpečiť umiestnenie potrebalebo tlejúce predmety,
ného množstva protipožiarneho
 vypaľovať porasty bylín, krov
náradia na určenom mieste v
a stromov.
závislosti od plochy lesných porastov,
Vlastníci, správcovia, alebo obhos udržiavať existujúce prejazdové
podarovatelia lesných pozemkov
cesty, zvážnice a zdroje vody v
v súvislosti s ochranou lesa pred
stave, ktorý umožňuje bezproblépožiarom sú podľa § 6b zákona č.
mový príjazd hasičských jednotiek
314/2001 Z.z. v znení neskorších
a ich využitie na účinný zásah,
predpisov a podľa § 10 vyhlášky
 prijímať osobitné opatrenia pre
Ministerstva vnútra Slovenskej repubpriestory postihnuté kalamitou,
liky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorzamerané najmä na :
ších predpisov povinní najmä:
1. urýchlené odstraňovanie dreva

a ďalšieho horľavého odpadu z
blízkosti objektov,
2. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic
pre hasičskú techniku.
Upozorňujeme, že počas vyhláseného času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zakázané
spaľovať horľavé látky (zvyšky po
ťažbe) aj tým, ktorým bol okresným
riaditeľstvom vydaný na spaľovanie
súhlas.
pplk. Ing. Ján Peknuša, riaditeľ Okresného riaditeľstva
HaZZ v Žiline

Spomienka
V uplynulom
období sme si pripomenuli smutné
22. výročie (16.
apríla), čo nás
navždy opustil náš
manžel, otec a
starý otec

Pavol Pekárik
z Ovčiarska.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn a dcéra s rodinami

Sára Hudecová
24. 5. 2011

Katarína
Tóthová
1. 7. 2011

Vivien
Habanová
1. 8. 2011
Vitajte na tomto svete, v
našej obci. Prajeme vám pekné
a šťastné roky života. Rodičom
gratulujeme.

Dňa 30. 4. 2011
si svoje ÁNO v
rímsko-katolíckom kostole v Bytčici povedali
Vladimír Haban a Zuzana Mikundová.

V rímsko-katolíckom
kostole v Ovčiarsku
vstúpili dňa 9. 7. 2011
do stavu manželského
Martin Masný a Anna Mizerová
Novomanželom želáme veľa zdravia,
šťastia a úspechov v spoločnom živote.

Oslávenci
APRÍL
Emília HASKOVÁ - 50 rokov
MÁJ
Ján DANIŠEK - 60 rokov
Veronika MILECOVÁ - 60 rokov
Emília BALLAYOVÁ - 80 rokov
JÚN
Jaroslav ZELNÍK - 50 rokov
AUGUST
Božena DANIŠKOVÁ - 60 rokov
Jozef KOTULAČ - 70 rokov
Oslávencom pri príležitosti ich
životných jubileí prajeme veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti v živote.

Naše Ovčiarsko

AKTUALITY

3

Peňažný príspevok
na bezbariérové úpravy bytu,
kúpeľne, rodinného domu, garáže
V prípade, že občan má zdravotné problémy, trápia ho bolesti, má závrate,
každý pohyb mu spôsobuje ťažkosti a sám si uvedomuje, že potrebuje pomôcť
a poradiť. V tomto prípade má možnosť obrátiť sa na nás. Poradíme ako na to.
Ako, kde a čo vybaviť. Aké sú druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu.
Občan môže požiadať o nasledovné peňažné príspevky:
A, peňažný príspevok na osobnú
asistenciu
B, peňažný príspevok na kúpu pomôcky
C, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
D, peňažný príspevok
E, peňažný príspevok na opravu pomôcky
F, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
G, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla vo výške:
6 638, 79 Eur
H, peňažný príspevok na úpravu osobného vozidla
I, peňažný príspevok na prepravu
J, peňažný príspevok na úpravu bytu
K, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
L, peňažný príspevok na úpravu
garáže
M, peňažný príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov:
a) na diétne stravovanie vo výške 35,24
Eur mesačne ochorenie v I. skupine
17,6 Eur mesačne ochorenie v II.
skupine
10,58 Eur mesačne ochorenie v III.
skupine
b) s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia vo výške 17,62 Eur mesačne
c) so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla vo výške
31,70 Eur mesačne
N, peňažný príspevok na opatrovanie
Aké sú kroky pri vybavovaní?
1. Žiadateľ nás kontaktuje telefonicky a dohodneme sa na konzultácii a
obhliadke priamo u vás.
2. Poskytneme potrebné tlačivá
a poradenstvo ohľadne jednotlivých
príspevkov.
3. Žiadateľ v žiadosti uvedie čo
všetko potrebuje byte urobiť a o čo
žiada.
4. Určený sociálny pracovník z ÚPSVaR
si príde obzrieť byt a vypracuje odpo-

veď na danú žiadosť.
5. Po obdržaní odpovede sa dohodneme na konzultácii a obhliadku priamo
u vás.
6. Na základe požiadaviek vypracujeme
zákazníkovi projektovú dokumentáciu a
predfaktúru.
7. Kópiu projektovej dokumentácie
odovzdáme na schválenie na ÚPSVaR.
8. Po schválení a určení ﬁnančného
príspevku začnú práce na bezbariérovej úprave.
9. Po ukončení prác vypracujeme
konečnú faktúru, ktorá sa odovzdá na
ÚPSVaR.
10. Záverečná kontrola vykonaných
prác pracovníkom ÚPSVaR.
Účelom peňažného príspevku
na úpravu bytu, kúpeľne, rodinného
domu alebo garáže je odstránenie
bariér, ktoré môžu fyzickej osobe s
ťažkým zdravotným postihnutím spôsobovať problémy a cieľom príspevku
je dosiahnuť bezbariérovosť. Peňažný
príspevok je nenávratný.
Výška príspevku
Výška peňažného príspevku na
úpravu bytu, rodinného domu, kúpeľne
alebo garáže sa určuje percentuálnou
sadzbou v závislosti od ceny úpravy
a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, maximálne vo
výške 6 638,78 Eur, pri úprave garáže
maximálne vo výške 1 659,70 Eur. Súčet všetkých poskytnutých peňažných
príspevkov na úpravu v období 7 rokov
nesmie presiahnuť 8 298,48 Eur.
kontaktujte nás tel. kontakt:

0905 658 423
Nespoplatňované činnosti ﬁrmy
pre získanie príspevku - obhliadka
a konzultácie, nákresy súčasného a
porealizačného stavu, príprava a odovzdanie podkladov.
Spolu s užívateľmi bytu, rodinného domu hľadáme riešenia pre čo
najvyššiu kompenzáciu a maximálnu
spokojnosť.

Diviakov je veľa
18. a 19. mája tohto roku sa v Bratislave konal 21. Snem Združenia miest
a obcí Slovenska, na ktorom sa zúčastnilo vyše 1500 primátorov a starostov z
celého Slovenka, ako aj vše 200 oﬁciálnych hostí. Na podujatí v rámci diskusie
vystúpil aj náš starosta Štefan Debnár. Jeho návrh na riešenie problematiky
diviakov na Slovensku je súčasťou uznesenia snemu a vedenie ZMOS sa riešením problematiky bude vážne zaoberať. Diskusný príspevok uverejňujeme
v plnom znení:
Volám sa Štefan Debnár, od ostatTo znamená, na našom dnešnom
ných komunálnych volieb pôsobím vo
sneme Združenia miest a obcí Slofunkcii starostu v obci Ovčiarsko, ktoré
venska a následne na pôde Národnej
sa nachádza osem kilometrov od Žilirady Slovenskej republiky úpravou,
ny, má 550 obyvateľov a, podobne ako
novelizáciou príslušného poľovníckeho
veľa miest a obcí na Slovensku, aj jeden
zákona. Teda dosiahnuť regulovaný
vážny problém. Predstavujú ho diviaky.
počet čiernej zveri tak, aby na jeden
Z televízie už dobre vieme, že sa
kilometer štvorcový ostal iba vypočíudomácnili v tesnej blízkosti žilinského
taný počet kusov diviakov, čím by sa
sídliska Hájik, i to, že pobehujú po
dosiahlo, aby čierna zver nevychádzala
Martine. V našom mikroregióne Hričov
z lesa na polia.
v nadmernom množstve šarapatia v
Konkrétne navrhujem, aby sme
chotároch Dolného a Horného Hričova,
tento návrh prijali do uznesenia z
Hričovského Podhradia, Pekliny, Hôdnešného snemu, ustanovili odbornú
rok, Bitarovej i Brezian.
komisiu na vypracovanie návrhu novéUž dávnejšie stratili plachosť a
ho znenia zákona, predložili ju skupine
vnikajú na polia i do záhrad našich obyposlancov NR SR a dôrazne žiadali jej
vateľov, kde devastujú úrodu kultúrnych
prijatie na pôde nášho parlamentu.
plodín, predovšetkým zemiaky. Ľudia
Zavďačíme sa tým tisíckam naich už prestali sadiť, lebo nechcú svošich gazdov a farmárov, podporíme
jou prácou a investíciami dobrovoľne
naše slovenské poľnohospodárstvo a
kŕmiť čiernu zver. Okrem toho štvornohí
obmedzíme nákup drahých a menej
vandali ničia oplotenia, pretože drôtené
kvalitných zemiakov zo zahraničia.
pletivo je pre nich ľahko prekonateľná
Heslo, že v jednote je sila, nie je iba
prekážka, na ktorej potom spôsobujú
lacný slogan, ale v tomto prípade náš
materiálnu škodu.
odrazový mostík, aby sme našich ľudí
Tento diviačí a divý problém nie
a ich majetok chránili viac, než škodnú
je iba lokálny u nás v Ovčiarsku a nie
čiernu zver.
je možné ho riešiť na miestnej úrovni.
Ďakujem Vám za pozornosť a
Do VZN sa nedá zakomponovať. Je to
verím, že tento návrh sa ujme a uľahčí
záležitosť celoslovenská, celospoloživot tisíckam našich pracovitých spočenská a preto je potrebné, aby sme
luobčanov obrábajúcich poľnohospoho spoločne riešili na najvyššej úrovni.
dársku pôdu.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám
Obvodný pozemkový úrad v Žiline na základe poznatkov získaných
pri výkone štátnej správy na úseku poľnohospodárstva, ako aj zo
sťažností užívateľov a vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov
zistil, ž v súčasnosti vo veľkom množstve dochádza k poškodzovaniu
prirodzených vlastností pôdy nadmerným výskytom a šírením škodlivých organizmov rastlinného pôvodu, najmä burín.
Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona dársku pôdu môže byť fyzickej
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vy- osobe v priestupkovom konaní
užívaní poľnohospodárskej pôdy uložená pokuta do výšky 332,- €.
a o zmene zákona č. 245/2003 Právnickej osobe alebo fyzickej
Z. z. o integrovanej prevencii a osobe - podnikateľovi môže byť
kontrole znečisťovania životného za uvedený správny delikt uloprostredia a o zmene a doplne- žená pokuta od 166,- € až do
ní niektorých zákonov v znení 33 194,- €.
neskorších predpisov je každý Vlastníci zaburinených pozemvlastník
poľnohospodárskej kov svojou nečinnosťou ohrozujú
pôdy (ďalej len vlastník) alebo aj susedné pozemky. Podľa § 3
nájomca a správca poľnohospo- ods. 1 Občianskeho zákonníka
dárskej pôdy (ďalej len užívateľ) výkon práv a povinností vyplýpovinný predchádzať výskytu a vajúcich z občiansko-právnych
šíreniu burín na neobrábaných vzťahov nesmie bez právneho
pozemkoch. Za porušenie povin- dôvodu zasahovať do práv a
nosti starostlivosti o poľnohospo- oprávnených záujmov iných a

nesmie byť v rozpore s dobrými
mravmi. Občiansky zákonník
ďalej v § 127 ukladá každému
vlastníkovi veci alebo pozemku
povinnosť zdržať sa všetkého,
čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval iného alebo
čím by vážne ohrozoval výkon
jeho práv. Ochrany svojich práv
sa vlastníci dotknutých pozemkov môžu v prípade zlyhania
dohody a dohovoru zástupcu
miestneho úradu (§ 3 ods. 2 OZ)
domáhať na súde.
V záujme zabezpečenia ochrany
poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych
pozemkov
proti burinám, ako aj za účelom
zintenzívnenia ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňujeme
vás na povinnosť likvidácie burín
vyplývajúcu zo zákona č. 193/
2005 Z. z o rastlinolekárskej sta-

rostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o
zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Žiadame vás, aby
ste na túto povinnosť upozornili
užívateľov poľnohospodárskych
a nepoľnohospodárskych pozemkov vo vašom obvode. Informáciu
o zaburinených pozemkoch v
dôsledku zanedbania starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
nahláste na Obvodný pozemkový
úrad v Žiline, ktorý bude priebežne kontrolovať likvidáciu burín a
plnenie úloh vyplývajúcich z citov.
zákonov.
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Naše Ovčiarsko

VESELÝ DEŇ DETÍ

Po futbalovej sezóne 2010/11

Naši žiaci štvrtí

Štvrťhodinová jazda na kolotočoch bol pekný spoločný
darček našim najmenším, ktorí v sále kultúrneho domu medzi
sebou súťažili v rôznych súťažných disciplínach.

Vžiť sa do života tigra, mačky či psa pomohli deťom kresby
na živé tváre.

Nedávno sa skončil ročník 2010/11 oblastnej futbalovej súťaže III. triedy skupiny B, kde účinkovali aj muži – futbalisti Ovčiarska. Celkovo skončili v tabuľke na
siedmom mieste. Obecný futbalový klub pod vedením predsedu Jaroslava Galbavého, vedúceho mužstva Jozefa Haska a pod trénerskou taktovou Dušana Hudeca
sa začína pripravovať na budúci ročník súťaže. Za družstvo Ovčiarska v uplynulej
sezóne štartovali títo hráči: Milan Štafen, Marek Štafen, Marián Chalupiansky, Vladimír Galbavý, Juraj Galbavý, Lukáš Galbavý, Ján Čillík, Lukáš Adamčík, Martin Habáň, Matej Rabčan, Stanislav Kyška, Ján Pranda, Vladimír Galbavý, Tomáš Zuziak,
Radoslav Klimo, Radoslav Zelník, Zdenko Hasko
3:2, Považský Chlmec – Ovčiarsko 5:
Výsledky jednotlivých stretnutí.
1, Ovčiarsko – Dolný Hričov 4:3, Horný
Jesenná časť: Ovčiarsko – Hlboké
Hričov – Ovčiarsko 3:1, Ovčiarsko – Pet0:4, Hričovské Podhradie – Ovčiarsko
rovice 3:1, Súľov – Ovčiarsko 0:8.
5:2, Ovčiarsko – Divina 1:2, Ovčiarsko
– Mojš B 3:2, Hliník – Ovčiarsko 5:0,
Konečná tabuľka
Ovčiarsko – Petrovice 8:4, Kolárovice
III. trieda žiaci sk. B
– Ovčiarsko 5:0 kont. Ovčiarsko – Jab1. TJ H. Hričov
20 19 1 0 129:12 58
lonové 3:5, Predmier B – Ovčiarsko 6:
2. TJ Hrabové
20 13 1 6 73:38 40
1. Jarná časť: Hlboké – Ovčiarsko 6:
3. ŠK Petrovice
20 12 1 7 60:24 37
0, Ovčiarsko – Hričovské Podhradie
4. OFK Ovčiarsko 20 12 1 7 56:33 37
1:3, Divina – Ovčiarsko 2:0, Mojš B
5. TJ Pov. Chlmec 20 10 2 8 68:51 32
– Ovčiarsko 0:2, Ovčiarsko – Hliník 2:
6. ŠK Dolný Hričov 20 9 3 8 72:60 30
1, Petrovice – Ovčiarsko 1:3, Ovčiarsko
7. TJ Hlboké
20 9 1 10 47:53 28
– Kolárovice 0:7, Jablonové – Ovčiarsko
8. TJ Jablonové
20 8 1 11 41:60 25
2:0, Ovčiarsko – Predmier B 1:5.
9. Družstev. Rašov 20 5 1 14 47:99 16
Konečná tabuľka
10. TJ Bitarová
20 3 2 15 37:95 11
III. trieda dospelí sk. B
11. TJ Partiz. Súľov 20 3 0 17 15:120 9
1. TJ Kolárovice
18 14 3 1 69:19 45
2. TJ Hlboké
18 14 2 2 68:15 44
3. TJ Jablonové
18 11 2 5 51:32 35
FUTBALOVÝ
4. TJ Divina
18 11 1 6 35:21 34
TURNAJ
5. FK Hliník
18 9 3 6 53:32 30
6. TJ Hrič. Podhra. 18 6 1 11 31:42 19
V
nedeľu
27. júla usporiadal
18 5 0 13 27:65 15
7. OFK Ovčiarsko
Obecný futbalový klub Ovčiarsko na
8. TJ Rozvoj Mojš B 18 4 1 13 23:52 13
svojom ihrisku ďalší ročník futbalové9. FK Predmier B
18 6 5 7 34:39 5
ho turnaja dospelých – mužov.
10. ŠK Petrovice
18 1 0 17 16:90 3
Víťazný pohár si vybojovalo
Starší žiaci Ovčiarska súťažili v B.
mužstvo z Hôrok pred futbalistami
skupine III. triedy a v konečnej tabuľke
z Bitarovej. Domáci hráči Ovčiarsa umiestnili na peknom treťom mieste.
ska skončili na treťom mieste a
Žiakov v uplynulej sezóne trénovali
tabuľku uzatvára mužstvo Babkova.
Jozef Hasko a Miloš Vršanský. Ovčiar–nosko reprezentovali títo mladí futbalisti:
Marián Hudec, Miroslav Hasko, Daniel
Príďte sa pozrieť
Baďura, Dominik Zelník, Roman Zelník,
a zahrať si na:
Marek Galbavý, Erik Daníšek, Marek
Daníšek, Zdenko Toman, Branislav
Hasko, Adam Singer, Matej Vršanský,
Denis Novotný, Roman Galbavý, Samuel Decký, Dávid Decký.

ŠACHOVÝ
KRÚŽOK

A na záver, ako vždy, opekanie špekáčikov. Tie vlastnoručne
opečené chutia najlepšie.
Snímky Štefan Debnár

Výsledky jednotlivých zápasov:
Jesenná časť: Jablonové – Ovčiarsko 3:1, Ovčiarsko – Rašov 6:1, Hlboké
– Ovčiarsko 0:2, Ovčiarsko – Bitarová 7:
1, Hrabové – Ovčiarsko 3:0, Ovčiarsko
– Považský Chlmec 3:1, Dolný Hričov
– Ovčiarsko 4:2, Ovčiarsko – Horný Hričov 0:1, Petrovice – Ovčiarsko 1:3, Ovčiarsko – Súľov 4:0. Jarná časť: Ovčiarsko – Jablonové 3:0, Rašov – Ovčiarsko
0:0, Ovčiarsko – Hlboké 1:3, Bitarová
– Ovčiarsko 1:4, Ovčiarsko – Hrabové

Prvé stretnutie sa uskutoční

v stredu
14. 9. 2011 o 16.00 h
v zasadačke Obecného úradu
v Ovčiarsku
V prípade záujmu a akýchkoľvek
otázok k šachovému krúžku

volajte 0908 143286 alebo
píšte na ret@jsap.eu
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