O B E C H O R N Ý H R I Č O V,
Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

Žilinský samosprávny kraj
p. Peter Mráz
Komenského 48
011 09 Žilina

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka
2016/

Vybavuje
Ing. Ďuríček/0905 245 263

Horný Hričov
08.08.2016

Vec: Stanovisko k projektovému zámeru stavby Cyklodopravnej trasy
Dňa 03.08.2016 pod spisovou značkou 04743/20016/ODaÚP-1 nám bola doručená
žiadosť o vyjadrenie k projektovému zámeru „Cyklodopravná trasa Žilina hrad Budatín –
Bytča – ŽSK/TSK“.
Po preštudovaní materiálu obec Horný Hričov zastúpená starostom obce Ing.
Dušanom Ďuríčkom vydáva nasledujúce stanovisko.
Obec Horný Hričov nesúhlasí s navrhovaným riešením trasy cyklokoridoru v časti,
ktorá sa týka našej obce. Navrhovaná trasa (žltý koridor) z väčšej časti obchádza kataster obce
čím neumožňuje v plnej miere naplniť hlavný ciel projektu, ktorým je cyklodopravné
prepojenie riešeného územia.
Obec Horný Hričov navrhuje presmerovať cyklokoridor tak, aby viedol cez celé teleso
Vodného diela Hričov a napojil sa na ochrannú hrádzu starého koryta Váhu (červený koridor),
ktorá vedie katastrálnym územím obce. Toto riešenie sprístupní cyklokoridor všetkým
občanom obce a umožní im v plnej miere využívať výhody cyklodopravného prepojenia.
Zároveň sprístupní cyklodpravnú trasu aj občanom obce Dolný Hričov, ktorí tvoria významu
časť populácie Hričovska.
Ďalej navrhujeme vybudovať v časti obce, kde v minulosti premávala kompa,
premostenie cez staré koryto ako aj kanál rieky Váh (2 lávky). Toto premostenie umožní
návrat k historickému prepojeniu územia s obcou Svederník – Marček a taktiež umožní
cyklokoridor využívať väčšiemu počtu občanov. Prepojením obce Svederník a obce Horný
Hričov lávkami by sa obnovili aj hospodárske kontakty občanov obcí Svederník, Horný
Hričov, Dolný Hričov, Marček, Dlhé Pole, Divina, Divinka, Lúky, Kotešová - Oblazov,
Žilinská Lehota, Ovčiarsko. Občanom "spoza" Váhu by sa opäť sprístupnila vlaková doprava
zo zástavky Horný Hričov do Žiliny ale najmä smerom na Bratislavu, keď predtým množstvo
ľudí Svederníka, Dlhého Poľa využívalo osobný vlak z Horného Hričova do Považskej
Bystrice.
Z pohľadu histórie sa bude jednať o obrovský krok k ucteniu si osobnosti Slovenska a
nášho regiónu. Dňa 24.05.1848 do Horného Hričova priplával na plti z Liptovského Mikuláša
Ľudovít Štúr, na ktorého bol vydaný zatykač. Kompou sa preplavil na druhý breh Váhu a cez
obec Svederník sa pešo lesmi vydal do Lúk, kde sa v osade Žížovci stretol s farárom z Diviny
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pánom Štefanom Závodníkom. Na uctenie si tohto významného historického okamihu sa
v tomto roku konal 1. ročník turistickej a kultúrnej akcie s názvom „Po stopách Ľudovíta
Štúra“, do ktorej sa zapojili obce Horný Hričov, Svederník – Marček, Divinka a Divina.
Z dôvodu, že historické prepojenie kompou neexistuje, nemohla byť trasa autentická.
Vybudovanie premostenia by umožnilo dodržať pôvodnú trasu, po ktorej Ľudovít Štúr kráčal.
Ďalšou významnou osobnosťou je umelec pán Vincent Hložník, ktorý sa narodil
v obci Svederník. Ten vo svojich pamätiach spomína, že Hričovské vŕby mu otvárali dvere do
sveta. V čase keď ešte žil vo Svederníku bola najbližšia železničná zástavka v obci Horný
Hričov, odkiaľ sa vedel dostať do „sveta“.
V našej obci máme tiež kostol, ktorý je zasvätený Cyrilovi a Metódovi a vybudovanie
cyklodopravného koridoru po červenej trase, by umožnilo jeho prezentáciu.
Dúfame, že uvedené skutočnosti budú dostatočným argumentom na to, aby trasa bola
prehodnotená a jej reálne vybudovanie bude v plnej miere akceptovať naše stanovisko.
Nesprávne rozhodnutie negatívne ovplyvní región na niekoľko desaťročí.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta
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