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Komunálne vo¾by 2.december 2006
Kandidáti na starostu obce HRUTÍN
1. Václav KUBIRITA, Ing., 51 r., technik, Koalícia 
SMER-Sociálna demokracia, Slovenská národná
strana
2. Frantiek KAPEC, Mgr.,43 r., starosta, Kresanskodemokratické hnutie
Kandidáti na poslancov Obecného
zastupite¾stva obce HRUTÍN
Volebný obvod èíslo: 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
1. Mária Braeòová, Ing., 55 r., úradníèka, SMER
2. Beata Firicová, Mgr., 31 r., uèite¾ka Z, KDH
3. Ján Haluka, 47 r., robotník, ¼S-HZDS
4. Ladislav Hojo, Ing., 39 r., predseda PD, SMER
5. Milan Hojo, 46 r., výpravca vlakov, KDH
6. Ján Hutira, 51 r., SZÈO, SNS
7. Magdaléna Hutirová, Ing., 24 r., pedagóg, SNS
8. ¼ubo Jancek, 42 r., SZÈO, SNS
9. Miroslav Jao, Ing., 45 r., ivnostník, SMER
10. Ján Kecera, Ing., 53 r., konate¾, SMER
11. Marián Kompan, Ing., 50 r., súkr. podnikate¾,
KDH
12. Frantiek Kravèík, Ing., 53 r., manaér, SMER
13. Frantiek Krivaèka, 40 r., ekonóm, SMER
14. Václav Kubirita, Ing., 51 r., technik, SMER
15. Matej Kupèo, 40 r., SZÈO, nezávislý kandidát
16. Ján Kupèulák, 52 r., ivnostník, ¼S-HZDS
17. Frantiek Martvoò, 36 r., technik, SMER
18. tefan Martvoò, 53 r., majster, SNS
19. Jozef Miánik, Ing., 42 r., SZÈO, nezávislý kandidát
20. tefan Slameník, Ing., 39 r., technik, SMER
21. ¼udovít Snovák, 33 r., ivnostník, KDH
22. Vincent Snovák, 50 r., inv. dôchodca, KDH
23. Zdena Snováková, 50 r., vedúca k. jedálne,
KDH
24. Peter Socha, 37 r., SZÈO, SNS
25. Jozef kapec, 42 r., ivnostník, KDH
26. Ján Teák, 47 r., technik, KDH
27. ¼udovít Vlák, 55 r., robotník, SNS
28. ¼udovít Zajac, 43 r., ivnostník, KDH
Volebný obvod èíslo: 2
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
1. Marcel Hurtala, 44 r., ivnostník, SMER
2. ¼ubomír Jurovèík, 34 r., ivnostník, nezávislý
kandidát
3. ¼udmila Slanièanová, 45 r., sanitárka, KDH
4. Dominik Zemenèík, 47 r., robotník, SMER
5. Stanislav Zemenèík, 37 r., vodiè, KDH

V nede¾u, 17. septembra, sa uskutoènila posviacka kría
na konci Èrchle.

V sobotu, 21. októbra, sa uskutoènilo tradièné Posedenie
s dôchodcami. Stretnutie zaèalo o 10.hodine sv.omou.
Potom sa pozvaní dôchodcovia presunuli do kultúrneho
domu, kde ich èakal kultúrny program, v ktorom vystúpili
Fsk Hrutín, deti z materskej koly a iaci základnej koly.
Po kultúrnom programe nasledoval obed.

2. novembra sme sa rozlúèili s naim p.kaplánom,
Mgr. Miroslavom Balogom, ktorý odiiel po tyroch mesiacoch na svoje nové pôsobisko do Tvrdoína.
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Posudzujeme sa pod¾a toho, èo sme schopní urobi. Druhí nás vak posudzujú pod¾a toho, èo sme u urobili.
(Henry Wadsworth Longfellow)

Tohtoroèný október, ktorý nám priniesol neobyèajne teplé, suché poèasie a fantáziou sfarbené lístie,
je za nami. Po¾nohospodári túobne oèakávali dáï, aby pripravili pôdu na zimu, my sme boli radi,
e môeme pokraèova ete
v niektorých prácach.
Èinnos za mesiac október.
1/ V hale telocviène bol urobený
drevený rot na poloenie podlahy.
Na prepojovacom krèku bola prevedená montá medzi telocvièòou
a Z. V sociálnych zariadeniach
boli vymurované vnútorné prieèky
a taktie prebehli vodointalaèné
práce a v týchto miestnostiach boli
zaizolované podlahy.
2/ Obec ukonèila rekontrukciu
strechy a fasády kuchyne M bola daná farebná vonkajia omietka. Za túto prácu sa chcem poïakova firme p.Ing. J. Snováka.
3/ Vo Vaòovke bol vymurovaný

operný múr k novému vchodu do
márnice. Za túto prácu sa chcem
poïakova bratom ¼. a I. Snovákovcom.
4/ Obec v spolupráci so SVS

Oèami
starostu
D. Kubín vypracovala projekt rozírenia vodovodu a kanalizácie
v èasti ulice Kultúrna. Po vypracovaní stavebného povolenia obec
zaslala projekt a iados na Ministerstvo iv. prostredia o finanèný
príspevok na realizáciu daného
projektu.
Váení obèania.
V naom ivote je èas ve¾ký majster, pretoe ten nemono zastavi. Èas je ako rieka bez brehu.

Èas prináa zaèiatok náho ivota, ale i jeho koniec. Èasto pociujeme, uprostred mnohých povinností, e nám chýba táto hodnota
èasu a eláme si, aby deò mal
aspoò 30 hodín. Nema èas je
zvlátny druh bezmocnosti a ¾udskej obmedzenosti. Èlovek potrebuje èas, aby sa stal èlovekom.
Èas plynie ako voda a moje pôsobenie vo funkcii starostu sa konèí.
V r. 2003 som nastúpil do funkcie
na základe Vaej dôvery. Vo svojej funkcii som chcel do dediny
prinies nového ducha, pozdvihnú kultúrnu i sociálnu úroveò
obce. Svoje plány som predstavil
vo svojom volebnom programe,
ktorý sa mi podarilo na 95% naplni a uskutoèni aj mnoho iných
neplánovaných prác. O tom, èi
moje pôsobenie vo funkcii starostu prinieslo obci nejaký rozvoj, posúïte sami.

Èinnos za uplynulé 4-roèné obdobie
OBLAS VÝSTAVBY:
DOM SMÚTKU:
Z predchádzajúceho obdobia som
zdedil hrubú stavbu Domu smútku, ktorý sme dorábali 2 roky.
- Urobila sa elektrika, voda, vnútorné a vonkajie omietky, obklady a dlaby, zateplenie stropu
a jeho obklad, vybudoval sa ståp
pred DS a namontoval sa zvon na
dia¾kové ovládanie, bol zariadený
celkový interiér DS.
- Urobili sa terénne úpravy pred
DS, vrátane chodníkov zo zámkovej dlaby.
Rozpoèet stavby DS v r. 2000 bol
7 mil. Sk. Nám sa podarilo DS
dorobi za 5 mil. Sk.
- V cintoríne bola predåená cesta,
bol urobený chodník, schody
a odpoèívadlo ku kríu zo zámkovej dlaby. Taktie bol urobený
a posvätený nový krí.
- V cintoríne bolo urobené osvetlenie. V súèasnej dobe je cintorín
dôstojným miestom pre naich zosnulých.
KULTÚRNY DOM:
Obec musela riei havarijný stav
kultúrneho domu, ktorý od svojho
postavenia nebol opravovaný.

Zaèala nám tiec strecha, boli zateèené a opadnuté múry, pokodená vonkajia a vnútorná omietka, pokodené parkety v sále,
strop sály nebol dostatoène zateplený, preto sa sála nedala
v zime vykúri.
V r. 2005 sme urobili celkovú rekontrukciu a opravu sály MKS.
Bola preloená strecha a daná
nová strená krytina. Bola vybúraná pokodená èas muriva a nanovo vymurovaná èas západnej
a východnej steny. Boli opravené
vonkajie i vnútorné omietky, vymenená èas pokodených parkiet. Celá sála bola zvonka zateplená a daná farebná omietka.
- Na základe iadosti obce sme
dostali 100 tis. Sk na bezbariérový vchod do obecného úradu, ktorý sme aj zrealizovali. Zároveò
k tomuto vchodu bolo urobené aj
parkovisko pre autá.
- Zrekontruované boli aj hlavné
schody do MKS a bola na ne poloená protimyková dlaba.
- V r. 2003 boli zastreené a vydládené schody do lekárne a do
vchodu pre hudobníkov.
- V MKS bola zrekontruovaná zasadaèka OcÚ. Bola tu poloená
nová dlaba a opravená zateèe-

ná omietka.
- V kuchyni MKS boli rozírené
priestory kuchyne, obloené steny umývate¾ným obkladom, bolo
opravené a dokúpené zariadenie
kuchyne i rozírený servis.
- Zrekontruované a vyma¾ované
boli aj sociálne zariadenia a chodby MKS.
- Na spoloèenské akcie bolo zakúpených 200 nových stolièiek a tie
sa urobil sklad na ich uloenie.
Zrealizovaním týchto vecí sa pozdvihla kultúrna a spoloèenská
úroveò akcií v obci.
KOTOLNE:
Kotolne na BIOMASU- boli prevedené stavebné úpravy kotolní
a namontované kotly na Biomasu
v Z Zamost (r. 2004), Z Výhon
a MKS (r. 2005). Obec získala z
Biomasy zariadenie kotolní a ostatnú technológiu v hodnote 6,5 mil.
Sk. Toto kúrenie je vysoko efektívne, ekologické a ekonomicky výhodné.
TELOCVIÈÒA:
V r. 2003 obec zaèala vysporiadava pozemky pod budúcu telocvièòu. Ïalej bola vypracovaná projektová dokumentácia na danú stav-
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bu. Keï bolo toto vetko hotové,
zaèali sme 4.10. 2004 so stavbou
telocviène. Do dneného dòa bolo
preinvestovaných takmer 18 mil.
Sk. V r. 2004, 2005, 2006 obec
získala 9,5 mil. Sk z Ministerstva
kolstva. V súèasnej dobe konèia
práce na hale telocviène, ktorú chceme da do uívania deom ete
tento rok. Na budúci rok by sa mali
dorobi len sociálne zariadenia
a tým bude telocvièòa sprístupnená aj verejnosti. Som rád, e po 44
rokoch sa nám podarilo zrealizova
telocvièòu, ktorá je potrebná pre
nae deti, ale aj pre nás.
ÏALIA VÝSTAVBA:
- Èistièka pri Z Výhon -v r.2003
obec na základe iadosti dostala
dotáciu 470 tis. Sk na rekontrukciu ÈOV pri Z Výhon. Táto èistièka bola viac rokov nefunkèná
a hrozilo zastavenie prevádzky Z
Výhon z hygienických dôvodov.
- Vodovod Kutina - v r. 2005 obec
na základe iadosti získala dotáciu 700 tis. Sk a v r. 2006 100 tis.
Sk na predåenie vodovodu Kutina. Dielo je zrealizované a skolaudované.
- Na opakovaný apel obecného
úradu na SSC na nebezpeèný
úsek na Hlavnej ulici, kde nebol
bezpeènostný chodník a kde sa
stali opakované tragické nehody
sme svojpomocne tento chodník
urobili v dåke 220 m, prièom nám
SSC zabezpeèila materiál v hodnote 360 tis. Sk.
- Z Vaòovka  v r. 2003 sa obci
podarilo získa od tátu budovu
Z v hodnote 1,5 mil. Sk. V r.
2004 bol prerobený byt v budove
Z na spoloèenské a kultúrne podujatia pre obèanov z Vaòovky.
- V cintoríne vo Vaòovke bol urobený nový vchod a nové osvetlenie pri kostole.
- Pri márnici vo Vaòovke, bol vybudovaný oporný múr k novému vchodu.
- V r. 2006 prebehla aj rekontrukcia poiarnej zbrojnice, bola opravená fasáda, vnútorná omietka
s vyma¾ovaním, natretá strecha,
opravený ståp na suenie hadíc.
Vo Vaòovke na ul.Kostolná boli
poloené rigoly na zvod povrchovej vody. V Hrutíne sa poloili
rigoly na ul. Veterná a Lán.
- V rámci údrby miestnych komu-

11/ 2006
nikácií bola prevedená oprava výtlkov.
- V obci poèas celých 4 rokov prebiehala rekontrukcia verejného
osvetlenia. Priebene sa montujú
úsporné svietidlá. Bolo predåené
VO a rozhlas v èasti Hlavná smerom k p. Bulvasovi, smerom k M
a èasti Èrch¾a pri PD.
Obec vypracovala projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie
na rozírenie nízkeho napätia
v èasti ulice Èrch¾a a siete nízkeho
napätia a vysokého napätia v èasti
ulíc Hrnèiarka a Kultúrna. Týmto
rozírením sietí sa posilnila elektrická sie v Radzovke a na Hrnèiarke
a taktie sa umonilo naim obèanom, aby sa v týchto lokalitách
vytvárali stavebné pozemky. Toto
rozírenie nám zrealizovala SSE
ilina v hodnote 5,5 mil. Sk.
V r. 2006 obec opravila a predåila
strechu na kuchyni M, kde zatekalo a bola pokodená vonkajia
fasáda. Bola zároveò zateplená
aj vonkajia stena, následne bola
daná omietka s farebnou úpravou.
Obec zrealizovala oznaèenie obce
s názvami ulíc a taktie oznaèila
orientaènými èíslami rodinné domy.
- Obec prispela sumou 121 tis. Sk
na rekontrukciu sociálnych zariadení v obecnej budove è. 305MAGNUM, ktorá je t. è. v prenájme
- V r. 2006 obec zakúpila oce¾ovú
kontrukciu, stavebný materiál (tehly a hranoly) na halu pri MKS.
Taktie boli urobené výkopové práce pre danú stavbu.
Poèas 4 rokov sa robila 2x celková oprava a ma¾ovanie autobusových zastávok. Boli menené dieravé bloky, spodné tri rady sklenenej výplne boli vymenené za plech,
nako¾ko dochádzalo k ich èastému rozbíjaniu. Zastávky sú poèas
celého roka opravované a pravidelne udriavané.
PORT A MLÁDE:
- Pri Z Výhon - obec vyasfaltovala kolské ihrisko, ktoré slúi iakom na hodiny telesnej výchovy.
Taktie boli namontované basketbalové koe, pre priaznivcov basketbalu.
- Na Kutine obec urobila záloné
ihrisko na tréning futbalistov, okolo tohto ihriska bolo urobené aj
oplotenie na zachytávanie lôpt.
- Najväèou investíciou obce pre
port je výstavba telocviène.

- Na základe iadosti obec dostala 150 tis. Sk na zrealizovanie
klubu pre mladých, práve v tomto
èase sa na tomto klube pracuje.
Mláde tu bude ma prístup aj
k internetu.
- Obec kadoroène finanène podporuje vetky portové kluby v obci
(strelecký klub, OK - futbal, stolný tenis, snowbordistov) a vetky
portové akcie v obci (Kristiánka,
Prechod piatimi ho¾ami).
SOCIÁLNA VÝPOMOC:
- Ako máloktorá obec na Slovensku podporujeme od r.2005 kadé novonarodené dieatko a poskytujeme rodièom finanènú výpomoc vo výke 2.000 Sk.
- Obec prepláca iakom dochádzajúcim z Vaòovky polovicu cestovného.
- Obec doteraz umonila vetkým
nezamestnaným v hmotnej núdzi
zamestna sa na aktivaèných prácach v obci a tým im umonila
pobera aktivaèný príspevok z úradu práce.
- Obec ako hlavný sprostredkovate¾ sa podie¾ala na drabe 9-bytovej jednotky pri PD, ktorá bola
14 rokov neobývaná. Som rád, e
sa nám podarilo bytovku sfunkèni, a e tam u bývajú prvé mladé
rodiny.
IVOTNÉ PROSTREDIE:
- V obci bol zavedený separovaný
zber komunálneho odpadu.
- Uskutoènila sa výsadba okrasných drevín v centre obce pri kostole, za zastávkou na DK a výsadba tují na cintoríne. Vysadené
boli okrasné dreviny pred DS
a taktie bol vysadený ivý plot pri
DS. V niektorých èastiach obce
boli pracovníkmi obce vysadené
aj ihliènany a listnaté stromy.
DARY OBCI:
- Z Ministerstva vnútra v r. 2005
obec dostala darom nákladné auto
PV3S, ktoré obec vyuíva len pre
vlastnú potrebu.
- V júni 2005 obec dostala od p.
tefana K¾usku z USA dar 4.000
dolárov na DS.
Z týchto peòazí bola urobená pamätná tabu¾a na DS vetkým rodákom z Hrutína, ktorí zomreli
v Amerike. Z tohto daru boli zakúpené aj ulové svätenièky do DS.
Ostatné peniaze sú na rezervnom
úète obce.
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KULTÚRA V OBCI:
- V r. 2004 bola zriadená webová
stránka obce.
- V r. 2005 bol rozírený bulletín
o ïalie rubriky.
- V obci sa rozíril poèet èlenov
Folklórneho súboru a boli pre nich
uité kroje.
- V MKS bola vytvorená klubovòa
pre Dychovku a 2 hudobné kapely.
- Od r. 2003 sa poriada v obci
Hrutínska prevodovka.
- Zároveò fungujú vetky ostatné
kultúrne akcie poèas celého roka.
- Pri príleitosti 80.výroèia vzniku
Hasièského zboru bola zakúpená
hasièská zástava, socha sv. Floriána a slávnostné prilby pre hasièov.
PODANÉ PROJEKTY:
- Obec v súèasnej dobe má podané 2 ve¾ké projekty na eurofondy,
ktoré boli v 1. etape vyhodnotené
úspene po formálnej stránke,
nako¾ko boli správne vypracované a v 2. etape boli zaradené do
Zásobníka projektov pre r. 20072013.
Ide o nasledovné projekty:
1/ Projekt zastreenia a zateplenia MKS - (OcÚ, chodby MKS,
lekáreò)
2/ Projekt zateplenia a výmeny
okien v Z Zamost.
- Obec má podaný ïalí projekt na
Ministerstve zdravotníctva, ktorý je
vo fáze vyhodnocovania a týka sa
rekontrukcie nadstavby a prístavby zdravotného strediska.
- Posledný projekt na rozírenie
vodovodu a kanalizácie v èasti ulice Kultúrna, urobený v októbri,
sme zaslali na Environmentálny
fond.
- V súèasnej dobe prebieha aj koneèná fáza schva¾ovania doplnku
územného plánu na rekreaènú
oblas Zábava.
PODNIKATELIA:
- Poèas 4 rokov som sa snail, aby
práce v naej obci robili nai ¾udia,
ivnostníci a podnikatelia.
- Práce na DS, MKS, M, Z
a ostatné drobné stavebné práce
boli urobené naimi podnikate¾mi
a ivnostníkmi. Taktie stavebný
a iný materiál sme sa snaili nakupova od naich obchodníkov.
CIRKEV:
- Obec v r. 2003 prispela finanène
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na obetný stôl v kostole vo Vaòovke sumou 80 tis. Sk.
- V r. 2006 obec prispela na medené ríne na kostol vo Vaòovke sumou 30 tis. Sk.
- Obec sa podie¾ala na výmene
okien a zateplení farskej budovy
sumou 450 tis. Sk.
- Obec prispela na hudobné nástroje a vybavenie pre spevokoly
FA, detský spevokol a spevokol
vo Vaòovke sumou 60 tis. Sk.
- Obec sa spolupodie¾ala aj na
oprave iných cirkevných pamiatok
(kríe).
Vetky uvedené stavby a pamiatky sú na osoh nám vetkým -kresanom katolíkom v obci, pretoe
kostol, fara, nie sú súkromné, nepatria ani pánu farárovi, ale patria
nám vetkým a ostanú tu navdy.
Keby chátrali, bola by to naa hanba, keï sú krásne, sú naou pýchou.
Váení obèania.
V uplynulom 4- roènom období preli mnohé kompetencie zo tátu
na obce, èo bolo nemalou záaou aj pre pracovníkov obce. Obecný úrad prechod týchto kompetencií zvládol dobre, aj napriek
nedostatoènému prefinancovaniu
zo strany tátu. Poèet pracovníkov sa aj napriek týmto skutoènostiam na obecnom úrade nezvýil.
Chcem sa úprimne poïakova
vetkým pracovníkom obce za vynaloené úsilie a profesionálne
zvládnutie svojej práce. Finanèný
tok peòazí v obci je od môjho nástupu kadoroène kontrolovaný
tátnym AUDÍTOROM, ktorý podáva správu obecnému zastupite¾stvu a obecnému úradu. Doteraz vetky kontroly vykonané AUDÍTOROM boli v poriadku. Pod¾a
zákona má obec aj kontrolóra
obce, ktorý priebene poèas roka
kontroluje vetky finanèné operácie, hospodárenie s majetkom
a dodriavanie VZN. Kontrolór
obce podáva správy a zistenia poslancom obec. zastupite¾stva.
V minulosti obec kontrolóra nemala, ani sa nevykonával AUDIT.
Majetok obce v r. 2002 bol v hodnote 40.060.110,- Sk.
Majetok obce v r. 2005 bol v hodnote 74.481.462,- Sk
Po inventúre za rok 2006, ktorá
bude vykonaná v decembri, sa ete
navýi.

Obec realizovala svoju èinnos
z rozpoètu obce, ktorý bol daný
vlastnými príjmami a príjmami zo
tátu  podielové dane, financovanie kolstva a prenesené kompetencie. Ako starosta obce som
sa usiloval aj o získanie mimorozpoètových financií pre obec. Na
základe iadostí a vypracovaných
projektov sa mi podarilo za 4-roèné obdobie získa pre obec 11,5
mil. Sk mimorozpoètových zdrojov a 18,5 mil. Sk sme získali
z iných zdrojov (delimitácia Z-Vaòovka-1,5 mil. Sk, BIOMASA-6,5
mil. Sk, SSE-10,5 mil. Sk)
Váení spoluobèania,
urèité veci pred 4 rokmi boli len
mojím prianím a snom. Za to, e sa
mi podarilo v mojom volebnom období spomínané veci zrealizova,
ïakujem predovetkým Pánu
Bohu, ktorý ma nikdy neopúal
a ktorého pomoc som pocioval
kadý deò. Vdy sa budem dra
hesla:,,BEZ BOIEHO POEHNANIA, MÁRNE SÚ NAE NAMÁHANIA.
Spoznal som ¾udí a ich skutoèný
záujem o veci verejné a spoloèné
dobro. Touto cestou sa chcem
poïakova poslancom obecného
zastupite¾stva, pracovníkom obce,
podnikate¾om a ivnostníkom
obce, ktorí sa podie¾ali na prácach v obci, pánu riadite¾ovi Z,
pani riadite¾ke M a vetkým ostatným organizáciám v obci. Ve¾kým
prínosom pre obec boli nai nezamestnaní, ktorí sa zúèastòovali na
prácach v obci. S ich pomocou sa
nám podarilo svojpomocne urobi
kus práce pre obec, a preto im zo
srdca ïakujem. Osobitne sa
chcem poïakova námu pánu farárovi Mgr. Rastislavovi Waxmonskému za mimoriadne dobrú spoluprácu s obcou a ústretovos pri
poriadaní obecných akcií. Chcem
sa poïakova aj Vám vetkým,
váení spoluobèania, ktorí ste nemohli pomôc fyzicky, ale ste ma
podporovali svojimi modlitbami.
V závere sa chcem poïakova Vám
vetkým, váení spoluobèania,
ktorí ste akýmko¾vek spôsobom
prispeli k rozvoju a pozdvihnutiu
naej obce.
Mgr. Frantiek kapec,
starosta obce
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Najmladia generácia v obci
Krásne októbrové poèasie sme vyuívali na pobyt
detí v prírode. Deti poznávali okolie M a ulice
naej obce. Zbierali sme prírodný materiál, ktorý
vyuívame na výtvarnej a pracovnej výchove.
12. októbra sa uskutoènil BRANNÝ DEÒ detí.
5-6 roèné deti mali vytýèený smer GRÚÒ a malá
pyramída. Na trase sme mali 2 stanovitia. Na
jednom sa uskutoènili súae a pohybové aktivity,
na druhom sme púali arkana. Tam sa uskutoènil
i beh s farebnými veternicami.
3-4 roèné deti mali vytýèený smer BARANIARKY
a pekáreò KUMA. Na stanoviti mali hry s brannou
tematikou a púanie arkana. Deti získali nové
skúsenosti, mali rados z pohybu a boli odmenené
sladkou odmenou.

V októbri sa v polyfunkènom dome KLINEC 
NÁMESTOVO uskutoènila výstava pod názvom
ARKANIÁDA, na ktorej sa zúèastnila aj naa M
s podnetnou prácou  ARKAN ROKA 2006.
Od 18.10. do 26.10.2006 sa uskutoènila výstava
prác detí na tému JESEÒ NA ORAVE v kultúrnom
dome v BOBROVE. Výstava sa konala pri príleitosti uvedenia schváleného projektu MIKROREGIÓN BABIA HORA. Výstavu podporil SPOLOÈNÝ
OBECNÝ ÚRAD BOBROV- KOLSKÝ ÚRAD. Naa
M mala na výstave 20 prác detí. Starostka obce
Bobrov kadú zúèastnenú M odmenila hraèkami
a pomôckami pod¾a potreby v hodnote 1000,-SK
21.10. deti z M so svojimi uèite¾kami prispeli kul-

túrnym programom na slávnostnom posedení so
starími spoluobèanmi, ktoré poriadala obec.
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri
Pedagogicko- psychlogickej poradni v Námestove
a Protidrogový fond v Bratislave uskutoèòuje vzdelávanie v projekte BEZPEÈNÉ KOLKY zamerané na rizikové diea a diea v ohrození. Na tomto
projekte sa zúèastòujú 2 uèite¾ky. Získané kompetencie zúitkujú pri svojej práci s demi. Projekt trvá
od júna 2006 do decembra 2006.
V novembri plánujeme otvorené hodiny pre rodièov v 1. a 2. triede z JAZYKOVEJ VÝCHOVY
(práca s detským èasopisom ZVONÈEK a práca
v pracovných listoch) a v 3.,4. triede otvorené
hodiny z ROZVÍJANIA POZNANIA  ukáka aktivít
detí pri získavaní nových kompetencií.
Projekt  ANGLIÈTINA HROU  pokraèuje aj
v novembri a to v pondelok a utorok od 12.30 do
14.30 hod. Na angliètinu chodí 24 detí a sú zaradené do 2 skupín.
Raz do mesiaca chodí do M klinický logopéd, Mgr.
Katarína Faungová z polikliniky Námestovo. Pracuje s demi v skupinách na náprave výslovnosti.
Deti vak správnu artikuláciu musia cvièi aj doma,
a preto je v záujme rodièov spolupracova s PPP
v Námestove, s jej odborníkmi, ktorí vedia pomôc
deom, ktoré to potrebujú.
V mesiaci november sa chceme, po dohode s p.uè.
1.roèníkov Z, priamo zúèastni vyuèovania s demi
predkolského veku. Cie¾om tejto návtevy je podpori rados z uèenia sa. Chceme, aby sa deti na kolu
teili a nemali strach z nepoznaného. Presné termíny
budú zverejnené na oznamoch v M.
16.11. sa uskutoèní fotografovanie detí na vizitky
(preloené z 25.10.). Jedná sa o bezplatný projekt.
Na záver chcem poïakova OcÚ-Hrutín, hlavne
p. starostovi, za uskutoènenie opravy strechy na
trakte B (hospodárska èas a kuchyòa) a oteplenie
prednej èasti traktu B. Je potrebné pokraèova
v oteplení celého objektu M.
Poïakovanie patrí aj p. Ing. M. Jaovi, prevádzkovate¾ovi PÍLY na PD-Hrutín za palivové drevo,
ktoré nám sponzorsky dodal do M.
IVOT NÁM VETKO VRÁTI, ÈO DO NEHO
V KADOM OKAMIHU VKLADÁME.
O¾ga Bombiaková, riadite¾ka M
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ZO IVOTA KOLYOKTÓBER 2006
5.10.  zúèastnili sme sa okresného
kola súae Beh do vrchu v Or. Veselom. Maro Zemenèík vo svojej kategórii zvíazil, Ján Vigoda a Veronika
Zemenèíková obsadili 7.miesta, Ivan
Vigoda dobehol na 11. mieste.
7.10.  5 iaci naej koly + p.uè.
Firicová a p. riadite¾ absolvovali
za krásneho jesenného poèasia výstup na vysokotatranský tít Rysy
(2500 m.n.m.)

16.10.  zasadala Rada koly, kde
p. riadite¾ podal hodnotiacu správu o èinnosti koly za uplynulý kolský rok.
20.10.  nau kolu navtívil a so
iakmi 7.roèníka + èlenmi streleckého
krúku besedoval ná reprezentant,
úèastník dvoch OH, medailista z MS,
pitoliar Ivan Némethy, èlen KP Bratislava. iaci si so záujmom vypoèuli
jeho rozprávanie, mali monos klás
otázky a siahnu si na portové zbrane, ktoré p. Némethy priniesol na ukáku. Poïakovanie p. ¼. Vlákovi za
sprostredkovanie besedy.

21.10.  nai iaci prispeli kultúrnym
programom k tradiènému Posedeniu
s dôchodcami v MKS.
24.10. bola v MKS Námestovo burza
povolaní, ktorej sa zúèastnili i nai
deviataci. Mali tak monos dozvedie
sa o uèebných odboroch, profilácii kôl,
o ktoré majú záujem
25.10.  firma DAFFER doviezla
25 balíèkov s uèebnými pomôckami
v hodnote 500.-Sk pre iakov z rodín
v hmotnej núdzi
26.10.  380 iakov 2.-9. roèníka vyuilo
kultúrne poukazy na návtevu divadelného predstavenia v MKS-Abrak a Drak.
Èlenovia divadla MASKA zo Zvolena

predviedli zaujímavé divadlo, ktoré zaujalo hlavne mladích iakov. Platnos
kultúrnych poukazov je obmedzená 
iba do 15.novembra 2006!!
27.10. sa p. riadite¾ zúèastnil kolaudácie portovej haly v Rabèi
iaci 6.B súaili o najdlhiu odkrojenú
jablkovú èi hrukovú upku. Najviac
sa darilo Sidke iolákovej.
31.10.  47 iakov zväèa z 5.B a 8.B
sa zúèastnilo v iline divadelného predstavenia Ma¾ované na skle. Okrem
divadla bola pre mnohých záitkom aj
prehliadka náho krajského mesta.
Pedagogickú prax u nás skonèila Lucia pitálová (M- Bi) a zaèala Elena
Martvoòová (4.roè.)
iaci s p. kolníkom a p. uè. Teákovou
vyma¾ovali kolskú dielòu (steny, sokle, okná, radiátory)

- Po osadení kuchynskej linky sa koneène mohlo v kuchynke zaèa so
záujmovým krúkom  varenie

List od
Dr. Frantika K¾usku
Bratislava 29.október 2006
Váený pán starosta,
po srdeènom pozdravení  prosím prija nasledovné kontatovanie. Moje doterajie roky
u prekroèili dåku prirodzeného
tuzemského
ivota
i èas pokojného posledného odchodu aj môjho otca i mojej
mamy a zo 7 súrodencov iba
jeden sa doil o rok viac
a jeden o dva roky viac. Ak ten
Najvyí nemá so mnou väèie úmysly ...  mal by som to
vzia do úvahy... A tak akosi sa
mi zaiadalo stretnú sa nielen
s mojou najbliou rodinou a
nielen náhodile sa pozdravi s
okoloidúcimi, ale cielene a irie sa porozpráva so vetkými spolurodákmi, ktorí môu
ma i prejavia o to záujem.

P O Z VÁ N K A
na stretnutie obèanov
Hrutína so spolurodákom
Frantikom K¾uskom
(*1928)
v nede¾u 12.novembra 2006
o 14.30 hod.
v zasadaèke OcÚ Hrutín
s nasledovnými bodmi
programu:

- Pokraèujú: PC kurzy è.4 a 5, internet
pre iakov i verejnos, mlieèna liga
DANONE, tréningy stolných tenistov,
záujmové krúky, stavba telocviène.

1. Spomienky na èasy preité
v Hrutíne
2. Sociálny poh¾ad na rodný
kraj i mimo naho
3. Slová  pecificky osobné
i dôverné...
4. Odpovede na otázky prítomných
Ïakujem a teím sa na stretnutie,
Dr.Frantiek K¾uska

Mgr. Július Kubáni, riadite¾ koly

7B R E ZA

1/ 9 9

Dejiny Hrutína od tefana mih¾a
18. èas:

KRÍE,

KAPLNKY, SOCHY

Najstaria kaplica v Hrutíne stála pred rokom 1794
v strede ulice Dedina, niekde pri ceste naproti Svýbovmu
(Kupèu¾ákovmu) domu, vymurovaná z kameòa, v jej
tyroch výklenkoch boli drevené sochy: Najsv. Spasite¾a, Bolestnej Panny Márie, sv. Rócha a Vendelína.V tom
èase na vynom konci ulice Radzolka pri dome Jána
Tomáò bol krí. Obidve tieto náboenské pamiatky èasom zanikli.
1.V súèasnosti najstarí náboenský pomník v Hrutíne
je kamenná socha Nepokvrneného poèatia Panny Márie
na kamennom ståpe v ulici Dedina, ponie kostola. Bola
u tam, keï ete stál prvý drevený kostol, ako spomína
Kanonická vizitácia z roku 1794. (Poèas stavby koly na
tom mieste v r. 1913 bola na èas odloená)
2. Nad obcou pri ceste do Podzámku pred rokom 1820
Ondrej Kupèulák postavil z kameòa kaplièku. V jej výklenku bol umiestnený kamenný reliéf Panny Márie
s Jeikom na ¾avej ruke.
V roku 1948 Tomá K¾uska prestaval túto kaplièku na
malú kaplnku, do vnútra umiestnil sadrovú sochu Boského Srdca Jeiovho a do prieèelia kaplnky vsadil
onen reliéf z prvotnej kaplièky na tom mieste.
3. Kamenný krí ponie dediny na ohybe cesty do
Babína bol postavený v roku 1833. Na èelnej strane
podstavca je obraz sv. Jána Krstite¾a a pod ním nápis:
Za cholery 1831 panujúcej z vïaènosti za ochranu.
(S. Joannes Baptisto  ex zelo communitatis Hrustinensis 1873) t. j. postavený prièinením obce Hrutín.
4. Kaplnka sv. Anny na Kostolnej bola postavená po roku
1833. Okolo roku 1930 pridali do nej kamenné sochy sv.
apotolov Petra a Pavla, ktoré pôvodne od r. 1820 boli na
strieke pitvorca  vchodu do kostola v boènej stene od
cesty. (Pri generálnej oprave kostola v roku 1977 tento
vchod sa zruil a urobili ho na druhej strane od farskej
záhrady.)
5. Kamenná socha sv. Floriána naproti kostolu pri starodávnom chodníku a potoku z Radzolky do Dediny bola
postavená v roku 1833. Na spodku vysokého, kamenného, valcového podstavca sprvoti bol nápis: Tebe, o svätý
Floriáne ku cti a chvále Boej dali postavi zdejí remeselníci Anno 1833. Túto sochu v rokoch 19501970 dva
razy postihol zlý osud, e nákladné autá narazili do nej,
keï im zlyhali brzdy dolu Príslopom. Dolný podstavec
zdemolovali, no samotná socha preila pády. Kamenár,
ktorý nedávno robil nový podstavec pod sochu, nevedel
z úlomkov preèíta prvotný nápis, preto tam porobil len
akési neèitate¾né napodobneniny písmen.
6. Kamenná socha Najsv. Trojice na Príslope bola postavená po roku 1833. Na prednej strane vyieho, tvorbokého, kamenného podstavca je reliéf sv. tefana, prvomuèeníka. Pod ním bol aj nápis: Stephanus martyr.
V roku 1975 nejaký vandal odrazil hlavu z postavy Otca
na súsoí a odniesol. Toho èasu sú v naich krajoch aj
takí zloèinci, èo vykrádajú prícestné kaplnky, kostoly
a pod. Starobylé obrazy a soky si umiestòujú v domoch,
pravda nie z náboenskej úcty, ale z akejsi spoloèenskej
zvrátenosti, nevediac, èo neobyèajného zavesi doma na
stenu alebo postavi do kúta. Zlodeji drobných, starobylých pamiatok aj predávajú takéto veci zahranièným
turistom.
7. Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého ved¾a mosta
do Èrchle do roku 1955 stála na moste. Keï upravovali
cestu a postavili nový most nad potokom, odloili ju na
bok. Na spodku vysokého podstavca je nápis: Pio D.
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Antonii Mutnucinský Comisarii vialis dono structaf 1840
(t. j. postavená v roku 1840 zo zboného daru pána
Antóna Mutnucinského, cestného komisára.)
8.Kamenný krí vye Èrchle má nápis: Ku cti a chvále
Boej tento krí dali postavi hrutínsky mládenci
z Ameriky. Roku 1917.
9. Kamenný krí vye Radzolky má nápis: Tento pomník dal
postavi Ján K¾ubis ku cti a chvále Boej (okolo r. 1920)
10. Kamenná kaplnka pri novej ceste do Vaòovky, pred
domom ¼udovíta Jancek. Postavil ju jeho otec Ondrej
Jancek z kresaných kameòov, zastreená je plechom,
ohradená eleznou záhradkou. V kaplnke je väèia sadrová socha Nepokvrneného Srdca Panny Márie. Nápis
na prednej vonkajej stene: Vystavil ku cti a chvále
Matky Boej Ondrej Jancek 1951.
tefan mihe¾

MKS pri OcÚ Hrutín
PODUJATIA V MESIACI NOVEMBER
5.11. Junior disco
8.11. Predaj POLÁÈEK
11.11. Svadobná veselica
15.11. Predaj HABAS
18.11. Taneèná zábava OK
20.11. Predaj ALADIN
25.11. Svadobná veselica
29.11. Predaj JURÈÁK

JUBILANTI
v mesiaci november 2006

80 rokov: Genorová Rozália
Kolenová Helena
75 rokov: Bie¾ Ján
65 rokov: Oèkajáková Margita
60 rokov: Martvoò Frantiek
Svýbová Mária
55 rokov: Slameník Frantiek
Vlák ¼udovít
Dríge¾ Jozef
Braeòová Mária, Ing.
50 rokov: Genor Milan
25. výroèie sobáa:
tefan K¾uska a manelka Helena
Prili medzi nás:
Samuel Teák l Jana Tomáòová
Veronika Vyskoèová l Jaroslav Kompan
Lenka eligová l Bianka Miániková
Uzatvorili manelstvo:
Mário Tomáò - Ing. Martina Kupèuláková
Jozef kombár - Katarína Janovèíková
Pawel Krzysztof Pronobis - Ing. Jana Smidárová
Odili od nás:
Frantiek Oèkaják, 55 rokov
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Na vo¾nú chví¾u

Rieenie z èísla 10/2006:  je prázdny meec.
Knihu, ktorú si môe vyzdvihnú na MKS, získala
J.Bolibruchová, Hrutín 123

inzercia l  inzercia l  inzercia
Od 1. 11. 2006 ponúka kozmetický salón
v budove Magnum v Hrutíne aj sluby
solária.
OZNAM
Oznamujeme záujemcom o úèas na VIIII.
roèníku stolnotenisovej miniligy, e prihláky si môu vyzdvihnú na MKS Hrutín. Prvé zasadnutie predsedníctva sa
uskutoèní v polovici novembra.

PORT
Úspech dorastu vo futbale
Koneèná tabu¾ka I. triedy,
sk. A po jeseni
1. Liesek
11
2. Or.Podzámok 11
3. Hrutín
11
4. Velièná
11
5. Krivá
11
6. Podbiel
11
7. Dlhá
11
8. Lokca
11
9. Babín
11
10. Párnica
11
11. Malatiná 11
12. apeovo 11

8
9
8
7
6
5
4
4
3
3
2
0

3
0
2
0
1
3
1
1
2
1
0
0

0
2
1
4
4
3
6
6
6
7
9
11

43:5
26:12
39:17
39:26
26:28
27:17
33:25
24:24
20:21
25:31
17:39
5:79

27
27
26
21
19
18
13
13
11
10
6
0
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