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V piatok, 7. 12. 2007,
COOP Jednota Námestovo
otvorila v našej obci rekon-
štruovanú predajňu pri Zá-
kladnej škole, SUPERMAR-
KET II. Ide o predajňu, ktorá
je podľa kritérií COOP Jed-
nota Slovensko zaradená do
maloobchodného reťazca
SUPERMARKET II. Predaj-
ňa má 250 m2 predajnej plo-
chy, moderné obchodné vy-
bavenie a bude ponúkať ši-
roký sortiment potravinár-
skeho tovaru a nepotravi-
nársky tovar dennej potre-
by.

SUPERMARKET OTVORENÝ

Predajňu SUPERMARKET II otvorili prestrihnutím pásky podpred-
seda COOP Jednota Námestovo Volček Ľudovít a starosta obce
Mgr.  Škapec František.

Záber z predajne

K slávnostnej atmosfére prispela
folklórna skupina Hruštín

Podľa kritérií maloobchodného reťazca bude
SUPERMARKET otvorený sedem dní v týždni:

Pondelok – piatok 6.00 – 19.00 hod.
Sobota 7.00 – 19.00 hod.
Nedeľa 9.00 – 14.00 hod.
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Očami

starostu

Vážení občania.
Nevyspytateľný november nám nadelil, čo sa len

dalo. Sneh, dážď, vietor, hmlu, ale málo slniečka.
Prichádzajúce dni svedčia, že zima je už tu aj so
svojimi vrtochmi počasia.

Činnosť za mesiac november:
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní postavili sneho-

vé zábrany na ul. Veterná.
2/ Pracovníci obce a nezamestnaní robili zimnú údrž-

bu chodníkov a schodov v centre obce. Za všetky
urobené práce im veľmi pekne ďakujem.

3/ Obec získala z Environmentálneho fondu dotáciu
2,2 mil. Sk na rozšírenie vodovodu a kanalizácie
na ul. Kultúrna.

4/ Vybraná stavebná firma začala s výkopovými prá-
cami v polovici novembra. Vodovod je už urobený,
aj časť kanalizácie. V decembri budeme pokračo-
vať v ďalších prácach.

5/ Pracovníci Povodia Váhu nám svojimi mechaniz-
mami vyčistili časť koryta potoka Radzovka, tak-
tiež vyčistili požiarnu nádrž.

Vážení občania.
Advent je prípravou na najkrajšie sviatky v roku –

Vianoce. Všetkým občanom prajem požehnané
a milostiplné vianočné sviatky, aby to malé betle-
hemské dieťa mohlo tajomným spôsobom aj cez nás
priniesť na tento svet viac porozumenia, ľudskosti,
tolerancie, odpustenia – to znamená viac lásky.

Mgr. František Škapec, starosta obce

OZNAM

V dňoch 27.12, 28.12 a 31.12.2007, t.j. štvrtok,
piatok a pondelok, bude z dôvodu čerpania
dovoleniek Obecný úrad v Hruštíne zatvorený!

Vianočná sv. spoveď v týždni po 3. adventnej nedeli:
Hruštín:
-pondelok, utorok, streda od 17,00 do sv. omše
-štvrtok od 15,30 do sv. omše detí
-piatok od 16,30 do sv. omše
Spoločná sv. spoveď v Hruštíne a Vaňovke v nedeľu 23.12.2007
od 13,30 do 15,30
Sv. prijímanie chorým pred Vianocami v piatok 21.12.2007
od 8,00.
Upratovanie kostola a vianočná výzdoba v pondelok 24.12. od
8,00
Sv. omše vo vianočnom období:
24.12. Štedrý deň - Hruštín 24,00; - Vaňovka 24,00
25.12. Božie narodenie - Hruštín 7,45; 11,00; -Vaňovka 9,00
26.12. Sv. Štefana - Hruštín 7,45; 11,00; -Vaňovka 9,00
27.-29.12. -Hruštín 7,45; -Vaňovka v piatok 28.12. 7,45
30.12. Nedeľa Sv. Rodiny -Hruštín 7,45; 11,00; 18,00 -Vaňov-
ka 9,00
31.12. Starý rok – Hruštín 16,00 -Vaňovka 16,00
1.1. P. Márie, Bohorodičky (Nový rok) -Hruštín 7,45; 11,00;
18,00; -Vaňovka 9,00
2.-5.1. Hruštín ráno streda, štvrtok, sobota 6,45; večer 18,00;
Vaňovka piatok 17,00
6.1. Traja králi - Hruštín 7,45; 11,00; 18,00 -Vaňovka 9,00
7.1.-12.1. Hruštín ráno streda,štvrtok, sobota 6,45; večer 18,00;
Vaňovka utorok, piatok 17,00
13.1. Krst Pána -Hruštín 7,45; 11,00; 18,00; -Vaňovka 9,00.
Ostatné oznamy:
Štedrá večera začne o 17,00
Jasličková pobožnosť na Božie narodenie:
Hruštín 14,00; - Vaňovka 15,30
Požehnanie domov vo Vianočnom období – koleda:

„Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si

mohol vidieť Boha.“                     /sv. Augustín/
Vianočný program v kostole

Vystúpenie spevokolov farnosti v Nedeľu sv. Rodiny 30.12.
o 14,00
Ďakovná pobožnosť na konci starého roka 31.12. v Hruštíne
i vo Vaňovke po sv. omši o 16,00. Kto sa pri tejto pobožnosti
zúčastni na speve „Teba, Bože, chválime“, získava za zvyčaj-
ných podmienok úplné odpustky. Zo Starého na Nový rok bude
v noci od 23,45 do 24,15 otvorený kostol. O 24,00 modlitbou
privítame nový rok 2007.
Sobášna náuka pre tých, čo sa plánujú sobášiť do pôstu, bude
v sobotu 5.1.2008 o 8,30 na farskom úrade v kancelárii.
Teoretická krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov, ktorí
plánujú krstiť svoje dieťa v mesiacoch január, február, marec,
bude v  sobotu 5.1.2008 o 8,30 na farskom úrade v spevárni.
Praktická krstná náuka bude v piatok 11.1.2008 v kostole po
sv. omši a krsty v nedeľu Krstu Krista Pána 13.1.2008

Piatok od 8,30 Pod farou, Zamost Zamost – kantorova
– kostolníkova strana strana

Sobota od 8,30 Radzolka, Hrnčiarka, Črchľa
Výhon

Deň a čas           1. skupina                      2. skupina

Streda od 13,00 Vaňovka - od kostola
pravou stranou na Dol-
ný koniec a z Dolného
konca pravou stranou
do stredu dediny

Vaňovka - od kostola
ľavou stranou na Hor-
ný koniec a z Horné-
ho konca ľavou stra-
nou do stredu dediny

Štvrtok od 8,30 Dedina, Kutina, Dielnice Lán
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
26. časť: ODPIS ZÁZNAMOV, KTORÉ NAPÍSAL DO „DOMÁCICH

DEJÍN“ FARNOSTI HRUŠTÍN V ROKOCH 1922–1924
FRANTIŠEK DULA, HRUŠTÍNSKY FARÁR III.

Požiar v Babíne
V Babíne, malej to obci za Hoľou

v Orave, 13. septembra t. r. poobede
o pol 2. hod., pravdepodobne z neopa-
trnosti vypukol oheň, ktorý napriek naj-
väčšiemu úsiliu požiarnikov zo sused-
ných obcí za dve a pol hodiny zrovnal
so zemou čisto drevené domy a gaz-
dovské stavy 48 gazdov. Zelený krm
všetok, slamy, zrna väčšia polovica, ná-
dvoria, šatstvo na popol bolo obrátené.
Mnohým, okrem toho, čo mali na sebe
oblečené, nič nezostalo. Škoda je do
neodhadnutia veľká. V mene poško-
dencov volám ku všetkým dobrosrdeč-
ným bratom a sestrám, niemenej ku
smerodajným úradným kruhom, pomá-
hajte týmto na žobrácku palicu uvede-
ným poškodencom. Milodary posielajte
na Farský úrad v Hruštíne, župa Orav-
ská. František Dula, farár. (Článok uve-
rejnený v novinách) Títo poľutovania-
hodní, poškodení moji veriaci ako žob-
ráci v úbohom oblečení poprechádzali
okolité obce a zbierali i dostali od ľudí
„dobrej vôle“ zvlášť potrebný materiál
na stavbu nových domov. Náš nový
najdôst. pán biskup Ján Vojtaššák hneď
na tretí deň po požiari núdznym prispel
na pomoc obnosom 5.000 Kčs. Poslal
som dvadsaťsedem prosebných listov
na Farské úrady, tiež prostredníctvom
novín prosil som o dary. Zo strany štátu
poskytla sa dosť značná pomoc. Do-
stali potraviny v hodnote okolo 10.000
Kčs a prísľub väčšej pomoci pri výstav-
be domov. Moja zbierka vyniesla 17.000
Kčs, ktorý obnos som rovnomerne po-
delil poškodencom.

Nový zvon v Babíne
Dňa 22. decembra 1923 po obdrža-

ní splnomocnenia od najdôst. Ordinari-
átu posvätil som nový zvon, uliaty
v Brne Maňouškom, o váhe 310 kg. Za
zvon sme zaplatili 10.718 Kčs. Skoro
celý tento obnos poslali naši americkí
bratia.

1924
Dňa 20. januára usporiadalo sa di-

vadelné predstavenie „Kubo“ zvané, na
ktoré sa prišli pozrieť mnohí zo sused-
stva a príbuzní. Po divadle, ktoré sa
pretiahlo až do ranných hodín, sa tan-
covalo. Zo zvyšku príjmu zadovážili sme
nové javisko v cene 800 korún.

Príjemný deň sme mali 28. februá-
ra, keď ma totiž navštívili spolubratia,
dôstojní páni: Andrej Marhevka, okres-
ný dekan, farár rabčianský, Vladimír
Poláčik, farár bobrovský, Július Slovik,
farár lokčanský so svojim kaplánom
Františkom Durbanom, Jozef Kubičár,

kaplán Rabčanský a Ján Pienčák, kap-
lán námestovský.

Premiestnenie kaplána do Erdútky
Dňa 13. marca pod čís. 635/1924

Vojtech Witkovský, hruštínský kaplán,
bol preložený do Erdútky spravovať ta-
mojšiu farnosť namiesto Ondreja Bany-
ás, ktorý dostal farnosť Veľbachy na
Spiši. Pre veľký nedostatok kňazov až
do novej vysviacky nepošle sa iný kap-
lán do Hruštína.

N B. – D. p. Witkovský nezaujal
miesto svojho preloženia v Erdútke, 26.
3. dostal inú dispozíciu za administrá-
tora v Lipt. Trnovci, namiesto Jozefa
Novotného, ktorý na vlastnú žiadosť bol
preložený za stáleho farára do Erdútky.

Dňa 21. júla 1924 úradne navštívil
farnosť Július Kern, opát, kanonik spiš.
katedrály, oravský archidiakon.

Michal Mrkva, kaplán
Po odchode kaplána Vojtecha Wit-

kovského koncom marca do Trnovca
ostal som sám až do novej dispozície
novokňaza Michala Mrkvu, ktorý prišiel
koncom júla. Sviatočný deň nášho pat-
róna aj tohoto roku pominul v tichosti,
bez akejkoľvek väčšej pozoruhodnosti.

Lotrovstvo
Vo sviatok sv. Michala Archanjela

unikli sme osudnému nešťastiu, ktoré
chcel spôsobiť obci Hruštín jeden verej-
ne známy pijan. Tento spomenutého dňa
okolo 3 hod. odpoludnia v ležovisku
a senníku (teda zároveň na dvoch
miestach) založil oheň, ktorý však, vďa-
ka Bohu, židia zhromaždení na svojich
bohoslužbách v ktoromsi susednom
dome zbadali, spravili poplach a so zbeh-
nutými sa ľuďmi rýchle zahasili. Len je-
den dom zhorel. Onen opovrhnutia hod-
ný podpaľač medzitým sedel v pivnici,
pojedal oštiepok a pálenkou zapíjal. Keď
ho tam našli a mnohí zbili, žandári ho
odviedli do Námestova na súd, odtiaľ
ho previedli na sedriu do Ružomberka,
kde teraz rozmýšľa, ale bez pálenky
a vyčkáva trest za svoj zločin.

Odchod Františka Dulu,
farára z Hruštína

Podľa rozhodnutia Ministerstva poľ-
nohospodárstva vydaného v Prahe dňa
30. 9. 1924, čís. 73.659/XV./2./1924,
bol som vymenovaný za farára v Lipt.
Hrádku. Vymenovanie mi doručil naj-
dôst. Ordinariát 2. 11. 1924 pod čís.
2235 a zároveň i kaplána Michala Mrk-
vu preložil v rovnakej hodnosti do Zub-
rohlavy. On však vzhľadom na svoje
chatrné zdravie snaží sa o odvolanie
preloženia. Uvidíme, či sa to podarí.

 Štefan Šmiheľ

Starec a Vianoce

V istej obci sa ľudia osobitným
spôsobom pripravovali na vianočné
sviatky. Čakali Spasiteľa a chceli pri
tom vyjadriť túžbu prijať svätú rodinu
do svojich príbytkov, aby sa Ježiš
nemusel opäť narodiť v maštali. Pre-
to si konali pred Štedrým dňom taký-
to deviatnik: každý večer prenášali
obraz Bohorodičky do iného domu.
Domáci ho už pri vrátkach čakali,
privítali ho krátkym príhovorom a po-
tom za sprievodu piesní a modlitieb
umiestnili obraz na najčestnejšom
mieste.

Čo sa však rez nestalo. Obraz
„putoval“ na hornom konci dediny.
Jeho cesta sa už chýlila ku koncu.
Do Štedrého dňa ostával už iba je-
den deň a na ulici boli ešte dva domy.
V jednom bývala dobrá usporiadaná
rodina a v druhom mrzutý starec,
samotár. Starec sa s ľuďmi takmer
nestýkal. Veľa pil a o jeho minulosti
si ľudia rozprávali všakovaké temné
príhody.

Chlapci mali obraz zaniesť do spo-
menutej dobrej rodiny. Ani nevediac
prečo, akoby hnaní, zabočili s obra-
zom do pustého dvora, kde býval
mrzutý starec. Nik ich tam nečakal.
Zabúchali ... Prišiel im otvoriť potá-
cajúci sa, zarastený dedo. Keď zba-
dal, kto k nemu prichádza, div že
nespadol z nôh. Nepovedal ani slo-
vo, iba kúsok poodstúpil, aby mohli
chlapci s obrazom vojsť do domu.
Zložili obraz v kuchyni a hneď poti-
chu vykĺzli do tmy. V dedine sa to
ešte v ten večer rozchýrilo a ľudia
boli veľmi pobúrení, čo to tie chlap-
čiská vyviedli. Urazili rodinu, kam mali
zaniesť obraz.... A kto vie, čo dedo
s obrazom porobí. V kostole nebol,
ľudia ani nepamätajú. Na druhý deň
mali prísť chlapci do starčekovho
domu vziať obraz a keďže deviatnik
sa už končil, mali ho zaniesť do ka-
plnky. Sprevádzala ich takmer celá
obec. Keď prišli k starčekovmu domu,
stalo sa niečo, čo nik nečakal.
V ústrety im vyšiel sviatočne vyob-
liekaný, usmievavý človek. Dedo.
V rukách držal obraz Bohorodičky.
Keď ho dával chlapcom, povedal, že
ho musia ešte zaniesť do domu, kde
ho včera čakali.

Ľudia ostali celí bez seba a len
tak po očku sa dívali a skúmali, či je
to naozaj ten nevrelý samotár. Hej,
je to on, vlastne už nie celkom, lebo
do jeho domu prišla včera Bohoro-
dička a v jeho srdci sa narodil Je-
žiško.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
NOVEMBER 2007

5.-9.11. - V dňoch 5.-9.novembra absolvovali žiaci
3. a 4.ročníka ( 56 detí) základný a zdokonaľovací
plavecký výcvik na plavárni v Dolnom Kubíne. Najšikov-
nejšími plavkyňami sa stali Barborka Kopilcová a Dáška
Janceková. Poplatok: 500.-Sk (400 za bazén, 100 na
dopravu, 2400 doplácalo Združenie rodičov). Ped. do-
zor: p.uč. Holišíková a Mišániková.

14.11 - V stredu 14.11. zavítali do Hruštína hudobníci
Roman Révai a Igor Fudra ( členovia skupiny Hematit),
aby vo dvoch vystúpeniach veselo i vážne hovorili
a spievali o nástrahách, ktoré na mladých ľudí číhajú na
každom kroku - o fajčení, alkoholizme, drogách, hracích
automatoch, šikanovaní... Do svojho vystúpenia zapojili
aj našich žiakov a tí sa veru nedali zahanbiť. Od Igora si

chlapci za
breakdance
vyslúžili veľ-
ké uznanie.
Páčili sa im aj
„šálové „ vlny
a vôbec -
s p r á v a n i e
našich žia-
kov. (My len
dodáme, že
pokiaľ hu-
dobníci sľú-
bia ešte jed-
nu pesničku

ako prídavok, nie je slušné obliekať si počas predpo-
slednej piesne vetrovky a nasadzovať čapice. To ako
keby sme hovorili: „Už choďte domov, nám skončilo
vyučovanie.“). Po koncerte si mnohí prišli na svoje vy-
žiadaním autogramov či odfotografovaním sa s populár-
nymi hudobníkmi.
Poďakovanie patrí ved. MKS p. Šalatovi za perfektne
pripravenú sálu (pohodlné sedenie, teplo). Myslím, že
to bol jeden z vydarenejších koncertov.
16.11. - šiestaci si zmerali svoje vedomosti v biblickom
kvíze, ktorý pripravili p.uč. Očkajáková a Smidžárová.
Spomedzi štyroch trojčlenných družstiev zvíťazili žiačky

zo 6.B (A. Kubiritová, G. Hojová, M. Ťasnochová). Bla-
hoželáme!

19.11. – konala sa štvrťročná pedagogická rada s hod-
notením prospechu, správania a dochádzky za 1. štvrť-
rok tohto školského roka. Pedagógovia vyjadrili nespo-
kojnosť s úrovňou správania žiakov počas prestávok,
na vyučovacích hodinách i mimo školy. Potvrdilo sa to
na Ondreja, keď (aj) naši žiaci napáchali plno vandal-
ských činov v obci. Mali by sa zviditeľňovať iným spôso-
bom – napríklad ako takmer 60 detí o 10 dní neskôr.

29.11. - Vo štvrtok
29.11. sa na chodbe
ZŠ Zamost uskutoč-
nil ďalší ročník pre-
hliadky talentov na-
šej školy - TALEN-
TÁRIUM. Prítomní di-
váci tlieskali spevá-
kom, tanečníkom,
hudobníkom, her-
com, maliarom. Oko-

lo 60 účinkujúcich získalo za svoje vystúpenie potlesk
od publika, sladkosť od Združenia rodičov a žolíka od
p.uč. Koumbovej. Tohto môžu žiaci využiť, keď sa
1x zabudnú pripraviť na vyučovanie.
24.11. - sobotu 24.novembra začal v telocvični ZŠ me-
dzitriedny turnaj vo vybíjanej. Začali mladšie žiačky.
Výsledky tejto kategórie: 4.A - 4.B 7:5, postupuje 4.A

5.A - 5.B 3:8, postupuje 5.B
6.A - 6.B 8:2, postupuje 6.A
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Najmladšia generácia v obci

Je tu december, najkrajší me-
siac v roku, bohatý na zvláštnu
atmosféru, ktorá dáva možnosť
podnetov v duševnom i duchov-
nom rozvoji detí. Celý mesiac de-
cember je obsah učenia sa tema-
ticky zameraný na vianočné sviat-
ky. Popri práci detí (učeniu sa), sa
deti pripravujú na príchod MIKU-
LÁŠA, ktorý príde aj do MŠ. Kedy?
06.12. – vo štvrtok okolo 10.00
hod. Deti pripravia krátky program
pre Mikuláša a on ich obdaruje
sladkou odmenou.

Od 10. do 14.12 . – absolvuje
odbornú prax študentka PF - UMB
– Banská Bystrica, M. Očkajáko-
vá, priebežnú prax pod vedením
pani uč. Mgr. M. Tužinčinovej. Pra-
jeme, aby to pre jej profesionálny
rozvoj malo prínos.

13.12. – sa uskutoční beseda na
tému: vianočné tradície v našej
obci.
19.12. /streda/ – Vianočná besied-
ka pri stromčeku. Deti potešia svo-
jich najbližších piesňami , básňa-
mi a scénkami o Vianociach a zim-
ných radostiach. Predstavia sa aj
deti s anglickou verziou osláv. Bude
to príjemné spoločné popoludnie
detí, rodičov a zamestnancov MŠ.
Riaditeľka MŠ v mene detí a za-
mestnancov pozýva rodičov na
besiedku. Príďte a prežite príjem-

né popoludnie so
svojimi deťmi.
20.12. – Pečenie
a zdobenie medov-
níkov.
25.12. – Program
detí na Jasličkovej
slávnosti.
- Touto cestou
chcem poďakovať
v mene svojom a v
mene detí MŠ za
sladkosti ako darček
k Vianociam pre deti
od rodiča pána Ing.
M. Janceka.

Poďakovanie pat-
rí aj OcÚ- starostovi
obce za sladkosti

pre deti na Mikuláša a pánu fará-
rovi našej farnosti.

Želám Vám, aby to krásne ľud-
ské teplo neostalo len na sviatoč-
nú chvíľu, ale nech Vás hreje po
celý budúci rok 2008. K želaniu sa
pripája celý kolektív MŠ.
Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

28.11. – uskutočnilo sa fotografova-

nie žiakov (portréty) – deviataci budú

mať tradičné tablá, ostatní si budú

môcť zakúpiť fotografie podľa toho,

či sa im páčia alebo nie.

- konalo sa školské kolo pravopisnej

olympiády - kategória 5.-6.roč. Za-

pojilo sa doň 8 piatakov a 4 šiestaci.

Najlepšie výsledky dosiahli: Lýdia

Hojová (5.A) - 1 chyba, Mária Ďaďo-

vá (6.B) - 2 chyby, Alena Sedlárová

(6.A) - 3 chyby, Mária Štulajterová

(5.A) - 4 chyby, Milan Jašica (6.B) -

4 chyby. Ďalšie kolo sa uskutoční

v decembri.

V školských kolách Pytagoriády bolo

takéto poradie:P6 - 10 súťažiacich,

2 - úspešní riešitelia - Gabika Hojo-

vá (6.B) a Teodor Genšor (6.B).

Postupujú na okresné kolo.

Blahoželáme!

P8 - 10 súťažiacich, žiaľ, ani jeden

úspešný riešiteľ. Nikto nepostupuje

na okresné kolo.

Odporúčanie rodičom:
� kúpte pod stromček svojim de-

ťom, ktoré rady športujú a hojne

navštevujú športové krúžky, vhod-

nú športovú obuv do telocvične

(halovky).

� sledujte našu internetovú stránku

(www.zshrustin.edupage.org),

kde sa dozviete viac o živote na-

šej školy, môžete si pozrieť viac

fotografií.

� Pripomíname všetkým záujem-

com o školský ples (nielen rodi-

čom), že tento sa uskutoční po-

dobne ako vlani v MKS v sobotu

26.1.2008. Príďte sa slušne za-

baviť a možno aj vyhrať nejakú

cenu v tombole.

� Od 1.12. vždy o 13,oo sa v telo-

cvični pri ZŠ odohrá kompletné

kolo stolnotenisovej miniligy. Žia-

dame návštevníkov, aby si pri-

niesli prezuvky. Tak budete víta-

ní.

� Ďakujeme sponzorom za pomoc

škole - Ing. Miroslav Jaššo za

poskytnuté dosky, OcÚ, farský

úrad, Jednota Coop, Ľuboš Jan-

cek, František Martvoň - za po-

skytnutie darčekov pre žiakov na

Mikuláša.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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V stredu, 7. novembra sa na Poľnohospodárskom
družstve v Hruštíne uskutočnilo spoločné rokovanie čle-
nov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné
prostredie a ochranu prírody so Združením poľnohospo-
dárskych družstiev a obchodných spoločností SR (ZPDa-
OS). Parlamentný výbor zastupovali jeho predseda Ján
Slabý a členovia Pavol Džurina, Peter Gabura, Magda
Košútová a Ľuboš Martinák. Rokovania sa mali zúčast-
niť aj Zsolt Simon, László Miklós a Tibor Lebocký – tí
však napokon neprišli. Za ZPDaOS SR bola prítomná
väčšina členov predstavenstva a kontrolnej komisie na
čele s predsedom Milanom Mišánikom. Ako hostia boli
prítomní aj poslanci NR SR za Oravu Viera Mazúrová
a Jozef Tarčák, starosta Hruštína František Škapec
a ďalší.

Na pôde Poľnohospodárskeho družstva všetkých
privítal jeho nový predseda Jozef Solga. V úvodnom
príhovore pripomenul, že družstvo od roku 2003 realizu-
je podnikateľský zámer, pričom v roku 2004 vstúpilo do
ekologického poľnohospodárstva. Od septembra už
vlastnia certifikát na biomlieko a niektoré ďalšie produk-
ty. Hruštínske družstvo chová 500 ks dobytka, 270 doj-
níc a jeho ročná produkcia mlieka je 800 tisíc litrov.
Kedysi hospodárilo na 2000 ha pôdy, v súčasnosti užíva
už len polovicu – 1000 ha. Predseda parlamentného
výboru J. Slabý poľnohospodárov vyzval, aby hovorili
o svojich problémoch, v čom vidia „brzdy“ najmä
z pohľadu legislatívy. Zástupcovia rôznych regiónov
Slovenska od severu až po juh potom spustili vlnu
kritických pripomienok ale i návrhov na riešenie tých
najboľavejších problémov, ktoré poľnohospodárov trá-
pia. Reč sa najviac krútila okolo Programu rozvoja vidie-
ka na roky 2007-2013. Diskutovalo sa napríklad o prob-
lematike poľnohospodárskej techniky. Milan Mišánik sa
obáva, že veľa starých, aj 30-ročných traktorov, ktoré
družstvá vlastnia, neprejde našou prísnou technickou
kontrolou, pričom nový traktor stojí okolo milión korún.
„Ale traktor, ktorý u nás neprejde, kúpia Poliaci a tam ho
budú využívať ešte 10 rokov,“ uviedol M. Mišánik
s poznámkou, že tým sú potom Poliaci so svojimi pro-
duktmi, samozrejme, lacnejší ako my. Predseda ZPDa-
OS SR upozornil aj na problematiku tzv. červenej nafty,
na zvyšujúce sa nájmy a dane z nehnuteľností, ale i na
fakt, že „veľa pôdy nie je v systéme, a tým sa pripravíme
o možnosť čerpania prostriedkov na túto pôdu“. Podľa

Výjazdové zasadnutie parlamentného výboru

M. Mišánika ide až 300 tisíc ha pôdy. Ako ďalej povedal,
problém je aj s predajom slovenského mäsa. „Každý
tretí rezeň zjedený na Slovensku nie je slovenskej pro-
veniencie. Poliaci robia veľkopredajne v celom Žilin-
skom kraji,“ skonštatoval. Problémy však majú nielen
poľnohospodári na severe, no i na juhu, v tzv. intenzív-
nych oblastiach.

Riaditeľka ZPDaOS a Oravskej poľnohospodárskej
a priemyselnej komory Ľ. Mokošáková nadniesla prob-
lém s výchovou nových odborných pracovníkov pre
poľnohospodárstvo. Veľa učňovských a stredných poľ-
nohospodárskych škôl totiž zaniklo. „Za chvíľu nebude
mať v poľnohospodárstve kto robiť,“ uviedla. V tejto
súvislosti je podľa nej aktuálna aj problematika vyľud-
ňovania vidieka. Podľa nej by sa mali na výchove od-
borníkov v tomto rezorte podieľať aj poľnohospodárske
podniky. Prítomní členovia parlamentného výboru boli
poľnohospodárom za ich názory, pripomienky a návrhy
vďační. „Pre mňa majú takéto stretnutia cenu zlata,“
podotkol P. Gabura. Podľa neho sa „Slovensko stalo
strelnicou ekonomických experimentov“ a „robí sa tlak
na to, aby sa poľnohospodárske podniky položili“. Ako
povedal predseda výboru J. Slabý, získané poznatky sa
poslanci budú teraz usilovať premietnuť do legislatív-
nych návrhov a do rozpočtu rezortu pôdohospodárstva.
V závere rokovania vystúpil aj starosta Hruštína F. Ška-
pec, ktorý poľnohospodárov podporil. „Ak by poľnohos-
podárske družstvá zanikli, nemal by kto obrábať pôdu.
To si neviem ani predstaviť. Tým, že poľnohospodári
pôdu obhospodarujú, udržiavajú aj ráz krajiny,“ povedal
F. Škapec.

Ing.Jozef Solga, predseda PD Hruštín

75 rokov: Kapráliková Agneša
Žilincová Zuzana

65 rokov: Kľusková Mária
Martvoňová Anna

60 rokov: Šalatová Helena
Kupčo Jozef

55 rokov: Žilinec František
Paško Vladimír
Mateček František
Radzová Margita

50 rokov: Kľusková Mária
Kozlík Milan
Tomulcová Margita
Jurovčík Stanislav
Genšorová Agnesa
Žilinec Štefan

Prišli medzi nás:

Mária Majzelová ��Marcela Martvoňová �
Aneta Romanová

Odišli od nás:

Valéria Vojčíková, 27 ročná

JUBILANTI
v mesiaci december 2007
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V nedeľu, 18.11.2007, sa zúčastnili stolný tenisti
a futbalisti dorastu OŠK Hruštín na turnaji
v Zabierzowe. Športovcov privítala pani Elżbieta
Burtan, wójt gm. Zabierzów. Po kultúrnej časti sa
rozdelili na dve časti: tenistov, ktorí odohrali
turnaj v Rząsce a futbalistov. V stolnom tenise
dominovali naši hráči, ktorí si odniesli prvé štyri
miesta. Vo futbale to už bolo slabšie.

z podujatia � z podujatia � z podujatia

MKS pri  OcÚ Hruštín

PODUJATIA V MESIACI DECEMBER 2007

6.12. Mikuláš
16.12. Turnaj v šachu a dáme
18.12. Zber plastov
26.12. Štefanská zábava OŠK
30.12. Novoročný stolnotenisový turnaj

„Poďakovanie“

V dňoch 28. – 29. novembra 2007
sa v Penzióne *** Oravská horáreň
konalo zasadnutie Pléna Odborové-
ho zväzu potravinárov SR. Vrcholový
orgán potravinárov Slovenska sa za-
oberal aktuálnymi otázkami zamest-
nancov vo výrobe potravín, otázkami
vstupu Slovenska do eurózony, vývo-
jom cien základných potravín po pri-
jatí eura a ďalšími dôležitými témami.

Po náročnej práci sme mali mož-
nosť stráviť večer v spoločnosti folklór-
neho súboru z Hruštína, ktorý vedie pani Kravčíková. Vianoč-
né vystúpenie šikovných detí aj dospelých nám milou formou
priblížilo históriu a zvyklosti najkrajších sviatkov na Orave.

Dovoľte mi preto poďakovať sa v mene Odborového
zväzu potravinárov SR nositeľom kultúrnych tradícií, ktorí
vianočné vystúpenie výborne zvládli.

Zároveň sa chcem poďakovať za výbornú spoluprácu,
podporu a pomoc Mgr. Františkovi Škapcovi, starostovi obce
Hruštín a poslancom obecného zastupiteľstva. Prácu samo-
správy obce Hruštín si vážim a verím, že aj v budúcom roku
budeme mať možnosť podieľať sa na rozvoji obce v oblasti
cestovného ruchu.

Predsedníctvo Odborového zväzu potravinárov SR
a kolektív zamestnancov Penziónu *** Oravská horáreň
želajú všetkým dobrým ľuďom požehnané vianočné sviatky
a šťastný Nový rok 2008.

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ potravinárov SR

a konateľka spoločnosti RS Potravinár s r.o.
V Bratislave, 1.12.2007

Výborné výsledky dosiahli naši štyria športoví strelci na
Majstrovstvách Slovenska v streleckom trojboji v Malac-
kách. Jozef Jancek zvíťazil v obidvoch disciplínach - pištoľ aj
revolver - a obhájil tak oba tituly majstra Slovenska z vla-
ňajška. Ba čo viac - v disciplíne revolver utvoril slovenský
rekord počtom 339 bodov. Jaroslav Líška skončil na pištoli
na 9. mieste a v revolveri na výbornom 4. mieste. Ľuboš
Jancek zaznamenal 10. a11. miesto a Ing. Marián Kompan
14. miesto. Všetkým našim strelcom treba poďakovať za
vzornú reprezentáciu klubu a obce Hruštín.

Dňa 21.10. sa konali posledné strelecké preteky na na-
šej strelnici. Na rozlúčku so sezónou prišli strelci zo všetkých
kútov Slovenska. Za krásneho počasia sa opäť najviac dari-
lo domácim strelcom, keď s veľkým náskokom vyhrali súťaž
družstiev a v jednotlivcoch skončili na 2.,3. a 8. mieste.

Zo streleckého športu

pripravujeme � pripravujeme

OBEC HRUŠTÍN A SONDA

pripravujú na 12.1.2008

MAŠKARNÝ PLES
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II. trieda dospelí

1. Bziny 16 15 0 1 52:13 45
2. Klin 16 11 3 2 43:13 36
3. Zákamenné16 11 2 3 45:21 35
4. Liesek 16 11 0 5 28:30 33
5. Or. B. Potok16  9 2 5 39:27 29
6. Sihelné 16  8 2 6 30:20 26
7. Habovka 16 8 1    7 44:27 25
8. Or. Lesná 16 7 1 8 31:34 22
9. Vasiľov 16 7 0 9 29:33 21
10.Beňadovo 16 6 2 8 26:34 20
11.Hruštín 16  5 2 9 25:35 17

12.Istebné 16  4 3 9 18:27 15
13.Mutné 16  5 0 11 18:35 15
14.Or. Polhora16  2 6 8 14:28 12
15.Krušetnica16  3 2 11 23:44 11
16.Rabčice 16  2 2 12 17:54  8

I. trieda dorast

1. Liesek 14 12 1  1 45: 7 37
2. Hruštín 14 9 2 3 35:18 29

3. Dlhá 14 8 0 6 33:27 24
4. Zákamenné14 7 2 5 29:21 23
5. Or. Polhora14 7 2 5 27:25 23
6. Zubrohlava14 7 1 6 37:17 22
7. Sihelné 14 6 3 5 24:17 21
8. Novoť 14 6 1 7 32:24 19
9. Or. Lesná 14 6 1 7 29:26 19
10.Párnica 14  6 1 7 30:34 19
11.Lokca 14  4 4 6 23:51 16
12.Vavrečka 14  4 0 10 17:42 12
13.O.Podz. 14 2 4 8 12:32 10
14.Podbiel 14 3 0 11 16:48  9

I. trieda žiaci

1. Or.Polhora 13 11 0 2 57:17 33
2. Námestovo13 10 1 2 50:18 31
3. Habovka 13 9 2 2 43:10 29
4. Zákamenné13 9 1 3 43:16 28
5. Istebné 13 8 3 2 35:14 27
6. Klin 13 6 3  4 39:23 21
7. Hruštín 13 6 2 5 36:22 20
8. Or. Lesná 13 6 1 6 34:21 19
9. Mutné 13 6 1 6 26:33 19
10.Zuberec 13 5 0 8 27:30 15
11.Vavrečka 13 4 1 8 28:35 13
12.Žaškov 13  1 1 11 11:63  4
13.Medzibrodie13 1 1 11  8:73  4
14.Zubrohlava13  0 1 12  7:69  1

FUTBAL Na voľnú chvíľu

V osemsmerovke sú ukryté prvky Európy:
GERMÁNI, SLOVANIA, ATÉNY, PARÍŽ, RÍM, ANDORA, MONAKO,
VOLGA, DUNAJ, PEČORA, ROPA, UHLIE, GEJZÍR, FJORDY

Horeli štyri sviečky na adventnom ven-
ci tak ticho, že bolo počuť ako sviečky
začali hovoriť.

Prvá sviečka vzdychla
a povedala: ,,Volám sa
Mier. Moje svetlo síce
svieti, ale ľudia žiaden
mier nedodržujú.“ Jej sve-
tielko bolo čím ďalej tým
menšie, až úplne zhaslo...

Svetlo druhej sviečky za-
kmitalo a sviečka povedala:
,,Volám sa Viera, som ale zby-
točná, ľudstvo nechce nič o Bohu
vedieť, nemá teda cenu, aby som svie-
tila.“ Prievan zavial miestnosťou a dru-
há sviečka zhasla...

Ticho a smutne sa ku slovu prihlási-
la tretia sviečka: ,,Volám sa Láska. Už
nemám silu, aby som horela.

Ľudia ma dali bokom. Vidia len sa-

Štyri sviečky
mých seba a nie tých, ktorých by mali

mať radi.“ A zhaslo i toto svetlo...
V tom vošlo do miestnosti

dieťa. Pozrelo sa na sviečky
a povedalo: ,,Vy musíte

predsa svietiť, a nie byť
zhasnuté!“

A  začalo plakať...
V tom sa prihlásila

k slovu i štvrtá sviečka:,
„Neboj sa! Pokiaľ svie-

tim ja, môžeme i ostatné
sviečky znovu zapáliť. Vo-

lám sa Nádej!“
Zapálilo dieťa od tejto

sviečky zápalku a rozsvietilo
i ostatné sviečky.

Plameň nádeje by v Tvojom živote
nemal nikdy zhasnúť......a každý z nás
by mal mať plamene MIERU, VIERY,
LÁSKY a NÁDEJE neustále zažaté.


