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Duchovná štatistika farnosti

V

Šťastlivý Nový rok zo srdca vám
hlásam,
keď ja vám môj vinš do domu
prinášam.
Starodávna krásna obyčaj
panuje,
keď jeden druhému Nový rok
vinšuje.
I ja teraz k nebu srdce pozdvihujem
a od Pána Boha pre vás toto
vyprosujem:
Šťastie, zdravie, život pekný,
dlhý,
úrodu na poli, v dome zdar
žiadaný.
Dietkam prajem svornosť,
poslušnosť k rodičom,
nevinnú veselosť pannám
i mládencom.
Manželom, manželkám radosť
obapolnú,
jeden ku druhému oddanosť
nezlomnú.
Starcom i starenám vidiny ich
staroby by plynuli mile
a tak prežívali všetky roka
chvíle.
A po tejto časnosti,
aby sme sa dostali do nebeskej
radosti.

Krsty Sobáše Pohreby
Spolu
42
16
24
Hruštín 31
14
21
Vaňovka 5
2
3
Cudzí
6
0
0
Krsty: - chlapci: 21, dievčatá: 21
Pohreby: - muži: 13, ženy: 11;
- zomrelí zanechali po sebe 10
vdovcov a vdov, 8 už boli sami
vdovci alebo vdovy a 6 zomreli
slobodní. Štyria zomreli nezaopatrení, išlo o náhlu smrť.
Sobáše: - snúbenci: obaja domáci farníci – 6; snúbenci: jeden domáci a druhý z inej farnosti – 10
- snúbenci obaja katolíci: 14,
- s dišpenzom kvôli inému náboženstvu: 2
Ak si porovnáme počet krstov
a pohrebov, tak za tento rok nám

v celej farnosti pribudli 18 veriaci,
v Hruštíne pribudli 10 veriaci a vo
Vaňovke pribudli 2 veriaci.
Mená tých, ktorí v tomto roku
svoju dušu odovzdali Stvoriteľovi: Katarína Škapcová, Augustín Škapec, Štefan Kupčo, Terézia
Kľusková, Margita Škapcová, Miroslav Martvoň, Zuzana Tomáňová, Marcel Hurtala VA, Mária Žilincová, Anton Kompan, Mária Svýbová, František Kapalka, Emília Jurovčíková VA, Miroslav Paľo, Mária Snováková, Matej Kubica, Jozef Smidžár, Terézia Pašková, Ľudovít Ľubek, Helena Kompanová,
František Očkaják, Štefan Kupčuľák, Ján Katrenčík VA, Helena
Vlžáková. Odpočinutie večné…

Počet občanov obce Hruštín k 31.12.2007
Časť obce

Muži

Ženy

Hruštín
Vaňovka
SPOLU
Priem. vek

1113
151
1264
33,46

1086
157
1243
34,03

Deti do 15 rokov
Spolu
chlapci
dievčatá
289
333
2821
45
51
404
334
384
3225
33,65

Pohyb občanov v roku 2007

Časť obce
Hruštín
Vaňovka
Stav občanov k 1.1.2007
2820
399
Občania prihlásení na trvalý pobyt
11
5
Deti narodené v roku 2007
32
5
z toho - chlapci
15
3
- dievčatá
17
2
Občania odhlásení z trval. pobytu
20
2
Počet zomrelých občanov
22
3
z toho - muži
11
2
- ženy
11
1
SPOLU
2821
404
Prírastok občanov k 31.12.2007
1
5

Spolu
3219
16
37
18
19
22
25
13
12
3225
6

Počet občanov podľa stavu
Stav
Slobodný
Slobodná
Ženatý
Vydatá
Vdovec

Časť obce
Celkom za
Hruštín Vaňovka Hruštín
767
644
597
616
27

106
100
85
88
4

873
744
682
704
31

Stav

Časť obce
Celkom za
Hruštín Vaňovka Hruštín

Vdova
149
Rozvedený 11
Rozvedená 10
SPOLU
2821

20
1
0
404

169
12
10
3225
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„Ó, Ježišu, buď k pomoci, každému z nás v tento rok, zostaň s nami vo dne v noci, - požehnaj
náš každý krok! S novým rokom nech zasvitne nová zora šťastia nám, lebo blaho len tam
kvitne, kde ho ráčiš žehnať sám.“
/JKS/
Vážení občania.
18/ V Dedine, pri p. J. Kupčuľákovi, bol upravený
Starý rok skončil svoju púť a nový rok je pred
kanál povrchovej vody.
nami. Nikto z nás ešte nevie, čo mu tento rok prine- 19/ Na základe opakovanej žiadosti nám Povodie
sie. Prianím je, aby bol lepší ako ten
Váhu urobilo oporný múr potoka Radzovpredošlý, aby bol plný zdravia a aby sa
ka pri požiarnej zbrojnici v hodnote
Očami
každému splnili dané predsavzatia.
1 mil. Sk.
20/ Obec v roku 2007 vykúpila časť
starostu
Bilancovanie prác obce za rok 2007:
pozemkov pod cestami Hrnčiarka a Vý1/ Obec zrekonštruovala časť sociálneho zariahon.
denia a umyvárku v MŠ. Bolo vymenené vodo- 21/ Obec vykúpila pozemok pod bývalou ZŠ vo Vavodné a odpadové potrubie a bol daný nový
ňovke.
obklad.
22/ Z environmentálneho fondu obec na základe žia2/ V klubovni MKS bol nainštalovaný internet.
dosti získala 2,2 mil. Sk. Vybraná firma predĺžila
3/ Obec zakúpila do kuchyne MŠ 3 antikorové drevodovod a kanál na ulici Kultúrna. Týmto krokom
zy, novú škrabku na zemiaky a boli opravené
sa umožňuje občanom stavať v celej tejto lokalielektrické pece.
te. Je tam elektrika, vodovod, kanalizácia. Je už
4/ V dvoch kanceláriách OcÚ bola položená nová
len na ľuďoch - a ich dobrej vôli - dohodnúť sa
dlažba.
ohľadom stavebných pozemkov.
5/ V športovom areáli Kutina boli zrekonštruované
šatne a sociálne zariadenia.
Vážení občania.
6/ Obec zakúpila novú rozhlasovú ústredňu.
V minulom roku sa nám podarilo urobiť opäť kus
7/ 9. mája bola slávnostne otvorená a daná do práce. Obec robila tieto práce z vlastného rozpočtu
užívania deťom a pre verejnosť nová telocvičňa, a z peňazí, ktoré získala na základe projektov
ktorá bola najväčšou finančnou investíciou obce a žiadostí. V roku 2007 obec získala mimo rozpočtu
doteraz. Som rád, že z nej majú radosť deti 7,2 mil. Sk investícií. Chcem sa poďakovať predoi všetci tí, ktorí ju využívajú. Taktiež pred telocvič- všetkým za Božiu pomoc pri vykonaných prácach,
ňou bola vysadená okrasná zeleň.
všetkým zamestnancom obce, nezamestnaným, fir8/ SSE- Žilina nám vo Vaňovke vybudovala novú mám a ostatným občanom, ktorí sa podieľali na týchtrafostanicu v časti Klinok v celkovej hodnote to prácach.
2 mil. Sk
Na prahu nového roka 2008 chcem všetkým ob9/ Obec odkúpila cirkevnú budovu - bývalú MŠ.
čanom popriať veľa zdravia, Božieho požehnania
10/ V priestoroch pošty boli vymenené staré okná za a zanietenie pre spoločné dobro.
plastové.
Mgr. František Škapec, starosta obce
11/ Vo Vaňovke bola prerobená márnica na malý DS.
12/ Vo Vaňovke bolo urobené a natreté nové oplotenie ihriska pri DS.
13/ Obec začala s výstavbou haly pri MKS, urobili sa
betónové základy a oporný múr.
m V zmysle §18a, odst.2, zákona č.369/1990 Zb.,
14/ Obec zakúpila zariadenie do fitnescentra za
vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo Hruštín,
200 tis. Sk.
voľbu hlavného kontrolóra obce s pracov15/ Na obecnej budove MAGNUM bola vymenená
ným úväzkom 0,2, na deň 13.2.2008.
časť starých okien za plastové, budova bola zaPožadované kvalifikačné predpoklady:
teplená a bola urobená nová vonkajšia fasáda
- ukončené minimálne úplné stredoškolské
s farebnou úpravou. Taktiež boli vymenené rine
vzdelanie
a upravené mreže.
Doklady k písomnej prihláške:
16/ Obec, ktorá je členom združenia Biomasa, pre- odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mestavala kotolňu pri MŠ na Biomasu, urobila nové
siace
teplovodné potrubie do MŠ a získala novú tech- doklad o vzdelaní
nológiu spolu s kotlom na Biomasu v hodnote
Termín podania písomnej prihlášky je do
2 mil. Sk.
30.1.2008 do 17.00hod., osobne alebo na ad17/ Na ulici Pod Uhliskom bola osadená nová odvodresu:
ňovacia mreža.
Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín.

Informácie OcÚ
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U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 12.12.2007 Číslo: OZ 05/2007
O b e c n é
z a s t u p i t e ľ s t v o
A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 10.
2. Plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ konaného
dňa 13.09.2007.
3. Informáciu starostu obce o riešení dopravnej situácie na ceste Črchľa – Zábava – premiestnenie
dopravnej značky ZÓNA 40 na koniec Črchle
k družstevným bytovkám.
4. Informáciu starostu obce o personálnych zmenách na obecnom úrade.
5. Informáciu starostu obce – odpoveď ŽSK na opravu cesty III. tr. smerom od kostola na Zábavu.
6. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mateja Kupču.
7. Zápis šrotovacej komisie o vyradení majetku zo
dňa 12. 12. 2007.
8. Návrh rozpočtu na r. 2009 – 2010.
B/ Schvaľuje:
1. Zmeny rozpočtu na r. 2007 v príjmovej a výdajovej
časti v nasledovných položkách: viď príloha č. 1.
2. VZN č. 2/2007 o poskytovaní opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za
opatrovateľskú službu.
3. VZN č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 2/2005 o miestnych daniach.
5. V smernici „Evidencia, odpisovanie a účtovanie
dlhodobého majetku z roku 2003 dodatok: dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa financuje z bežného rozpočtu v cene od 0,- Sk do 30.000,- Sk je
považovaný za drobný dlhodobý hmotný majetok
a účtuje sa priamo do spotreby a zaevidovať evidenčne do majetku.
6. Odpredaj obecného pozemku Farskému úradu
v Hruštíne za 40,- Sk/m2:
parc. č KN 1/3 o výmere 192 m2, zastavané plochy
a nádvoria parc.č. KN 3/5 o výmere 46 m2, záhrady /spolu 238 m2/.
Nákup pozemku od Farského úradu v Hruštíne
Obci Hruštín za 40,- Sk/m2: parc. č KN 3/2
o výmere 119 m 2, záhrady parc. č. KN 3/7
o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN 3/8 o výmere 4m2, zastavané plochy
a nádvoria (spolu 149 m 2) na základe GP
č. 17883369-048/2007.
7. Výšku finančných príspevkov z rozpočtu obce
z vlastných príjmov pre nasledovné organizácie:
a/ Športový strelecký klub Hruštín vo výške 50.000 Sk
b/ SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA, Hruštín
vo výške 10.000,- Sk
c/ Hudobná skupina SONDA vo výške 10.000,- Sk
d/ Farský úrad Hruštín vo výške 30.000,- Sk
e/ Obecný športový klub Hruštín vo výške 250.000,Sk (futbal: 210.000,- Sk, stolný tenis: 40.000,- Sk)
8. Rozpočet na rok 2008 a plán práce na rok 2008.

C/ Neschvaľuje:
1. Odpredaj obecných akcií Turčianskej vodárenskej
spoločnosti v navrhovanej cene za akciu.
2. Finančný príspevok Hruštinskému paintballovému klubu.
3. Žiadosť p. Jána Hutiru RAMAJA, Hruštín 513,
o rekonštrukciu sociálnych zariadení v bare RAMAJA v areáli KUTINA.
D/ Vyhlasuje:
1. Voľbu kontrolóra obce na deň 13. 2. 2008 s úväzkom 0,2. Prihláška musí byť doručená najneskôr
do 30. 1. 2008 do 17.00 hod. v zmysle zákona.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Plán práce na rok 2008
ÚLOHY OBCE NA ROK 2008

Oblasť výstavby a údržby:
1. Dokončiť doplnok UPO – ZÓNA ZÁBAVA (rekreačná oblasť).
2. Dokončiť výstavbu haly pri MKS.
3. Bežná údržba MK a rigolov.
4. Dobudovanie verejného trhoviska pri požiarnej
zbrojnici – spevnená plocha.
5. Rekonštrukcia ZDRAVOTNÉHO STREDISKA
(prestavba strechy a výmena okien).
6. Nákup nehnuteľností.
7. Výkup pozemkov.
8. Nákup drviča konárov (po obdržaní dotácie).
9. Výmena okien na OcÚ.
10.Nákup motorového vozidla - dodávka.
11. Vypracovanie projektovej dokumentácie – teplovodný kanál ÚK do zdravotného strediska.
12.Vypracovanie projektovej dokumentácie – zateplenie, výmena okien a dverí a rekonštrukcia podkrovia ZŠ Výhon.
13.Vypracovanie projektovej dokumentácie – zateplenie, výmena okien a dverí a výmena radiátorov
v MŠ Hruštín.

Ďalšie úlohy, ktorých plnenie bude sledované počas celého roka 2008.
1. Finančné príjmy a výdaje OcÚ.
2. Realizácia plánu práce MKS pri OcÚ na rok 2008.
3. Realizácia úloh na úseku CO obyvateľov obce na
rok 2008.
4. Realizácia úloh na úseku PO.

Plán zasadnutí OZ na rok 2008:
•
•
•
•
•
•

február 2008
apríl 2008
júl 2008
september 2008
november 2008
december 2008
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Pôvodné priezviská
používané
v Hruštíne a vo Vaňovke
P.č. Priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Počet

Martvoň - Martvoňová
Snovák - Snováková
Hojo - Hojová
Žilinec - Žilincová
Zemenčík - Zemenčíková
Očkaják - Očkajáková
Kompan - Kompanová
Šeliga - Šeligová
Radzo - Radzová
Kupčulák - Kupčuláková
Mišánik - Mišániková
Škapec - Škapcová
Hutira - Hutirová
Kľuska - Kľusková
Jurovčík - Jurovčíková
Kazimier - Kazimierová
Krivačka - Krivačková
Vlžák - Vlžáková
Tomulec - Tomulcová
Jaššo - Jaššová
Ťasnocha - Ťasnochová
Drígeľ - Drígľová
Katreník - Katreníková
Jancek - Janceková
Genšor - Genšorová
Paško - Pašková
Kupčo - Kupčová
Teťák - Teťáková
Tomáň - Tomáňová
Hurtala - Hurtalová
Troják - Trojáková
Sedlár - Sedlárová
Firic - Firicová
Slaničan - Slaničanová
Katrenčík - Katrenčíková
Macák - Macáková
Šalata - Šalatová
Slameník - Slameníková
Ľubek - Ľubeková
Časo - Časová
Valek - Valeková
Piňák - Piňáková
Gabaj - Gabajová
Zajac - Zajacová
Calo -Calová
Bieľ - Bieľová

181
130
117
104
99
85
72
72
69
66
65
64
55
54
54
50
46
46
39
38
34
33
32
32
31
30
29
28
28
26
25
25
24
23
22
21
20
19
18
17
13
13
12
11
7
6

Počet občanov
podľa ulíc
Ulica

Mužov Žien Spolu

1 - Dielnice
66
62
128
2 - Dedina
108 112 220
3 - Kutina
25
25
50
4 - Lán
152 148 300
5 - Včielok
15
23
38
6 - Radzovka 145 131 276
7 - Kút
13
12
25
8 - Hrnčiarka
60
46
106
9 - Kultúrna
15
14
29
10 - Výhon
38
37
75
11 - Potok
1
3
4
12 - Črchľa
249 247 496
13 - Zavoda
39
46
85
14 - Pod brehom13
8
21
15 - Školská
16
19
35
16 - Hlavná
48
57
105
17 - Zamost
112 124 236
18 - Pod Príslopom
77
79
156
19 - Baraniarky 2
2
4
20 - Ku pekárni 3
7
10
21 - Slnečná
56
64
120
22 - Veterná
45
34
79
23 - Pod Uhliskom
104 119 223
24 - Dolný koniec
80
95
175
25 - Horný koniec
54
60
114
26 - Klinok
8
5
13
27 - Kostolná
9
7
16
28 - Kúty
4
3
7
29 - Podsadok 41
38
79
SPOLU:
1598 1627 3225

l

l

l

OZNAM
Združenie rodičov Vás pozýva
na „Rodičovský ples“, ktorý
bude 26.januára 2008 v MKS
Hruštín. Lístky v sume 300,Sk/os., si môžete kúpiť na sekretariáte v ZŠ Hruštín.
Starosta obce Hruštín, Vás pozýva na „Hovor s ľudom“, ktorý
bude 20.januára 2008, Hruštín
o 14.30 hod. v sále MKS a Vaňovka o 17.00 hod. v budove
bývalej ZŠ.
Oznamujeme záujemcom
o svadobnú veselicu, prípadne
inú akciu /oslava.../, že termíny
sú ešte do konca roka voľné.

DOBRÚ CHUŤ
ORECHOVÉ KÔPKY
Suroviny: 5 vajec, 250 g práškového cukru, 250 g mletých orechov,
2 lyžice hrubej múky,
Krém: 500 ml mlieka, 1 balíček prášku Zlatý klas, 250 g masla, 2 lyžice
kakaa, čokoládová poleva
Postup: Vajcia s cukrom šľaháme
nad parou do zhustnutia. Pridáme
orechy, múku a vymiešame hladké
cesto. Na pomastený plech lyžicou
ukladáme kôpky a dáme ich do vyhriatej rúry piecť (pri teplote 200 stupňov asi 10 minút). Z mlieka a Zlatého klasu uvaríme hustú kašu. Keď
vychladne, vmiešame do nej maslo,
cukor a kakao. Pomocou ozdobného vrecka na každú kôpku nastriekame vrstvu krému a oblejeme ju
polevou.
ORECHOVÉ TYČINKY
Suroviny: 200 g orechov, 200 g pr.
cukru, bielok.
Poleva: 100 g pr. cukru, bielok
Postup: Zomleté orechy, cukor
a bielok spracujeme na cesto, ktoré
na doske rozvaľkáme na 2 cm hrúbku. Potrieme polevou a krájame na
rovné tyčinky. Tyčinky poukladáme
na vymastený plech a pečieme
v mierne rozohriatej rúre. Po vychladnutí polejeme polevou, ktorú pripravíme tak, že cukor zmiešame s bielkom do spenenia.
KOKOSOVÝ CHLEBÍČEK
Suroviny: 6 bielkov, 15 dkg kryštálového cukru, 7 dkg masla, 10 dkg
krupicovej múky, 10 dkg kokosovej
múčky, citrónová kôra, 5 dkg čokolády, 5 dkg mandlí a 5 dkg ďatlí.
Postup:Do porcelánovej misy dáme
bielka, pridáme kryštálový cukor
a šľaháme 10 minút, kým je sneh
celkom tuhý. Pridáme rozpustené
vlažné maslo a dobre zamiešame.
Ďalej pridáme múku, kokosovú múčku, postrúhanú citrónovú kôru a spolu
premiešame. Naostatok primiešame
čokoládu pokrájanú na malé kúsky,
pokrájané mandle a odkôstkované
a pokrájané datle. Všetko spolu dobre zamiešame. Chlebíčkovú formu
vymastíme, vysypeme múkou, nalejeme do nej cesto a rovnomerne rozotrieme. Vložíme do vyhriatej rúry
a upečieme pri miernom ohni. Upečený a vychladnutý chlebíček vyberieme z formy a posypeme práškovým cukrom.
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Najmladšia generácia v obci
Kalendárny rok 2007 sme zakončili vianočnou besiedkou pri
stromčeku, kde sa deti predstavili
svojim rodičom a známym kultúrnym programom a prezentáciou
piesní v anglickom jazyku. Širokej
verejnosti sa predstavili deti na jasličkovej slávnosti v kostole a tak si
umocnili čaro Vianoc, pod vedením pani učiteliek z prvej a druhej
triedy. Patrí im poďakovanie, hlavne pani uč. D. Jaššovej a pani
uč.Mgr. M. Tužinčinovej.

Od januára 2008 pokračuje projekt (ANGLIČTINA HROU), v utorok od 10.00 do 11.30 a 12.00 do
13.30 (prvá a druhá skupina). Je
dôležité, aby deti do MŠ chodili
pravidelne, no nie len pre tento
projekt, ale aj pre to, že tam stretnú svojho kamaráta a zažijú tam
okrem iného úspech.
V januári poskytneme deťom širokú škálu pedagogických aktivít,
kde deti získajú nové kompeten-

cie, ktoré sú pre
dieťa veľmi dôležité.
V priebehu januára – februára
sa uskutoční zápis detí do ZŠ.
Presný termín
stanoví riaditeľ
ZŠ. Budúci školák musí byť primerane nezávislý od rodičov.
Očakáva
sa od
neho, že bude dodržiavať isté pravidlá, že
nadviaže kontakt s neznámou učiteľkou a vytvorí si k nej priateľský
vzťah - teda že je schopný prijať rolu školáka.
Chceme, aby sa deti na
školu tešili a mali radosť zo svojho napredovania a my, spolu s
rodičmi, im pomôžeme
tak, že ich prevedieme
cez neznáme úskalia
ich života.
Vstup do ZŠ predstavuje významnú zmenu v živote dieťaťa
i jeho rodičov. Je to obdobie prechodu zo sveta bezstarostných hier
do sveta povinností a tomuto treba
venovať dostatočnú pozornosť. Či
je dieťa pripravené na vstup do
školy najlepšie posúdi rodič, ale
dôležité je poradiť sa s odborníkmi, ak to situácia vyžaduje. Najlepšie Vám poradia profesionálni
odborníci v PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKEJ
PORADNI /PPP/
v Námestove a navrhnú vhodné riešenie. Je dôležité komunikovať o dieťati
aj s učiteľkou MŠ,
ona Vás prvá môže
upozorniť na možné
problémy v škole,
ktorým, ak je to možné, sa treba vyhnúť.
Tak najlepšie pomôžeme dieťaťu.

PPP navštevujú rodičia, pokiaľ
majú určité pochybnosti o pripravenosti a zrelosti dieťaťa na školu.
Vyšetrenia sa uskutočňujú na základe žiadosti rodiča, na odporúčania učiteľky MŠ, alebo pediatra.
Je vhodné, ak ho v záujme svojho
dieťaťa absolvujete. Psychológ zistí, či je dieťa zrelé na školu, alebo
odporučí odklad školskej dochádzky. /OŠD/.
Bez súhlasu rodiča nemôže byť
dieťa psychologicky vyšetrené.
Podobne nemôže byť bez súhlasu
rodiča OŠD. Treba zvoliť také riešenie, ktoré je prospešné pre dieťa. Otázka zaškolenia dieťaťa sa
často javí ako „rodinný problém“.
Stáva sa tak vtedy, keď každý
z rodičov má iný názor. Úlohou
PPP je poskytnúť rodičom odbornú radu, pomoc, ako i nápravu vývinových zvláštností.
Dajme našim deťom viac priateľstva, náklonnosti, lásky
i úsmevu. Trpezlivejšie im pomáhajme pri vyrovnávaní sa s novými
situáciami v predškolskom a v školskom veku.
- V mesiaci január plánujeme rôzne súťaže a hry na snehu, pravdaže, ak nám to počasie dopraje. Budeme upevňovať kompetencie detí, hlavne tie, s ktorými
by mal disponovať budúci školák.
Je pre dieťa dôležité, aby do
MŠ chodilo pravidelne, pretože
každý deň zažije radosť z úspechu
a získa nejakú novú kompetenciu
dôležitú pre jeho život.
Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
6.12. - v MKS sme súťažili, tancovali, spievali
a ČAKALI na sv. Mikuláša. Pekne pripravené podujatie, na konci ktorého boli všetky deti obdarované
balíčkom (ďakujeme sponzorom – Obci Hruštín, farskému úradu, Rodičovskému združeniu, Františkovi
Martvoňovi, Ľubošovi Jancekovi, MUDr. Mičiakovi)

DECEMBER 2007

15.12. – členovia športového krúžku p.uč. Stančekovej navštívili extraligový basketbalový zápas medzi
BK Dolný Kubín a Baníkom Handlová. Napriek prehre Oravcov si žiaci odniesli z novej športovej haly
v D. Kubíne pekný zážitok.
21.12. – po skrátenom vyučovaní sa žiaci so svojimi
učiteľmi venovali predvianočným aktivitám, mohli si
pozrieť pekný kultúrny program v podaní deviatakov,
navzájom si zaželať pekné Vianoce. Od tohto dňa
plynú zimné prázdniny, ktoré potrvajú do 7.januára.
Žiaci nastupujú do školy v utorok 8.l.2008.
Žiadame nájomcov telocvične, aby neskúšali svoje majstrovstvo vešaním sa na basketbalové
koše pomocných konštrukcií, pretože tým poškodzujú zariadenie telocvične a spôsobujú nebezpečenstvo úrazu!!!
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

JUBILANTI

13.12. – na Luciu sa konali na chodbe ZŠ Zamost
vianočné trhy spojené s triednym rodičovským združením. Rodičia mohli okrem pekného kultúrneho
programu oceniť aj dobrý punč, chutné občerstvenie,
kúpiť si mohli rôzne výrobky našich žiakov, ich rodičov, učiteľov.

v mesiaci január 2008
85 rokov:
75 rokov:
70 rokov:

Halaštíková Irena
Kazimier František
Martvoň Ján
Mišánik Milan
60 rokov: Žilinec František
55 rokov: Bulvasová Justína
Radzová Mária
Škapcová Terézia
Hutirová Zuzana
Martvoňová Margita
Bombiaková Olina
Šeligová Veronika
Kompanová Mária
Kaprálik Štefan
Kecera Ján, Ing.
Trojáková Anna
Šeligová Terézia
50 rokov: Mišánik Ondrej
Kupčuláková Marta
Michna Jozef
Jurky Jozef
Sekula Anton
Troják Ondrej
Radzo Jozef
Prišli medzi nás:
Stela Šalatová l Michal Šima
50. výročie sobáša
Ľudovít Snovák a manželka Helena
Odišli od nás:
Helena Vlžáková, 76 rokov
Ján Katrenčík, 45 rokov
František Kupčo, 69 rokov
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z podujatia

l

z podujatia

16.decembra sa v zasadačke OcÚ uskutočnil už
tradičný „Predvianočný turnaj v šachu a dáme“.
Výsledky dáma do 15r.: 1. Andrej Teťák, 2. Veronika Žilincová, 3. Ján Ľubek
Výsledky dáma nad 15r.: 1. Jozef Jancek st.,
2. Milan Bulvas, 3. František Jancek
Výsledky šach nad 15r.: 1. Ján Slaničan, 2. Milan
Bulvas, 3. Miloš Troják
Výsledky šach do 15r.: 1. Andrej Teťák,
2. Jakub Firic

l

z podujatia

Trochu netradične, ale už 30.decembra usporiadali
OŠK Hruštín a MKS Hruštín Novoročný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov.
VÝSLEDKY:
do 18 rokov: 1. Maroš Mišánik, 2. Michal Hojo,
3. Matúš Snovák

do 35 rokov: 1. Ján Jurčiga, 2. Lukáš Snovák
3. Elvis Mazáček

MKS pri OcÚ Hruštín
PODUJATIA V MESIACI JANUÁR 2008
6.1.
10.1.
12.1.
18.1.
19.1.
20.1.
26.1.
30.1.

Trojkráľové stretnutie
Predaj M-MARKET
Maškarný ples
Spoločenský ples PZ
VČS OŠK
Hovor s občanmi
Spoločenský ples ZŠ
Predaj ALADIN

nad 35 rokov: 1. Ľuboš Jancek, 2. Milan Slameník
3. Štefan Kľubis

pripravujeme l pripravujeme
Obec Hruštín a OŠK Hruštín Vás pozývajú na
XXIX. ročník prechodu piatimi hoľami
dňa 9. 2. 2008.
Prezentácia účastníkov v KD Hruštín je od 7.00
hod. do 8.00 hod.
Štartovné: nad 15 rokov – 50,- Sk
do 15 rokov – 30,- Sk
ženy a členovia OŠK Hruštín zdarma
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý
účastník ho absolvuje na vlastné riziko!!!

štvorhra: Ján Jurčiga, Lukáš Snovák
Sponzorom turnaja bol Ing. Jozef Mišánik.
Ďakujeme!
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Na voľnú chvíľu

inzercia

l

inzercia

l

Ľubomír Jurovčík – finančné a majetkové poradenstvo:
- sporenie, investície
- poistenie – životné, majetkové (dom, auto)
- dôchodkové – poistenie, sporenie
- úvery – stavebné, spotrebné,
hypotekárne
- zdravotné poistenie
Využite poslednú možnosť vstúpiť do II.piliera dôchodkového
sporenia!
Bližšie informácie poskytne:
Ľubomír Jurovčík,
budova DEXIA BANKY
2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4
Námestovo
tel.: 0918/924404, 0903/623039
email: jurovcik@orava.sk

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

PREDAJŇA STAVEBNÍN MARTVOŇ HRUŠTÍN,
vyhlasuje novoročné akcie na vybrané druhy tovaru
Výrazné zľavy na nemecký sadrokartónový systém KNAUF.
Biely sadrokartón
zľavnený zo 166 Sk na 159 Sk/ks
Zelený sadrokartón
z 295 Sk na 289 Sk/ks
UD profil 3 m
zo 70 Sk na 62 Sk/ks
UD profil 4m
z 89 Sk na 82 Sk/ks
CD profil 3m
zo 108 Sk na 93 Sk/ks
CD profil 4m
zo 126 Sk na 116 Sk/ks
Na celé balenie profilov, a celé
palety sadrokartónov poskytujeme
extra zľavu 10%.
Akcia platí do vyčerpania zásob.
Pokračuje akcia na komínový systém so zľavami až do 10 % a pri
odbere celého komína bude zľava navýšená o ďalších 5 %.

Taktiež rozširujeme sortiment
o špičkové motorové oleje značky Valvoline. Uvádzacie ceny sú
znížené až o 23 %.
Ďalej v ponuke našej predajne
nájdete:
- kompletnú ponuku murovacích
a šalovacích tvárnic
- omietky, lepidlá, potery od rôznych výrobcov
- betonársku oceľ
- spojovací materiál
- farby, laky, maliarske potreby
- tepelnoizolačné a hydroizolačné materiály
- ručné a elektro náradie
- dlažby a sanita
- motoristické potreby
Na záver chceme naším zákazníkom popriať všetko najlepšie do
nového roka, veľa osobných
a pracovných úspechov.
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