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V priebehu nášho života veľakrát sa zahľadíme na
Kristov kríž. A to v mnohých zlomových udalostiach
nášho života. Hľadíme naň, pretože z neho chceme
čerpať silu a odpovedať na mnohé naše životné otáz-
ky. A to oprávnene. Veď Ježišov kríž a udalosti Veľ-
kého piatku s ním spojené, nám vrcholným spôso-
bom ukazujú Božiu lásku k nám ľuďom. Čo sa vlast-
ne stalo na Veľký piatok, ako i precítenie týchto
udalostí možno lepšie pochopíme a hlbšie sa dotknú
nášho srdca a vnútra spolu s jedným podobenstvom
zo súčasnosti:

Bol raz jeden veľký otočný most, ktorý sa klenul
cez veľkú rieku. Väčšinu dňa bol otočený pozdĺž
rieky a dovoľoval lodiam preplávať po jeho obidvoch
stranách. Keď k rieke prichádzal vlak, vtedy sa most
otočil naprieč cez rieku, aby vlak mohol prejsť.

V malej búdke na brehu rieky sedel operátor, ktorý
ovládal natáčanie mosta a jeho zaistenie západka-
mi, keď mal prechádzať vlak. Raz večer čakal na
posledný vlak. Pozeral zasnene do diaľky, až zazrel
svetlá lokomotívy. Vykročil k ovládaču a čakal, až
vlak bude v predpísanej vzdialenosti, kedy mal otočiť
most. Urobil tak v rozhodujúcej chvíli, ale zhrozil sa,
keď zistil, že mechanizmus nefunguje. Ak most ne-
bude zaistený, znamená to, že vlak sa zrúti do vody.
A to bol osobný vlak plný cestujúcich! Nechal teda
most nastavený naprieč a utekal po moste na druhú
stranu rieky, kde bola páka, ktorou mohol systém
ovládať ručne. Už počul dunenie vlaku, a preto sa
z celej sily zavesil na páku, aby most zaistil. Na sile
tohto muža záviselo mnoho ľudských životov.

Náhle však počul zo strany od riadiacej búdky
hlas, pri ktorom mu stuhla krv v žilách: „Ocko, kde
si?“ Jeho štvorročný synček prechádzal po moste
a hľadal svojho otca. Najprv chcel na syna zakričať:
„Uteč, uteč!“ ale vlak bol už blízko. Tie slabé nôžky by
nikdy cez most tak rýchlo neprebehli. Muž chcel
pustiť páku, aby vybehol a zachránil svojho syna, ale
uvedomil si, že už by sa nestihol vrátiť späť k páke.
Buď zahynú ľudia vo vlaku, alebo jeho syn. Rozho-
dol sa v okamžiku. Vlak presvišťal svojou cestou,
a nikto v ňom netušil, že zrazil štvorročného chlapče-
ka, ktorého telo roztrhané na kusy spadlo do rieky.

A už vôbec nevedeli o nešťastnom vzlykajúcom
mužovi, ktorý ešte stále visel na istiacej páke. Nevi-
deli ho ísť domov tak pomaly ako nikdy predtým, aby
svojej žene povedal, ako obetoval svojho vlastného
syna ...

Ak si aspoň sčasti dokážeme predstaviť pocity,
ktoré naplnili srdce tohto muža, môžeme začať chá-

Vykúpenie je dielom lásky (Veľký piatok)

pať „pocity“ nášho nebeského Otca, keď obetoval
svojho Syna, aby premostil priepasť medzi nami
a večným životom. Môžeme sa diviť, že sa zem
zatriasla a nebo sa zatmelo, keď jeho Syn umieral?!

Aj tento príbeh nám hovorí o tom, že vykúpenie je
dielom lásky. Je dielom lásky Otca, ktorý je ďaleko
od toho, aby od nás požadoval utrpenie ako výkup-
né. Miluje nás tak, že nám posiela vlastného Syna,
aby nás priviedol naspäť k nemu.

Vykúpenie je dielom lásky Syna, ktorý nás pozdvi-
huje - nie preto, že trpí, ale preto, že miluje. Ježiš na
kríži nečiní nič iného než v nebi: Miluje! Odhaľuje
nám lásku, ktorú sme stratili a dáva ju tým, ktorí sa
mu otvárajú.

Vykúpenie je dielom lásky Ducha Svätého, ktorý
stál za Kristovou obetou, lebo on stál na začiatku
jeho cesty lásky k nám, ľuďom.

Vykúpenie je dielom lásky ľudí, ktorí sa opäť stali
synmi a milujú svojho Otca a svojich blížnych tou
láskou, ktorou boli sami milovaní. A k tejto láske
nielen v dnešný deň sme pozvaní i my .....

Veľká noc – farské oznamy

Sv. spoveď pred Veľkonočnými sviatkami:
Hruštín a Vaňovka na 5. pôstnu nedeľu – 9. 3. 2008 od
13,30 do 15,30
Návšteva chorých: utorok vo Veľkom týždni od 8,00
Kvetná nedeľa: Sv. omše: 7,45; 11,00; 18,00; VA 9.00
Krížová cesta: 14,00; VA 10,00
Zelený štvrtok:
18,00 sv. omša Pánovej večere
po sv. omši do 21,00 poklona v sakristii
úplné odpustky pri poklone Najsv. Sviatosti Oltárnej spe-
vom Tantum ergo
Veľký piatok:
každého kresťana katolíka viaže prísny pôst
od 8,00 bude sa robiť Boží hrob
17,00 Veľkopiatkové obrady
do 21 hod. Sviatosť Oltárna v Božom hrobe
úplné odpustky za nábožnú poklonu Sv. krížu
Biela sobota:
od 8,00 do 19,00 hod. Sviatosť Oltárna v Božom hrobe
(VA od 9,30 do 17,00)
19,00 Veľkonočná vigília
úplné odpustky za obnovu krstných sľubov
Veľkonočná nedeľa: sv. omše: 7,45; 11,00; VA 9.00
Veľkonočný pondelok: sv. omše: 7,45; 11,00; VA 9.00
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Očami

starostu

Informácie OcÚ

Prestupný mesiac február nám
pripravil netypické počasie, ktoré
pripomínalo skôr jar ako zimu. Vyš-
šie teploty začali predčasne pre-
búdzať prírodu, čo jej ne-
prospieva a narúša jej
časový rytmus.
Činnosť za mesiac február:
1/ Obec opakovane poslala žiadosť

na Regionálne riaditeľstvo Slo-
venskej sporiteľne do Žiliny
o zriadenie bankomatu v obci.

2/ Obec odkúpila nehnuteľnosť

KOMUNÁLNE ODPADY
Pôvodca komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
je povinný nakladať alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade so
všeobecne záväzným nariadením
obce.
Tiež je povinný:
• zapojiť sa do systému zberu ko-

munálnych odpadov v obci
• užívať zberné nádoby zodpove-

dajúce systému zberu komunál-
nych odpadov v obci

• ukladať komunálne odpady ale-
bo ich oddelené zložky a drob-
né stavebné odpady na účely
ich zberu, na miesta určené ob-
cou a do zberných nádob zod-
povedajúcich systému zberu ko-
munálnych odpadov v obci.

Náklady na činnosti nakladania
s komunálnymi odpadmi a drob-
nými stavebnými odpadmi hradí
obec z miestneho poplatku. Výnos
miestneho poplatku sa použije vý-
lučne na úhradu nákladov spoje-
ných s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi, najmä na ich zber, pre-
pravu, zhodnocovanie a zneškod-
ňovanie.
Spôsob platenia miestneho poplat-
ku za komunálne odpady:
a/ Ak výška poplatku nepresiahne
1350,- Sk, platí sa jednou splátkou
najneskôr do 31.5. daného roka
b/ Ak výška poplatku presiahne

„Trápenie nie je nič zlého. Trpieť musí každý človek. Rozdiel je len v tom, že jeden trpí ako kajúci lotor,
odovzdane vôli Božej, druhý trpí vzdorovite ako zúfalý lotor.“                                       (sv.Ondrej Avellino)

v strede obce - dom p. Mirosla-
va Hutiru. Na tomto pozemku
chceme postaviť typickú hruš-

tínsku drevenicu a zria-
diť v nej zbier-
ku artefaktov
ľudových re-

mesiel, tradícií
a turistické informačné centrum.

3/ Pracovníci obce i nezamestnaní
nám upratovali cintorín, opravili
- pozvárali zábradlie na lavici
cez rieku Hruštínku. Taktiež sa

1350,- Sk, platby sa rozložia do
2 rovnakých splátok a to:
• splátka do 31. 5.
• splátka do 30. 9.

DAŇ ZA PSA
Predmetom dane za psa je pes
starší ako 6 mesiacov.
Nezahŕňa prípady, kedy je:
• pes chovaný na vedecké a vý-

skumné účely,
• pes umiestnený v útulku zvie-

rat,
• pes so špeciálnym výcvikom,

ktorého vlastní alebo používa ob-
čan s ťažkým zdravotným po-
stihnutím.

Daňové priznanie  nepodávam, ale
podám oznámenie, a to do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti (da-
ňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujú-
com po kalendárnom mesiaci,
v ktorom daňovník psa nadobu-
dol). Obec vyrubí daň platobným
výmerom. Vyrubená daň je splat-
ná do 15 dní odo dňa nadobudnu-
tia právoplatnosti platobného vý-
meru. V ďalších rokoch nie je po-
trebné posielať oznámenie, ale
mám povinnosť daň zaplatiť najne-
skôr do 31. januára zdaňovacieho
obdobia.
Daňová povinnosť zaniká prvým
dňom mesiaca v ktorom už občan
nie je vlastníkom alebo držiteľom
psa, ak to do 30 dní oznámi správ-

podieľali na ďalších prácach
v obci. Za všetky práce im veľmi
pekne ďakujem.
Vážení občania.
Prežívame pôstne obdobie, kto-

ré vyvrcholí veľkonočnými sviatka-
mi. Veľká Noc je pre nás kresťa-
nov najväčší sviatok. Dovoľte mi
,aby som Vám z tohto dôvodu po-
prial milostiplné prežitie veľkonoč-
ných sviatkov a radosť zo vzkrie-
seného Krista.
Mgr. František Škapec, starosta obce

covi dane. Správca dane vráti ob-
čanovi na základe tohto oznáme-
nia zaplatenú daň za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia,
za ktoré bola daň zaplatená.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Správca dane vyrubí daň z nehnu-
teľností každoročne podľa stavu
k 1. januáru príslušného zdaňova-
cieho obdobia a vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nado-
budnutia právoplatnosti platobné-
ho výmeru

MKS pri  OcÚ Hruštín

PODUJATIA V MESIACI MAREC 2008

12.3. Predaj ALADIN

13.3. Zber plastov

27.3. Predaj MITEX

inzercia � inzercia
Využite výhodný stavebný

úver od

PRVEJ STAVEBNEJ
SPORITEĽNE

• do 500.000,-Sk – stačí ručenie
ručiteľom

• nad 500.000,-Sk – ručenie
nehnuteľnosťou

Veľmi výhodné úvery do 100.000,-Sk

 Info: Marta Drígľová, Hruštín 255,
tel. 0915/813232
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
27. časť: ODPIS ZÁZNAMOV, KTORÉ NAPÍSAL DO „DOMÁCICH DEJÍN“ HRUŠTÍNSKEJ FARNOSTI

V ROKOCH 1925–1941 FRANTIŠEK NADAŠKAJ, FARÁR II.

Ľadovec
Dňa 25. augusta 1927, na deň sv.
Ľudvika, kráľa, bol veľký ľadovec,
ktorý bez mála po celej hornej Ora-
ve veľkú škodu urobil, keďže siaťa
už – už dozreto celkom vymlátil. Zem
tak vyzerala, ako čo by ju niekto naj-
hustejšie zasial. Následkom toho
ovos bol drahý. Meter ovsa stál 235
Kčs. Vaňovčanom osv. pán biskup
poslal 2.000 Kčs pomoc na zadová-
ženie siativa, keďže o siativo sa uchá-
dzali na biskupskom gazdovstve.
Tragédia v lese
Dňa 25. júna 1927 v hore pri dreve
klát zabil jednoho Marmarošana,
pochádzajúceho z Ríčce, Bukovce,
podkarpatská rus, 35 ročného, ktorý
je pochovaný na cminteri vo vyšnom
rohu od dediny – od kostola. Meno
toho rusa bolo Fedor Glbič, gr. kato-
lík, ženatý.
Smrť Jozefa Šnajder
2. augusta 1927 po obede zabilo na
píle pri gátri Jozefa Šnajder, mlá-
denca a syna hruštinského obyvate-
ľa, ktorý bol na píle robotníkom, no
neskúseného aplikovali ho ku gátru
a následkom toho nešťastia akiste
pre zodpovednosť, v noci asi o 12
hodine podpálil voľakto gráne na píle
v ten istý deň a píla Dušnicova zho-
rela, ktorá do Hruštína bola doveze-
ná z Novoti.
Misie v Hruštíne
Od 22. februára do 4. marca 1928,
teda 12 dní dvaja pátri redemptoristi
držali v Hruštíne riadne ľudové mi-
sie. Bol to páter superior Karol Sta-
šik a páter Edvard Susedík zo Strá-
žov pri Poprade. Ľudia chodievali na
misie usilovne, čas bol príjemný, ale
následkom tej všeobecnej skazenos-
ti sveta misie nemali ten všeobecne
túžobne očakávaný výsledok. Na
pomoc bol Msgr. Eugen Platzner,
farár z Orav. Podzámku, Július Slo-
vík, farár z Lokce a František Očka-
ják, kaplán zo Zázrivej. Na pamiatku
sv. misií bol objednaný fialkový ply-
šový ornát.
Oprava budovy 1928
Babínci novým šindlom pobijali dach
a síce 2/3 od záhrady ku komínu a 1/
3 kolo komína má pobíjať Vaňovka.
Suffocatio pueri in Babín
V roku 1927 v júli X. Y. dievka babín-
skeho obyvateľa X. Y. porodila ne-
zákonitého chlapca a bez krstu ho
zadusila. Na jej čin prišli. Pre ten

neľudský skutok dostala dva mesia-
ce, ale len podmienečne, takže slo-
bodne chodila, v harešte vôbec ne-
bola. Nová éra súdnictva.
Birmovka v Hruštíne
Dňa 3. júla 1928 zavítal k nám Osv.
a Najdôst. pán Ján Vojtaššák, bis-
kup spišský, aby v Hruštíne birmo-
val. Prišiel pred dňom večer asi o
7. h. z Erdútky, pri škole ho privítal
starosta obce a v bráne kostola
miestny duchovný. Na sv. birmova-
nia bolo 182 len čisto z farníkov.
Hostí bolo hodne. A síce osv. pán
Jozef Vojtíček, biskup gen. vikár, osv.
pán Ondrej Hlinka, protonotár, farár
ružomberský a predseda politickej
„Ľudovej strany“, tiež aj krajinský po-
slanec Anton Mederly, Dr. Jozef To-
mánocy, biskupský tajomník, Jozef
Tylka, profesor náboženstva v Ru-
žomberku, Msgr. Eugen Platzner,
farár v Orav. Podzámku, Jozef Maxi-
án, farár v Dolnom Kubíne, Štefan
Schulcz, farár sedliacko – dubov-
ský, Ondrej Marhevka, dekan z Rab-
číc, Roman Grígel, dekan – farár zo
Zubrohlavy, Ján Kecera, farár z Rab-
če, Aladár Poláček, farár z Bobrova,
Ján Málik, farár z Námestova, Július
Slovík, farár z Lokce, Ondrej Mart-
voň, lekárnik. Po obede asi o 3. ho-
dine sa Osv. pán biskup odobral
a dokončiac birmovku v celej diecé-
zi išiel na Kapitulu.
Obesenec
Hneď po birmovke 10. júla 1928
X. Y., sa obesil na Zábave.
Oprava fary a kostola
Ministerstvo školstva výnosom zo
dňa 31. januára 1928, čís. 55.322/
27 – VI. povolilo opravu patronát-
nych budov v Hruštíne. Náklad na
opravu bol vyasignovaný od minis-
terstva 20.150 Kčs, ostatok ručná
a dovozná práca farníkov. Ináč od-
pis doslovný viď v archíve č. 106/
1928. Oprava sa previedla, ktorú
podujal Ján Medek, staviteľ z Dolné-
ho Kubína dňa 6. augusta pokrýva-
ním dachu na fare, komíny naprávali
i nové dverce dali na jeden komín.
Táto práca trvala do 13. augusta
1928. i obloky. Na veži ale obsade-
nie kríža, na 50% obitie plechom
a drevá niektoré vymenili na veži,
tiež aj pri tej príležitosti ale na účet
kasy Božsk. Srdca a Ružencovej vy-
staval sa hromozvod za 1.600 Kčs.
Pripevnil ho tiež ten istý staviteľ. Po-

voznú a ručnú prácu tak Hruštínci
ako aj Babínci a Vaňovčani dľa po-
riadku usilovne dávali v tom pomere
6 : 4 : 2. urobili nové dvere do sak-
ristie. Ku vystaveniu hromozvodu nás
prinútila tá okolnosť, že dňa 17. júla
1928 zase hrom udrel do veže
a poškodil orgán, ktorý sa však hneď
napravil nákladom poisťovne, ktorá
na ten ciel vyasignovala 300 Kčs.
Treskúca zima
V roku 1929 bola veľká zima vo febru-
ári, že ľudia po pivniciach kúrili, aby
im švábka nezamrzla, ale márne,
lebo ku zamrznutiu predsa došlo.
Bez mála všetky stromy po záhra-
dách sú chybné následkom tej zimy
a polovica stromov vyschla. Najväč-
šia zima bola 10. februára a síce
35 stupňov.
Hruštinský „Háj“ 1927
V roku 1927 predali Hruštínci horu,
zvanú „Háj“ za 1,405.000 Kčs celu-
lózke do Ružomberka. V tom roku
sa spojili Urbaristi s Magurčanmi
a skončili sa hádky, ktoré toľkú mr-
zutosť zapríčinili občanom pre hoľu
Maguru. V tom roku mali tu ľudia
veľké zárobky, poneváč viac firiem
malo tu zoťatého dreva, bez mála
60 tisíc kubík metrov a každá firma
usilovala sa vyviesť svoje drevo, ná-
sledkom čoho platili po gavaliersky,
tak gazda s jedným koňom zarobil
80 – 120 Kčs.
Oprava kostola 1929
Ministerstvo školstva a národnej
osvety pod č. 74.999/1929 – VI. po-
ukázalo na opravu kostola a fary
v Hruštíne 11.925 Kčs. Celý kostol
bol mazaný a rímsy opravené, na
fare ale komíny dostali pokrývadlá
na ochranu pred dažďom a vetrom.
Dal som pri tej príležitosti vnútornosť
kostola celkom oškriabať a poriadne
vymazať za 2.300 Kčs, ktorý obnos
som pýtal vynahradiť od minister-
stva, ale predbežne nevynahradilo.
Práca kostolná sa dokončila 21. no-
vembra. Pri tej práci som dal urobiť
v kaplánke oblok od kostola, aby
izba dostala slnca.
Nový orgán
Horlivosťou Ondreja Martvoňa, sta-
rostu obce a Jána Martvoň Imríka,
ako predsedu urbaristov, zadovážil
sa nový orgán od Tučeka z Kútnej
Hory za cenu 60 tisíc Kčs, ktorý ob-
nos urbaristi veľkodušne darovali na
tento cieľ.                   Štefan Šmiheľ
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Najmladšia generácia v obci

Marec je mesiac knihy. Počas celého mesiaca sa bude-
me intenzívnejšie venovať detskej knihe, aby sa zvýšil záu-
jem detí o knihu. V mesiaci marec sa podávajú prihlášky do
MŠ na školský rok 2008/2009. Prihlášky si rodičia môžu
vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ. Je potrebné, aby prihlášku po-
tvrdila detská lekárka, prípadne uviedla dôležité skutočnos-
ti, ktoré by mala poznať vyučujúca učiteľka o dieťati. Na
prihláške rodičia uvedú čas, odkedy - do kedy žiadajú
o pobyt dieťaťa v MŠ. Je možný aj poldenný pobyt v MŠ.
Podľa požiadaviek rodičov sa určí prevádzka MŠ v nasledu-
júcom školskom roku. Prihlášky podávajú rodičia pre deti,
ktoré nenavštevujú MŠ. Kapacita MŠ je 90 detí. Je možné
umiestniť až 100 detí, ak bude taký záujem zo strany rodi-
čov. Do ZŠ postupuje 38 detí ,z toho asi 3 detí budú mať
pravdepodobne odklad školskej dochádzky /OŠD/. Na ich
miesto môžem prijať nové deti. V školskom roku 2008/2009
plánujeme v MŠ 4 triedy- samozrejme, podľa záujmu
a požiadaviek rodičov. Od 18. 02. do 22. 02. 2008, cez jarné
prázdniny, bola prevádzka len v jednej triede MŠ. Počas
prázdnin sa uskutočnilo vzdelávanie pre zamestnancov
a manažérov v kraji Žilina. Pedagogické pracovníčky získali
teoretické a praktické vedomosti a zručnosti v uvedenej
tematike. Bola to interaktívna forma vzdelávania, ukončená
získaním osvedčenia. Obsahom vzdelávania bolo: alterna-
tívne programy v tradičnej škole a v tradičnej pedagogike
(tvorivá dramatika, dramatická hra, graficko – písomné akti-
vity, štruktúrovaná dráma...) Tohto vzdelávania sa zúčastnili
3 pani učiteľky od 19.02. do 20.02.2008. Získané zručnosti
využijú pri svojej práci v MŠ. Toto vzdelávanie bolo poriada-
né Informačným centrom mladých Orava , pod záštitou
Európskeho sociálneho fondu, MŠ SR. Ďalšie 2 pani učiteľ-
ky sa zúčastnili na tvorivých dielňach poriadaných Orav-
ským osvetovým strediskom v Dolnom Kubíne. Je to cyklus
vzdelávacích tvorivých stretnutí detského tanca, kde cieľom
je nadobudnutie nových skúseností, rozšírenie poznatkov
z oblasti detského tanca ako i pohybovej výchovy a rytmiky
hravou formou u detí predškolského veku. Témy: Vianoce,
Mamičke, Dôchodcom...Verím, že získané zručnosti a kom-
petencie budú prínosom hlavne pre naše deti v MŠ.

Materská škola poskytla svoje voľné priestory na ubyto-
vanie a stravovanie na 3 dni študentom zo Žiliny počas ich
prázdninovej lyžovačky na Vasiľovskej holi. Takže priestory
a ľudský potenciál sme cez jarné prázdniny plne využili.

AKCIE V MESIACI MARCI:
- Od 1 do 31. marca: Podávanie prihlášok do MŠ.
- 11. marca sa dožíva krásneho okrúhleho výročia 50

ROKOV naša pani školníčka Elena Snováková.
PRIANIE ZA CELÝ KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY:

Milá naša Elenka, želáme Ti všetko najlepšie, zostaň taká
aká si - ľudská, citlivá, ústretová, pracovitá, milá a pre deti
hlavne dobrá ujčiná. Prajeme Ti zdravie, veselú myseľ, spo-
kojnosť v rodine aj na pracovisku a veľa šťastia do ďalšej
päťdesiatky. Sme šťastné, že si.
- 12. marca: vyhodnotenie projektu „Elektronizácia a revi-

talizácia zariadení školského stravovania 2007“, spojené
s prezentáciou a propagáciou zdravého stravovania, zá-
sad zdravej výživy, spojená s ochutnávkou šalátov
a nátierok.

- Od 13. marca do 17. marca: výstava detskej literatúry
na tému: Kniha môj priateľ.

- OD 20. marca do 24. marca: Týždeň otvorených dverí.
V priebehu tohto týždňa rodičia aj deti sa môžu prísť
pozrieť a oboznámiť s priestormi v MŠ. Získajú prehľad
jednak o priestoroch, ale aj o prevádzke a činnosti MŠ.
Očakávame hlavne rodičov novoprijatých detí.

 Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ

Červená nálepka Žltá nálepka

06.03.08 Časť od Príslopa po kostol Časť od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaňovka

13.03.08 Ostatné Ostatné

20.03.08 Časť od Príslopa po kostol

27.03.08 Ostatné

03.04.08 Časť od Príslopa po kostol Časť od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaňovka

10.04.08 Ostatné Ostatné

17.04.08 Časť od Príslopa po kostol

24.04.08 Ostatné

02.05.08 Časť od Príslopa po kostol Časť od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaňovka

07.05.08 Ostatné Ostatné

15.05.08 Časť od Príslopa po kostol

22.05.08 Ostatné

29.05.08 Časť od Príslopa po kostol

05.06.08 Ostatné Časť od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaňovka

12.06.08 Časť od Príslopa po kostol Ostatné

19.06.08 Ostatné

26.06.08 Časť od Príslopa po kostol

03.07.08 Ostatné Časť od Príslopa po kostol,
Dielnice, Vaňovka

10.07.08 Časť od Príslopa po kostol Ostatné

17.07.08 Ostatné

24.07.08 Časť od Príslopa po kostol

31.07.08 Ostatné

Vývoz kuka nádob

inzercia � inzercia � inzercia
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2008

1.2. – polročné prázdniny
5.2. – v MKS sa uskutočnil školský
karneval za účasti takmer 140
masiek.
6.2. - deviataci absolvovali ce-
loplošné preskúšanie zo SJ a M.
Boli rozdelení do 4 tried, zažili prvú
vážnu skúšku v živote, ktorá bude
mať vplyv na ich ďalšie pôsobenie,
resp. prijatie na SŠ. Dúfame, že
teraz nezačne obdobie „ničnero-
benia“ a do konca školského roka
vydržia v aktivite. Výsledky MONI-
TOR-a budú známe neskôr a bu-
deme Vás o nich informovať.

7.2. – Ferko Vlžák ( 6.B) sa s pani
zástupkyňou Mičiakovou zúčastnil
krajského kola olympiády v nemec-
kom jazyku. V Žiline v konkurencii
víťazov okresného kola (zväčša
siedmakov) obsadil pekné
4.miesto. Blahoželáme!
9.2. - v telocvični ZŠ sa uskutočnil
volejbalový turnaj žiačok 7.-9. roč-
níka. Žiaľ, 7.B družstvo nepostavi-
la, tak sa jej zápasy kontumovali.
Zo vzájomných zápasov družstiev
toho istého ročníka vzišli víťazne
7.A. 8.B a 9.A.
Nadstavbová časť - výsledky:
7.A - 8.B 2:0 (najväčšie prekva-
penie!)
7.A - 9.A 0:2
8.B - 9.A 0:2
Konečné poradie:
1.9.A
2.7.A
3.8.B
4.9.B
5.8.A

Najlepšie podávajúce hráčky:
Mária Pašková (9.A) a Lenka
Katreníková (7.A)
Najlepšia smečiarka -
Zuzana Krivačková - 9. A
Najlepšia hráčka v poli -
Natália Halušková - 8.B
12.2. – naše žiačky sa zúčast-
nili okr. kola geografickej olym-
piády (K. Michalčíková, Z. Ži-
lincová). Ďakujeme za repre-
zentáciu.
14.2. - na ZŠ Komenského
v Námestove sa uskutočnilo

obvodové kolo vo volejbale chlap-
cov. Našim žiakom sa darilo strie-
davo - zvíťazili nad domácimi NO
Komenského 2:1 a prehrali so ZŠ
Or. Polhora 0:2. Napriek tomu po-
dali sympatický výkon a neskla-
mali p.uč. Stančekovú.

R e p r e -
zentovali:
Š. Socha,
M. Hojo,
M. Sno-
vák, P.
Časo, M.
Krúpa, Š.
Haluška,
T. Mart-
voň, P.
K o m p a n
a F. Šeli-
ga. V ďal-
šom obv.
kole 26.2.

v Or. Polhore naši podľahli obom
súperom, ale aspoň pokrstili nové
školské dresy.
18.-22.2. – jarné prázdniny pre žia-
kov z krajov ZA, BB, TN.
Milan Krúpa (9.A) obsadil 3.miesto
v okresnom kole výtvarnej súťaže
Európa v škole. Blahoželáme!
Vo februári absolvovali prax v na-
šej škole: Andrea Ťasnochová
(v ŠkD), Mária Kupčová, (adminis-
tratíva), Katarína Žilincová (2.roč.).
- Dňa 10.3. o 15,oo sa v ZŠ Zamo-
st uskutoční rodičovské združenie
– voľby zástupcov rodičov do Rady
školy. Účasť potrebná! Ak máte zá-
ujem kandidovať za člena Rady
školy, oznámte to do konania zdru-
ženia.
- Aj v tomto roku majú občania
možnosť venovať 2 % už zaplate-

ných svojich
daní za uplynu-
lý rok. Po de-
ťoch posielame
tlačivá. Ak sa
r o z h o d n e t e
2 % venovať
škole, odo-
vzdajte tlačivá
svojmu zamest-
n á v a t e ľ o v i .
V mene našich
žiakov ďakuje-
me!

Mgr.
Július Kubáni,

riaditeľ školy
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A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 10.

 B/ Schvaľuje:
1. Tajnú voľbu kontrolóra obce.
2. Volebnú komisiu pre voľbu kontrolóra obce v zložení:

Predseda: Milan Hojo
Členovia: Ing. Mária Brašeňová, Dominik Zemenčík

3. Inventúru za rok 2007.
4. Položkový rozpočet MŠ a ZŠS podľa úprav a zvýše-

nie rozpočtu MŠ a ZŠS na 4.400.000,- Sk.
5. Položkový rozpočet ZŠ, úpravu rozpočtu ZŠ na sumu

12.282.000,- Sk a presun finančných prostriedkov
50.000,- Sk z položky tovarov a služieb na položku
MZDY odvody DDS.

6. Prvú úpravu rozpočtu obce na r. 2008 v príjmovej
a výdajovej časti v nasledovných položkách:

Bežné príjmy schválený upravený rozdiel
111 003 Výnos dane18.510.000,- 20.013.000,- 1.503.000,-
312 001 Matrika  110.000,-  125.535,- 15.535,-
312 001 Register, hlásenie 0,-  32.280,- 32.280,-
                  ZŠ 11.800.000,- 12.282.000,- 482.000,-
Bežné výdavky
312 001 Matrika  110.000,- 125.535,- 15.535,-
633 001 Register, hlásenie 0,- 32.280,- 32.280,-
              ZŠ 11.800.000,- 12.282.000,-  482.000,-

U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 13.2.2008  Číslo: OZ 01/2008

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

EKO OKIENKO  �� SEPAROVANÝ ZBER
Stav životného prostredia sa dotýka každého z nás, preto sa snažme vrátiť prírode to, čo je prírodného charakteru
(=kompostujme) a separujme to, čo sa dá ďalej využiť v spracovateľskom priemysle, alebo inak ekologicky zhodnotiť.
V našej obci prebieha raz ročne zber kovového šrotu, dva razy ročne zber papiera (organizuje ho ZŠ), elektronického šrotu
a nebezpečného odpadu, mesačne sa vyvážajú plasty a sklo. Pri separovaní je dôležité, aby sa jednotlivé druhy odpadov
nemiešali a aby boli čisté, bez zvyškov potravín či iných nečistôt.
Čo všetko možno separovať:

              MŠ 4.300.000,- 4.400.000,- 100.000,-
Kapitálové výdavky
717 003 ZS – prestavba1.390.000,-  2.793.000,-  1.403.000,-
7. Odpredaj 1m2 pozemku pre p. Genšora Štefana,

Ul. Črchľa č. 454/38, č. KN 658/7 za 60,- Sk/m2.
8. Kúpu rodinného domu č. 308/7, ul. Črchľa, ktorého

vlastníkom je Miroslav Hutira za 600.000,- Sk.
9. Výkup pozemkov pod ZŠ Vaňovka a v jej areáli za

100,- Sk /m2.
10.Výkup pozemkov pod cestu Pod Uhliskom za

100,- Sk/m2.
11.Výkup pozemkov pod cestu Hrnčiarka, Výhon za

100,- Sk/m2.
12.Výkup pozemkov pri areáli ZŠ Hruštín Zamost za

100,- Sk/m2.
13.Výkup pozemkov pod cestu Vaňovka – Hredy za

100,- Sk/m2.

C/ Volí:

1. Za kontrolóra obce Ing. Emíliu Franekovú,
027 41 Horná Lehota č. 180.

2. Prísediacich sudcov Okresného súdu v Námestove:
Jána Šeligu, Máriu Firicovú, PaedDr. Máriu Jaššovú.

3. Do školskej rady p. Jozefa Škapca, p. Dominika
Zemenčíka.

Mgr. František Škapec, starosta obce

druh odpadu

plasty

sklo

kovový šrot

nebezpečné
odpady

elektronický
šrot

papier

čo tam patrí

igelitové fólie, sáčky, tašky, plastové obaly z potravín (nápo-
jov, jogurtov, nátierok a pod.), sáčky od mlieka, plastové obaly
z kozmetiky a čistiacich prostriedkov, prepravky, rôzne úlom-
ky z plastov v domácnosti

prázdne sklenené fľaše a úlomky skla rôznej farby

obaly z nápojov a sprayov, ručné mlynčeky, rôzne vyradené
kovové nástroje, hrnce, armatúry, kovové umývadlá, časti
vyradených strojov, kusy plechov a profilov zo železných
a neželezných kovov, drôty a káble

kovové, plastové a sklenené obaly so zvyškami alebo so zne-
hodnotenými rozpúšťadlami, kyselinami, lúhmi, vývojkami,
ustaľovačmi, olejmi, farbami, agresívnymi čistiacimi
prostriedkami, liečivami; odpadové ortuťové žiarivky a vý-
bojky, opotrebované oleje z áut, batérie a akumulátory, dre-
vo nasiaknuté olejom alebo moridlami, lieky po záručnej dobe

chladničky, práčky, sporáky, vysávače, rozhlasové a televíz-
ne prijímače, mikrovlnné rúry, el. ventilátory, kávovary, fri-
tézy, fény, mixéry, videorekordéry, hriankovače, mobily, te-
lefóny, počítače, holiace strojčeky, žehličky, vŕtačky, el. vlá-
čiky a pod.

noviny a časopisy, kartónové krabice, zošity, knihy, listy, kan-
celársky papier, papierové sáčky, lepenka neznehodnotená
vlhkosťou

čo tam nepatrí

znečistené obaly od chemikálií a olejov, výrobky z tvr-
dých umelých hmôt (novodur, bakelit, el. svorkovni-
ce, odpadové potrubia), linoleum, penové umelé hmo-
ty

uzávery fliaš, keramika, porcelán, zrkadlá, drôtované
sklo, igelitové tašky

sklo, stavebný odpad, kovy znečistené škodlivinami,
vrstvené fólie s kovovou vrstvou (krabice od mlieka,
džúsov…)

biologicky rozložiteľný odpad

vrstvené obaly (voskovaný papier, papier spolu s alo-
balovou fóliou, krabice na mlieko, obaly na mrazené
potraviny, krabičky od cigariet), kopírovací papier, špi-
navý či mastný papier
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z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia

V sobotu, 9.februára, sa uskutočnil Prechod piatimi hoľami,
ktorý bol tento rok už po 29-krát. Na trať sa po privítaní
starostom obce, Mgr.Františkom Škapcom, vydalo takmer
200 bežcov. Na Vasiľovskej holi ich čakalo prvé občerstve-
nie a po príchode do kultúrneho domu zasa guľáš. Najstar-
ším účastníkom bol p.Vendelín Hojo (1935).

7.ročník  „Veľkej ceny obce Hruštín v streľbe zo vzduchovej
pušky“, sa konal 10.2.2008 v KD Hruštín.
Výsledky žiaci.: 1.Zemenčík Martin, 2.Zemenčík Dominik,
3.Zemenčík Lukáš. Dospelí.: 1.Slaničan Cyril, 2.Škapec Sta-
nislav, 3.Jancek Jozef st.

V nedeľu, 17.februára, nás navštívilo ochotnícke divadlo zo
Zubrohlavy. Predstavili sa nám s divadelnou hrou „Nevesta
zo žalára“.

V piatok, 22. februára, k nám prišli na prcovnú návštevu
predstavitelia Gminy Zabierzów, na čele s p. Elżbietą Bur-
tan, wójt gminy.. Počas stretnutia bol vypracovaný návrh
spolupráce na rok 2008. Hlavným bodom bolo 10.výročie
podpísania zmluvy o spolupráci medzi obcou Hruštín a gmi-
nou Zabierzów. Plán spolupráce na rok 2008 bude podpísa-
ný koncom marca v Zabierzówe.

70 rokov: Ľubek Štefan
65 rokov: Očkajáková Anna

Ľubeková Helena
Snovák Ondrej
Zemenčíková Anna
Janiga Peter

60 rokov: Kavecký Dominik
Ľubek Milan, Mgr.

55 rokov: Zemenčíková Mária
Kľubis Štefan, Ing.

50 rokov: Kampošová Anna
Snováková Elena
Vlžáková Bernadeta
Červeň Miroslav

Prišli medzi nás:

Simona Žilincová ��Patrik Snovák
Mária Katreníková � Dominika Kľusková
Timotej Kupčulák � Katarína Šnajdrová

Odišli od nás:

Helena Kolenová, 81 rokov

JUBILANTI
v mesiaci marec 2008
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ŠPORT

ZO STRELECKÉHO ŠPORTU

Tabuľka 5. liga muži:

1. Hruštín 18 18 0 0 266:58 54

2. D. Kubín B 18 11 3 4 186:138 43
3. Námest. B 18 9 4 5 168:156 40
4. Or. Lesná 18 10 1 7 177:147 39
5. Lokca B 18 10 1 7 173:151 39
6. Mutné 18 7 5 6 169:155 37
7. NO Stred 18 8 3 7 151:173 37
8. Rabča B 18 3 7 8 152:172 31
9. Breza 18 5 2 11 125:199 30
10. Bziny B 18 5 1 12 127:197 29
11. Hruštín B 18 4 1 13 124:200 27
12. Bobrov 18 3 2 13 126:198 26

Tabuľka 6. liga muži:

1. S. Dubová18   16    1    1    232:92 51
2. Krivá 18 15 1 2 233:91 49
3. Veličná 18 9 3 6 174:150 39
4. Námestovo C18 9 1 8 161:163 37
5. Vasiľov 18 8 2 8 175:149 36
6. Trstená 18 8 2 8 168:156 36
7. Zuberec B 18 6 4 8 153:171 34
8. Novoť B 18 4 8 6 142:182 34
9. Lokca C 18 4 6 8 132:192 32
10. Hruštín C18 6 1 11 134:190 31

11. Mutné B 18 4 3 11 137:187 29
12. Breza B 18 1 4 13 103:221 24

Majstrovstvá Slovenska
v streľbe zo vzduchových zbraní

Začiatkom februára sa v Nitre konali
medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v streľbe zo vzduchových zbraní. Ma-
túš Jancek predviedol zodpovedný vý-
kon a výborným finišom obsadil
2. miesto. Po základnej časti mal stratu
4 bodov na vedúceho Bulhara Rizova
a do finále postupoval zo 4. miesta.
Rekordným finálovým výsledkom sa
však dostal na 2. miesto, keď ho pred-
stihol tímový kolega Michal Homola, kto-
rý ho ale týmto výsledkom pripravil
o účasť na ME vo Švajčiarsku, kde sa
mimochodom Slovákom opäť darilo.
Jozef Gonci vybojoval individuálne
3. miesto a v družstvách boli Slováci
druhý.
Majstrovstvá Slovenska:
1. Michal Homola Dukla BB 592 + 104,5

696,5 b.
2. Matúš Jancek Dukla BB 590 + 105,2

695,2 b.
3. Rizov Bulharsko 594 + 101,0 695,0 b.

Majstrovstvá Oravy v streľbe
zo vzduchových zbraní

Za hojnej účasti športových strelcov
z celej Oravy sa v nedeľu v Nižnej
konali majstrovstvá Oravy v streľbe zo
vzduchových zbraní, ktoré boli zároveň
posledným 6. kolom Oravskej strelec-
kej ligy. Aj v tejto sezóne potvrdili Hruš-
tinski strelci svoju dominanciu na Ora-
ve, keď vyhrali všetky disciplíny a
z dvanástich víťazných pohárov priviezli
do Hruštína osem. Podujatie sa vydari-
lo, a treba poďakovať organizátorom
v Nižnej, Dolnom Kubíne a v Hruštíne
za výbornú organizáciu celej streleckej
ligy.
Všetky výsledky si nájdete na
www.strelba.szm.sk

Výsledky:
Majstrovstvá Oravy vzd. puška:
1. Ľuboš Jancek Hruštín 378 bodov
2. Jozef Jancek Hruštín 346 bodov
3. Martin Šmiheľ Nižná 328 bodov

Majstrovstvá Oravy vzd. pištoľ:
1. Marián Slaničan Hruštín 367 b
2. Jozef Jancek Hruštín 366 b
3. Pavel Motyčka Nižná 366 b

Oravská strelecká liga vzd. puška:
1. Ľuboš Jancek Hruštín 1123 b
2. Július Murár Nižná 985 b
3. Marián Slaničan Hruštín 975 b

Oravská strelecká liga vzd. pištoľ:
1. Jozef Jancek Hruštín 1119 b
2. Marián Slaničan Hruštín 1117 b
3. Pavel Motyčka Nižná 1112 b

STOLNÝ TENIS

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
Predajňa Stavebnín Martvoň Hruštín,

vyhlasuje akciu na zatepľovací systém
Fasádny polystyrén od výrobcu Plastika Nitra so
zľavou až 15% do vypredania zásob.
Množstevné zľavy na lepidlá, lišty, hmoždiny a
armovacie sieťky.
Taktiež ponúkame za výhodné uvádzacie ceny
minerálne fasádne izolačné dosky Deltawool.
V prípade odberu celého zatepľovacieho systému
poskytneme sadu lešenia HAKY na dva týždne
zdarma.

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 dôchodkové-
ho sporenia!
Bližšie informácie poskytne:
Ľubomír Jurovčík,  budova DEXIA BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo
tel.: 0918/894400, 0903/623039  email: jurovcik@orava.sk


