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Do Nového roku
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa lásky, lebo jej je málo
a veľa všetkého, čo by za to stálo.

17. decembra 2008 sa v kultúrnom dome v Hruštíne
uskutočnil VIANOČNÝ KONCERT, v ktorom vystúpili žiaci SZUŠ Jánoš z Hruštína, Lokce a Vavrečky.
Tohto koncertu sa zúčastnili rodičia detí, tiež starí
rodičia a hostia, ktorí účinkujúcich odmenili potleskom.

V sobotu, 27. decembra, sa konal nultý ročník „Vianočného futsalového turnaja o putovný pohár starostu
obce Hruštín“. Tohto turnaja, ktorý sa konal v telocvični
ZŠ Hruštín, sa zúčastnili mužstvá Hruštína, Vasiľova,
Babína a Medzibrodia nad Oravou.
Výsledky:

1.
2.
3.
4.

Hruštín
Vasiľov
Medzibrodie nad Oravou
Babín

6. januára sa v Kultúrnom dome Hruštín uskutočnilo
už tradičné Trojkráľové stretnutie. Tento zvykoslovný
program otvoril spevokol FA. Po nich vystúpili naši
mladší žiaci so scénickým pásmom. Program pokračoval
vystúpením FSk Hruštín, betlehemcov a SONDY. Hosťom
stretnutia boli speváčky z našej družobnej gminy Zabierzów, ktoré nám zaspievali poľské koledy, a betlehemci
z Klina. Na záver starosta obce poprial občanom do
nového roka všetko dobré a poďakoval účinkujúcim.
Potom už nasledovalo stretnutie starostu obce s poslancami a pozvanými hosťami.
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„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.“
Mark Twain
Nový rok nie je len nový údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj
začiatok nových plánov, predsavzatí
a určenie si nových cieľov, ktoré by sme
počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Je to však aj čas obzretia sa späť
a zhodnotenia toho, čo sme
za uplynulý rok urobili.
Činnosť obce za
celý rok 2008:
1/ Obec kúpila
staršie 9 –
miestne dodávkové auto, ktoré slúži pre
potreby obce a športových klubov.
2/ Obec odkúpila rodinný dom v centre
obce (Miroslav Hutira).
3/ V časti Dielnice smerom do Vaňovky
bolo zakopané do zeme nové vedenie rozhlasu v dĺžke 230 m.
4/ Stavebná firma Rezostav nám pri
požiarnej zbrojnici v Hruštíne urobila
nové trhovisko s parkoviskom zo
zámkovej dlažby a rozšírila otočku
pre autá pred ZŠ –Zamost.
5/ Stavebná firma Rezostav nám počas roka opravovala výtlky po miestnych komunikáciách.
6/ Na OcÚ vo všetkých kanceláriách,
zasadačke, klubovniach, lekárni
a kuchyni boli vymenené okná. Taktiež bolo vymenených dvoje únikových dverí v sále MKS.
7/ Obec získala darom z Ministerstva
obrany nákladné auto PV3S a elektrocentrálu.
8/ V podkroví zdravotného strediska boli
prevedené búracie a demontážne
práce, ktoré vykonali pracovníci obce
a nezamestnaní.
9/ Stavebná firma p. Ing. Jozefa Snováka počas roka zrealizovala celkovú prestavbu strechy a nadstavbu
podkrovia na zdravotnom stredisku.
10/ Bolo opravené oplotenie a brána ihriska pri ZŠ – Výhon.
11/ Oravská vodárenská spoločnosť
a.s.DK urobila rekonštrukciu vodovodu a vodovodných prípojok v časti
ulice Zamost.
12/ Vo Vaňovke boli urobené a zabetónované dva stĺpy na rozšírenie siete
bezdrôtového internetu.
13/ Pri Požiarnej zbrojnici bol urobený
prístrešok na studňu a dve lavičky.
14/ Do predajne Magnum – rozličný tovar, boli osadené nové hliníkové dvere a bola upravená fasáda.
15/ Vo Vaňovke pri trafostanici v Klinku
bol urobený železobetónový oporný
múr.
16/ V športovom areáli Kutina bola opravená brána, oplotenie ihriska a tiež
oplotenie bolo vymaľované.
17/ Obec vypracovala projekt na zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci- Becep a z Ministerstva dopravy úspešne získala dotáciu 360 tis. Sk na
realizáciu tohto projektu.

18/ Pracovníci obce a nezamestnaní počas roka pokračovali vo výstavbe haly
za MKS. V máji bola zabetónovaná
podlaha haly a montážna jama pre
autá. V auguste bola postavená železná konštrukcia haly a strechy.
V septembri bola urobená strecha
(hranoly, plech).V októbri boli
vymurované obvodové múry a brána. V
novembri bola
hala ovakovaná
zvnútra aj zvonku
a obielená. Začiatkom
decembra sme presťahovali
techniku a materiál do haly.
19/ Obec zakúpila a nainštalovala šesť
nových svetiel nad prechody pre
chodcov na hlavnej ceste.
20/ Obec zakúpila a nainštalovala vianočné ozdobné svietidlá popri hlavnej ceste v Hruštíne a vo Vaňovke.
21/ Obec kúpila samohybnú kosačku
Husqvarna s vozíkom.
22/ Vybraná firma spracovala pre obec
projekt hrobových miest cintorínov
v Hruštíne a vo Vaňovke. (Cintorín
i hroby Vašich blízkych si môžete
pozrieť aj na internete)
23/ Oravská vodárenská spoločnosť a s.
DK urobila novú trasu vodovodu

Očami
starostu

v časti Dielnice s vodovodnými prípojkami i k rodinným domom.
24/ Oravská vodárenská spoločnosť a s.
DK urobila rekonštrukciu prívodu
vody do obce z rezervoáru pod Príslopom. Taktiež tam bola zavedená
prípojka elektrickej energie na monitorovanie hladiny vody.
25/ Obec dala vypracovať projekt tepelného kanála ústredného kúrenia do
zdravotného strediska.
26/ Obec dala vypracovať projekty na
rozšírenie vodovodu a kanalizácie
v časti Hruštín – Kutina a Vaňovka –
Hrady.
27/ Obec dala vypracovať projekt cesty
Pod Uhliskom, s elektroinštaláciou
a verejným osvetlením.
28/ Obec dala vypracovať projekt cesty
Hrnčiarka - Kultúrna ulica.
29/ Obec dala vypracovať projekt zateplenia, výmeny okien, dverí a radiátorov v budove MŠ.
Vážení občania.
Stojíme na prahu nového roka, keď
každý každému podávame ruku a prajeme všetko dobré. Všetkým občanom i ja
prajem viac lepších dní ako horších, viac
lásky ako nenávisti, viac radosti ako smútku, viac hojnosti ako nedostatku. Ďalej
Vám prajem veľa Božieho požehnania,
zdravia a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Mgr. František Škapec, starosta obce

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
Názov poplatku
Suma v € Suma v Sk
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných
spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení,
knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu
1,50
45,189
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
V slovenskom jazyku
1,50
45,189
V cudzom jazyku (v českom)
3
90,378
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
0,50
15,063
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis
registra trestov
1,50
45,189
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi SR
16,50
497,079
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
16,50
497,079
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
16,50
497,079
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
66
1 988,316
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
33
994,158
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
66
1 988,316
Uzavretie manželstva medzi cudzincami
165,50
4 985,853
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
199
5 995,074
Vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o trvalom pobyte osoby
3
90,378
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PLÁN PRÁCE NA ROK 2009
Úlohy obce na rok 2009
Oblasť výstavby a údržby:
1. Rekonštrukcia zdravotného strediska (zateplenie, výmena okien, interiér - prestavba).
2. Výkup pozemkov (cesty).
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
(po obdržaní dotácie z EUF).
4. Bežná údržba MK a rigolov.
5. Výstavba teplovodu ústredného kúrenia do zdravotného strediska.
6. Vybudovanie vodovodu a kanalizácie v časti KUTINA a Vaňovka –
Hrady (po obdržaní dotácie).
7. Ihrisko ZŠ Hruštín Zamost – spolufinancovanie po obdržaní dotácie.
8. Nákup zariadenia na zhodnoc. biologického odpadu DRVIČ (po obdržaní dotácie).
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie – elektrika NN v časti KUTINA
a Vaňovka - Hrady.
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie – MK v časti KUTINA a Vaňovka – Hrady.
11. Vypracovanie projektovej dokumentácie – vodovod a kanalizácia v ulici
Pod Uhliskom.
Ďalšie úlohy, ktorých plnenie bude
sledované počas celého roka 2009:
1. Finančné príjmy a výdaje OcÚ.
2. Realizácia plánu práce MKS pri OcÚ
na rok 2009.
3. Realizácia úloh na úseku CO obyvateľov obce na rok 2009.
4. Realizácia úloh na úseku PO.
Plán zasadnutí OZ na rok 2009:
v február 2009
v apríl 2009
v júl 2009
v september 2009
v november 2009
v december 2009
Harmonogram vývozu komunálneho
odpadu pre obec Hruštín na polrok 2009
Dátum:
8.1.2009
15.1.2009
22.1.2009
29.1.2009
5.2.2009
12.2.2009
19.2.2009
26.2.2009
5.3.2009
12.3.2009
19.3.2009
26.3.2009
2.4.2009
9.4.2009
16.4.2009
23.4.2009
30.4.2009
7.5.2009
14.5.2009
21.5.2009
28.5.2009
4.6.2009
11.6.2009
18.6.2009
25.6.2009

Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená

Červená
Červená

Žltá
Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Červená
Červená

Žltá

Počet občanov obce Hruštín k 31.12.2008
Časť
obce
Muži
Hruštín 1116
Vaňovka 152
SPOLU 1268
Priemerný vek

Ženy
1103
158
1261

Deti do 15 rokov
chlapci dievčatá Spolu
282
317
2818
48
48
406
330
365
3224
33,89

Pohyb občanov
Časť obce
Spolu
v roku 2008
Hruštín Vaňovka
Stav občanov
k 1.1.2008
2821
404
3225
Občania prihlásení na trvalý pobyt
12
1
13
Deti narodené v roku 2007
36
9
45
z toho - chlapci
18
6
24
- dievčatá
18
3
21
Občania odhlásení z trvalého pobytu
27
2
29
Počet zomrelých občanov
24
6
30
z toho - muži
12
2
14
- ženy
12
4
16
SPOLU
2818
406
3224
Prírastok, resp.úbytok občanov
-3
2
-1
Počet občanov podľa stavu
Časť obce
Hruštín
Vaňovka
Deti do 15 rokov
599
96
Mládež od 16 do 18 r. 157
28
Slobodný
399
47
Slobodná
247
38
Ženatý
597
83
Vydatá
622
87
Vdovec
29
7
Vdova
146
20
Rozvedený
11
0
Rozvedená
11
0
SPOLU
2818
406
Stav

Počet občanov podľa ulíc
Názov ulice
Muži Ženy
1 - Dielnice
64
61
2 - Dedina
109
107
3 - Kutina
25
26
4 - Lán
155
146
5 - Včielok
15
22
6 - Radzovka
145
138
7 - Kút
13
12
8 - Hrnčiarka
59
48
9 - Kultúrna
16
16
10 - Výhon
38
38
11 - Potok
1
2
12 - Črchľa
250
252
13 - Zavoda
37
42
14 - Pod brehom
13
8
15 - Školská
16
19
16 - Hlavná
49
56
17 - Zamost
111
124
18 - Pod Príslopom 77
83
19 - Baraniarky
2
2
20 - Ku pekárni
3
7
21 - Slnečná
54
59
22 - Veterná
46
35
23 - Pod Uhliskom 100
117
24 - Dolný koniec
80
96
25 - Horný koniec
54
60
26 - Klinok
8
5
27 - Kostolná
9
6
28 - Kúty
4
3
29 - Podsadok
45
36
Spolu
1598 1626

Spolu
125
216
51
301
37
283
25
107
32
76
3
502
79
21
35
105
235
160
4
10
113
81
217
176
114
13
15
7
81
3224

Uznesenie
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15. 12. 2008
Číslo: OZ 06/2008
Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte 9.
1. Informáciu starostu obce o plnení
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
2. Informáciu starostu obce o odpovedi
spoločnosti Orange – mobilný operátor na petíciu podpísanú občanmi
Obce Hruštín za ulice Radzovka, Črchľa a chatová oblasť Zábava a obec.
3. Informáciu starostu obce o odpovedi
OVS, a.s. na žiadosť o realizáciu opravy hydrantov a rekonštrukcie vodovodu v uliciach Výhon a Pod Uhliskom,
ktorá bude zrealizovaná v rámci
II. etapy odkanalizovania (ORAVA II).
B/ Schvaľuje:
1. VZN č. 2/2008 o miestnych daniach
a VZN č. 3/2008 o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
2. Plán práce Obce Hruštín na rok 2009.
3. Žiadosti o finančné príspevky pre kluby a organizácie nasledovne:
a/ Športový strelecký klub NO 342,
Hruštín 305 vo výške 70.000,- Sk.
b/ Hudobná skupina SONDA vo výške 15.000,- Sk.
c/ SNOWO SNOWBOARD KLUB
ORAVA, Hruštín 108 vo výške
15.000,- Sk.
d/ Obecný športový klub Hruštín vo
výške 300.000,- Sk.
4. Rozpočet Obce Hruštín na rok 2009
a návrh rozpočtov Obce Hruštín na
roky 2010 a 2011.
5. Navýšenie rozpočtu MŠ a ZŠS Hruštín o 70.000,- Sk na opravu kanalizácie v trakte B a navýšenie vlastných
príjmov o 206.636,- Sk.
6. Úpravu rozpočtu ZŠ a ŠKD Hruštín za
rok 2008 príloha)
7. Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na
r. 2008 (príloha)
8. Výsledok inventúry hmotného majetku Obce Hruštín za rok 2008 a návrh
vyraďovacej komisie na vyradenie
opotrebovaného majetku.
9. Výdajňu odberných miest CO v počte
dve: Hruštín – MKS, Vaňovka – budova bývalej ZŠ Vaňovka.
C/ Neschvaľuje:
1. Preradenie cesty III/52101 Hruštín –
Zábava zo siete ciest Žilinského samosprávneho kraja a jeho zaradenie
do siete MK Obce Hruštín.
Mgr. František Škapec, starosta obce

OZNAM
Starosta obce Hruštín Vás pozýva
na „Hovor s ľudom“, ktorý bude
18. januára 2009, v Hruštíne
o 14.30 hod. v sále MKS a vo Vaňovke o 17.00 hod. v budove bývalej ZŠ.
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Pozemky pod areálom PD Hruštín
Dovoľujem si Vás osloviť v mene predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva v Hruštíne v súvislosti s udalosťami,
okolo skupovania pozemkov, ktoré sa
nachádzajú v areáli PD v Hruštíne.
Tento text listu, ktorý práve čítate bol
zaslaný všetkým, súčasným majiteľom
pozemkov pod areálom PD v Hruštíne.
V čase, keď družstvo začínalo svoju činnosť (rok 1972) a roky nasledujúce malo
toľko zamestnancov, koľko má dnes členov. Obec žila s družstvom a družstvo
žilo s obcou. Dnes, po takmer 37 rokoch
sa zdá, že situácia je úplne iná. Je ťažké
jednoznačne povedať že zodpovednosť
nesie politická situácia, ekonomické dôsledky transformácie, či ľudský faktor.
Možno je to u každého z nás zdanie,
možno že presvedčenie. Pravda je však
taká, že takmer každý obyvateľ Hruštína, ktorý má viac ako 50 rokov je, či už
priamo, alebo nepriamo, spätý s družstvom. Každá rodina, žijúca v obci Hruštín mala čo do činenia s týmto družstvom, či už v dobrom, alebo v zlom.
Ako súčasný predseda predstavenstva družstva neobhajujem ani nezatracujem nikoho, kto má voči družstvu kladný, alebo záporný vzťah z akéhokoľvek
dôvodu. Verím, že vzťah každého z vás
voči družstvu sa formoval na základe
určitých konkrétnych udalostí, ktoré sa
stali v minulosti a majú dopad a vplyv pri
Vašom rozhodovaní o veciach prítomných a budúcich, ktoré sa týkajú družstva.
V prvom rade by som chcel pripomenúť každému z vás, že minulosť, nech by
bola voči vám akokoľvek štedrá alebo
krutá, nikto z vás neovplyvní. Inak povedané, nikto z nás nemá už dnes vplyv na
to, čo sa udialo v minulosti, či už v kladnom, alebo zápornom zmysle. Ak má
ktokoľvek z vás pocit, že vám bolo akýmkoľvek spôsobom zo strany družstva
ukrivdené, je mi to skutočne veľmi ľúto,
ale nemôžem to ovplyvniť. O to viac sa
chcem snažiť ovplyvniť to, čo sa ovplyvniť dá – prítomnosť a budúcnosť.
V tejto súvislosti by som vás rád oboznámil so situáciou, keď vedenie družstva podalo v dobrej viere pomocnú ruku
občanom Hruštína – podnikateľom v tom,
že im poskytlo priestory v areáli PD
v Hruštíne – výrobné haly, technológiu
spracovania dreva, kancelárske priestory. Jedná sa o podnikateľské subjekty –
Ing. Miroslav Jaššo – prenájom gátra
a František Pidík – prenájom výrobnej
haly a kancelárie. Obaja po čase, keď
sa udomácnili v areáli PD v Hruštíne
začali, bez toho aby celú situáciu konzultovali s družstvom, ktoré im nájom

priestorov umožnilo, skupovať pozemky
od vlastníkov, ktorí mali podpísanú dlhodobú nájomnú zmluvu s družstvom, bez
toho, aby družstvo o tomto zámere informovalo.
V tejto chvíli nie je ani tak dôležité, že
obaja nájomcovia sa zachovali voči dobrému zámeru družstva prinajmenšom
divne. Oveľa dôležitejšia je skutočnosť,
ako vnímajú túto realitu majitelia pozemkov, ktorí boli týmito podnikateľmi oslovení.
Znovu musím pripomenúť, že tento
otvorený list dostane každý z majiteľov
pozemkov v areáli PD v Hruštíne, aby sa
zamyslel nad tým, o čom sa tu dnes
rozhoduje. PD v Hruštíne sa „druhýkrát
narodilo“ vďaka iniciatíve spoločnosti,
ktorá ho doslova vytrhla z pazúrov exekútora. Od toho dňa družstvo funguje,
je súčasťou celkového diania v obci, zamestnáva ľudí z obce, platí dane a
v tomto roku podalo projekt v rámci Modernizácie fariem za niekoľko mil. Sk.
Čo je však veľmi dôležité je skutočnosť,
že ak má byť projekt úspešný, je nevyhnutné zabezpečiť identitu k všetkým
pozemkom na ktorých má prebehnúť Modernizácia. Ale ako má tento fakt zabezpečiť vedenie družstva na čele so mnou,
keď majitelia pozemkov v areáli družstva, bez toho, aby zhodnotili situáciu
smerom do budúcna, predávajú svoj
majetok osobám, ktoré ich oslovili, bez
toho, aby komunikovali s vedením družstva?
Je pravdou, že každý vlastník pôdy sa
môže samostatne rozhodnúť komu pozemok predá za akúkoľvek cenu. Pravdu
povediac je mi ľúto tých vlastníkov, ktorí
už svoje pozemky predali uvedeným podnikateľom, ktorým družstvo umožnilo činnosť vo svojom areáli bez toho, aby sa čo
i len slovkom zmienili o tom, že ich niekto
s týmto zámerom oslovil.

3. družstvo namiesto toho, aby svoju iniciatívu a energiu venovalo aktivitám
spoločne s obcou Hruštín, kde sa ukazujú nebývalé možnosti získania financií na rozvoj vidieka, musí riešiť
tieto kauzy a čeliť tlaku na skupovanie
pozemkov od osôb, ktorým podalo
v minulosti pomocnú ruku.
4. ak by družstvo po skončení nájomných zmlúv s majiteľmi pozemkov pod
areálom družstva nepreukázalo svoj
vlastnícky vzťah k týmto pozemkov
z titulu predaja týchto pozemkov iným
vlastníkom, skončilo by svoju existenciu. Aké by to malo dôsledky na celkovú ekonomiku obce a následne na
obyvateľov Hruštína to v tejto chvíli
nedokážem odhadnúť.
Ak ste tento list dočítali do konca, iste
už viete, že tu vôbec nejde o to, že
vlastník pozemku pod areálom PD predá svoju parcelu tomu, kto dá o 20, 30,
40 Sk viac, ako družstvo. V stávke je
momentálne oveľa viac . Možno že je to
vaša spolupatričnosť, možno vaša snaha o identitu Hruštínčana, a možno, že
úplné pragmatické pochopenie veľavravnej vety – „Všetko, čo sa dá kúpiť za
peniaze, je lacné“!!!.
V závere toho listu by som chcel osloviť všetkých tých, ktorí sa rozhodli pre
spolupatričnosť s družstvom z akýchkoľvek dôvodov, aby kontaktovali ktoréhokoľvek z uvedených osôb:
Ing. Jozef Solga – predseda predstavenstva – 0910 409854
Ing. Ladislav Hojo – člen predstavenstva – 0910 488874
JUDr. Martin Kováčik – podpredseda
predstavenstva – 0903 779529
Všeobecné číslo mobilu na družstvo
– 0911 488878
So zámerom predať svoje pozemky
nachádzajúce sa v areáli PD v Hruštíne.
Vďaka tým, ktorí pochopili Ing. Jozef
Solga, predseda predstavenstva

A teraz snáď to najdôležitejšie:
Dovoľujem si každého vlastníka pozemku pod hospodárskym dvorom PD
v Hruštíne, ktorý ešte nepredal svoj pozemok ani Ing. Jaššovi ani F. Pidíkovi
upozorniť na to že:
1. bolo to práve družstvo, ktoré umožnilo obom subjektom podnikať na území hospodárskeho dvora PD na základe nájomných zmlúv.
2. to isté družstvo, ktoré vyšlo týmto osobám v ústrety bude mať „vďaka aktivitám oboch podnikateľov“ problémy so
zadefinovaním identity k pozemkom,
v rámci podaných projektov, ktoré
predstavujú hodnotu niekoľko mil. Sk

MKS
pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci

JANUÁR 2009
6.1.
10.1.
12.1.
18.1.
20.1.
24.1.
28.1.
31.1.

Trojkráľové stretnutie
Svadobná veselica
Predaj RUCEK
Hovor s občanmi
Predaj M-MARKET
Spoločenský ples ZŠ
Predaj MEDVECKÝ
Koncert OLEŠ
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Najmladšia generácia
v obci
Kalendárny rok 2008 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. T. Martvoňovej a pani uč. Mgr. M. Tužinčinovej.
Od januára 2009 pokračuje projekt (ANGLIČTINA HROU),
v utorok a štvrtok od 12.00 do 13.00 a od 13.00 do 14.00 (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 edukačných aktivít a hier, kde deti získajú nové kompetencie, ktoré sú pre ne
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 CENTRE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE (CPPPaP NO)
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.
(Email. cpppapno.soc@orava.sk, web: www.rozhodovanie.sk)
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva
a prevencie (CPPPaP) v Námestove kontaktujú 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 doporučí odklad školskej dochádzky.
(OŠD). Bez súhlasu rodiča nemôže byť dieťa pedagogickopsychologicky vyšetrené. Podobne nemôže byť bez súhlasu
rodiča OŠD. Treba zvoliť také riešenie, ktoré je prospešné pre
dieťa. Otázka, či je dieťa zrelé na školu, sa často javí ako
„rodinný problém“. Stáva sa tak vtedy, keď každý z rodičov má
iný názor. Úlohou CVPP v Námestove je poskytnúť rodičom
odbornú radu a pomoc pri vývinových zvláštnostiach detí.
Dajme našim deťom viac samostatnosti, priateľstva, náklonnosti, lásky i úsmevu a hlavne im dôverujme, že to dokážu. 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.
- Zápis do ZŠ, podľa pokynov riaditeľa ZŠ.
- Maškarný ples: „Z rozprávky do rozprávky“, termín po plánovanom zápise do ZŠ.
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

Snowo snowboard klub Orava
- klub bol založený 21.1.2005 zápisom na Ministerstve vnútra
SR na podnet nadšencov snowboardingu a skateboardingu
v našej obci. V súčasnosti evidujeme 33 členov, ktorí sa aktívne
venujú tomuto veľmi
obľúbenému športu,
v ktorom určujú trend
jazdci pochádzajúci
z alpských krajín a Kanady. Náš klub sa orientuje na Freestile snowboarding - voľný štýl
jazdenia na snowboardových prekážkach.
Keďže tento šport je finančne náročný, každoročne žiadame obec
o finančnú podporu.
Každá žiadosť bola
posúdená starostom
a poslancami obce
a finančný príspevok
pre klub bol vždy
schválený, za čo ďakujeme.
Počas štyroch rokov
pôsobenia klubu obec
schválila pre klub
1 991,6 € čo je 60 000
Sk, ktoré sme postupne investovali do snowboardových prekážok a na podporu jazdcov, ktorí sa zúčastnili
národných alebo medzinárodných súťaží a sústredení.
Prekážky, ktoré v tejto dobe vlastníme, vznikli aj za podpory
Ing.Mariána Kompana a firmy Idakos Vavrečka a ich hodnota je
cez 3 319,4 € 100 000 Sk.
Vytvorenie vhodných podmienok pre snowboarding je špecifické a finančne náročné, boli sme nútení rokovať so zimnými strediskami na Orave. Oslovili sme SKI Kubínsku Hoľu, Ski centrum
Zábavu a Orava Snow Oravská Lesná. Najlepšie podmienky nám
poskytlo stredisko Orava Snow Oravská Lesná.
Orava Snow Oravská Lesná nám zľavnila celodenný lístok zo
súčasných 19,9 € 600 Sk na 4,98 € 150 Sk. Pomáhajú nám
zabudovať naše snowboardové prekážky do snehu a budovať
prekážky zo snehu čím vzniká sonwboardový park, kde jazdia
nielen jazdci nášho klubu, ale aj ostatní jazdci tohto zimného
strediska. Stredisko zabezpečuje špeciálne vozidlo, tzv ratrák,
priestory pre park, ako aj mzdy pre personál, ktorý upravuje park.
Touto cestou chcem poďakovať konateľom Orava Snow Oravská Lesná, špeciálne Róbertovi Škripkovi, za výbornú spoluprácu.
Hruštínska kristiánka - športové podujatie, na ktorom sa bude
náš klub vždy podieľať pri organizácii snowboardových pretekov.
Pri organizácii pomáhajú členovia nielen z našej obce, ale aj
z obcí Zákamenné, Vavrečka, Oravská Lesná, Ťapešovo, ktorí
neboli podporení svojou obcou, tak požiadali o členstvo v našom
klube. Členovia klubu sú registrovaní v slovenskej asociácii snowboardingu SAS, ktorá na základe toho, že v súčasnosti patríme
medzi najväčšie a najaktívnejšie kluby Slovenska,a nám prideľuje
organizáciu významných snowboardových podujatí celoslovenského významu. V rokoch 2006 a 2007 sme pripravovali park
a organizovali medzinárodný závod SNOWBOARD FEST, ktorý
bol ohodnotený organizáciou TTR dvoma hviezdičkami, čo bol
pre nás veľký úspech. V zimnej sezóne 2007 sme organizovali
Majstrovstvá Slovenska v snowboardingu, čo bolo veľmi náročné,
keďže sme mali zlé snehové podmienky. Členovia klubu sa aktívne zúčastňujú snowboardových podujatí na Slovensku, ale aj
v zahraničí, kde úspešne reprezentuje náš klub, obec, región.
Týmto stručným profilom klubu chcem povzbudiť všetkých,
ktorých snowboarding zaujíma, a odkázať im, že sa môžu kedykoľvek stať členmi klubu.
Všetkým členom klubu ďakujem za zodpovednosť a aktívny
prístup k úlohám a ďakujem za sympatie vás všetkých k tomuto
športu, vďaka čomu sa nám v súčasnosti darí a môžeme sa ako
klub rozvíjať aj naďalej.
Snovák Ľudo, predseda klubu
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DECEMBER 2008

4.12. – v Žiline sa konalo krajské
kolo olympiády SJ – Janka Bolibruchová obsadila 9.miesto.
5.12. – v MKS sme absolvovali
opakované „Čakanie na Mikuláša“.
Pekne pripravené podujatie, na konci
ktorého boli všetky deti obdarované
balíčkom (ďakujeme sponzorom –
Obci Hruštín, rodičovskému združeniu). Súčasťou akcie bola burza drobností, výťažok ktorej (cca 1500.-Sk)
išiel na podporu nemocných detí –
projekt „Červený nos.“
12.12. – na chodbe ZŠ Zamost sa
konali opäť vianočné trhy. Rodičia videli pekný kultúrny program s vianoč-

prázdniny, ktoré potrvajú do 7.januára. Žiaci nastupujú do školy vo štvrtok 8.1.2009.
20.12. – p. Milan Martvoň dodal
a inštaloval ďalších 8 PC s LCD
monitormi. Naša PC učebňa tak zvýšila kapacitu na 22 počítačov, ktoré
iste skvalitnia vyučovací proces. Tieto ostatné boli financované spolovice z prostriedkov Združenia rodičov,
spolovice z rozpočtu školy.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

nými, ondrejskými zvykmi. Privítali
sme ich tradičným punčom, ponúkli
chutné občerstvenie, kúpiť si mohli
rôzne výrobky našich žiakov, ich rodičov, učiteľov. Ďakujeme všetkým, čo
prišli a ocenili vynaložené úsilie našich žiakov a učiteliek (-ov).
13.12. – p. Jozef Svýba zabezpečil
el. rozvody v PC učebni.
19.12. - 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. Tretiaci si v telocvični
v posledný deň škol. vyučovania aj
zašportovali. Od 20.12. plynú zimné
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z podujatí

l

z podujatí

l

z podujatí

l

z podujatí

l

z podujatí

do 50 rokov:

l

z podujatí

l

z podujatí

1. Ján Šeliga ml, 2. Ján Jurčiga ml.,
3. Lukáš Snovák, Útecha: Ján Jurký

nad 50 rokov 1. Ing.Václav Kubirita, 2. Ing.Štefan Kľubis
3. Milan Slameník, Útecha: Ján Jurčiga st.
štvorhra
1. Lukáš Snovák a Ján Jurčiga ml.
Sponzormi podujatia boli Obec Hruštín a Ing.Jozef Mišánik.
V telocvični pri ZŠ sa konal 28. 12. I. ročník „Vianočného tenisového turnaja v dvojhre“. Spomedzi 14 účastníkov sa najlepšie darilo Jozefovi Mišánikovi. Ďalšie poradie: 2. J. Kubáni, 3. F. Radzo, 4. Mir. Jancek.
Súťaž útechy vyhral Jaro Jancek. (jk)

OŠK Hruštín a Obec Hruštín usporiadali v nedeľu,
4. januára, tradičný Novoročný stolnotenisový turnaj neregistrovaných. Súťažilo sa v troch kategóriach a vo
štvorhre.
Výsledky: do 20 rokov 1. Maroš Mišánik
2. Matej Slaničan
3. Matúš Snovák

JUBILANTI
85 rokov
80 rokov
70 rokov

v mesiaci

január 2009

Očkajáková Mária
Šeligová Helena
Ľubek Šimon
Hojo Augustín
65 rokov
Genšorová Emília
Drígeľ Vincent
60 rokov
Škapec Tomáš
Sedlár Ján
Jaššová Zuzana
Vlžáková Zuzana
55 rokov
Ustaník Daniel
Kampošová Anna
Drígeľ František
Mikulášová Mária
50 rokov
Teťák Ján
Martvoň Jozef
Zemenčíková Mária
Jurovčíková Marta
Piňák Ján
Zemenčík Milan
Prišli medzi nás:
Martina Šimeková
50. výročie sobáša:
Matej Hojo a manželka Margita
František Valek a manželka Anna
60. výročie sobáša:
Matej Kubirita a manželka Zuzana
Odišli od nás:
Ján Džmuráň, 62 rokov
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inzercia

HCK (Hruštínsky cyklistický klub)
Už viac ako dva roky pôsobí v našej obci cykloklub HCK. Jeho
členovia absolvovali v pekných červeno-čiernych dresoch okrem
krátkych výjazdov do okolia Hruštína (Zábava, Točňa, Príslop) aj
niekoľko cyklotúr za poznaním oravského regiónu. Medzi najkrajšie patrili:

l

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

AEGON partner s.r.o.
– Bartošová Zdenka, finančné poradenstvo
l poistenie – životné (dospelí, deti)
l dôchodkové – poistenie, sporenie
l investície
l bezplatné revízie poistiek
Bližšie info: Zdenka Bartošová, Hruštín 573, tel.0911705521

l

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s.
-

poistenie dieťaťa
poistenie úrazu
kapitálové životné poistenie
poistenie budov
poistenie domácnosti
poistenie automobilov
prepracovanie poistných zmlúv
cestovné poistenie

KONTAKT:
Hruštín – Or. Jasenica – Mutné – Breza – Hruštín (54 km)
Hruštín – Or. Podzámok – Pribiš – Medzibrodie – Hruštín (40 km)
H – Or. Jasenica – Or. Veselé – Or. Polhora – H (70 km)
H – Kub. hoľa – Beňova Lehota – Párnica – Zázrivá – Or. Lesná –
Zákamenné – H (90)
H – Or. Podzámok – Pucov – Malatiná – DK – H (62 km)
H – Or. Podzámok – Oravkou do trstenej – Oravice – Zuberec –
Podbiel – OP – H (76)
Členovia HCK (J. Mesík, M. Ľubek, J. Kecera, J. Kubáni,
J. Líška, J. Mišánik) radi privítajú ďalších priaznivcov cyklistiky.
V r. 2009 plánujú navštíviť Zabierzow, chcú vyskúšať novú cestu
na Kysuce a pripomenúť si doteraz odjazdené trasy.(jk)

pripravujeme

l

pripravujeme

l

pripravujeme

Obec Hruštín pozýva všetkých na

1. ročník zimného lyžiarskeho prechodu
Vaňovským chotárom, ktorý bude
17. januára 2009

František Vlžák
Hruštín 31
tel.: 0904 483198

Nové poplatky za užívanie telocvične a fitnes:
Hala – 5 € / 1 hod (domáci), 7 € (cezpoľní)
2 € / 1 hod (tréningy OŠK)
zdarma – zápasy OŠK
Fitnes – 1 € /osoba/ 1 hod - pri občasnom
jednorazovom vstupe
7 € - permanentka na 10 vstupov
Do telocvične je možný vstup po dohode so
správcom (p. Tokár, 0908 619 584) v čase, keď nie je
obsadená pravidelnými nájomníkmi
(viď rozvrh na webstránke školy –
www.zshrustin.edupage.sk)

Prezentácia je od 8.00 hod., v budove bývalej ZŠ vo Vaňovke.
Štart je o 9.00 hod.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 € (60,25 Sk)
do 15 rokov – 1 € (30,12 Sk)
ženy – zdarma
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník ho
absolvuje na vlastné riziko!!!

Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
okamžite príjme do pracovného pomeru
ekonóma - účtovník (ka)

Obec Hruštín a OŠK Hruštín Vás pozývajú na

POŽADUJEME:
vzdelanie SŠ/VŠ, ovládanie účtovných a daňových zákonov,
podvojného účtovníctva, prax vo vedení podvojného účtovníctva min.1 rok, ovládanie práce na PC – programy WORD,
EXCEL, POWER POINT, samostatnosť, zodpovednosť.

XXX. ročník prechodu piatimi hoľami
dňa 14. 2. 2009
Prezentácia účastníkov v KD Hruštín je od 7.00 h. do 8.00 h.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 € (60,25 Sk)
do 15 rokov – 1 € (30,12 Sk)
ženy a členovia OŠK Hruštín – zdarma.
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník ho
absolvuje na vlastné riziko!!!
Obec Hruštín a SONDA Vás pozývajú na Maškarný ples,
ktorý bude 14. 2. 2009 v KD Hruštín.
Program: 19.00 hod. - prezentácia masiek
20.00 hod. - nástup masiek
22.00 hod. - vyhodnotenie masiek + tombola
22.30 hod. - tanečná zábava
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)
Manželské páry a seniori dobrovoľné
Do tanca hrá SONDA a pripravená je aj bohatá tombola

PONÚKAME:
zaujímavú prácu, možnosť odborných školení, dobré platové
podmienky, pracovný pomer na dobu neurčitú.
Záujemcovia nech sa prihlásia v termíne do 16. 1. 2009
osobne v sídle družstva, telefonicky na tel. č. 5524549, 0911
488878, písomne – žiadosť, poprípade e-mailom na adresu
pdhrustin@orava.sk
So všetkými prihlásenými bude vykonaný vstupný pohovor.
Kontaktná osoba: Ing. Margita Firicová, tel.: 0910 809123
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