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Obec Hruštín usporiadala v sobotu, 17. januá-

ra, 1. ročník zimného lyžiarskeho prechodu

Vaňovským chotárom.

Počasie bolo priaznivé a prechodu sa zúčast-

nilo 110 lyžiarov. Najstarším bol p. Vendelín

Hojo (1935). Poďakovanie patrí všetkým uspo-

riadateľom.

V nedeľu, 1.februára, sa v poľských Karniowicach konal „Przegląd Tradycyjnych Grup Kolędniczych.

Vystupovalo tam 11 skupín z Poľska a na záver vystúpili naši betlehemci, ktorí sa v konkurencii

nestratili.
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Očami

starostu

Januárová zima, i keď nám nenadelila príliš veľa snehu, no
predsa, na svoje si prišli lyžiari i deti, ktoré majú radi zimné
športy.
Činnosť za me-
siac január
1. Vnedeľu, 17.

1. 2009, sa
uskutočnil kaž-
doročný „Hovor s ob- čanmi“.
Občanom bol predstavený plán práce na rok 2009, taktiež
starosta obce zhodnotil minulý rok. Občania mali možnosť
zapojiť sa do diskusie a predložiť svoje pripomienky, či
požiadavky. Niektoré požiadavky už boli riešené a boli aj
akceptované, napr: na dolnej zastávke už pravidelne bude
stáť a brať ľudí autobus ráno do Banskej Bystrice – FERI-
BUS. Taktiež občania mali požiadavku, aby cestný rigol
popri ceste 1. triedy dolu Dedinou a cesty 3. triedy, smerom
do Vaňovky, bol vyložený betónovými dlaždicami. Tieto
rigoly sú majetkom SSC Dolný Kubín. Po konzultácii na
SSC v Dolnom Kubíne mi bolo povedané, že 90 % týchto
rigolov nie je vydláždených a stačí, aby cestný rigol bol
vyčistený. Ostatné pripomienky občanov sú zaznamenané
a postupne sa budú vybavovať.

2. Stavebná firma Ing. J. Snováka, pokračovala v prácach v
podkroví zdravotného strediska.
Firma urobila elektroinštaláciu, vodu, odpady a kúrenie.
Tiež urobila izolačné práce a sadrokartón na stropoch pod-
krovia. Miestnosti boli ovakované a začali sa obkladačské
práce v sociálnych priestoroch.

3. Pracovníci obce a nezamestnaní, sa podieľali na upratova-
cích a čistiacich prácach v obecných budovách a obci.
Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uvedených prácach,
veľmi pekne ďakujem.

4. Obec Hruštín, ako jediná obec z okresu Námestovo, sa
zúčastnila na 15. ročníku veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. Obec sa prezentovala
v stánku Orava propagačnými materiálmi o Hruštíne, turis-
tickými a ubytovacími možnosťami v obci a prezentáciou
lyžiarskeho strediska Ski Zábava Hruštín.

Vážení občania
Mesiacom február sa začínajú - tak ako bolo oznámené-

vyberať poplatky za domovú daň a komunálny odpad. Podľa
zákona každý občan je povinný poplatok za komunálny odpad
zaplatiť do konca mája. Ako som Vás už informoval na „Hovore
s občanmi“, poplatky za komunálny odpad a daň sa v našej
obci nezvyšovali.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Ak poznáš tvár človeka, neznamená to, že poznáš jeho

srdce.                                                        (Čínske príslovie)

90 rokov Ťasnochová Terézia

75 rokov Kompanová Mária

Martvoň Štefan

70 rokov Ľubeková Margita

Krivačka Štefan

65 rokov Kľuska Ján

Svýbová Mária

60 rokov Žilinec Tomáš

Janceková Mária

Haluška Štefan

Melek Ladislav

Firic Jozef

55 rokov Snovák Ján

Kubicová Margita

50 rokov Sedlárová Mária

Zemenčík Dominik

Kupčulák Tomáš

Slaničan Jozef

Slaničan Cyril

Prišli medzi nás:

Martina Zemenčíková

Karin Svýbová

60. výročie sobáša:

František Martvoň a manželka Anna

Ondrej Zemenčík a manželka Agnesa

25. výročie sobáša:

Ján Martvoň a manželka Margita

Uzatvorili manželstvo:

Martin Krivačka - Martina Rončáková

Odišli od nás:

Adriána Martvoňová, 1 rok

Ján Maďarík, 78 rokov

JUBILANTI

v mesiaci február 2009

MKS

pri OcÚ Hruštín

Podujatia v mesiaci FEBRUÁR 2009

5. 2. Predaj LANTASTIK

6. 2. Zber plastov

7. 2. Svadobná veselica

10. 2. Predaj RUCEK

12. 2. Maškarný ples MŠ

14. 2. Lyžiarsky prechod

14. 2. Maškarný ples

16. 2. Maškarný ples ZŠ

17. 2. Predaj ALADIN

20. 2. Tanečná zábava HASIČI

24. 2. Predaj GALAČÁK
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa

37. časť: OBDOBIE 1960–1972

I. LITURGICKÉ ZMENY

Na II. vatikánskom cirkevnom sneme

(1962–1965) okrem iných významných

uznesení rázu náboženského bolo roz-

hodnuté, aby sv. omša sa slávila v ľudo-

vej reči, na obetnom stole, pri ktorom

kňaz by bol obrátený tvárou k ľudu, aby

tak všetci akoby bezprostredne s vrúc-

nou účasťou boli prítomní na obnovenej

obeti nášho Spasiteľa. Aj sv. sviatosti sa

majú vysluhovať v ľudovej reči.

V tunajšej farnosti nové liturgické na-

riadenia začal uvádzať do praxe správca

farnosti Martin Mikulec postupne, ako

prichádzali nové, slovenské schválené

liturgické texty. Zadovážil obetný stôl,

ambón, sedile a ostatné potrebnosti pod-

ľa návrhu akademického maliara Miku-

láša Klimčáka z Bratislavy. Obetný stôl

umiestnili na predele medzi chrámovou

loďou a svätyňou. Doterajší hlavný oltár

s bohostánkom ponechal na pôvodnom

mieste. Sedile pre kňaza, ako predsedu

zhromaždeného ľudu božieho, umiestnil

na pódium bočného oltára po odpílení a

odstránení menzy tohto oltára. ( V niekto-

rých kostoloch kňazi preložili Sanktissi-

mum z hlavného oltára na bočný a pred

bývalé tabernakulum si umiestnili svoje

sedadlo.) Kazateľnica sa tu od týchto

čias prestala užívať. Preto sa musel za-

viesť do kostola rozhlas, aby kňaza z

podlahy kostola, z ambónu bolo počuť.

EXPOZITÚRA V BABÍNE

V roku 1969 po dohode Biskupského
úradu v Spišskej Kapitule s Krajským
národným výborom – cirkevným oddele-
ním – v Banskej Bystrici (od ktorého v
týchto časoch sa musel žiadať súhlas –
schválenie ku každej veci v živote nábo-
ženskom a cirkevnom) Babín, doterajšia
filiálka Hruštína, bol povýšený na expozi-
túru farského úradu s tým, že aj Vasiľov
bude s ním cirkevno administratívne spo-
jený. Babínci začali urýchlene stavať pre
svojho nádejného duchovného otca far-
skú budovu. Za nemalých finančných a
pracovných obetí ju postavili, ale spomí-
naná dohoda medzi biskupským úradom
a štátnou správou sa nerealizovala, i keď
formálne zrušená nebola, lebo koncom
roku 1969 bol zavedený zase tvrdý kurz
do vzťahov medzi cirkvou a štátnou sprá-
vou.

V roku 1974 z domu chystaného na
farský úrad v Babíne štátna správa spra-
vila materskú školu, opatrovňu detí pred-
školského veku.

V letných týždňoch r. 1969 bratia Kap-
leckí z Dolného Kubína natreli plechovú

strechu na veži a kostole farbou proti

hrdzaveniu. Stálo to 20. 000.- Sk

REHOĽNÉ SESTRY V HRUŠTÍNE

Keď v našom štáte v roku 1950 boli

likvidované kláštory, rehoľníci a rovnako

aj zdravšie rehoľnice museli nastúpiť do

manuálnej práce. Staré a nevládne re-

hoľné sestry mali sa vrátiť ku svojim rodi-

nám a keď tak neurobili, boli sústredené

do zvláštnych domov v okrajových ob-

lastiach štátu, aby neprichádzali do sty-

ku s obyvateľstvom a nešírili „nábožen-

skú nákazu“.

V roku 1968 nastalo v štáte isté poli-

tické uvoľnenie na krátky čas a bolo aj v

oblasti nábožensko - cirkevnej viac slo-

body. Využijúc priaznivých okolností tu-

najší správca farnosti po dlhšom vyjed-

návaní s predstavenou „Školských sestier

sv. Františka“ dosiahol, že štyri sestry už

pokročilého veku z tejto rehole usadili sa

1. mája 1969 v Hruštíne a začali konať

svoju službu. Jedna bola organistkou,

zaúčala záujemcov do nových liturgic-

kých nápevov, ďalšie mali na starosti

úpravu a ozdobu kostola, čistenie kostol-

ného prádla a výpomoc vo farskej do-

mácnosti.

V máji 1972 na zákrok štátnej správy

museli z Hruštína odísť. Utiahli sa do

súkromia v Ľubochni.

BIRMOVKA PO 21 ROKOCH

Naposledy sviatosť birmovania v hruš-

tínskej farnosti vysluhoval najdôstojnejší

otec biskup Ján Vojtaššák v roku 1948.

Po roku 1949 spišské biskupstvo bolo

osirelé až do roku 1968, pretože otec

biskup bol v žalári. (Po mnohých útra-

pách zomrel 4. augusta 1965 v dome

dôchodcov v Senohraboch pri Prahe, kde

vypustený zo žalára, musel sa zdržiavať

pod dozorom.) Sede vacante (uprázne-

ný biskupský stolec) – biskupstvo spra-

voval kňaz Ondrej Scheffer, zvolený spiš-

skými kanonikmi pod nátlakom štátnej

správy za kapitulárneho vikára. Sv. Stoli-

ca v Ríme ho preto nepotvrdila v jeho

úrade. Keď 3. septembra 1968 zomrel,

za dočasného Ordinára spiš. biskupstva

14. novembra 1968 bol vymenovaný a

Sv. Stolicou v Ríme potvrdený Dr. Jozef

Ligoš, do r. 1949 špirituál a profesor v

spiš. seminári, posledne administrátor vo

Veľkom Borovom. V nasledujúcom roku

na základe splnomocnenia Sv. Stolice v

Ríme začal vysluhovať sviatosť birmova-

nia v Orave.

Birmovka v Hruštíne bola určená na

nedeľu 2. júna 1969. Na túto významnú

náboženskú udalosť pripravovala sa far-

nosť a zvlášť 1.000 birmovancov a bir-

movaniek vieroučnými a mravoučnými

prednáškami – duchovnou obnovou.

Pred 9. hodinou sviatočného dňa oča-

kávali veriaci najdôst. Otca vikára pod

Príslopom na začiatku obce pri slávobrá-

ne a po okázalom privítaní skupinou bir-

movancov a predstaviteľmi obce (Ľudo-

vít Očkaják, predseda Miestneho národ-

ného výboru) za doprovodu dychovej

hudby z Tvrdošína sprevádzali ho do

vyzdobeného a preplneného chrámu.

Pred bránou chrámu otca Ordinára po-

zdravil a privítal duchovný správca far-

nosti Martin Mikulec. Bohoslužby pre veľ-

ký počet birmovancov sa pretiahli až za

poludnie, no každý rád podstúpil túto

námahu a birmovanci i ostatní veriaci

odchádzali duchovne posilnení a rozhod-

nutí žiť plným kresťanským životom.

Otec ordinár po krátkom oddychu

odobral sa do neďalekej Brezy, aby aj

tam toho dňa udelil čakajúcim sviatosť

birmovania.

 Štefan Šmiheľ

Duchovná štatistika

farnosti za rok 2008

Krsty Sobáše Pohreby

Spolu 40 24 32
Hruštín 31 20 26
Vaňovka 8 4 6

Krsty: chlapci: 23, dievčatá: 17

Pohreby: muži: 14, ženy: 18

Zomrelí zanechali po sebe 14 vdov-

cov a vdov, 11 už boli sami vdovci

alebo vdovy a 7 zomreli slobodní.

7 zomreli nezaopatrení, išlo o náhlu

smrť.

Sobáše: snúbenci: obaja domáci far-

níci – 9; snúbenci: jeden domáci a

druhý z inej farnosti – 15

snúbenci obaja katolíci: 23,-s dišpen-

zom kvôli inému náboženstvu: 1

Ak si porovnáme počet krstov a poh-

rebov, tak za tento rok nám v celej

farnosti pribudli 7 veriaci, v Hruštíne

pribudli 5 veriaci a vo Vaňovke pri-

budli 2 veriaci.
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Písal sa rok 1972, Poľnohospodár-
ske družstvo v Hruštíne (vtedy ešte JRD)
na jar onoho roku začínalo svoju čin-
nosť. Ja a moji rovesníci sme sa hrávali
na lúkach, remízkach a medziach v poli
za dedinou. Mali sme 5 či 6 rokov a na
jeseň sme sa chystali prvýkrát do zá-
kladnej školy. Jeden buldozér nám zra-
zu začal tie „naše“ medze rozorávať.
Bez slov sme všetci pochopili, že sa
nebudeme mať kde už hrať a bez ďalšie-
ho väčšieho otáľania a váhania sme sa
pustili do nerovného boja proti tomuto
„monštru“. Trvalo nám niekoľko dní, mož-
no týždňov, pokým sa nám podarilo toto
„monštrum“ zastaviť, ale predsa sa to
podarilo. Buldozér odviezli a už sa do
hruštínskeho poľa nikdy nevrátil. Medze
boli však už na väčšine územia rozora-
né. Na naše veľké potešenie zostal pred-
sa jeden kúsok pôvodného poľa, typic-
kého rázu s pôvodnými medzami nedo-
tknutý! Rokmi sme na túto nepríjemnú
skúsenosť zabudli, pretože ako sa hovo-
rí „čas zahojí všetky rany“.

Áno. Minulosť sa vrátiť nedá, nikto z
nás ju už po 37 rokoch neovplyvní, a
zrejme ani nechce. Že sa medze rozora-
li, bolo dobre vtedy, a možno aj dnes,
napriek niekoľkým jednotlivcom, čo boli
vtedy proti. Je potrebné viac sa snažiť
ovplyvniť to, čo sa ešte dá – možno
súčasnosť, lebo budúcnosť, tú pozná
málokto. Minulosť sa ale dá aj po rokoch
veľmi dobre popísať, a tak sa dá pred-
chádzať niektorým nepriaznivým vply-
vom, konaniam a následkom.

Také nepriaznivé konania na druž-
stve namierené proti všetkým členom
družstva okrem niekoľkých začali v ja-
nuári roku 2006. Vtedy na podnet niekto-
rých členov predstavenstva družstva,
využijúc nízku účasť členov, a bez ich
predchádzajúceho informovania o pri-
pravovaných zmenách, mimoriadna
členská schôdza schválila nimi predne-
sený návrh na zmenu stanov družstva.
Pôvodní členovia so svojimi podielmi nad
rámec základného členského vkladu boli
poškodení na časti hlasovacích práv. Od
tejto schôdze mohli hlasovať len základ-
ným členským vkladom, ktorý predsta-
voval 10 hlasov a už nemohli hlasovať
celým svojim majetkovým podielom zís-
kaným pri transformácii družstva, ktorý
skoro u každého člena predstavoval
omnoho vyšší počet hlasov.

Súčasné vedenie družstva sa dnes
cíti podvedené ohľadom skupovania po-
zemkov v hospodárskom dvore PD oso-
bami, ktorým družstvo umožnilo prenajať
si tam priestory a podnikať. Ako sa pod-
ľa neho má cítiť vyše 400 členov druž-
stva, ktorých iniciatíva jedného z členov
predstavenstva pripravila o značnú časť
hlasovacích práv v družstve? Kedy? Vte-
dy, keď navrhol zmeniť stanovy v januári
2006 a v júni 2007, keď opätovne boli
poškodení všetci členovia (okrem nie-
koľkých). A na viac ešte následne vtedy,

„Je PD v Hruštíne ešte v Hruštíne ?“ alebo „Ako sa veci majú?“

keď navrhol odvolať všetkých členov
predstavenstva pochádzajúcich z Hruš-
tína a dôsledkom zmeny stanov druž-
stva sa stalo to, že zdvihnutím jednej
ruky jedného člena, ktorý nepochádza z
Hruštína je možné všetko odhlasovať
alebo zmeniť a nepotrebovať súhlas už
žiadneho iného člena pochádzajúceho
z Hruštína. A je to tak dodnes, napriek
námietkam nie jedného člena družstva,
ktoré boli písomne podané na predsta-
venstvo družstva. Pýtam sa - akým prá-
vom boli členovia družstva pozbavení
časti svojich práv? Kto je ten, čo o tom
rozhodol?

V minulom čísle buletínu obce súčas-
ný predseda družstva predniesol „prob-
lém“ ohľadom pozemkov pod areálom
PD. Vedenie družstva nemusí pozemky
kúpiť, môže ich prenajať od nových maji-
teľov, pretože keď si prečítate Program
rozvoja vidieka SR 2007–2013 alebo
Príručku k PRV SR 2007–2013 pre po-
dané projekty, stačí mať podpísanú dl-
hodobú nájomnú zmluvu (najmenej na
6 rokov po predložení žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok). A na to, aby
podpísal nájomnú zmluvu, stačí sám s
niektorým „svojím“ „spoločníkom“. Ja
osobne si myslím, že noví majitelia po-
zemkov pod areálom družstva sa s ním
veľmi radi dohodnú na výške podnika-
teľského nájomného za primeranú cenu.
Pôda sa dá napríklad aj vymeniť za nie-
čo iné (napríklad vložiť ako nepeňažný
vklad do družstva a je po „probléme“)
alebo zameniť za inú pôdu (napríklad
zdola hore alebo do stredu a podobne).
Len to chce otvorené jednanie a chuť
dohodnúť sa. Lenže to akosi z obidvoch
zainteresovaných strán aj nového vede-
nia družstva zrejme neprichádza. O nie-
čom to svedčí.

Takisto je v silách súčasného vede-
nia, a hlavne členov predstavenstva, vrá-
tiť naspäť stanovy, ktoré sa zmenili v
roku 2006 aj v roku 2007. Pretože to, čo

sa udialo v júni 2007 a v nasledujúcich
mesiacoch, všetko je podané ako žalo-
by na okresnom súde na vyslovenie ne-
platnosti uznesení z predmetných ná-
hradných členských schôdzí. Námietky
na predstavenstvo vtedy postupne po-
dalo 9 členov družstva, či už pracujúcich
na družstve, alebo aj nepracujúcich.
Súdy však stoja peniaze a veľa času.
Podľa mňa sú to peniaze zbytočne vy-
hodené a čas zbytočne stratený!

Každý, kto bude čítať tento list, nech
si spraví svoj názor na vec. Je to všetko
presne o tej identite Hruštínčana a osob-
ne budem rád, keď 1. ekologické druž-
stvo na Orave – PD v Hruštíne, pri zrode
ktorého projektu som bol aj ja, spolu s
ďalšími pôvodnými dvoma členmi pred-
stavenstva, bude fungovať aj naďalej a
veci sa vyriešia ku spokojnosti všetkých
členov družstva a nikto sa nebude cítiť
podvedený. Na uvedený projekt ekoló-
gie na PD v Hruštíne Z Európskej únie a
štátneho rozpočtu prišlo resp. ešte príde
na účet družstva 25 miliónov (v Sk) do-
tácie za 6 rokov trvania projektu – od r.
2004 do 2009. Táto dotácia ale asi nevy-
trhla družstvo z pazúrov exekútora, čo
poviete členovia družstva? Len pre po-
rovnanie nemenovaná spoločnosť
prispela 3,5 miliónmi (v Sk).

Budem rád, keď tento list sa nebude
brať veľmi osobne. Sme ľudia, resp. as-
poň to u niektorých tak vyzerá, že sú, a
ľudia si majú navzájom odpúšťať. Len
podotýkam, že akt odpustenia, to nie je
len ľútosť, ale zároveň aj zadosťučine-
nie, resp. náprava. Je faktom, že nápra-
va ešte doposiaľ vykonaná nebola.

Konštatujem fakty, ktoré sa udiali v
minulosti, a rád podám bližšie vysvetle-
nie, ak o to niektorý člen prejaví záujem.
Vážení členovia družstva, medze ešte
nie sú nanovo všetky rozorané! Či budú,
a či nám zostane ešte nejaké to miesto
na „hranie“, to záleží len a len na nás.

Bc. František Krivačka

Obec Hruštín a OŠK Hruštín Vás pozývajú

dňa 14. 2. 2009 na

XXX. ročník PRECHODU PIATIMI HOĽAMI

 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!!!

pripravujeme � pripravujeme � pripravujeme � pripravujeme

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
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Najmladšia generácia v obci

26.1.2009 - sa deti zúčastnili zápisu
do ZŠ v počte 34 detí. Obdobie od febru-
ára do júla býva v mnohých rodinách,
kde majú predškoláka, poznačené dile-
mou: Dať, či nedať.... dieťa do prvej trie-
dy. Úskalia zlého rozhodnutia: Rozhod-
núť sa, čo bude pre dieťa najlepšie rieše-
nie, nie je ľahké, lebo vstup do základnej

školy, či sa nám páči, alebo nie, často
predznamená postoj dieťaťa k vzdelaniu
na dlhé roky. Konečné rozhodnutie ostá-
va na rodičoch, a riešenie, ktoré sa na
prvý pohľad zdá najjednoduchšie a naj-
pohodlnejšie, nemusí byť to správne. Ak
sa zaškolenie odloží, v snahe, aby sa
dieťaťu „predĺžilo detstvo“, alebo aby „do-
zrelo“, napriek tomu, že je už na vstup do
školy zrelé, vznikne riziko, že o rok bude
dieťa „prezreté“. Opačných prípadov ,
kedy dôjde k zaškoleniu nezrelého die-
ťaťa, je menej, pretože zápis je istým
sitom pripravenosti na vstup do školy.
Deti, ktoré na vstup do školy nie sú pri-
pravené, si začnú pestovať pocit menej-
cennosti: „Načo by som sa snažil, aj tak
budem vždy najslabší, posledný....“.

Vyšetrenie školskej zrelosti pred zápi-
som nie je povinné a netreba naň odpo-
rúčanie ani MŠ, ani pediatra. Je len na
rozhodnutí rodičov, či sa rozhodnú využiť
túto možnosť ako jazýček na váhach svoj-
ho rozhodnutia.

 V zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 245/
2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len školský zákon) je materská
škola súčasťou sústavy škôl, ktoré za-

bezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa
tohto zákona prostredníctvom vzájomne
na seba nadväzujúcich štátnych vzdelá-
vacích programov (ISCED 0).V súvislos-
ti s týmto došlo k zmene vykonávacích
predpisov (vyhláška č. 306/2008 Z. z. o
materskej škole), na základe čoho si do-
voľujem upriamiť pozornosť na niektoré

zmeny súvisiace so zápisom
detí do materskej školy.
1. Materská škola poskytuje
predprimárne vzdelávanie (§
16 ods. 2 školského zákona).
2. Do materskej školy sa prijí-
majú deti na základe písom-
nej žiadosti zákonného zá-
stupcu, spravidla od troch do
šiestich rokov veku.
3. Súčasťou žiadosti je potvr-
denie o zdravotnom stave die-
ťaťa od všeobecného lekára.
4. Miesto a termín podávania
žiadosti pre nasledujúci škol-
ský rok zverejní riaditeľka po
dohode so zriaďovateľom na
budove materskej školy a
inom verejne dostupnom

mieste spravidla od 15. februára do
15. marca (§ 3 ods. 2 vyhlášky č .306/
2008 Z. z. o materskej škole).

5. Riaditeľka spolu s miestom zverejní aj
podmienky prijímania detí do mater-
skej školy. Prednostne sa prijímajú
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti
s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou. Ostatné podmienky prijí-
mania detí určí riaditeľka po preroko-
vaní s pedagogickou radou a zverejní
ich na viditeľnom mieste.

6. Do materskej školy sa môžu prijímať
aj deti so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, deti s odloženou
školskou dochádzkou a deti nadané.

7. Ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmien-
ky, môžu byť prijaté aj deti po dovŕšení
dvoch rokov veku.

8. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami, zákonný zástupca pred-
loží okrem žiadosti a potvrdenia o zdra-
votnom stave dieťaťa aj vyjadrenie prí-
slušného zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie.

9. Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do
materskej školy prijať dieťa na adap-
tačný pobyt. Dĺžku adaptačného po-
bytu po prerokovaní so zákonným zá-
stupcom určuje riaditeľka materskej
školy.

10.Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej
škole nesmie byť dlhší ako tri mesiace
( § 59 ods. 4 školského zákona). V
prípade detí so špeciálnymi výchov-
nými potrebami môže diagnostický
pobyt presiahnuť tri mesiace, nesmie
byť ale dlhší ako jeden rok.

11.Riaditeľka materskej školy vydá roz-
hodnutie o prijatí dieťaťa na predpri-
primárne vzdelávanie, v ktorom môže

určiť dĺžku adaptačného resp. diagnos-
tického pobytu v materskej škole.

12.Dieťa môže byť prijaté na predprimár-
ne vzdelávanie aj v priebehu školské-
ho roka.

AKCIE V MESIACI FEBRUÁR:

 12.2.2009 (t.j. štvrtok) sa bude konať
MAŠKARNÝ PLES DETÍ, pod názvom
„Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“ v
KD - Hruštín o 15.00 hod. VŠETCI STE
VÍTANÍ !!!!!!!!!!!

 Od 23.02 do 27.02. Je plánovaný
projekt „TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA“.

 HARMONOGRAM ZÁPISU DETÍ DO

MŠ- HRUŠTÍN

1/ Kritériá prijímania detí do MŠ na škol-
ský rok 2008/2009
a/ deti, ktoré dovŕšili 5 rokov (pred-

školský vek)
b/  deti s odloženou školskou dochádz-

kou
c/ 3-4-ročné deti na základe prihlášky
d/ deti mladšie ako 3 roky, v prípade

nenaplneného počtu detí v MŠ.
2/ Od 15. 2. 20009 do 28. 3. 2008 sa

prijímajú žiadosti na zápis detí do MŠ
na školský rok 2009/2010.

3/ Do 30. 4. 2009 riaditeľka vydá písom-
né rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
dieťaťa do MŠ na školský rok 2009/
2010.

4/ K žiadosti sa prikladá potvrdenie o
zdravotnom stave dieťaťa a prefotený
preukaz poistenca.
Žiadosť si vyžiadajte u riaditeľky MŠ.

 Oľga Bombiaková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JANUÁR 2009

14.1. – olympiáda NJ – Ferko Vlžák

(7.B) zvíťazil v okresnom kole, takisto

Darinka Škapcová (8.B). Ferko postu-

puje na krajské kolo do Žiliny. Pripravo-

vala Mgr. Mičiaková. Blahoželáme!

16.1. – okresné kolo v prednese povesti

– Šaliansky Maťko. Reprezentovali nás

Silvia Martvoňová (4.B) a Silvia Škom-

bárová (3.A).

13.1. – v našej telocvični sa konalo ob-

vodové kolo v stolnom tenise chlapcov.

Naše druž-

stvo v zlo-

žení Matúš

Snovák, Mi-

lan Jašica a

M i l o s l a v

Mišánik zví-

ťazilo nad

ZŠ Lokca i

ZŠ Babín a

prehralo so

ZŠ Námes-

tovo – Brehy a obsadilo druhé (nepostu-

pové) miesto.

15., 16., 19. a 20.1. – konal sa lyžiarsky

(aj snoubordový) výcvik na Príslope pre

žiakov 8.ročníka, ktorí vlani kvôli zlým

snehovým podmienkam kurz neabsol-

vovali. Poďakovanie za zdarný priebeh

patrí inštruktorom, Jozefovi Krivačkovi a

spol., vedeniu penziónu Príslop, OcÚ,

Ing. J. Mišánikovi.

22.1. – olympiáda AJ - reprezentoval

Matúš Snovák (9.A), obsadil 10.miesto

spomedzi 16 zúčastnených. Pripravo-

vala Mgr. Firicová.

26.1. – tohtoročný zápis detí do 1.roční-

ka sa uskutočnil v ZŠ Výhon netradič-

nou formou. Zúčastnilo sa ho 35 detí, tri

deti budú mať odklad školskej dochádz-

ky, to znamená, že v septembri (ak sa

nevyskytnú ďalšie žiadosti o odklad) nám

nastúpi 32 prvákov (2 triedy).

22.1. – konala sa polročná pedagogická

rada. Výsledky klasifikácie: 96x pochva-

la, 8x napomenutie od tr. učiteľa, 14x

pokarhanie od tr. učiteľa, 11x pokarha-

nie od RŠ, znížená známka zo správa-

nia – II. stupeň 4 žiaci, IV. stupeň – 1

žiak, neklasifikovaný – 1 žiak, nepro-

spelo – 16 žiakov.

26.1. – 7. rodičovská zábava v MKS

Hruštín. Prítomných cca 200 hostí sa

dobre zabávalo do skorého rána. Štedrí

sponzori venovali do tomboly asi 90 cien.

Ďakujeme! Poďakovanie patrí aj žiakom

6.B a p. učiteľke za kult. program, pani

kuchárkam z MŠ za chutnú stravu, agil-

ným členom Rady rodičov za organizá-

ciu, skupine RENONS za dobrú muziku

a MKS za poskytnutie priestorov a vyba-

venia.

29.1. - odovzdanie výpisov z triedneho

výkazu (náhrady vysvedčení) žiakom

- kapustnica pre zamestnancov školy

* na konci februára bude súťaž v zbere

pomarančovej kôry. Treba si ju doma

sušiť, potom naraz priniesť.

* pozývame najmä ženy a dievčatá na

cvičenia do fitnes

Mgr. Július Kubáni

riaditeľ školy

inzercia � inzercia � inzercia

PREDAJŇA STAVEBNINY MARTVOŇ
Hruštín, ponúka nasledujúci tovar za

zvýhodnené ceny

Fasádny polystyrén od výrobcu Plastika
Nitra so zľavou až 15% a množstevné
zľavy na lepidlá, lišty, hmoždiny a armo-
vacie sieťky. Akcia platí do vypredania
zásob.

V prípade odberu celého zatepľovacieho
systému poskytneme sadu lešenia HAKY
na dva týždne zdarma.

V ponuke máme aj presné murovacie
tvárnice od Slovenského výrobcu POR-
FIX so zľavou až do 20%.

Taktiež sme znížili ceny na betonársku
oceľ, napr.:
Kari sieť 15x15x6 mm z 24,20 € (729 Sk)

na 20,91 € (629,93 Sk)
Kari sieť 20x20x4 mm z 9,92 € (299 Sk)

na 8,90 € (268,12 Sk)
Roxor o12 mm (12 m) z 14,27 € (430 Sk)

na 12,88 € (388,02 SK)

� Predám obývaciu stenu čiernej farby
a chladničku s mrazničkou.
Tel. 0908 239 359

� Predám nový kočík trojkombináciu, far-
ba zelená. Tel. 0904 861716

�� AEGON partner s.r.o.
Bartošová Zdenka,
finančné poradenstvo
� poistenie – životné (dospelí, deti)
� dôchodkové – poistenie, sporenie
� investície
� bezplatné revízie poistiek

Bližšie info: Zdenka Bartošová
Hruštín 573
tel.0911705521

�� ALLIANZ -

SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s.
- poistenie dieťaťa
- poistenie úrazu
- kapitálové životné poistenie
- poistenie budov
- poistenie domácnosti
- poistenie automobilov
- prepracovanie poistných zmlúv
- cestovné poistenie

KONTAKT: František Vlžák, Hruštín 31
tel.: 0904 483198

Ľubomír Jurovčík

finančné a majetkové poradenstvo:

� sporenie, investície
� poistenie – životné, majetkové

(dom, auto)
� dôchodkové – poistenie, sporenie
� úvery – stavebné, spotrebné,

hypotekárne

� zdravotné poistenie

Bližšie informácie poskytne:
Fincentrum, a.s. Ľubomír Jurovčík,
budova DEXIA BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4
Námestovo
tel.: 0918/894400, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@fincentrum.com
web.: www.fincentrum.com
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