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V sobotu, 13. júna 2009 sa konal
už 4. ročník súťaže v ručnom kosení
trávy „Hruštínska kosa“. Podujatie
organizovali: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Poľnohospodárske
družstvo v Hruštíne, Obec Hruštín,
Zväz poľnohospodárskych družstiev
a obchodných spoločností SR, Agromontana Slovensko, Oravská poľnohospodárska komora a Regionálna
rada zväzu družstiev a obchodných
spoločností.

Po privítaní hostí a súťažiacich starostom obce Františkom Škapcom a Milanom Mišánikom, predsedom ZPD
a OS SR, sa o úvodné zakosenie postaral minister pôdohospodárstva Stanislav
Becík. Potom už začala samotná súťaž,
v ktorej si zmeralo svoje sily 47 mužov,
7 žien, 7 družstiev a 9 dvojíc v kategórii
otec a syn. Medzi súťažiacimi nechýbali
ani zástupcovia z Českej republiky
a Poľska.
V kategórii chlapcov bol najrýchlejší
Ján Gombala z Hruštína, medzi mužmi
do 60 rokov to bol Ľubomír Košút z Klina
a zo žien si najlepšie počínala Milka
Šeligová z Hruštína. Prvenstvo medzi
mužmi nad 60 rokov patrí Jánovi Štajerovi z Hruštína. Najrýchlejšie bolo družstvo Veteránov v zložení F. Jancek, Karol Košút, Štefan Haluška, Ján Jurky,
Vendelín Hojo a kategóriu otec a syn
vyhrali Ján a Miloš Štajerovci z Hruštína. Najstarším účastníkom súťaže bola
81 ročná Helena Škapcová z Hruštína
a najmladším 11 ročný Jakub Kurian
z Poproča.

Medzi sprievodné podujatia patril aj 1.roč. súťaže vo varení guľášu „Hruštínsky kotlík“. Súťažilo
6 družstiev, pričom odborná porota vybrala ako najlepších kuchárov družstvo
DHZ Hruštín, v zložení Štefan Kľuska, Marian Martvoň a Ľubomír Katreník.
Na tejto akcii mala zastávku aj „Medzinárodná veterán rallye
– 500 km Slovenských“, kde si diváci,
ktorých bolo okolo štyritisíc, mohli pozrieť 117 veteránov. Súčasťou podujatia
bola aj výstava
poľnohospodárskej techniky a bohatý kultúrny program.
Hruštínsku
kosu poctil svojou návštevou
Juraj Blanár predseda VUC,
poslanci NRSR
– Jozef Tarčák
a Viera Mazúrová, vedúci
služobného
úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR –

Vladimír Pavelka, predsedníčka OZ potravinárov – Magdaléna Mellenová, zástupca prezidentskej kancelárie a iný
hostia.
(Pokračovanie na str.7)
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Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý.
(Seneca)
Júnový mesiac bol viac ako inokedy bohatý na zrážky, či na búrky. Vlaha čo mala byť
v máji, zrejme dvojnásobne bola v júni.

2/ Firma Ing. J. Snováka pokračovala v prácach na zdravotnom stredisku. Detská ambulancia je už dokončená. Pokračovalo sa
v prácach v ambulancii všeobecného lekára. Polovica budovy bola oteplená a upravená farebnou omietkou. Taktiež boli urobené základy pod novú lekáreň. Za odvedenú prácu všetkým
pracovníkom firmy veľmi pekne ďakujem.
3/ Firma Rezostav nám v obci zaasfaltovala diery po chodníkoch a pri autobusovej zastávke. Spomínaná firma nám
v júli ešte dokončí objednané práce.
4/ K 30.6. 2009 skončilo 5- ročné funkčné obdobie pre pani
riaditeľku MŠ Oľgu Bombiakovú. Školská rada v novej
voľbe zvolila novú pani riaditeľku MŠ Silviu Škapcovú.
Pani Bombiakovej sa chcem poďakovať za doterajšie pôsobenie a spoluprácu vo funkcii a novej pani riaditeľke prajem
veľa úspechov pri riadení MŠ.
Obdobne 5- ročné funkčné obdobie skončilo aj pre p. riaditeľa Mgr. Júliusa Kubániho, avšak školskou radou bol opätovne zvolený do tejto funkcie. Pri tejto príležitosti sa mu
chcem poďakovať, za doterajšiu dobrú spoluprácu a do
nového funkčného obdobia mu prajem veľa úspechov
a elánu.
5/ Obec bola úspešná v Grantovom systéme ŽSK pre oblasť
kultúry, kde sme získali na zakúpenie krpcov a opaskov pre
folklór 800,-€.
6/ 13. júna sa uskutočnil 4. ročník „Hruštínskej kosy“. Nielen vo
svojom mene, ale aj v mene organizačného výboru sa
chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto akcie. Teší ma, že toto podujatie sa každým
rokom zlepšuje a je čoraz väčšia účasť divákov a hostí.
Takýmito akciami sa obec pozitívne zviditeľňuje.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac jún:
1/ Pracovníci vybranej firmy, zamestnanci obce
a tiež nezamestnaní občania z obce ukončili rekonštrukciu
MKS. Dva mesiace sa na rekonštrukcii podieľalo približne
30 robotníkov. Práce boli ukončené 30.6., čo bol termín
stanovený európskou úniou na danú stavbu. Celková rekonštrukcia sa týkala týchto vecí:
a/ na všetky rovné strechy od lekárne, cez klubovňu, zasadačku, kancelárie OcÚ a chodbu vpredu - bola urobená
nová sedlová strecha, ktorá bola aj zateplená.
b/ bol urobený nový prístrešok do vchodu MKS a taktiež bol
obitý obkladom
c/ zvonka bolo MKS oteplené a bola urobená nová farebná
fasáda
d/ vo vnútri sály bol strop znížený, zateplený a urobený
kazetový strop s novým osvetlením
e/ do sály boli namontované nové eurookná s možnosťou
vetrania
f/ do sály boli namontované 4 ventilátory a nové radiátory
g/ boli urobené nové WC – nová elektrika, nová vakovka,
nové obklady a dlažby, nová sanita
Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto prácach veľmi pekne
ďakujem. Zrealizovaním týchto prác sa opäť pozdvihne prostredie a kultúra podujatí v našej obci.

Vážení občania
Naše deti majú pred sebou dva mesiace prázdnin. Všetkým
deťom prajem, aby si oddýchli a počas prázdnin načerpali síl.
Dúfam, že nuda a dlhý čas, sa nepodpíšu pod vandalizmus
v obci.
Mgr. František Škapec
starosta obce

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci JÚL 2009
4.7.
12.7.
13.7.
18.7.
19.7.
22.7.
25.7.
25.7.
28.7.

Rod. akcia
Kaplnka Lomná
Predaj LANTASTIK
Svadobná veselica
Športový deň
Predaj Medvecký
Rod. akcia
Kaplnka Vaňovka
Predaj RUCEK
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PD v Hruštíne je v Hruštíne – a stále aj bude !
(reakcia na článok Ing. Františka Krivačku uverejneného vo februárovom vydaní)

Vážení Hruštínčania,
Priznám sa, nie je mojím zvykom
reagovať akokoľvek na akékoľvek
články, ktoré sa týkajú buď mojej
osoby, alebo inštitúcie, ktorú zastupujem. Ak totiž niekto niečo tvrdí,
a prednesie to ako „zaručene istú
vec“, či už verbálne, alebo písomne, určite si uvedomuje svoju zodpovednosť za to, čo prezentoval.
A práve z tohto dôvodu robím
výnimku a dovolím si reagovať na
článok, ktorý Ing. František Krivačka uverejnil vo februárovom vydaní
Hruštínskych zvestí. Možno, že sa
bude niekomu zdať, že reagujem
príliš neskoro, som však toho názoru, že na takéto články sa má reagovať rozvážne, s odstupom času.
Navyše, družstvo malo v období od
februára prakticky až do dnes iné,
dôležitejšie záležitosti, než reagovať na články podobného zamerania.
Celý článok sa nesie v duchu
„žalospevu nad rozliatym mliekom“
a snahe autora zdôrazniť a vzbudiť
u čitateľa pocit krivdy spáchanej „nemenovanou spoločnosťou“, ako sa
vyjadruje autor článku. Nemienim
komentovať celý článok, na to nie je
priestor, ani dôvod. Zaujalo ma ale
pár viet, ku ktorým by som rád zaujal svoje stanovisko:
„Minulosť sa ale dá aj po rokoch
veľmi dobre popísať“, doslova píše
autor. Rád by som v tejto súvislosti
Ing. Krivačku upozornil, že to, čo
napísal, platí v plnom rozsahu aj na
jeho osobu a jeho pôsobenie vo
funkcii ekonóma v PD v Hruštíne.
Na túto závažnú skutočnosť by som
chcel upozorniť autora v prvom rade.
Druhou veľmi závažnou skutočnosťou, dovolím si tvrdiť až existenčnou, ktorú autor článku bagatelizuje, je kapitál, ktorý „nemenovaná spoločnosť“ vložila do družstva, aby ho zachránila. Je totiž jedno, koľko táto spoločnosť vložila do
družstva, aby ho zachránila pred
exekučným konaním, a teda pred
jeho zánikom. Dôležité je, že sa tak
stalo. Pamätám si veľmi dobre, že
to bol aj samotný Ing. Krivačka, ktorý spolu s inými členmi vtedajšieho

vedenia družstva túto spoločnosť
oslovil, a ako vtedajší ekonóm aj
súhlasil s tým, aby sa vklad tejto
spoločnosti do družstva kapitalizoval. Spoločnosť dala do družstva
pôžičku, aby ho zachránila. V opačnom prípade, ak by sa tak nestalo,
je daromné a zbytočné hovoriť
o tom, že na účet družstva prišlo
alebo príde za šesť rokov 25 miliónov korún, pretože tie peniaze by
nemali kam prísť – družstvo by jednoducho neexistovalo!!! V tejto súvislosti by som si dovolil osloviť autora článku, bývalého ekonóma PD
v Hruštíne a čerstvého inžiniera, aby
si zodpovedal sám na otázku, čo
bolo z hľadiska zabezpečenia ďalšej existencie družstva dôležitejšie
– či vstupný kapitál spoločnosti vo
výške 3,5 mil. Sk, ako autor uvádza, alebo 25 mil. Sk, ktoré družstvo obdrží za šesť rokov, avšak
pod podmienkou, že bude vôbec
existovať!!! Myslím, že odpoveď na
túto otázku nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Každý obyvateľ Hruštína to dokáže pragmaticky zhodnotiť.
Možno že by bolo zaujímavé položiť si otázku, čo robilo bývalé vedenie družstva na čele s jeho ekonómom, že dopustilo, aby k takejto
situácii vôbec došlo? Je zaujímavé,
že touto otázkou sa zaoberal len
málokto.
Ďalším nevyhnutným faktom logicky vyplývajúcim zo záchrany
družstva je skutočnosť, že spoločnosť, ktorá zachránila družstvo, si
chcela vytvoriť podmienky, ktoré jej
zaručovali rozhodovaciu právomoc
pri ďalšom smerovaní družstva. Je
to úplne normálny proces, deje sa
to všade na svete, kde fungujú ekonomické zákony. Každý, kto číta tento článok, vrátane Ing. Krivačku, si
odpovedzte na otázku, či by ste
nekonali úplne rovnako, aby ste si
uchránili vaše vložené peniaze!
Hruštínske družstvo nemenovaná
spoločnosť ani nevytunelovala, ani
nezlikvidovala, ani nepreniesla niekde inde.
Nakoniec – fakty hovoria jasnou
rečou: Dnes sa píše rok 2009, druž-

stvo je stále na tom istom mieste,
existuje, zamestnáva Hruštínčanov,
investuje do strojového parku a do
modernizácie prevádzky, produkuje bio mlieko a predáva ho za najvyššiu cenu na Slovensku, spolupracuje s obcou, snaží sa pristupovať konštruktívne a ústretovo ku
všetkým organizáciám v obci, či už
je to Urbársky spolok, Poľovné združenie, Športová obec a pod.
V ďalšej časti môjho príspevku
by som chcel zdôrazniť, že si vážim
iniciatívu a aktivitu Ing. Krivačku
v súvislosti so zahájením ekologickej formy hospodárstva na PD
v Hruštíne. Nikdy som sa nebránil
a nebránim tvrdeniu, že jeho zásluhou bolo hlavne to, že celý projekt
vypracoval, aj keď rozhodovací proces vstupu do ekologického hospodárstva ležal na rozhodnutí vtedajšieho predstavenstva, ktoré tento
postup schválilo v tej danej chvíli
len z toho dôvodu, že tu bola možnosť prílevu ďalších finančných
prostriedkov pre družstvo vo forme
dotácií. O to viac je mi ľúto, že ako
ekonóm inicioval a podal návrh na
súde na také opatrenia, ktoré v prípade, ak by ich súd uznal, spôsobili
absolútnu nefunkčnosť družstva.
Našťastie, nestalo sa tak, a družstvo funguje ďalej.
Na výročnej členskej schôdzi dňa
28.04.2009 vystúpil autor článku
s tým, že súd vyhovel jeho námietkam a rozhodol, že schôdze a uznesenia z nich sú neplatné. Áno, v tej
chvíli to bola pravda, avšak len dočasne, pretože súd rozhodol bez
akceptovania argumentov žalovanej strany, teda pochybil.
Celkom na záver by som chcel
poznamenať, že so samotným autorom článku Ing. Krivačkom som
sa pred niekoľkými dňami stretol na
pôde družstva, porozprával a pri tej
príležitosti mi oznámil, že chystá
pokračovanie jeho článku, ktorý by
mal mať charakter ústretovosti
a pokusu o zmier. Uvidíme, necháme sa prekvapiť
Ing. Jozef Solga
Predseda predstavenstva
PD v Hruštíne
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„Je PD v Hruštíne ešte v Hruštíne?
Alebo ako sa veci majú“ II.
Vo februárovom čísle buletinu som
informoval členov PD v Hruštíne
o tom, ako sa veci majú na družstve.
V tomto liste by som chcel informovať
o najnovších veciach v tejto kauze.
Dňa 2.4.2009 sa konalo na okresnom súde v Námestove pojednávanie vo veci vyslovenia neplatnosti
uznesení z náhradných členských
schôdzí konaných v dňoch 2. 6. 2007,
22. 6. 2007, 19. 9. 2007 a 18. 4. 2008.
Okresný súd uznal za oprávnené námietky niektorých členov družstva
a rozhodol, že tieto schôdze a uznesenia z nich sú neplatné! Rozsudok
bol vynesený za neúčasti súčasných
zástupcov družstva, ktorí, zrejme aby
naťahovali čas, nechodili na pojednávania, odvolávajúc sa na pracovnú
neschopnosť. O tomto som členov informoval dňa 28. 4. 2009 na členskej
schôdzi družstva.
Čo znamená tento stav z právnej
stránky by som nechcel rozoberať,
keďže nie som právnik. Ale jedno je
isté. Hneď na tejto poslednej schôdzi
zástupca PD sa vyjadril, že sa odvolajú, že boli porušené ich práva, keď
sa rozhodlo bez ich výpovede, resp.
bez ich účasti na súde. Je zaujímavé,
ako sa hneď niekto vie domáhať svojich práv bez ohľadu na to, že najskôr
ich porušil on voči cca 400 ľuďom
a teraz zrazu vie čo je právo?! Nemyslíte si to isté, čo ja? Čiže, jednoducho povedané, opäť chcú naťahovať čas. Podľa môjho názoru súd
v ojedinelých prípadoch môže rozhodnúť aj bez účastníka konania, a to na
základe dostačujúcich listinných dôkazov. V tomto prípade sú listinné dôkazy podľa mňa dostatočné. Keďže
súdne rozhodnutie ešte nie je právoplatné, ale vyjadrenie súdu v rozsudku o tom, že boli porušené práva drobných akcionárov nie je pochýb, je len
otázkou času, kedy právo zvíťazí
a urobí sa náprava.
Jednou z možností nápravy je dobrovoľné odídenie alebo dohoda o odstúpení a odchode spoločnosti Goldart a s ňou aj ich manažérov. Aby
uvedená spoločnosť sa necítila poškodená pri odchode a pri vyplatení
vyrovnávacieho podielu, navrhujeme
takéto vyrovnanie:
Je možné, že v súčasnej dobe výška vyrovnávacieho podielu je len cca
30-40 % z vloženého vkladu vďaka
ich „úspešnému“ znižovaniu základného imania a zvyšovaniu záväzkov

a dlhov družstva ako aj deklarovali na
poslednej schôdzi, čo sa dalo porozumieť aj pri leteckom čítaní účtovnej
závierky, ako to predviedol súčasný
predseda PD. Preto aj napriek tomuto stavu dohoda všetkých zainteresovaných strán by mala byť taká, že
spoločnosti Goldart bude uhradená,
resp. vrátená celá čiastka, ktorú vložila ako vklad, plus naviac ešte odstupné (odchodné) napríklad 35.000,- Eur
(cca 1.000.000,- Sk) ako náhrada peňažnej ujmy za niekoľko rokov trvania
členstva, kedy by inak svoje peniaze
mohli mať uložené v banke a poberať
z nich úroky za obdobie cca 6 rokov.
Myslím, že by takéto riešenie bolo
spravodlivé a súhlasili by s ním členovia družstva a aj právnici a poradcovia fy Goldart.
Viem, že tento krok môže vyvolať
rôzne reakcie, a mohol by byť považovaný za precedens pri riešení prípadných vyrovnávacích podielov
ostatných členov družstva. Členovia,
ktorým členstvo zaniklo v posledných
3-4 rokoch – teda ich dedičia, majú
právo na vyrovnávací podiel, ale musia oň písomne požiadať na predstavenstvo PD. Dokonca odporúčam, aby
tak ihneď urobili, lebo by sa ich právo
mohlo premlčať po tejto dobe (premlčacia doba je 3-4 roky podľa obchodného resp. občianskeho zákonníka).
Hodnota vyrovnávacieho podielu je
v súčasnosti ešte stále vyššia, ako je
8 % čo ponúka vedenie družstva za
odkúpenie podielov v družstve (či už
DPL alebo základných členských vkladov).
Vážení členovia družstva. Aj napriek veľkej tvrdohlavosti súčasného
vedenia družstva podaril sa nám malý
krôčik vpred, čo sa týka úspechu
v kauze o PD v Hruštíne, aby zostalo
v Hruštíne. Nedajte sa uchlácholiť
sladkými rečičkami tohto vedenia, lebo
len bagatelizujú vážnosť situácie, nechcú si pripustiť, že spravili chybu,
keď obrali ľudí o hlasovacie práva.
Buďte na pozore, lebo z rečí nevyžijeme, je potrebné konať. Momentálne
možno vyhrávame 3:2, ale ubehne
ešte veľa vody až táto výhra bude
definitívna. Až sa tak stane o niekoľko
rokov, ponuky z našej strany už nemusia byť žiadne, lebo družstvo už
existovať možno nebude. Preto Vás
všetkých žiadam o pomoc už teraz.
Ing. František Krivačka

Prázdniny – strach a hrôza!(?)
Prázdniny sú skvelá vec. Nie je to
tak dávno, čo som si ich užíval na vlastnej koži. Ako priamy účastník prázdnin
som zažil fantastické veci. Najpovinnejšiu povinnosť, ktorou vtedy bola škola, som odložil. Nič sa tomu pocitu nevyrovnalo. Jasné, že ostatné povinnosti ostali: pokosiť, posušiť, pokŕmiť, vykydať zajacom, nasypať sliepkam, semtam povysávať, či poutierať prach, ponatierať ploty a podobné maličkosti.
Všetko sa to dalo zvládnuť, len nech tie
prázdniny trvajú aj sto rokov. Preto si
myslím, že prázdniny sú skvelé. Lebo
mám na ne snáď iba tie najlepšie spomienky. Viem ale, že pre mnohých sú
prázdniny časom trápenia. Živo si predstavujem študenta, ktorý sa nevie dočkať, kedy sa už konečne skončia, lebo
bez školy a skúšok si nevie predstaviť
svoj život. Taký študent alebo žiak sa
tak odovzdal vzdelávaniu, že čas bez
školy sa pre neho stal časom zbytočným. Je schopný aj takej strašnej veci,
keď opakovanie učiva podľa poznámkových zošitov sa mu zdá pramálo, tak
sa snaží šprtať v knihách, ktoré dostal
do ďalšieho ročníka. Až ma berie mráz
po chrbte. Najhoršie, čo môže byť, je to,
že si chudák študent od toho študovania neoddýchne.
Milí moji, všetko má svoj čas. Keď je
nám nanič, čas sa vlečie, ako slimák,
a keď prežívame radosť a je nám dobre, vtedy ten čas letí ako zbláznený
motorkár. Len tak frngne. Najbližšie
mesiace budú presne takéto. Pre niekoho sa budú vliecť a niekomu ujdú veľmi rýchlo.
Záleží na tom, ako sa naprogramujeme. Ak vložíme do seba ako do počítača inštalačku zlého programu, tak
nech nás milostivý Boh ochraňuje. Je
po oddychu.
Počas francúzskej revolúcie sa
takzvaní novátori rozhodli zrušiť zaužívaný systém týždňa. Zaviedli dekády.
Týždeň mal zrazu nie sedem, ale desať
dní. Výsledky tohto kroku sa dali očakávať. Po nejakom čase boli ľudia unavenejší, nervóznejší, chorľavejší. Dobytok, ktorý pracoval deväť dní na poli
a desiaty deň oslavoval ťahaním alegorického voza po uliciach mesta, (lebo
sa oslavovala „práca“!), nevydržal a pokonal sa s touto novotou po svojom.
Skapal.
Pred svojimi povinnosťami neutečieme. Treba ich brať vážne. Ten, kto nevie sám od seba pochopiť, čo je jeho
povinnosťou, ten sa musí spoľahnúť na
tých, ktorí mu to vysvetlia. A potom zamakať. Ale ten, kto tvrdí, že celý náš
život je len o povinnostiach, klame. Lebo
všetko má svoj čas. Aj práca, aj oddych.
Ak by ste to prijali, tak vám prajem
múdrosť, aby ste vedeli rozlišovať.
A ešte, aby vám prázdniny ubehli rýchlo a potom na ne dlho spomínali.
Váš pán kaplán
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
3. - 5. 6. – odborná exkurzia riaditeľov
škôl a ZRŠ z okresu NO do Prahy
8. - 10. 6. – konal sa tenisový turnaj
žiakov. Spomedzi 16 zúčastnených
chlapcov sa najviac darilo Jánovi Kupčulákovi z 8. A, ktorý vo finále zdolal Mila
Mišánika zo 6. B 6:2. V súboji o 3. miesto
zvíťazil Matúš Snovák (9. A) nad Marekom Dirgom (8. A) 6:1. Víťazi získali diplom a vecnú odmenu.
Približne 10.-12. júla sa bude konať
HRUŠTÍN OPEN - turnaj pre žiakov do
15 rokov.

10. 6. – prváci – Orava (Or. priehrada,
loď, vlak Oravka,
skanzen v Zuberci, DK – zooklub)
11. 6. – siedmaci – Oravský Podzámok
11. 6. – štvrtáci - Rajecká Lesná,
Strečno, DK - zooklub
12. 6. – prváci – Or. priehrada, Tvrdošín,
Zuberec, Or. hrad
4. 6. – tretiaci – Banská Bystrica,
Bystrianska jaskyňa, Staré Hory

JÚN 2009

Žiak 5. A triedy Rastislav Žilinec sa zapojil do projektu „Bezpečne na železnici“
- zaslal svoju prácu, za ktorú bol odmenený Policajným riaditeľstvom Žilina diplomom a vecnými cenami. Blahoželáme!
18. 6. – deviataci sa lúčili so školou
rozlúčkovým večierkom. Svojim pedagógom a spolužiakom zatancovali belgický
tanec, odovzdali kvietky a spolu sa vytancovali a zabavili.
19. 6. – konala sa koncoročná pedagogická rada, ktorá zhodnotila prospech,
správanie a dochádzku žiakov za školský rok 2008/2009.
23. 6. – firma IPOS PLUS priviezla objednané zošity pre žiakov na budúci školský rok
29. 6. – kolotočári urobili radosť všetkým
žiakom, keď ich zadarmo povozili na veľkom kolotoči.

Piataci v Tatrách

Janko Kupčulák

7. 6. 2009 sa vo Vavrečke uskutočnil
Deň tanca. Vystupovali tam aj žiačky našej školy Adriana Poljaková, Daniela Červeňová (6.B), Natália Lihanová, Barbora
Kopilcová (4.B). Všetci boli za svoje výkony odmenení diplomami a dreveným
slnkom. (DČ)
11. 6. – p. Jaro Jurovčík pokračoval
v prednáškach piatakom – Projekt „Správaj sa normálne“

13.6. – súťaž mladých poľovníkov v Or.
Polhore – „Stopami zveri“. Žiačky Laura
Bartošová, Paťa Jaššová a Táňa Kubicová obsadili 2. miesto za Or. Polhorou,
získali poháre i diplomy a dobre reprezentovali poľov. združenie i ZŠ Hruštín.
Súťažné disciplíny: určovanie stôp zveri,
plemien psov, popis parohov, streľba zo
vzduchovky, určovanie vzdialenosti, rastlín, popis zbrane. Pripravoval p.uč. Ľubek. Blahoželáme!

Poľovnícka súťaž

Aj v tomto roku sme sa zapojili do zberu
pomarančovej kôrky. Žiaci zbierali usilovne (niektorí), iní menej. Výťažok za
zber - 191 € putoval do pokladne Združenia rodičov. Spolu sme nazbierali
272kg.
Poradie tried:
Školské výlety:
2. 6. – piataci a šiestaci – Vysoké Tatry
5. 6. – druháci – Bojnice
11. 6. – tretiaci – B. Bystrica, divadlo,
múzeum SNP, Staré Hory

1.-4. ročník: 1.
2.
3.
5.-9. ročník: 1.
2.
3.

4.B
1.B
4.A
6.B
5.A
6.A

52,4 kg
22 kg
21 kg
21 kg
19,6 kg
16,5 kg

VÝSLEDKY:
Prospech: Na I. stupni prospelo všetkých
167 žiakov. Na 2. stupni z 221 žiakov
prospelo 212, 9 budú robiť opravnú skúšku 25. a 26. 8.
Správanie: Bolo udelených 13 napomenutí od tr. uč., 11 pokarhaní od tr. uč.,
7 pokarhaní od RŠ, 6x bola znížená
známka na 2. stupeň, 2x na 3. stupeň.
Na druhej strane - bolo udelených
110 pochvál a 54 žiakov bolo odmenených.
Dochádzka:
I. stupeň - 1. B - priemer 19,2 vymeškaných hodín,
II. stupeň - najlepšia 5. A – 26 hod., 7. A
– 27 hod., 6. A – 29 hod.
Ďakujem všetkým pedagógom a zamestnancom školy za celoročnú prácu a prajem príjemnú dovolenku, oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.
Žiadosť pre rodičov:
Obstarajte, prosím, deťom vhodnú
obuv na prezúvanie, najlepšie s pevnou pätou (papuče, sandále – nie
šlapky, pretože sa nám stali úrazy
spôsobené nevhodnou obuvou)
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Nová riaditeľka Materskej školy
Volám sa Silvia Škapcová. Od septembra 2001 som pôsobila ako učiteľka MŠ – Hruštín. Na základe výberového konania,
ktoré sa konalo 29.05.2009, som bola členmi školskej rady zvolená a dňa 01.07.2009 slávnostne vymenovaná starostom
obce Mgr. Františkom Škapcom do funkcie riaditeľky MŠ. Uvedomujem si dôležitosť tejto práce, ktorá vyžaduje zodpovedný
prístup nie len jednotlivca, ale aj celého kolektívu. Verím, že vzájomnou spoluprácou so zamestnancami MŠ, so zriaďovateľom (obec Hruštín) a taktiež s rodičmi sa nám podarí zrekonštruovať budovu MŠ, upraviť areál a vytvoriť čo najpriaznivejšie
podmienky pre rozvoj osobnosti každého dieťaťa, aby sa tu cítilo šťastne a spokojne.

Najmladšia generácia v obci
26. 06. 2009 Sa konala slávnostná besiedka- Rozlúčka
s predškolákmi, pri ktorej sa deti predškolského veku lúčili
s MŠ. Sladkou odmenou im bola veľká torta, ktorú zabezpečil
p. Bc. M. Očkaják s manželkou Erikou. Touto cestou sa im
chcem veľmi pekne poďakovať.

29. 05. 2009 Sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ. Novou riaditeľkou sa stala
sl. S. Škapcová. Bývalej p. riaditeľke O. Bombiakovej sa touto
cestou chceme poďakovať za 11r. funkčné obdobie, ktoré bolo
veľkým prínosom pre našu MŠ.

Plán práce na mesiace júl - august
V týchto mesiacoch bude prevádzka v materskej škole
zatvorená. Zamestnanci si budú čerpať počas letných prázdnin dovolenky.
28. 08. 2009 o 15,00 hod. v jedálni MŠ sa uskutoční
rodičovské združenie s cieľom informovať rodičov
o činnosti MŠ v školskom roku 2009/10.
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Výzva pre rodičov detí, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu, ktorí nie sú
v hmotnej núdzi, t.j. ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.
Za účelom včasného, správneho
a úplného posúdenia nárokov na poskytovanie dotácie na stravu a školské
potreby pre Vaše deti navštevujúce
MŠ a ZŠ na I. polrok školského roka
2009/2010, t. j. od septembra 2009 do
januára 2010, Vás vyzývame, aby ste
predložili doklady preukazujúce Vaše
príjmy (rozpísané po jednotlivých mesiacoch) za obdobie od januára do júna
2009.
Doklady je potrebné predložiť v termíne do 31. júla 2009 na ÚPSVR
v Námestove, časť „B“, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci

v hmotnej núdzi, I. poschodie č. dverí
11B, Mgr. Janceková.
Jedná sa o nasledovné doklady týchto občanov:
- príjem rodičov – otec, matka,
- príjem nezaopatrených detí
- príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)
Za príjem sa považuje:
- čistý príjem zo závislej činnosti osobitne uvádzať daňový bonus
- dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, materské dávky, ošetrovné atď.)

-

prídavok na dieťa
rodičovský príspevok,
dávky v pestúnskej starostlivosti,
daňový bonus,
výživné,
peňažný príspevok za opatrovanie,
iné
Všetky príjmy je potrebné predložiť
rozpísané po jednotlivých mesiacoch.
Pri nedoložení uvedených dokladov do 31. júla 2009 nebude možné
dotáciu poskytnúť.
Mgr. Peter Skurčák
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny
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JUBILANTI
v mesiaci júl 2009

z podujatí

l

z podujatí

l

Gočalová Terézia

Varenie guľášu
1. miesto: Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín
2. miesto: Zväzarm - strelci
Hruštín
3. miesto: ELAP s.r.o. Ná-

(Dokončenie z 1 str.)

Chlapci do 18 rokov – kosenie 25 m2
(1 ára)
1. Gombala Ján, Hruštín
1:40
2. Vigoda Peter
1:48
3. Teťák Lukáš, Hruštín
2:20
Ženy – kosenie 25 m2 (1 ára)
1. Šeligová Emília, Hruštín
2. Radzová Mária, Hruštín
3. Maťúšová Zuzka

Muži do 60 rokov – 50 m2 (1/2 ára)
1. Košút Ľubomír, Klin
1:37
2. Jurky Ján, Hruštín
1:53
3. Mešťan Ján, Heľpa
1:54

25. výročie sobáša:

Muži nad 60 rokov – 50 m2 (1/2 ára)
1. Štajer Ján, Hruštín
2:05
2. Šulič Michal, Ostrava
2:07
3. Horský Jozef, Bacúch
2:10

50. výročie sobáša:
František Krivačka a manželka
Helena
Ondrej Kľuska a manželka
Mária

mestovo
4. miesto: Poľovnícke združenie Hruštín
HSG s.r.o., Oravský Podzámok
Dobrovoľný hasičský zbor Vaňovka

1:49
1:59
2:29

Eva Hvizdáková l Ján Majzel l
Peter Plančo l Marek Kompan
Lara Ťasnochová

Milan Halaštík a manželka
Veronika

z podujatí

Družstvá – 200 m2 (2 áre)
1.„Veteráni“ (Jancek, Košút,
Haluška, Jurky,Hojo) 2:01
2.„Medzinárodný tím“ (Štajer J., Krivačka, Štajer M.
Šulič, Gazda)
2:02
3.„Pohorelský Gadi“ (Maťúš
M., Maťúš J., Janoška, Mešťan, Kurian)
2:07

65 rokov Kazimier Ladislav

Prišli medzi nás:

l

Víťazi „Hruštínskej kosy 2009“, 13. 6. 2009

90 rokov Kľuska Micha
80 rokov Plavák Ondrej
75 rokov Kompanová Terézia

Kupčuláková Mária
Štajer Ján
Perháčová Anna
Janceková Anna
Kupčulák Štefan
60 rokov Kampoš Milan
Hutira František
55 rokov Martvoňová Terézia
Krivačka Ondrej
Žilincová Anna
Smidžárová Veronika
50 rokov Šeligová Janka
Šeliga Ľudovít
Teťák Ladislav, Ing.

z podujatí

Otec a syn – 50 m2 (1/2 ára)
1. Štajer Ján a Miloš, Hruštín
1:46
2. Hudák Pavol a Ján, Sedlice 1:52
3. Maťúš Marek a Jozef, Pohorelá1:56
`````````````````````

Uzatvorili manželstvo:
Jozef Snovák a Adriana Martvoňová
Jozef Hnojčík a Ľubica Zemenčíková

Odišli od nás:
František Radzo, 79 rokov
Vendelín Ťasnocha, 80 rokov
František Mateka, 53 rokov
Magdaléna Drígľová, 42 rokov
Mária Žilincová, 94 rokov
Helena Dorušáková, 97 rokov
Anna Snováková, 50 rokov
František Mišánik, 74 rokov
19. júna vystupovala hudobná skupina SONDA v Kysuckom Lieskovci, kde
sa konali oslavy 10. výročia založenia združenia BIOMASA.
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ŠPORT – FUTBAL

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Predám Škoda Felícia, 1.6, STK,EK, ťažné, modrá, r.v.1997. Cena 1.200,-€.
Inf.: 0908 648543
Predám teličku. Tel:0905876630
Predám kvalitné a lacné plastové okná
nemeckého profilu ALUPLAST. Doveziem a namontujem. Porovnajte cenové
ponuky iných s našou.
Kontakt: Erik Vlžák, tel.: 0944 037371,
e-mail.: kurtek@centrum.sk

l

l
l

CELÉ SLOVENSKO TERAZ
NAKUPUJE SPOLOČNE
Peniaze späť z každého nákupu
(od 0,5% – do 2%)
Bližšie informácie poskytne:
Ľubomír Jurovčík
tel.: 0918/894400, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@gmail.com

Ľubomír Jurovčík
finančné a majetkové poradenstvo:
sporenie, investície
poistenie – životné, majetkové (dom, auto)
dôchodkové – poistenie, sporenie
úvery – stavebné, spotrebné, hypotekárne
Bližšie informácie poskytne:
Fincentrum, a.s. Ľubomír Jurovčík,
budova DEXIA BANKY 2. poschodie
Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo
tel.: 0918/894400, 0903/623039
p
p
p
p

email: lubomir.jurovcik@fincentrum.com
web.: www.fincentrum.com

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

STAMAR – František Martvoň
JÚLOVÁ AKCIA
Uvádzacie ceny na celý sortiment lepidiel a omietok nemeckého výrobcu
SACRET
Kleber na sieťku (polystyrén a Nobasil)
SAKRET KSD 5,95 €
Kleber na dlažbu
SAKRET FKN 3,95 €
Jemný vápenný štuk
SAKRET FS
4,47 €
Akciové ceny omietok a betónových
poterov od výrobcu HASIT
Feinputz vnútorný
HASIT 160
5,20 €
Vápenocementová jednovrstvá omietka
HASIT 650
3,90 €
Cementový poter
HASIT 421
2,70 €

NA FASÁDNE OMIETKY- AKRYLÁT,
SILIKÁT A SILIKON NANOPRODUKT
POSKYTUJEME AŽ 42% ZĽAVU
Záhradné obrubníky 1m, 2,95 €
Zatrávňovacia tvárnica
60 x 40 x 8 cm 2,65 €
V ZÁVISLOSTI OD MNOŽSTVA
POSKYTUJEME NA TEPELNÚ IZOLÁCIU KNAUF A NOBASIL AŽ 60 %
ZĽAVU
STÁLE PONÚKAME NAJLACNEJŠIE
DVOJPLÁŠŤOVÉ KOMÍNY NA ORAVE. VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU NA f.martvon@orava.sk.
DLAŽBA OD FIRMY ABW A CHYŽBET
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
S DOPRAVOU AŽ K VÁM DOMOV
ZADARMO.

Veľkoobchod a maloobchod s motorovými olejmi

MažeTo s.r.o
info@mazeto.sk, tel.: 043 23 888 64, 0948 524 035
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