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z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

V nedeľu, 26. júla 2009, sa uskutočnil Športový
deň obce Hruštín. Program začal o 11.00 hod.
futbalovými zápasmi medzi ulicami. V prestáv-
kach sa uskutočnili súťaže: pílenie dreva na čas,
vrh guľou, nosenie pneumatiky ako aj súťaže pre
deti. Víťazi v jednotlivých disciplínach boli odme-
není cenami a deti sladkosťami. Po športovom
programe nasledovala tanečná zábava v prírode.
Bola to vydarená akcia, nakoľko nám počasie
vyšlo a zúčastnilo sa jej veľa rodín, ktoré strávili
nedeľné popoludnie v prírode.

V sobotu, 25. júla, sa

uskutočnila posviacka

novopostavenej kaplnky

sv. Anny vo Vaňovke.

Po posviacke, ktorú vy-

konal správca farnosti

vdp. R. Waxmonský, na-

sledovala sv. omša, kto-

rú slúžil s bývalým hruš-

tínskym kaplánom R.

Bodziónym. Na záver boli

všetci zúčastnení pozva-

ní na guľáš, ktorý pripra-

vili poľovníci z Vaňovky.
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Očami

starostu

Podujatia v mesiaci AUGUST 2009

1. 8. Svadobná veselica

4. 8. Predaj SVEŤATEX

8. 8. Svadobná veselica

9. 8. Hasičská sekerka

12. 8. Predaj GALAČÁK

15. 8. Svadobná veselica

19. 8. Predaj MASNICA

22. 8. Svadobná veselica

25. 8. Predaj ALADIN

29. 8. Svadobná veselica

MKS pri OcÚ Hruštín

V mesiaci júl vrcholilo pravé letné počasie s

vysokými teplotami a tak na svoje si prišli

deti, dovolenkári, ale aj my, ktorí máme

radšej teplo, ako zimu.

1/Tradične cez prázdninové mesiace sa usku-

točňujú obecné kultúrno- spoločenské akcie.

a/ Začiatkom júla sme boli už 6x na púti pri Lomnianskej

kaplnke. Z roka na rok táto púť má čoraz viac účastníkov z

obcí Hruštín, Lomná, Vaňovka a ostatných okolitých obcí.

Tento rok za pekného počasia sa zúčastnilo púte vyše 700

ľudí.

b/ 25. júla sa uskutočnila púť k novopostavenej kaplnke sv.

Anny vo Vaňovke. Náš pán farár posvätil novú kaplnku,

nové súsošie sv. Anny s Pannou Máriou a zreštaurovaný

pôvodný obraz sv. Anny. Po posviacke nasledovala sv.

omša, ktorú pán farár koncelebroval s bývalým hruštín-

skym kaplánom R. Bodziónym.

c/ V dňoch 24- 26. júla sa uskutočnil v priestoroch rekreačné-

ho strediska na Vasiľovskej holi medzinárodný rezbársky

plener, pod záštitou p. Virliča spoluvlastníka rekreačného

strediska Vasiľovká hoľa a obce Hruštín. Rezbárskeho

pleneru sa zúčastnilo 6 rezbárov a to z Čiech -1, Poľska –

2, zo Slovenska- 3. Našu obec reprezentovali p. Ján Šeliga

a Mgr. Marián Hutira. Tri z vyrezaných diel boli venované

obci a budú v plnej kráse vystavené v zasadačke OcÚ.

Dobrý sused, je nad zlato.
                                            (Ľudová múdrosť)

d/ Športový deň obce sa uskutočnil 26. júla. Príjemné poča-

sie prialo všetkým, ktorí sa ho v hojnom počte zúčastnili.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prí-

prave a realizácii týchto spomínaných podujatí,

veľmi pekne ďakujem.

2/Obec v mesiaci júl vypracovala žiadosť a

podala projekt na rekonštrukciu ZŠ – Za-

most , ZŠ- Výhon, na Ministerstvo výstav-

by a regionálneho rozvoja. Týmto projek-

tom sa opäť budeme uchádzať o finančné prostried-

ky z eurofondov.

3/ Obec bola úspešná v projekte, ktorý vypracovala na likvi-

dávaciu biologického odpadu. Z ministerstva životného

prostredia – environmentálneho fondu získala dotáciu

86304,19€ (2,6 mil.sk)

Táto linka sa skladá z traktora s čelným nakladačom,

štiepkovača drevnej hmoty a vlečky.

Tieto mechanizmy budú využité aj na iné práce, ktoré bude

obec realizovať/odhŕňanie snehu, posýpanie ulíc, prevoz ma-

teriálu a komunálneho odpadu./

Vážení občania.

Finančná kríza, ktorá zasiahla našu ekonomiku sa prejavi-

la aj v znížení finančných prostriedkov z podielových daní, zo

štátu na obec. Obecný rozpočet nám týmto poklesol a preto

obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí muselo upra-

viť obecný rozpočet. Niektoré naplánované práce sa tento rok

nebudú realizovať, nakoľko nie sú na ne financie. Dúfame, že

budúci rok bude pre našu obec finančne priaznivejší.

Mgr. František Škapec

starosta obce

INFORMÁCIA O PREVÁDZKE TELOCVIČNE

Po júlovom sanitárnom mesiaci od 1. augusta

opäť budeme poskytovať pre verejnosť možnosť

športovania v telocvični, resp. fitness.

Záujemcovia sa ohlásia u správcu telocvične

(tel. p. Tokár - 0908 619 584). Poplatky: fitnes –

1 €/hod, resp. permanentka na 10 vstupov za 7 €.

Telocvičňa – 5 €/hod, cezpoľní – 7 €/hod. Trénin-

gy OŠK – futbal, stolný tenis – 2 €/hod.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 8 (ospravedl.: Mgr. B. Firicová, M.

Hojo, J. Škapec).

2. Informáciu starostu obce o prebehnutej rekonštrukcii MKS.

3. Informáciu starostu obce o požiadavkách k projektu na

rekonštrukciu ZŠ Hruštín.

B/ Schvaľuje:

1. a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v

rámci výzvy ROP-1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie

projektu „Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí v Zá-

kladnej škole Hruštín“, ktorého ciele sú v súlade s platným

územným plánom obce a platným Programom hospodár-

skeho a sociálneho rozvoja obce Hruštín.

b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o

nenávratný finančný príspevok.

c/ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávne-

ných výdavkov na projekt, t.j. vo výške 48.131,18 EUR.

Mgr. František Škapec, starosta obce

U z n e s e n i e zo

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 16.07.2009     Číslo: OZ 05/2009

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

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 11.

2. Čerpanie rozpočtu MŠ Hruštín za 1. polrok 2009.

3. Čerpanie rozpočtu ZŠ Hruštín za 1. polrok 2009 s výhra-

dou.

4. Čerpanie rozpočtu Obce Hruštín v príjmovej a výdajovej

časti za 1. polrok 2009.

5. Žiadosť p. Františka Kazimiera, Pod Uhlisko 277/50, 029

52 Hruštín s odporúčaním kontroly komisiou životného

prostredia Obce Hruštín, aby posúdila daný stav.

6. Petíciu Skateboardového klubu a mladých ľudí z obce

Hruštín o vybudovanie skateboardového parku za účelom

vykonávania tohto športu. OZ odporúča za týmto účelom

využívať ihrisko pri ZŠ Výhon s víziou do budúcna uvažo-

vať o vhodnom obecnom pozemku, ktorý by obec vyčleni-

la na tieto aktivity. Zároveň od budúceho roku bude k

dispozícii aj spevnená plocha za budovou ZŠ Zamost

Hruštín.

7. Informáciu starostu obce o liste primátorov miest Žilinské-

ho samosprávneho kraja k finančnej kríze.

8. Informáciu starostu obce o pokračujúcich prácach na zdra-

votnom stredisku.

9. Informáciu starostu obce o ukončení prác na rekonštrukcii

MKS Hruštín.

10.Informáciu starostu obce o porušovaní nočného kľudu a

poriadku v obci po záverečných hodinách v pohostin-

stvách.

 B/ Schvaľuje:

1. Výročnú správu obce Hruštín za rok 2008.

2. Plán práce kontrolórky obce na 2. polrok 2009.

3. Smernicu č. 1/2009 na vedenie účtovníctva v podmien-

kach samosprávy obce Hruštín.

4. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2009 v položkách:
222 10704 642026 41 629 dávka v hmotnej núdzi na stravu3984,- €
222 09111 642015 41 326 nemocenské dávky  200,- €
222 09601 642015 41 629 nemocenské dávky 120,- €

5. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2009 v položkách:

Úprava položiek:
Príjem:

Transfer z UPSVaR (štipendium) 1.029,01 €

Vzdelávacie poukazy 9.422,61 €

Príjem ZŠ činí 438.221,48 €

Výdaj:
633 009 UP, vzdelávacie poukazy 4.443,53 €

633 Materiál ZŠ činí 13.903,73 €

637 027 Odmeny na základe DoVP (VZP) 4.979,08 €

630 Tovary a služby ZŠ činí 94.963,20 €

640 026 Dávka v hmotnej núdzi 1.029,01 €

640 Bežné transfery ZŠ činí 1.493,72 €

Spolu T a S 96.456,92 €

6. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2009 v príjmovej

časti v položkách:
Bežný rozpočet:

Schválený Upravený Plnenie

1.1 111 312 001 1 Transfer ZŠ 402012,00 422060,51 174196,00
111312 001 2 Transfer – RP 0 497,00  496,71
111312 001 3 Transfer stravné 0 5283,00  1298,34
111312 001 4 Transfer – motivač. Prís. 0 1029,01 0
111312 001 5 Transfer- reg. obyv. 0  534,00  534,00
111312 001 7 Transfer MŠ-vzdeláv. 0  2573,00  2573,00
111312 001 8 Transfer ZŠ.vzd.pouk. 0 9422,61 9422,61
111312 001 9 Transfer voľby prez. 0 5610,00 5610,00
111312 001 A Transfer živ. prost. 0  469,00  468,79
111 312 001 B Transfer skladník CO 0  74,00  74,00
1161312 001 Transfer VPP 0 1424,00 1423,26
1162 312 001 Transfer VPP 0  252,00  251,15
41 212 002 Príj. z pren. pozemk. 465,00  668,00  667,09
41222 003 Pokuty a penále 0  50,00  50,00
41223 001 3 Popl. za služby- vlek 166,00  482,00  481,31
71312 008 Dotácia ŽSK folklór 0  800,00  800,00
41 223 001 Vodné, stočné Dielnice 0  76,00  75,51

Kapitálový rozpočet:

2 43 233 001 Príj. z predaja pozem. 0 9333,00 9332,26
111322 001 Drvič odpadu 0  88295,00 0
1151 341 Dotácia z EU MKS 0  294609,14 0
43 Prebyt. hospodárenia 0  73093 0

Finančné operácie:

3 51 513 001 Úver –sanácia MKS 0 368261,42 368261,42
46 453 Prebyt. hospodárenia59749,00 73093,00 0

Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2009 vo výdajovej časti v položkách:

Schválený Upravený Plnenie

Program č. 1

1 41 616 Doplatok k platu 0  246,84  246,84
1 41 633 009 Knihy, časopisy...  996,00 1496,00 1056,34
1 41 637 003 Propag., reklama 2324,00 2924,00 2945,07
1 41 635 002 Údržba výp. tech  664,00  664,00  901,51
sa preúčtuje do položky softvér a licencie

2 1 41 637 005 Audit 1328,00  828,00  0

Program č. 10

1 1 111631 001 Cest. náhrady VP  0 185,00  185,00
1 111 633 006 2Vš. mater. VP  0 1730,83 1730,83
1 111 633 016 Reprezentačné VP  0 40,00  40,00
1 111 634 004 PHM – VP  0  30,76  30,76
1 111 637 001 Školenia – matrika  0  99,30  99,30
1 111 637 006 Transfer PnD z OU  0 499,71  499,71
1 111 637 014 1Stravovanie VP  0 420,00  420,00
1 111 637 026 Odmeny členom OVK  0 1567,62 1567,62
1 111 637 027 Odmeny na doh. VP  0 661,45  661,45
1 111 633 006 Folklór – krpce 0 800,00  800,00
1 1161 611 Mzda VPP 0 261,17  261,17

U z n e s e n i e z mimoriadneho

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 03. 07. 2009 Číslo: OZ 04/2009

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o
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1 1161 633 006 Všeobec. mat 0  63,57  63,57
1 1161633 010 Prac. bleč. 0 569,84  569,84
1 1161 637 015 Poistené VPP 0 234,86  234,86
1 1162 611 Mzda VPP 0  46,09  46,09
1 1162 633 006 Všeobec. mat. 0  11,22 11,22
1 1162 633 010 Prac. oblečenie 0 100,57  100,57
1 1162 637 015 Poistné VPP 0  41,43  41,43
2 111 714 004 Drvič odpadu 0 88295,00  0
2 1151 717 003 Sanácia MKS 0 294609,14  0

Program č. 3

1 1 41 637 005 GP 2656,00 463,00  462,43
2 1 41 635 006 1 Údržba zástaviek  332,00  390,00  389,25

1 41 635 006 2 Údržba ciest 9958,00  12558,00 9235,16
Program č. 4

3 1 41 633 006 Mat. – živý plot  166,00 0 0
1 41 633 006 Údržba –ver. Zeleň  332,00 498,00 456,48
1 41 637 004 2 separovaný zber 1660,00 1595,00 0

Program č.5

1 1 41 632 002 Vod., stoč. Dielnice 0 156,27 156,27
1 41 635 006 Údržba Vo +odmeny 3319,00 3238,00 773,33

3 1 41 611 Mzdy VVP 0 1730,00  1729,22
1 41 612 001 Osobný príplatok 0  31,00  30,78

Program č. 6

2 1 41 632 003 Poplatky za TV a roz. 199,00 223,00  222,96
1 41 635 006 Oprava rozhlasov bež.332,00  43,00 0

3 1 41 633 001 Inter. vyb.-DS 33,00  48,00  47,23
4 1 41 635 006 Údržba MKS 6639,00 5639,00 995,01
Program č. 7

1 1 41 632 001 Energia biomasa MŠ 0 15106,97 6776,97
1 41 637 001 Školenia 332,00  582,00 379,30

Kapitálový rozpočet

Program č. 9

1 2 41 714 004 Drvič odpadu  4979,00 15666,70 0
2 41 716 Projekt Pod Uhlisko 6639,00 7978,00 7978,00
2 41 717 001 Ihrisko ZŠ 33194,00  31664,00 0
2 41 717 002 Rekonštruk. ZS 232357,00 245701,00  160043,15
2 41 717 002 2 Rekonštrukcia ZŠ 0 1530,00 1530,00
2 41 717 003 1 Teplovod ÚK 19916,00 12026,00 0
2 41 717 003 2 San. MKS-spoluúč. 0 74670,78

74670,78 poznámka: spoluúčasť na sanácii MKS bola schválená na mimoriad-
nom zasadnutí OZ v Hruštíne – OZ 02/2009 zo dňa 16.04.2009, len nebola
premietnutá do rozpočtu

Finančné operácie

Program č. 11

3 51821 005 Splátka úveru 0  294609,14 0

C/ Neschvaľuje:

1. Žiadosť Tibora Kazimiera, Lán 672/50, 029 52 Hruštín o

odpredaj pozemku diel 11, parcela KN č. 1432/80 o výme-

re 40 m2 nakoľko vlastníkom spomínaného pozemku nie je

Obec Hruštín, ale Slovenský pozemkový fond.

2. Žiadosť firmy STAMAR – František Martvoň, Lán 647/49,

029 52 Hruštín o umiestnenie reklamného púťača na

obecnom pozemku.

3. Žiadosť firmy Farmácia s. r. o., Ul. Červeného kríža 62/30,

029 01 Námestovo o odpredaj pozemku pri zdravotnom

stredisku za účelom výstavby lekárne.

D/ Odporúča:

1. Starostovi obce prejednať s prevádzkovateľom zariadenia

RAMAJA o čase otváracích a zatváracích hodín tohto

zariadenia.

2. Starostovi obce žiadať Oravskú vodárenskú spoločnosť

a.s., Dolný Kubín o opravu výtlkov po poruchách vodovo-

du na miestnych komunikáciách.

3. Starostovi obce poveriť zodpovedného pracovníka na rie-

šenie záležitosti s vypracovaním návrhu erbu miestnej

časti Vaňovka.

Mgr. František Škapec, starosta obce

„Slovenská kosecká

exhibícia“ 2009 – 1. ročník
Organizačný tím „Slovenskej koseckej exhibície“ dáva na ve-

domie širokej verejnosti, že v dňoch 21.8.-22.8.2009 na Vasiľov-
skej holi v katastri obce Hruštín na pozemku, ktorý má v prenájme
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov pripravuje zaujímavé kultúr-
no-športové podujatie. Najlepší slovenskí kosci pre vás predvedú
ukážku ručného kosenia trávy v náročných horských podmien-
kach. Po dlhšom čase sa v obci bude okrem inej trávy opäť kosiť
psica, „psiarka“, „pšica“, „pšimda“, či akokoľvek ju nazveme,
nemusíme tým skôr narodeným vysvetľovať čo to všetko obnáša
takéto kosenie. Určite veľmi dobre poznajú, že tejto špeciálnej
trávy má kosec pri kosení nielen plné topánky ale aj plné oči.

Podujatie organizuje občianske združenie Slovenský kosecký
spolok (SKoS), a partnermi tohto projektu sú Poľnohospodárske
družstvo Vasiľov, občianske združenie Orava Fénix, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Penzión Koliba u Kuba –
SKI Zábava Hruštín - Vasiľovská hoľa, a ako jeden z hlavných
partnerov aj obec Vasiľov. Zástupcovia organizátora a partnerov
tvoria zároveň aj organizačný tím podujatia.

Podujatie je plánované ako vyhodnotenie Slovenskej kosec-
kej ligy o Slovenský pohár v kosení kosou a víťazi jednotlivých
kategórií, ktorí počas roka v siedmych pretekoch súťažili o tento
pohár budú odmenení vecnými resp. finančnými cenami. Záro-
veň je toto podujatie aj ako prehliadka majstrovstva koscov
a kostkýň Slovenska, ktorí svojou činnosťou veľkou mierou pri-
spievajú k udržaniu ľudových remesiel a tradícií. Počas súťaží
vystupujú v svojich regionálnych krojoch a tak zároveň propagujú
na verejnosti aj svoju obec alebo mesto, v ktorom žijú alebo
pracujú a priťahujú svojím príkladom mladých ľudí k návratu na
pôdu a jej obhospodarovanie ekologickým systémom, t.j. spôso-
bom šetriacim životné prostredie človeka.

Sprievodným podujatím dňa 21.8.2009 od 8,30 hod. bude
medzinárodná konferencia na tému „Obhospodarovanie trvalých
trávnych porastov v chránených územiach“, kde prednášajúcimi
budú zamestnanci PPA Bratislava, SPU Nitra, ŠOP CHKO Horná
Orava, ÚKSÚP Bratislava, VÚTHPVS Poprad, ÚKE SAV Brati-
slava, AR Krakow a ďalší. Konferencia je určená pozvaným
poľnohospodárom a zástupcom obecných samospráv. V popo-
ludňajších hodinách po konferencii o 15,00 hod. odštartuje „24
hodinový kosecký maratón“ za účasti najlepších koscov Sloven-
ska a verejnosti, kde cieľom je ustanovenie slovenského rekordu
v tejto disciplíne. Maratón bude prebiehať štafetovým spôsobom,
čiže každý kosec zapojený do neho kosí približne 15 minút (dĺžka
bude určená podľa celkového počtu záujemcov o zapojenie sa
do maratónu), potom ho vystrieda iný kosec. Napríklad, ak by sa
zúčastnilo maratónu len 15 koscov kosiť bude jeden každé cca 3
hodiny a za celý deň teda asi 8 krát. Ak bude zapojených viac
koscov, každý bude mať dlhšiu prestávku a bude menej krát kosiť.
Budeme sa pokúšať o vytvorenie minimálne slovenského ak nie
svetového rekordu v počte zúčastnených koscov a samozrejme
akú veľkú plochu pokosíme za 24 hodín. Budú pripravené 2
prezenčné listiny, jedna s rozpisom času kto a kedy kosí, kde sa
mená môžu opakovať aj viackrát ak bude treba, a druhá prezenč-
ná listina kde každý zúčastnený bude zapísaný len jeden krát. Je
potrebné si priniesť svoje kosecké náradie. Pre tých čo sa roz-
hodnú zapojiť až na mieste budú pripravené minimálne 2 kom-
pletné kosy a osličky. Podotýkame, že účastníci podujatia nebu-
dú poistení a každý účastník celého podujatia sa zúčastňuje na
vlastné riziko a nebezpečie úrazu.

Samotná exhibícia začína 22.8.2009 o 10.00 hod. kde súčas-
ne počas vedľa prebiehajúceho koseckého maratónu naši majstri
Slovenska a „Sveta“ či už v samostatnom, paralelnom alebo
synchronizovanom kosení dokážu, že si tento svoj titul zaslúžia aj
v nesúťažných ťažkých horských podmienkach.

Všetkých Vás srdečne pozývame, príďte sa zabaviť, zapojiť do
maratónu a tak navzájom povzbudiť nielen našich majstrov, ale i
všetkých, ktorí sa odhodlajú zapojiť sa do na Slovensku ešte
nevideného 24 hodinového koseckého maratónu.

S pozdravom „Za zelené lúky Oravy a Slovenska“
Ing. František Krivačka,

Slovenský kosecký spolok, o.z.
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História prvej kaplnky

Farnosť Hruštín bola založená r. 1787

vyčlenením z veľkej lokčanskej farnosti.

K Hruštínu ako filálky boli pridelené Ba-

bín a Vaňovka. V následných rokoch sa

v Hruštínskej farnosti vykonali dve kano-

nické vizitácie. Prvú kanonickú vizitáciu

vykonal 12. septembra 1820 spišský bis-

kup Ján Ladislav Pyrker a druhú kano-

nickú vizitáciu vykonal r 1833 spišký bis-

kup Jozef Bielik. Kanonická vizitácia bol

právny úkon, pri ktorom sa v prítomnosti

biskupa zis-

ťoval stav

farnosti, tak

po stránke

duchovne j

ako aj hmot-

nej.

V proto-

kole z prvej

vizitácie z r.

1820 o filiál-

ke Vaňovka

nachádza-

me tento

záznam: „Bez kostola. V cintoríne brvna-

mi ohradenom je drevená zvonička s

posväteným zvonkom.“ Oproti tomu tá

istá vizitácia vo filálke Babín spomína aj

kostol a výslovne aj kaplnku: „Kaplnku

pri Babíne postavil Juraj Taraba v roku

1820. Je v dezolátnom stvave.“ Z porov-

nania týchto dvoch záznamov prvej ká-

nonickej vizitácie, dá sa jednoznačne

usúdiť, že vo Vaňovke r. 1820 ešte žiad-

na káplnka nestála, ba vidíme, že ani

kostol nie, len zvonička.

V protokole druhej vizitácie z r. 1833 o

filiálke Vaňovka nachádzame tento

záznam: „Pri príležitosti tejto vizitácie bis-

kup dal súhlas ku stavbe kaplnky, v kto-

rej by sa mohla slúžiť sv. omša.“ Pod

touto kaplnkou sa celkom určite myslí

dnešný vaňovský kostolík. Poukazuje na

to to, že v tomto roku aj v Hruštíne bolo

postavených viacero prícestných krížov

a stĺpov so svätými: kamenný kríž na

ohybe cesty do Babína, kaplnka sv. Anny

na Kostolnej, stĺp sv. Floriána oproti kos-

tolu, kamenná socha Najsv. Trojice na

Príslope, a pár rokov neskôr r. 1840 aj

stĺp sv. Jána Nepomuckého vedľa mosta

do Črchle. Dôvod vzniku týchto mno-

hých sakrálnych stavieb v tak krátkom

čase ohlasuje nápis na spomínanom ka-

mennom kríži na ohybe cesty do Babína,

kde sa píše: „Za cholery r. 1831 panujú-

cej z vďačnosti za ochranu, postavený

Vaňovská kaplnka sv. Anny
„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“

pričinením obce Hruštín 1833“. V roku

1831 strednú Európu postihla epidémia

cholery. V hruštínskej farnosti ten rok

zomrelo na choleru 111 ľudí: z Hruštína

86, z Babína 18 a z Vaňovky 7. Na chole-

ru zomierali nielen ľudia, ale určite uhy-

nulo i veľké množstvo domáceho dobyt-

ka. A tak asi preto aj vo filiálke Vaňovka v

r. 1833 začali stavať kaplnku, v ktorej by

sa mohla slúžiť aj sv. omša a za patróna

tohto kostolíka si vybrali sv. Vendelína,

ktorý je ochrancom domáceho dobytka.

Keďže po roku 1833, obyvatelia Vaňov-

ky, ktorých nikdy nebolo veľa, mali dosť

práce so stavbou svojho prvého kostolí-

ka, dá sa predpokladať, že ani v tomto

čase žiadna kaplnka (okrem nového kos-

tolíka) vo Vaňovke ešte nestála.

Vzhľadom na tieto vyššie uvedené

skutočnosti a vzhľadom aj na to, že

dnešní ani najstarší ľudia si postavenie

vaňovskej kaplnky sv. Anny nepamäta-

jú, za obdobie, v ktorom mohla byť prvá

kaplnka postavená, môžeme pokladať

roky medzi r. 1850 a r. 1920, kedy začal

vtedajší hruštínsky farár František Dula,

do farskej histórie zaznamenávať uda-

losti zo života farnosti, ale o stavbe žiad-

nej kaplnky sa tam nezmieňuje.

Ako vznikla kaplnka sv. Anny a kto ju

staval, môžeme sa len dohadovať. Ak ju

stavali domáci, za popud vzniku vaňov-

skej kaplnky môžeme pokladať aj situá-

ciu v Hruštíne. Vaňovka tým, že bola

menšia, mala sklon porovnávať sa s

Hruštínom. Čo sa urobilo v Hruštíne,

chceli mať neskôr aj vo Vaňovke. V Hruš-

tíne bola taká situácia, že keď sa rozho-

dlo, že nový kostol bude stáť v ulici

Dedina, nie všetci s tým súhlasili. Niek-

torí ľudia ho chceli mať na vyvýšenom

mieste nad závozom na začiatku Črch-

le. Preto z trucu sa tam schádzali ku

modlitbám a postavili tam kaplnku sv.

Anny. Všetko zlé je na niečo dobré a tak

vznikli dve sakrálne miesta. Možno aj vo

Vaňovke si neskôr povedali, že okrem

kostola chcú mať tak ako aj v Hruštíne

ešte aj kaplnku. Za pravdu tomu výkladu

by mohlo dávať to, že jej dali rovnaký

titul - sv. Anna a že stojí na vyvýšenine

nad dedinou.

Pravdepodobnejšie je však to, že va-

ňovskú kaplnku sv. Anny nestavali oby-

vatelia Vaňovky, ale obyvateľ z Or. Les-

nej. V čase, keď sa chodilo pešo a na

cestách sa prihodilo všelijaké nešťastie,

každý cestovateľ – pútnik bol šťastný,

keď z niektorého vrchu videl panorámu

svojej rodnej obce. A keďže od vaňov-

skej kaplnky je vidieť panorámu Or. Les-

nej, kde majú za patrónku kostola sv.

Annu, je možné, že vaňovskú kaplnku

sv. Anny z vďačnosti, že vidí svoju do-

movinu, postavil aj nejaký lesňan. To-

muto výkladu zapravdu by mohlo dávať

aj to, že prvá kaplnka nebola orientova-

ná na Vaňovku, ale smerom na Or. Les-

nú.

Toto všetko sú len dohady, ale histó-

ria farnosti eviduje, že vzhľadom na veľ-

kosť farnosti Hruštín sa oddávna vo fili-

álke Vaňovka sv. omša slúžila len dvakrát

do roka: na sv. Vendelína a na sv. Annu.

Stavba druhej kaplnky

Za posledné roky vo farnosti Hruštín

tiež došlo k viacerým zmenám. Tou naj-

väčšou bolo asi to, že aj filiálka Babín sa

stala samostatnou farnosťou. A tak sa

druhej filiálke Vaňovka dostalo väčšieho

bohoslužobného priestoru. To v prvom

rade viedlo ku generálnej oprave kosto-

líka sv. Vendelína. Po oprave a posviac-

ke kostola, sa potom sv. omša vo Va-

ňovke slúžila pravidelne 2x a neskôr aj

3x do týždňa. Chceli sme však pokračo-

vať aj v dávnej tradícii úcty ku sv. Anne a

tak s povolením otca biskupa na sviatok

sv. Anny začali sme slúžiť sv. omše aj

priamo pri vaňovskej kaplnke sv. Anny.

Hneď na prvýkrát r. 2005 sa na slávenie

sv. omše pri kaplnke sv. Anny zhromaž-

dila skoro celá dedina Vaňovka a niekoľ-

ko pútnikov aj z farnosti Hruštín. Zdraví

putovali od kostola, starších a chorľavej-

ších priviezli. Takto sa to opakovalo kaž-

dý rok v radostnom duchu. A tak sa v

mysliach i srdciach viacerých mužov zro-

dila myšlienka a túžba obnoviť aj kapln-

ku sv. Anny a dať tak tomuto bohoslu-

žobnému miestu tiež väčšiu dôstojnosť.

Prv než sa mala zrodiť stavba, musela

sa zrodiť aj myšlienka, ako bude kaplnka

vyzerať. Všetci sme sa uzhodli na tom,
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aby pripomínala domček, v ktorom sv.

Anna vychovávala svoju dcéru Pannu

Máriu a že ju budeme orientovať sme-

rom na Vaňovku, aby sv. Anna ochraňo-

vala rodiny v našej filiálke a vyprosovala

pre nich Božie požehnanie na výchovu.

Podľa toho, ako tento náš zámer vysti-

huje aj konečná podoba novopostave-

nej kaplnky, dovolím si povedať, že sme

ju nestavali sami, ale, že stál pri nás i

dobrý Pán Boh a on nám vnukal svoje

myšlienky. Môžeme citovať aj Písmo: „Ak

Boh nestavia dom, márne sa namáhajú

tí, čo ho stavajú.“

Exteriér kaplnky má dva štíty. Ten

vyšší, na ktorom je umiestnený aj kríž,

nám pripomína, že sa jedná o sakrálnu

budovu. Ten nižší nám má pripomenúť,

ako už bolo spomenuté, že táto kaplnka

je domčekom, v ktorom bola Panna Má-

ria vychovávaná svojou matkou sv. An-

nou. Kamenné murivo v kombinácii s

drevom nám pripomína, že takto boli

postavené domy v Nazarete, ale rovna-

ko i prírodné bohatstvo nášho kraja –

teda náš domov.

Interiér kaplnky má tiež pripomínať

izbietku, kde žili, sv. Anna s P. Máriou

bok po boku. Preto v pozadí je namaľo-

vané okno, z ktorého je pomyslený vý-

hľad na cestu, ktorá vedie z dediny ku

kaplnke (Macúrka). V okne je ľalia –

znak nevinnosti, ku ktorej viedla sv. Anna

svoju dcérku Máriu. Je tam aj stôl, na

ktorom je roztvorená kniha Biblie, pra-

meň dobrej výchovy v židovských i kres-

ťanských rodinách. Výklenok prvej ka-

plnky vypĺňal obraz sv. Anny s Máriou,

zväčšený priestor v druhej novoposta-

venej kaplnke sme zaplnili už sochou

sv. Anny s Máriou. V tejto soche je

zvýraznená hlavná myšlienka nášho zá-

meru – Anna s Máriou sa držia za ruky –

aj v našich rodinách generácie nemajú

žiť oddelene, ale v jednote, lebo len tak

sa môže odovzdávať zdravá výchova.

Napriek novosti kaplnky, chceli sme

zachovať aj prepojenie s tou prvou. V

exteriéri je to naznačené tým, že z mu-

riva starej kaplnky je okolo novej kapln-

ky urobená dlažba. A v interiéri toto

prepojenie naznačuje zreštaurovaný

obraz zo starej kaplnky, ktorý v novej

kaplnke bude naďalej visieť po boku so-

chy sv. Anny.

Poďakovanie

V prvom rade ďakujem Pánu Bohu,

že nám požehnával naše myšlienky,

našu prácu i naše zdravie do zdarného

postavenia kaplnky sv. Anny. A touto

cestou sa chcem poďakovať aj všetkým

tým, ktorý sa na výstavbe kaplnky po-

dieľali: Ondrej Snovák – traktor, betóno-

vanie, pílenie, Jozef Snovák, syn – elek-

trika, pílenie, Jozef Mišánik – technika,

traktor, Jozef Mišánik, syn – traktor, Vik-

tor Chupek – betónovanie, úprava teré-

nu, Dominik Mišánik – betónovanie, On-

drej Plavák – občerstvenie, Martin Va-

lečík – voda na betónovanie, Štefan

Snovák – betónovanie, fugovanie, úpra-

va terénu, Jozef Snovák – úprava teré-

nu, Pavol Snovák ml. – pokladanie ka-

meňa, Daniel P.avák – pokladanie ka-

meňa, Jozef Snovák (Kiko) – poklada-

nie kameňa, Jaro Zemenčík– poklada-

nie kameňa, Štefan Sedlár – vývoz ka-

meňa, Dominik Zemenčík – väzba, po-

krývanie a organizácia prác, Vendelín

Sedlár – pokrývanie, Miro Zemenčík –

výroba stolov, Jaro Jurovčík – výroba

stolov, Beňo Zemenčík – betónovanie,

Milan Hurtala – betónovanie, Vendelín

Mišánik – vývoz Kameňa, Milan Mišá-

nik, syn – betónovanie, Snovák Ján –

čistenie muriva, vývoz skál, Mišánik Ján

– urbár, drevo, Jurovčík Anton ml. – be-

tónovanie, Zajac Ľudovít – murovanie,

Sedlár Ján – murovanie, úprava terénu,

Sedlár František, murovanie, maľova-

nie, úprava terénu, traktor, Snováková

Angela – občerstvenie, Žibek Anton –

úprava kameňa, Žibek Milan - úprava

kameňa, väzba, obraz zarámovanie, Sla-

ničan Jozef – úprava terénu, Zemenčík

Ján – nerezový kríž, Čaprnda Jozef st. –

úprava terénu, Kytaš Jozef st. – čistenie

muriva, Zemenčík Stanislav – technika,

Jurovčík Milan – betónovanie, Snovák

Tomáš – kameň, betónovanie, Zemen-

čík Ján – šalovanie, Kršák Ján – centrá-

la, Jancek Ľudovít – dvere a oltár, Miku-

láš Jozef a Martin – umelecká maľba a

reštaurovanie obrazu, Lipničan – mre-

ža, Hutira Marián – socha, speváčky,

miništranti, hasiči – terénne úpravy. Na

koho som v tomto zozname zabudol,

nech mu to Pán Boh vynahradí.

Sv. Anna, oroduj za nás!

spracoval p. farár
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70 rokov Hojová Terézia
65 rokov Smidžár Jozef

Kampošová Mária
60 rokov Radzová Mária
55 rokov Snovák Vendelín

Šeligová Alena
50 rokov Paško Jozef

Vlžáková Viera
Krivenová Helena

Kupčuláková Cecília

Prišli medzi nás:
Slávka Matečková ��Stella Liha-
nová ��Dávid Jurovčík ��Sofia

Halušková ��Soňa Šimková

25. výročie sobáša:
Ján Jurky a manželka Jana
Tomáš Teťák a manželka Jana
Jozef Šinál a manželka Marta
Ľudovít Snovák a manželka Mária

50. výročie sobáša:
Viktor Chupek a manželka Anna
Ján Kušnier a manželka Helena

Uzatvorili manželstvo:
Ján Laurinčík a Mária Očkajáková
Martin Jurina a Zuzana Žilincová
Ján Matejčík a Katarína Kozlíková
Marek Kampoš a Jarmila Maďarí-
ková
Jaroslav Ivanco a Ľubica Žilincová

Odišli od nás:
Sofia Halušková

JUBILANTI

v mesiaci august 2009 V dňoch 31.7. a 1.8. absolvovalo šesť členov HCK (Hruštínskeho cyklistického

klubu) 180 km dlhú trasu do družobného mesta Zabierzow v poľskej republike.

Prvá etapa (80 km) s doprovodným vozidlom vyzdobeným hruštínskymi a zabier-

zowskými symbolmi viedla cez Or. Polhoru, Zywiec do Bielsko-Bialej. Tu ich čakalo

ubytovanie i program, ktorý im pripravili poľskí kamaráti – cyklisti. V sobotu

nasledovala etapa z Bielsko-Bialej cez Kety, Zator do Zabierzowa (100 km). Tu

pripravili zástupcovia družobnej gminy pre Hruštínčanov občerstvenie, ubytovanie.

V družnom rozhovore sa informovali o ďalších pripravovaných akciách, odovzdali

propagačné materiály. V nedeľu sa cyklisti v sprievodnom vozidle vrátili domov.

Celé podujatie sprevádzala príjemná atmosféra, ku ktorej prispelo pekné slnečné

počasie a bezporuchový chod všetkých strojov.

HCK ďakuje svojim priateľom v Poľsku i Obci Hruštín za podporu a zabezpeče-

nie dopravy späť do Hruštína.                                                                                  (jk)

Cyklotúra do Zabierzowa

Priateľ
Dvaja kamaráti sa vydali na cestu cez
púšť. Na ceste sa pohádali a jeden z nich
dal facku druhému. Dotyčný, než by nie-
čo povedal, zohol sa a napísal prstom do
piesku: „Dnes mi môj najlepší priateľ dal
facku“...
Putovali ďalej. Došli ku krásnej oáze s
jazierkom. Rozhodli sa, že sa okúpu. Ten,
ktorý dostal facku sa začal topiť, ale ten
druhý ho zachránil. Vytiahol ho z vody.
Keď sa prebral, vytesal do kameňa: „Dnes
mi môj najlepší priateľ zachránil život“.
Kamarát sa ho spýta: „Keď som Ťa udrel,
napísal si to len do piesku a tento krát si
to vytesal do kameňa. Prečo?“ Odpove-
dal: „Vieš, keď mi niekto ublíži, píšem to
len do piesku, aby vietor tieto riadky odfú-
kol na znak odpustenia. Ale keď mi niekto
pomôže, vytesám to do kameňa, aby to
tam ostalo naveky...“
Nauč sa svoj žiaľ a svoje krivdy písať len
do piesku a svoje šťastie vyryť do kame-
ňa!
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V sobotu a nedeľu 17. a 18.7.2009

usporiadali členovia HTK 2002 (Hruš-

tínskeho tenisového klubu) v spolupráci

so ZŠ 1. ročník prázdninového teni-

sového turnaja pre žiakov do 15 ro-

kov. 11 účastníkov bolo rozdelených do

dvoch skupín, v ktorých odohrali medzi

sebou zápasy na 1 vyhraný set. Prví

štyria zo skupín postúpili do štvrťfinále,

kde sa zrodili tieto výsledky:

Matúš Snovák – Števo Očkaják /6:1

Ľubo Jaššo – Dávid Lihan / 6:0

Janko KUpčulák – Timo Teťák / 6:0

Miňo Mišánik – Miňo Jašica / 7:6

Semifinále:

Kupčulák – Jaššo 7:6

Snovák – Mišánik 6:4

O 3.miesto:

Jaššo – Mišánik 6:3

Finále:

Kupčulák – Snovák 6:2

Všetci zúčastnení si turnaj pochvaľo-

vali, mali zabezpečený pitný režim, ovo-

cie i grilovanú klobásku.

(Nielen) víťazi dostali pekné ceny a

diplomy, ktoré venovali Ing. Jozef Mišá-

Zvýhodnené ceny na výrobky Českého výrobcu omietok

a lepiacich zmesí KVK

SUPER KLEBER

lepenie obkladov a kameňa v exteriéry 7,40 €

ŠPECIAL KLEBER

lepenie a sieťkovanie polystyrénu 6,20 €

Akciové ceny omietok a betónových poterov od výrobcu

HASIT

Feinputz vnútorný 5,20 €

Vápenocementová jednovrstvá omietka

HASIT 650 3,90 €

Cementový poter HASIT 421 2,70 €

NA FASÁDNE OMIETKY- AKRYLÁT, SILIKÁT A SILI-

KON NANOPRODUKT POSKYTUJEME AŽ 42% ZĽAVU

V ZÁVISLOSTI OD MNOŽSTVA POSKYTUJEME NA

TEPELNÚ IZOLÁCIU KNAUF A NOBASIL AŽ 62 %

ZĽAVU

STÁLE PONÚKAME NAJLACNEJŠIE DVOJPLÁŠŤOVÉ

KOMÍNY NA ORAVE. VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONU-

KU NA f.martvon@orava.sk.

DLAŽBA OD FIRMY ABW A CHYŽBET ZA BEZKONKU-

RENČNÉ CENY S DOPRAVOU AŽ K VÁM DOMOV

ZADARMO.

AKCIA NA PRIMALEX POLAR. Za cenu 15kg balenia

získate nové 18 kg balenie primalexu polar.

STAMAR – František Martvoň

AKCIA NA AUGUST 2009

nik a ZŠ. Napriek horúcemu slnečnému

počasiu podali chlapci dobré výkony,

rastú z nich šikovní tenisti. Najmladší

účastník, budúci tretiak Timko Teťák, sa

medzi staršími kamarátmi nestratil a pre-

bojoval sa do štvrťfinále.

Ukázalo sa, že voľný čas detí sa dá

využiť užitočne. Na tento turnaj budú

chlapci radi spomínať. Už deň po ňom si

dohadovali zápasy a poriadali sami svoje

šampionáty.

Pre záujemcov : každý má dvere na

kurt otvorené. Pri dodržiavaní pravidiel

si môžu žiaci bezplatne cibriť svoje teni-

sové umenie.

Ponúkame zatepľovanie domov.
Cena 9,5,-€ za m2.

Bližšie informácie na tel.č: 0907097884, 0910446053.

Veľkoobchod a maloobchod s motorovými olejmi

MažeTo s.r.o

info@mazeto.sk, tel.: 043 23 888 64, 0948 524 035

Lán 688/2, Hruštín


