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Obec Hruštín v spolupráci s Farským úradom Hruštín

usporiadali vo štvrtok, 15. októbra, už tradičné Pose-

denie s dôchodcami. Akcia začala o 10. hodine sv. om-

šou. Po nej sa pozvaní dôchodcovia presunuli do kul-

túrneho domu, kde ich privítal starosta obce a v progra-

me sa im predstavili deti z materskej školy a žiaci zá-

kladnej školy. Po kultúrnom programe sa im prihovorili

aj predstavitelia z družobnej gminy Zabierzów (PL)

a nasledoval obed. Po ňom si už prítomní dôchodcovia

zaspomínali na svoju mladosť a spoločne si aj zaspie-

vali.

V dňoch 23. a 24. októb-
ra navštívili naši poslan-
ci družobnú gminu Za-
bierzów (PL). Počas
dvoch dní sa stretli s po-
slancami, navštívili novo-
vybudované ihrisko, par-
ky, ale aj cintorín v Mo-
rawici, kde je pochovaný
slovenský letec z II. sve-
tovej vojny.

25. októbra 2009 začali hruštínskí poľovníci obdobie spo-
ločných poľovačiek, na ktorých sa predovšetkým zame-
riavajú na lov škodlivej zveri. Konkrétne na obrázku ulo-
vená Líška obyčajná (Vulpes vulpes), ktorá sa veľmi rých-
lo rozmnožuje a je najčastejším nositeľom besnoty
a prašiviny. Preto je zo strany poľovníkov potrebná re-
gulácia jej stavov.
Na obrázku úspešný lovec Vendelín Jagelka.
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Očami

starostu

Príliš skorý októbrový
sneh nás prekvapil
a zároveň upo-
zornil, že dnes je
potrebné už rátať
so všetkým. Pod
snehovou prikrývkou nám zostala
zelenina aj ovocie, ktoré si viacerí
pozbierali až po zmiznutí snehu. Na
obci sa nám niektoré práce zasta-
vili a museli sme počkať, kým zmiz-
ne sneh.

Činnosť za mesiac október:
1. Firma Rezostav nám položila

zámkovú dlažbu na spevnenú
plochu za MKS. Taktiež bol daný
asfaltový podklad do vchodu haly
pri MKS.

2. Elektrikár pán Ján Šeliga, pra-
covníci obce a nezamestnaní
rozšíri l i verejné osvetlenie
o 3 svetlá za MKS.

3. Pracovníci obce a nezamestna-
ní počistili cintorín a rozšírili
osvetlenie popri chodníku do Ra-
dzovky o dve svetlá.

4. Obec podala v mesiaci október
na Ministerstvo životného
prostredia SR - Environmentál-
ny fond 7 žiadostí na rozšírenie
vodovodov, kanalizácií a teplo-
vodného kanála.

5. Obec podala na Ministerstvo
pôdohospodárstva SR žiadosť
na zastrešenie hruštínskej dre-
venice šindľom.

Cenník

Za prepožičanie miest na pohrebisku sa stanovujú tieto ceny:

1. Prepožičanie miesta na hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta
pre príslušenstvo hrobu (bez ohľadu na vek zomrelého) na dobu
25 rokov
1 hrob ................................................... 2,75 € / 80,- Sk
2 hrob .................................................. 5,50 €/ 160,- Sk

2. Obnovenie (predĺženie) užívacieho práva na miesto na hrob ale-
bo urnu (bez ohľadu na vek pochovanej osoby)
na dobu 10 rokov .................................. 6,- € / 180,- Sk

3. Prepožičanie miesta na postavenie hrobky na každý i započatý
1m2 plochy na dobu 10 rokov ............ 3,30 € / 100,- Sk

4. Obnovenie (predĺženie) užívacieho práva na miesto, kde je už
postavená hrobka, za každý i započatý 1m2 na dobu
10 rokov ............................................. 3,30 € / 100,- Sk

5. Režijné náklady v DS pri pohrebe .. 13,27 € / 400,- Sk

POĎAKOVANIE

Touto cestou chceme po-

ďakovať všetkým dobro-

dincom, ktorí nám akým-

koľvek spôsobom, či už

finančne, fyzicky, du-

chovne alebo materiálne

pomohli pri obnove stav-

by po požiari.

Pán Boh zaplať!

Mária Teťáková,

rodina Stieranková,

rodina Gemeľová

Nezáleží, kde stojíme, ale ktorým smerom ideme.
                    J. W. Goethe

6. Obec zakúpila
staršiu radlicu na
prehŕňanie snehu
a posýpač. Pracov-
níci obce tieto stro-

je poopravovali
a natreli farbou.
Za všetky hore uvedené práce

sa chcem všetkým pracovníkom sr-
dečne poďakovať.

Vážení občania
Ako ste si iste všimli počas tých-

to sviatkov pamiatky na zosnulých
na niektorých hroboch boli umiest-
nené lístky s upozornením obce, že
treba zaplatiť hrobové miesto. Evi-
dencia hrobových miest bola nano-
vo aktualizovaná. Hrobové miesta
sa u nás platia na obdobie 25 ro-
kov s poplatkom 2,75 € / 1hrob. Po
tejto dobe je možné hrobové miesto
si zaplatiť na ďalších desať rokov
s poplatkom 6,- € / miesto. Hroby
o ktoré už nemajú záujem príbuzní
po pozostalom udržovať a platiť po-
platok, budú zrušené a na ich mies-
te budú nové hrobové miesta. V na-
šej obci máme schválený jeden
z najnižších poplatkov za tieto hro-
bové miesta preto, lebo pozemky
pod cintorínom nie sú ešte majet-
kovo- právne vysporiadané. Cena
je symbolická a nepokrýva, ani ná-
klady obce na údržbu a úpravu cin-
torína.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Hodnota života
(Skutočný príbeh)

Raz poobede som prechádzal
uličkami starobylého centra
nášho hlavného mesta. Na roz-
hraní dvoch ulíc sa zhŕkli ľudia
a nedalo mi nevybočiť zo svojej
plánovanej cesty. Zvedavosť mi
zmenila smer ku skupinke ľudí.
Odpadla tam mladá žena. Tiež
chcela prísť ako my všetci okoloi-
dúci do svojho cieľa. Možno išla
domov, možno do práce alebo na
nákup. Jej cesta sa zastavila ná-
hodnou, nečakanou zdravotnou
komplikáciou. Okamžite prišla
sanitka a odviezli ju do nemocni-
ce.

Vtedy som si uvedomil, že ne-
vieme dňa ani hodiny, kedy náš
rozbehnutý život a plány v ňom
môžu stroskotať a možno nasta-
ne nečakaná zmena..... Uvedomil
som si opäť hodnotu života.

Poznám ľudí po ťažkých úra-
zoch a prekonaní vážnych ocho-
rení. Každý, kto prežil utrpenie,
prešiel fázou hodnotenia svojho
života. Ja patrím tiež k týmto ľu-
ďom. Zrazu nás spája jednota
v myslení a pohľade na život.

Uvedomujeme si svoje zlé kro-
ky, naštrbené vzťahy a pociťuje-
me skutočné hodnoty. Dávajme
im správne poradie a zmyslovú pl-
nosť. Napriek všetkému skúsme
si nájsť čas pre ľudí okolo nás. Ve-
nujme sa čo najviac blízkym, ro-
dine, priateľom, kolegom. Aby
zajtra nebolo neskoro.
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Sv. otec Benedikt XVI. pri príležitosti 150. výročia úmr-
tia sv. Jana Vianneya, farára z Arsu, vyhlásil tento rok od
júna 2009 do júna 2010 za Rok kňazov. Ján Vianney bol
stelesnením pravého pastiera Kristovho stáda. Preto sa po-
kladá za patróna diecéznych kňazov. V tomto Roku kňazov
každý kňaz si má obnoviť svoj kňazský život podľa príkladu
Jana Vianneya. Zároveň v tomto Roku kňazov sú kňazom
poskytované rôzne milosti.

A tak na začiatku mesiaca november, kedy sa v našich
cintorínoch modlíme za duše v očistci – duše našich blíz-
kych zomrelých, v rámci Roku kňazov chcel by som nám
dať do pozornosti aj dekrét Apoštolskej penitenciárie Urbis
et orbis, v ktorom nás Sv. otec povzbudzuje ku získavaniu
čiastočných odpustkov aj pre zomrelých kňazov. Určite popri
modlitbe za svojich rodičov a iných príbuzných sa modlíme
aj za zomrelého kňaza, ktorý ma pokrstil, či zosobášil, kto-
rý ma učil náboženstvo. Ale ako farnosť nemali by sme za-
budnúť ani na tých kňazov, ktorí už síce dávnejšie účinko-
vali v našej farnosti, alebo sa tu narodili a kňazský život
prežili v iných farnostiach, ale ich hroby sú v našom cinto-
ríne. Sú to títo kňazi:

Ferdinand Krausz – Narodil sa v r. 1758. Primície slá-
vil 1788 v Banskej Štiavnici. Najprv bol vojenským kňazom,
potom administrátorom v Podvlku na Orave. V Hruštíne
účinkoval 13 rokov od 16. 5. 1802 do 14. 8. 1815. Bol
v poradí tretím hruštínskym farárom. Zomrel v Hruštíne
14. augusta v1815, 57 ročný, 27 ročný kňaz. Pochovaný
bol na cintoríne pri prvom drevenom kostole v ulici Dedina.
Jeho hrob teda nie je zachovaný.

Andrej Šaliga – Narodil sa v Kňažej 2. 10. 1786. Po-
krstil ho vdp. František Kecer, farár v Oravskom Podzámku
dňa 3. 10. 1786. Štúdia filozofické a teologické skončil
v seminári v Trnave. Ovládal reči slovenskú, maďarskú
a stredne nemeckú. Ordinovaný na kňaza bol 23. 6. 1810
v Spišskej Kapituli biskupom Michalom Brigidom. Primície
slávil 24. 6. 1810 pod patronátom Michalom Gron vo svia-
tok sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Účinkoval vo
Veľkom Bobrovci 1 rok, v Kubachoch 3 a pol roka kapláno-
val, potom vo Vikartovciach, v Kežmarku, v Tvrdošíne. Do
Hruštína prišiel 1. 11. 1815 a bol tu do svojej smrti, celkove
42 rokov. Bol v poradí šiestym hruštínskym farárom. Za jeho
pôsobenia bol v Hruštíne postavený murovaný kostol
a potom vymaľovaný zázrivským rodákom Jánom Drengu-
biakom, farárom z Nižnej. Andrej Šaliga mal vtedy 34 ro-
kov a 10 rokov bol kňazom. Bol vtipným mužom, písal aj
básne, patril medzi slovenských národovcov. Je o ňom zná-
me, že v roku 1826 povedal dvojhodinovú slovenskú sláv-
nostnú reč na zhromaždení v Ružomberku, keď sa tam slá-
vila storočnica založenia piaristického gymnázia. Zomrel
v Hruštíne 12. 2. 1857, 71 ročný, 47 ročný kňaz. Pochoval
ho v Hruštíne 16. 2. 1857 Ondrej Gemzik, farár z Podzám-
ku.

Valentín Hutyra – Narodil sa r. 1817. V Hruštíne pôso-
bil od r. 1858 do 24. 9. 1883, celkovo 25 rokov. Bol v poradí
ôsmym hruštínskym farárom. Bol aj známym podporovate-
ľom slovenskej literatúry. Zomrel v Hruštíne 24. 9. 1883,
66 ročný, keď dlhší čas bol neduživý. Náhrobný pomník
v Hruštíne mu postavil brat Jozef Hutyra, bývalý novoves-
ký vikár.

Ľudovít Špirica – Narodil sa 1. 4. 1846 v Ľubici. Ordi-
novaný bol 4. 9. 1871, kaplánoval v Hruštíne, v Lužnej,
Hybe, Bobrovec, Ružomberok, Námestovo. Za farára pri-
šiel do Hruštína 17. 9. 1884 a bol tu 10 rokov až do svojej
smrti. Bol v poradí desiatym hruštínskym farárom. Zomrel
po dlhej chorobe v Hruštíne 9. 1. 1895, 49 ročný, 24 ročný
kňaz.

Štefan Šmiheľ –  Je rodákom farnosti Hruštín. Narodil
sa v Hruštíne 20. mája 1914. Rodičia sa volali Ondrej Šmi-

V ROKU KŇAZOV SPOMÍNAME AJ NA ZOMRELÝCH KŇAZOV
heľ a Zuzana Kupčuláková – Svýbová. Jeho rodný dom
stojí v ulici Dedina naproti miestu, kde bol kedysi prvý dre-
vený kostol v Hruštíne. Základnú ľudovú školu vychodil
v Hruštíne, osem ročníkov gymnázia s maturitou skončil
v r. 1934 v Nitre a teológiu v Spišskej Kapitule. Dňa 2. febru-
ára 1939. prijal kňazskú vysviacku. Potom účinkoval v du-
chovnej službe ako kaplán v r. 1939–1941 v Zázrivej,
v r. 1941–1943 ako kaplán a doč. správca fary v Podvlku,
v r. 1943 sedem mesiacov spravoval farnosť Liesek,
v r. 1943–1958 bol farárom v Novoti. Odtiaľ r. 1958 na prí-
kaz štátnej správy bol preložený za správcu farnosti do Lipt.
Teplej. V roku 1966, 12. februára pre podvratnú, „protištát-
nu činnosť“ bol zatknutý a po prieťahoch odsúdený na
18 mesiacov žalára. Začiatkom apríla 1968 prepustený na
slobodu. Istý čas pracoval ako pracovník u Okresnej vodo-
hospodárskej správy v Dolnom Kubíne. V decembri 1968,
keď ešte trvalo isté politické uvoľnenie, znovu bol ustano-
vený za správcu farnosti Liptov. Teplá, ktorú tak celkove
spravoval 23 rokov až do svojej smrti. Zomrel 28. 4. 1983
na fare vo veku nedožitých 69 rokov a pochovaný je na
cintoríne vo svojom rodisku v Hruštíne.

Hoci títo kňazi žili dávno a väčšinu z nich už nepozná-
me, predsa sú nám blízky veď krstili, sobášili, i pochováva-
li… našich dedov a babky, našich prastarých rodičov. Pri
spomienke na nich ešte raz chcem pripomenúť slová zo-
mierajúceho pápeža Jána Pavla II., ktoré ako posledné po-
vedal veriacim zhromaždeným na rozlúčku s ním na ná-
mestí sv. Petra v Ríme: „Čakal som vás. A vy ste teraz prišli
ku mne. Ďakujem vám za to.“ Aj my svoju vďaku zomrelým
kňazom vkladajme najme do modlitby za nich: Odpočinutie
večné daj im, Pane…                                              p. farár

Vdp. Štefan Šmiheľ pred pohrebom v kostole v Lipt. Teplej

Vdp. Štefan Šmiheľ - pohrebný sprievod na cintorín v Hruštíne
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Minulý mesiac dostali sa mi do rúk staré vojenské mapy
našich dvoch dedín Hruštína aj Vaňovky. Viaceré miesta
na nich boli označené krížikom. Chcel som vedieť, čo tie
krížiky znamenajú a tak som nazrel do histórie našej far-
nosti, či sa tam nezhodujú s niektorými údajmi. Došiel
som tak zisteniu, že bol čas, kedy naša jedna farnosť
mala štyri cintoríny. A keďže teraz prežívame čas, kedy
navštevujeme cintoríny, chcel by som sa s vami podeliť
o pohľad do týchto máp i o údaj z histórie farnosti o spo-
mínaných cintorínoch.

Prvý cintorín v Hruštíne sa zrejme nachádzal pri pr-
vom drevenom kostole, ktorý bol postavený v roku 1634
pod vedením šoltýsa Michala Lukáčika. Do tohto prvého
cintorína ešte pri prvom drevenom kostole bol pochova-

ný tretí hruštínsky farár Ferdinand Krausz, ktorý zomrel
v Hruštíne 14. augusta 1815. Neskôr v roku 1913 na mies-
te prvého cintorína bola postavená murovaná jedno-
poschodová „Rím. Kat. ľudová škola“.

Druhý cintorín v Hruštíne vznikol za čias prvej chole-
ry v roku 1831. O tomto cintoríne sa zmieňuje Štefan
Šmiheľ vo svojich Dejinách Hruštína týmito slovami: „Úst-
ne podanie hovorí o cholerovom cintoríne v Hruštíne, ktorý
sa nachádzal za mostom smerom na Podzámok asi
50 m povyše prvej cesty odbočujúcej doprava a cca

ŠTYRI CINTORÍNY V JEDNEJ FARNOSTI
30 m doprava od hlavnej cesty. Zeme na tom mieste naj-
starší terajší ľudia poznajú pod pomenovaním „na hrô-
boch“. V hruštínskej farnosti v roku 1831 od 7. augusta
do 28 decembra zomrelo na choleru 111 ľudí, z Hruštína
86.“ Ešte pred vznikom tohto cholerového cintorína ne-
ďaleko od neho už stala kaplnka, alebo socha, o ktorej
sa zmieňuje Kanonická vizitácia vykonaná 12. septem-
bra 1820: „Jestvuje tu aj iná socha, ktorú postavil Ondrej
Kupčulák s biskupským povolením pri ceste do Podzám-
ku“

O treťom cintoríne v Hruštíne sa hovorí za čias dru-
hej cholery v roku 1873. Znovu o tom píše Štefan Šmiheľ
vo svojich Dejinách Hruštína týmito slovami: „V roku 1873
znovu vypukla epidémia cholery. Vtedy od 11. augusta
do 24. októbra zomrelo v hruštínskej farnosti 180 ľudí,
v Hruštíne 84. Mŕtvych pochovávali tak, že ich v truhle
zaniesli ku vchodu do cintorína, tam zložili a hrobári si
ich prevzali a pochovali. Kňaz sám predtým vysvätil jamu
bez sprievodu a ostatných okázalostí. Zomrelých na cho-
leru v r. 1873 pochovávali už v terajšom cintoríne „na
Láne“ popri dolnom okraji smerom ku kostolu.“

A o štvrom cintoríne vo Vaňovke sa zmieňuje Kano-
nická vizitácia vykonaná 12. septembra 1820, kde číta-
me údaj: „Vaňovka. Bez kostola. V cintoríne brvnami ohra-
denom je drevená zvonička s posväteným zvonkom.“

p. farár
(Poznámka: Šípky na mapách z r. 1825 ukazujú miesta
označené krížikom, kde sa nachádzali cintoríny alebo ka-
plnky)

Najmladšia generácia v obci

15.10. - deti MŠ - (trieda 1. pred-
školáci), pod vedením p. uč.
T. Martvoňovej a sl. S. Kazimiero-
vej prispeli svojim kultúrnym
programom k spestreniu podujatia
„Posedenie s dôchodcami,“ ktoré
sa konalo v KD.

22.10. – otvorenie výstavy
detských prác s názvom
„ŠARKANIÁDA“ v obchod-
nom centre KLINEC – Ná-
mestovo, do ktorej sa zapo-
jila aj naša MŠ. Výstava po-
trvá do konca októbra.

30.10. – KRUŠETNI-
CA – p. uč. sa zúčast-
nili odborného semi-
nára na tému: „Ako
robiť plánovanie výuč-
by v materskej škole v zmys-
le školského vzdelávacieho
programu, v súlade so štát-
nym vzdelávacím progra-
mom pre predprimárne vzde-
lávanie detí.“

- klinický logopéd – Mgr. K. Fašun-
gová, bude prichádzať do MŠ vždy
posledný štvrtok v mesiaci. Osob-
né konzultácie si môžu rodičia do-
hodnúť na t.č. 0908 895 560

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
OKTÓBER 2009

6.10. – mladší žiaci sa zúčastnili obvodného kola
v malom futbale v Lokci. Zápolenia štyroch družstiev
(2x 8 min) priniesli bojovný futbal a toto poradie:
1. ZŠsMŠ Lokca, 2. ZŠ Hruštín (rozhodol lepší vzá-
jomný zápas) 3. ZŠsMŠ Babín 4. ZŠ Klin
- p.uč. R. Smidžárová, M. Lipničanová, Žilincová L.
a Ľ. a M. Poljaková pripravili výstavku kuriozít z na-
šich záhrad. Aktívni žiaci priniesli do školy exponáty,
ktoré by mali vidieť aj iní (foto na web-stránke)

Okrem toho pripravili aj peknú výstavku Izba starej
mamy – príďte sa pozrieť do ZŠ Zamost.

6.10. – sa zišiel novozvolený školský parlament na
svojom prvom zasadnutí. Zástupcovia jednotlivých
tried zvolili spomedzi seba predsedu ŠP. Stala sa ním
Veronika Žilincová z 9.A a podpredsedom Andrej Kam-
poš z 9.B triedy.
12.10. – konalo sa plenárne rodičovské združenie za
účasti 104 rodičov. Bola podaná správa o ZŠ za uply-
nulý školský rok, správa o hospodárení s prostriedka-
mi Združenia rodičov, zvolení triedni dôverníci. Ďaku-
jeme všetkým rodičom i priaznivcom školy za venova-
nie 2% dane na nákup učebných pomôcok pre žiakov
ZŠ Hruštín.
12.10. – sa na futbalovom štadióne v Lokci uskutoč-
nilo obvodné kolo vo futbale starších žiakov - Liga maj-

strov (Mc Donalds Cup).
Lokca - Hruštín 1:1, gól Tomulec
Hruštín - Babín 3:1, góly: Kupčulák, Tomulec, Dirga
(11-m)
Lokca - Babín 2:1
Poradie - 1. Hruštín, 2. Lokca, 3. Babín
Tentoraz o 1 gól lepšie skóre rozhodlo o postupe ZŠ
Hruštín na okresné kolo. Žiaľ, kvôli kolidovaniu odlo-
ženého zápasu OŠK s Or. Polhorou sa naši chlapci
okresného kola nezúčastnili.
13.10. – naša škola dostala z projektu Modernizácia
vzdelávacieho procesu 8 ks počítačov, 3 notebooky
a 1 dataprojektor.
21.10.  – sa naši deviataci zúčastnili burzy stredných
škôl z Oravy a okolia, ktorá sa konala v MKS Námes-
tovo. Pozreli si zaujímavé prezentácie SŠ, mohli si
zobrať materiály, opýtať sa na štúdium na SŠ.
Akciu spestrila módna prehliadka žiakov ZSŠ v Námes-
tove a barmanská šou žiakov zo Slanickej Osady.
27.10. – žiaci 6.B triedy navštívili v rámci vyučovania
občianskej náuky obecný úrad. Oboznámili sa so sym-
bolmi obce, pozreli si kroniku a dozvedeli sa veľa no-
vého o matrike a obecnej samospráve. Takéto učenie
sa žiakom páčilo. Nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie
raz vidieť, ako 100x počuť. Ďakujeme pracovníkom
obecného úradu za ochotu a spoluprácu.
V dňoch 23.-28.10. bola v našej škole vykonaná za-
mestnancami Štátnej školskej inšpekcie kontrola vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. Inšpektori hospitácia-
mi na hodinách a testami z prírodovedy vo 4.ročníku
a prírodopisu a fyziky v 9.ročníku hodnotili úroveň ve-
domostí a kvalitu vyučovacích hodín. Správa bude
k dispozícii o tri týždne. Už teraz však vedúci inšp.
skupiny Mgr. Klimko konštatoval dobrú atmosféru
v škole, priateľské vzťahy, pochválil spôsob odučenia
hodín a správanie sa žiakov. Vyzdvihol tiež používa-
nie IKT na vyučovaní.
21.10. – konala sa Rada školy, ktorá si vypočula Zá-
verečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej
výsledkoch za školský rok 2008/2009

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

OZNAMY

� RŠ vydáva pre žiakov ZŠ zákaz používania pyro-
techniky (petárd) v blízkosti školy a na verejných
priestranstvách pod následkom disciplinárnych
opatrení.

� ZŠ ponúka možnosť cvičenia vo fitnes, v telocvič-
ni (voľné termíny podľa rozvrhu na dverách telo-
cvične)

� Ďalej ponúkame záujemcom možnosť absolvovať
pod vedením skúseného lektora 20-hodinový kurz
práce na PC (cena 10 €). Prihlásiť sa možno do
15.11. na sekretariáte školy, kurz bude otvorený
pri záujme najmenej 10 ľudí.

Izba starej mamy
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Bc. František POLETA
Nezávislý kandidát na poslanca

Vyššieho územného celku Žilina
za volebný obvod: Námestovo

Narodený: 11. júna 1950 v Zákamennom
Bydlisko: Novoť
V samospráve pracuje od roku 1972,
po roku 1990 starosta obce Novoť.
Po voľbách 1998 bol zvolený za pred-
sedu Združenia miest a obcí Bielej Ora-
vy (obcí okresu Námestovo), je členom

Rady Združenia miest a obcí Slovenska. Jeho prostred-
níctvom získavajú starostovia obcí Bielej Oravy aktuálne
informácie z vyšších orgánov a podávajú návrhy či kritické
pripomienky. Je dôležité zvoliť si takých zástupcov, ktorí
nebudú zastupovať iba seba a svoju obec, ale ktorí doká-
žu informácie poskytnúť včas a všetkým obciam Námes-
tovského okresu.
Počas svojej viac než 30 ročnej práce v samospráve Fran-
tišek Poleta detailne pozná problematiku regiónu Bielej
Oravy, jednotlivých obcí, vie posúdiť, aké dopady na sa-
mosprávu majú zlé rozhodnutia a zákony. Vie, aké dôleži-
té je prepojenie medzi najnižšími a najvyššími stupňami
verejnej správy pre prijímanie kvalitných noriem a dokáže
názory ľudí a ich kritiku tlmočiť na najvyšších miestach.
František Poleta má záujem o svojej činnosti poslanca VÚC
informovať obyvateľov svojho regiónu, aby boli informova-
ní o činnosti Vyššieho územného celku, o jeho možnos-
tiach a zámeroch a ako Biela Orava využije možnosti čer-
pania zdrojov Európskej únie. Preto, aby jeho činnosť ne-
zväzovali rozhodnutia a zámery žiadnej politickej strany,
František Poleta kandiduje ako nezávislý kandidát. Ako
poslanec chce obhajovať a presadzovať záujmy regiónu
Bielej Oravy a obecnej samosprávy, záujmy obyvateľov,
svojich voličov.
František Poleta má svoje korene v Hruštíne (jeho rodičia
pochádzajú z Hruštína). Úzko spolupracuje so samosprá-
vou a starostom obce, preto sa uchádza aj o Vaše hlasy.

26

Vyštudovala som Vysokú školu
podnikania a bývam v Oravskej
Lesnej. Pracovala som ako eko-
nómka v SAD, podnikala v oblasti
ekonomického a účtovného pora-
denstva, pôsobila ako manažérka v ČSOB poisťovni, ne-
skôr ako regionálna riaditeľka v Kooperatíve. Od roku 2006
som poslankyňou Národnej rady SR. Angažujem sa vo
výbore pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
a vo výbore pre európske záležitosti. Zastávam funkciu
okresnej predsedníčky SMER–SD v Námestove.
Jedným z najdôležitejších cieľov, ktoré som si dala pri vstu-
pe do politiky, bolo nielen prepojenie cesty Orava–Kysu-
ce, návrat Okresného súdu a prokuratúry do Námestova,
odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov škol-
ských budov a zariadení, ale aj vznik Obvodného oddele-
nia PZ v Zákamennom. To všetko sa aj podarilo. V okrese
sa vybudovalo desať športových multifunkčných ihrísk
a ich počet stále rastie. Tieto ihriská financuje vláda SR
na čele s jej predsedom Róbertom Ficom.
Svojou prácou a skúsenosťami chcem prispieť k zvyšova-
niu životnej úrovne obyvateľov Oravy, venovať sa proble-
matike zamestnanosti, školstva, zdravotníctva, dopravy
a to pri maximálnej miere využitia fondov EÚ.
Vážení občania,
vo voľbách VÚC 14. novembra 2009 sa uchádzam o Vašu
dôveru. Dajme Orave ten správny smer.

Ing. Viera MAZÚROVÁ,
poslankyňa NR SR

a kandidát na poslanca
Žilinského samosprávneho

kraja.

20

Ing. Milan MIŠÁNIK

Ľubomír JUROVČÍK
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Starosta obce Lomná a dote-

rajší poslanec Žilinského sa-

mosprávneho kraja, kandidát

za KDH, vek 55 rokov, ženatý.

Vážení obyvatelia, s pozdra-

vom sa Vám prihováram a ďa-

kujem za doterajšiu spoluprá-

cu miestnemu kňazovi, staros-

tovi a zastupiteľstvu obce, zamestnancom obce, Dobrovoľ-

nému hasičskému zboru v Hruštíne a Vaňovke, členom Po-

ľovníckeho združenia, podnikateľom, všetkým priateľom

a známym a všetkým ostatným obyvateľom obce Hruštín

a časti Vaňovka,ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom

na budovaní Vašej obce a okresu Námestovo.

Vážení voliči, na ďalšie 4 roky Vám ponúkam slušnosť, spra-

vodlivosť a spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja - miest

a obcí, zdravotníctva – polikliniky a nemocnice, stredných

škôl, dopravy a sociálnych služieb.

Prax, kontakty a skúsenosti z 8 ročného poslancovania sú

zárukou dobrej spolupráce a naplnenia sľubu.

Prosím, príďte voliť, lebo Váš hlas rozhodne 14.11.2009.

S úctou, Váš kandidát Jozef Straka.

Jozef STRAKA
kandidát na poslanca

Žilinského samosprávneho

kraja

Kandidujem za koalíciu
KDH, SDKÚ – DS, OKS.
Pracujem ako zubný lekár v Ná-
mestove 35 rokov. Som ženatý,
vychoval som šesť detí.
V súčasnosti som poslancom
ŽSK. Dostal som dôveru voličov,
aby som sa podieľal na správe
vecí verejných. To nie sú len poč-

ty kilometrov nových povrchov ciest na cestách 2. a 3. trie-
dy v našom regióne. Je to hlavne dbať na spravodlivé spra-
vovanie oblasti ako sú stredné školy, zdravotnícke zaria-
denie, doprava, sociálne služby, kultúra a iné. Zvlášť mi
záleží na školstve a zdravotníctve. Aj v ďalšom volebnom
období chcem, aby rozdelenie finančných prostriedkov
zohľadňovalo potreby ľudí oravského regiónu, aby dobre
fungovali školy a zdravotnícke zariadenia, aby mali pod-
mienky na rozvoj a poskytovali čo najlepšie služby našim
občanom. V týchto oblastiach chcem aj ďalej pracovať. Ďa-
kujem za Váš hlas.

Podujatia v mesiaci NOVEMBER 2009

 4. 11. Predaj SVEŤATEX

6. 11. Zber plastov

6. 11. Generali - zasadačka

7. 11. TZ Snovák

10. 11. Predaj M-MARKET

14. 11. Voľby VÚC – 1. kolo

18. 11. Predaj MASNICA

21. 11. Katarínska zábava SNOWO

25. 11. Predaj MEDVECKÝ

28. 11. Voľby VÚC – 2. kolo?

MKS pri OcÚ Hruštín

VIANOČNÁ AKCIA

KAŽDÝ ZÁKAZNÍK PRI NÁKUPE TOVARU
V HODNOTE NAD 15 € BUDE ZARADENÝ

DO ŽREBOVANIA O HODNOTNÉ CENY
OD VÝROBCOV

AKCIA PREBIEHA OD 1.11.2009 DO 31.12.2009
A ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ 31.12.2009
Akcia prebieha v predajniach firmy STAMAR

František Martvoň, Lán 647/49 a 688/2, Hruštín

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OD 15.11.2009
PO-PIA 7.30 - 16.00 SO 7.30 – 12.00

32

MUDr. Ján ŠKOMBÁR
kandidát na poslanca

Žilinského samosprávneho

kraja

33
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90 rokov Radzová Mária
80 rokov Zemenčíková Margita

Mišániková Helena
75 rokov Smidžárová Mária
70 rokov Troják Štefan
65 rokov Žilinec Jozef

Snováková Agneša
60 rokov Žilincová Emília

Štajerová Terézia
Janceková Agnesa
Genšor Matej

55 rokov Hojová Emília
Jaššo Štefan
Pašková Mária
Žilinec Milan

Prišli medzi nás:
Andrej Kormaňák ��Ester Sochová
Patrik Voška ��Lucia Ľubeková
Peter Strelec

Uzatvorili manželstvo:
Ján Vidiečan

a Ing.Mária Kupčuláková
Tomáš Matejčík

a Martina Kľusková
Vendelín Hutira

a Katarína Hampelová
Radoslav Kubas

a Katarína Hurtalová
Stanislav Frank

a Eva Haľaštíková

25. výročie sobáša:
Stanislav Ondriga

a manželka Margita

Odišli od nás:
Andrej Kormaňák
Anton Svýba, 69 rokov

JUBILANTI

v mesiaci november 2009

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
� Predám Škoda Felícia, 1,3, 50kW,

r.v.1996. STK a EK, naj.120tis., ťažné,
centrál, hmlovky. Cena 1.650,- €, príp.
dohoda. Tel.: 0918 346 554

� Doveziem, namontujem lacné a kva-
litné platnové okná „ALUPLAST“.
ERIK VLŽÁK, Lán 657/69, 029 52
Hruštín, Tel.: 0944037371

� NOVOOTVORENÝ MASÁŽNY
SALÓN KLASICKEJ A ŠPORTOVEJ
MASÁŽE HRUŠTÍN

Ponúka:
Masáž celého tela
Čiastočnú masáž

Mobil masáž priamo u Vás doma

VYUŽITE OTVÁRACIE ZĽAVY!

Objednávky:
Tel.: 0944124039 alebo osobne v utorok

a štvrtok od 9.00 hod do 10.00 hod.
Zdravotné stredisko Hruštín, 3. poschodie

Neváhajte a uzatvorte si zmluvu
o stavebnom sporení

SENIOR EXTRA od 1.10.2009
do 31.12.2009 a získajte bonus až
do výšky 50 % zo štátnej prémie

- sporenie SENIOR EXTRA je určené pre
každého vo veku od 55 rokov,

- zaujímavé zhodnotenie vašich vkladov
(2 %) + štátna prémia 12,5 % (maxi-
málne 66,38 Eur - 2.000,- Sk)

- novinka: vyplácanie renty podľa vášho
výberu

- počas vyplácania renty - vedenie účtu
bez poplatkov

- zákonná ochrana vkladov v plnej výške
V roku 2009 sa vkladá 531,10 Eur
(16.000,- Sk) na získanie plnej štátnej
prémie 66,38 Eur (2.000,- Sk)
Pri nižšom vklade, sa získava alikvótna
časť (12,5 % z vkladu).
Kontakt: Marta Drígľová, obchodná zá-
stupkyňa Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.,
Hruštín - Pod Uhlisko 255,
tel.: 0915 81 32 32

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

Uzatvorte Povinné zmluvné
poistenie za najlepšiu cenu !!!!

Porovnanie cien v poisťovniach:
AXA, Kooperativa, Komunálna, Wusten-

rot, Allianz, Union, Uniqa, Generali

Ľubomír Jurovčík - Fincentrum, a.s.
0903 623 039, 0918 894 400
kancelária : 0911 623 039
Budova Dexia banky Námestovo
II. poschodie č.d. 6
lubomir.jurovcik@fincentrum.com


