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Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria.

V stredu 23. decembra vystúpili naši folkloristi s vianočným pásmom na Oravskej horárni. Betlehemci
tam boli koledovať 25. decembra.
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Byť rodičom znamená podpísať celoživotnú pracovnú zmluvu, ktorá však nekončí odchodom do dôchodku. Napriek tomu je rodičovstvo prameňom veľkého zadosťučinenia.
(Juliet Janvrinová)
Začal nový rok. Nevieme, čo nám
prinesie, i keď každý v kútiku srdca dúfa,
že bude lepší, ako ten predchádzajúci.
Keďže sme na začiatku, je tu čas aj na
obzretie a zhodnotenie roku predchádzajúceho.
ČINNOSŤ OBCE ZA ROK 2009
1/ Stavebná firma Ing. J. Snováka počas roka pokračovala v prácach na
rekonštrukcii zdravotného strediska.
Boli dorobené 2 nové ambulancie
v podkroví. Ďalej boli zrekonštruované ambulancie detského a všeobecného lekára. Táto rekonštrukcia zahŕňala výmenu okien, elektroinštalácie, osvetlenia, vodovodu, kanalizácie, sanitárnej techniky, ústredného kúrenia (rozvody + radiátory),
zárubní, dverí, podláh, stien a obkladov. Ďalej bolo zrekonštruované
schodisko po prízemie. Bola zateplená a urobená nová fasáda na budove s výnimkou časti, kde bude
prístavba novej lekárne.
Za všetky tieto práce a materiál od
začiatku až po koniec, keď prakticky
ostali v pôvodnom stave len obvodové múry, obec zaplatila 348 054 €
(10 485 474 Sk).
Stavebná firma Ing. Snováka nám
poskytla zľavu na faktúrach vo výške 10 961,23 € (330 218,- Sk) za čo
mu veľmi pekne ďakujeme.
2/ Stavebná firma REGASTAV nám v
mesiacoch máj - jún zrekonštruovala MKS.
Celková rekonštrukcia sa týkala týchto prác:
- na všetky rovné strechy od lekárne,
klubovne, zasadačku, kancelárie
OcÚ a chodbu, bola urobená sedlová strecha so zateplením
- bola urobená nová sedlová strecha
nad vchodom do MKS
- z vonka bolo MKS oteplené a bola
urobená nová fasáda
- v sále bol znížený, zateplený a urobený nový kazetový strop, v ktorom
bolo namontované nové osvetlenie
- do sály, rozhlasu, záchodov a knižnice boli namontované nové drevené eurookná
- do sály boli namontované 4 ventilátory a nové panelové radiátory
- boli prerobené mužské a ženské WC
s novou omietkou, obkladmi, sanitou, zníženým stropom, a taktiež bolo
urobené bezbariérové WC
Na rekonštrukciu MKS obec získala
z eurofondov 310 077 € (9 341 390
Sk). Spolufinancovanie obce z vlastných prostriedkov bolo 66 408 €
(2 000 620 Sk)

Očami
starostu
3/ Obec bola úspešná so žiadosťou na
VÚC- Žilina a obdržala finančné
prostriedky na zakúpenie krpcov
a opaskov pre folklórny súbor vo
výške 800 € (24 100Sk).
4/ Obec bola úspešná v projekte, ktorý
vypracovala na likvidáciu biologického odpadu. Z MŽP - environmentálneho fondu získala dotáciu
8 6304,19 € (2 600 000Sk). Tento
projekt sa skladá s traktora s čelným nakladačom, štiepkovača
a 5- tonovej vlečky.
5/ Bola dorobená hala pri MKS, ktorá
slúži na uskladnenie obecnej techniky. Sú tu uskladnené 2 PV3S, traktor, 2 vlečky, posýpač, posypový
materiál, radlica na odhŕňanie snehu, lešenie a iný materiál. Všetky
stavebné práce vykonané svojpomocne s pracovníkmi obce, nezamestnanými a práce na fasáde
vykonané stavebnou firmou Ing.
Snováka nás stáli celkovo od začiatku výstavby až po dokončenie
30 770 € (926 986Sk).
6/ Firma Rezostav Ing. J. Janča vo Vaňovke nám urobila chodník, popri
potoku v časti ulice Kúty.
7/ Firma Rezostav Ing. J. Janča nám
položila zámkovú dlažbu pred hlavným vchodom do MKS. Taktiež bola
urobená zámková dlažba a asfalt za
MKS, kde boli urobené nové parkovacie plochy. Obec za tieto práce
zaplatila 21 656 € (652 413 Sk).
8/ Obec už 3- krát podala žiadosť na
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja na rekonštrukciu budov
ZŠ. Konečne bola úspešná a z eurofondov sme získali 912 000 €
(27 500 000 Sk). Rekonštrukcia ZŠ
Zamost a Výhon, sa bude realizovať
v tomto roku.
9/ Bolo rozšírené verejné osvetlenie za
MKS, v cintoríne a na ulici Kultúrna.
10/ Obec na základe žiadosti z Ministerstva pôdohospodárstva získala finančnú dotáciu 13 277 € (400 000
Sk) na šindeľ- na hruštínsku drevenicu.
11/ Obec zakúpila radlicu na odhŕňanie
snehu a posýpač.
12/ Obec vykúpila od občanov pozemky pod cestu Pod Uhliskom.
13/ Bol vypracovaný a schválený dopl-

14/

15/
16/
17/

18/

nok územného plánu Zóna Zábavachatová oblasť.
Bol vypracovaný projekt cesty, oporného múru, verejného osvetlenia,
rozhlasu, rozvodov NN a prípojka
VN s trafostanicou v časti HruštínKutina.
Bol vypracovaný projekt cesty, verejného osvetlenia, rozhlasu a rozvodov NN v časti Vaňovka - Hrady.
Bol vypracovaný projekt vodovodu
a kanalizácie na rozšírenie IBV
v časti Pod Uhliskom.
Obec vypracovala projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej obci. Žiadosť bola podaná na Ministerstvo hospodárstva.
Obec zakúpila príves na odvoz kontajnerov s komunálnym odpadom
v cene 7 303 € (220 010,- Sk).

Vážení občania
Na začiatku každého nového roka si
zvykneme priať všetko dobré, a taktiež
si dávame nejaké novoročné predsavzatie. Všetkým občanom prajem veľa Božieho požehnania, zdravia a úspechov
v osobnom i pracovnom živote. Zároveň
Vám prajem, aby tie Vaše i naše pracovné predsavzatia, v tak ťažkej finančnej
dobe pre nás všetkých, nám v tomto
roku vyšli.
Mgr. František Škapec
starosta obce

OZNAM
Starosta obce Hruštín Vás
pozýva na

HOVOR S OBČANMI,
ktorý bude 17. januára
2010, v Hruštíne o 14.30 h.
v sále MKS a vo Vaňovke
o 17.00 hod.
v budove bývalej ZŠ.

OZNAM
Združenie rodičov pri ZŠ
Hruštín Vás pozýva na
RODIČOVSKÚ ZÁBAVU,
ktorá bude 23. januára 2010
v KD Hruštín. Lístky
v sume 14,- €/os., si môžete
kúpiť na sekretariáte
v ZŠ Hruštín.
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Plán práce na rok 2010
Úlohy obce na rok 2010
Oblasť výstavby a údržby:
1. Výkup pozemkov (cesty Hruštín +
Vaňovka).
2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia (po obdržaní dotácie z EUF).
3. Bežná údržba MK a rigolov.
4. Výstavba teplovodu ústredného kúrenia do zdravotného strediska (po
obdržaní dotácie z environmentálneho fondu).
5. Vybudovanie vodovodu a kanalizácie v časti Vaňovka – Hrady
a Hruštín - Pod Uhliskom (po obdržaní dotácie z environmentálneho
fondu).
6. Rekonštrukcia ZŠ Hruštín Zamost
a ZŠ Hruštín Výhon.
7. Vypracovanie doplnku ÚP – Hruštín KUTINA.
8. Nákup požiarnej striekačky pre
DvHZ - Vaňovka.
9. Nákup el. sporáka pre MŠ Hruštín.
10. Kamerový systém obce (spolufinancovanie po obdržaní dotácie).
Ďalšie úlohy, ktorých plnenie bude
sledované počas celého roka 2010
1. Finančné príjmy a výdaje OcÚ.
2. Realizácia plánu práce MKS pri
OcÚ na rok 2010.
3. Realizácia úloh na úseku CO obyvateľov obce na rok 2010.
4. Realizácia úloh na úseku PO.
Plán zasadnutí OZ na rok 2010:
-

február 2010
apríl 2010
júl 2010
september 2010
november 2010
december 2010

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci
január 2010
6.1.
13.1.
16.1.
17.1.
17.1.
20.1.
23.1.
26.1.
30.1.
30.1.
31.1.

Trojkráľové stretnutie
Predaj RUCEK
Svadobná veselica
Hovor s občanmi
VS OŠK
Predaj ALADIN
Rodičovská zábava
Predaj MITEX
Svadobná veselica
Vaňovským chotárom
Streľby

Štatistika obce za rok 2009
Časť obce

Muži

Ženy

Hruštín
Vaňovka
SPOLU
Priemerný vek

1131
154
1285

1115
150
1265

Stav a pohyb občanov v roku 2009
Stav občanov k 1. 1. 2009
Občania prihlásení na trvalý pobyt
Deti narodené v roku 2009
z toho - chlapci
- dievčatá
Občania odhlásení z trvalého pobytu
Počet zomrelých občanov
z toho - muži
- ženy
SPOLU k 31. 12. 2009
Prírastok, resp. úbytok občanov

Deti do 15 rokov
chlapci dievčatá
279
308
41
46
320
354

Spolu
2833
391
3224
34,65

Časť obce
Hruštín
Vaňovka
2818
406
20
0
44
4
21
1
23
3
21
16
28
3
18
1
10
2
2833
391
15
-15

Spolu
3224
20
48
22
26
37
31
19
12
3224
0

Počet občanov podľa stavu
Stav

Časť obce
Hruštín
Vaňovka
587
87
149
29
417
47
246
34
596
83
616
85
31
7
155
19
18
0
18
0
2833
391

Deti do 15 rokov
Mládež od 16 do 18 rokov
Slobodný
Slobodná
Ženatý
Vydatá
Vdovec
Vdova
Rozvedený
Rozvedená
SPOLU

Počet sobášov v roku 2009
Hruštín
Vaňovka
Spolu

27
3
30

Duchovná štatistika za rok 2009
Spolu
Hruštín
Vaňovka
Cudzí

Krsty

Sobáše

Pohreby

35
30
3
2

28
24
4
0

32
29
3
0

Krsty: - chlapci: 23, dievčatá: 17
Pohreby: - muži: 19, ženy: 13;
- zomrelí zanechali po sebe 17 vdovcov a vdov, 8 už boli sami vdovci
alebo vdovy
a 7 zomreli slobodní (z toho 3 deti). 2 zomreli nezaopatrení.
Sobáše: - snúbenci: obaja domáci farníci-11; snúbenci: jeden domáci a druhý
z inej farnosti -17
- snúbenci obaja katolíci: 27, - s dišpenzom kvôli inému náboženstvu: 1
Ak si porovnáme počet krstov a pohrebov, tak za tento rok nám v celej farnosti
pribudol 1 veriaci, v Hruštíne pribudol 1 veriaci a vo Vaňovke nepribudol ani
neubudol veriaci.
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Poľnohospodárske družstvo odškodňovalo občanov
– vlastníkov lesných pozemkov
Vážení Hruštínčania, vážení majitelia
lesných pozemkov,
Možno že vám je známe, možno nie, že
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne sa
okrem poľnohospodárskej činnosti stará
aj o vyše 630 hektárov lesných pozemkov.
Táto povinnosť vyplýva zo zákona, ktorý
do dnešného dňa neodráža súčasný vývin
v pozemkovej problematike vlastníctva
pôdy. V praxi to vyzerá tak, že družstvo
zabezpečuje všetky činnosti predpísané
lesným zákonom. Keďže to je odborná
a kvalifikovaná činnosť, družstvo je povinné zabezpečiť na túto činnosť osobu
v tomto odbore vzdelanú a kvalifikovanú –
odborného lesného hospodára (OLH).
V roku 2007 túto činnosť vykonával pán
Ján Kojda. Po jeho náhlom úmrtí v októbri
2007, menovalo družstvo do tejto funkcie
pána Jozefa Žilinca, dlhoročného pracovníka Lesného úradu, ktorý od 01. 01. 2008
úspešne vykonáva túto funkciu dodnes...
Snáď aj obdobie krátkeho „bezvládia“
medzi skončením funkcie jedného a nástupu do funkcie druhého spôsobilo to, že
niektoré subjekty a osoby, zaoberajúce sa
ťažbou a spracovaním dreva, chceli využiť
situáciu a dostať sa k drevu nezákonne...
V dňoch 22. - 23. 01. 2008 pri pravidelnej kontrole lesného porastu bola zistená
nezákonná ťažba dreva v lokalite „Macákove poľany“. Okamžite boli zo strany družstva podniknuté nevyhnutné opatrenia,
drevná hmota bola pod kontrolou privolaných príslušníkov Policajného zboru prevezená na stráženú skládku do Oravskej
Lesnej. Družstvo podalo návrh na začatie
trestného stíhania pre podozrenie z krádeže. Začalo sa rozsiahle a zdĺhavé vyšetrovanie, bolo vypočutých veľa osôb, Lesný
úrad udelil finančné pokuty vtedajším pôvodcom, avšak celý prípad nebol stále
ukončený a osoby, ktoré sú v skutočnosti
zodpovedné, neboli zďaleka patrične potrestané...
Odcudzené a zabavené drevo na skládke v množstve 146,71 m3, v počte 116
kusov dreviny však bolo ohrozené, že postupne sa znehodnotí. Takže družstvo
muselo konať napriek tomu, že prípad nebol vyšetrovateľom stále uzavretý. Družstvo predalo drevnú hmotu za cenu v tom
čase štandardnú - 1.500.- Sk/m3 bez DPH.
Inkasované peniaze odložilo, čakalo a ďalej iniciovalo rýchle ukončenie prípadu. Keď
sa však viackrát presvedčilo, že žiaden
postup v riešení prípadu nenastáva, rozhodlo sa konať ďalej, aby čím skôr mohlo
vyplatiť peniaze za drevo tým, ktorým patria...
Družstvo zaplatilo nezávislej certifikovanej geodetickej spoločnosti a táto za
prítomnosti OLH a člena predstavenstva
vykonala presné zameranie každého vyrúbaného stromu v oboch lokalitách a polohu jednotlivých stromov „posadila“ do

pozemkov a parciel jednotlivých majiteľov.
Bola to namáhavá a komplikovaná práca,
avšak zároveň jediná možnosť ako identifikovať polohu všetkých vyrúbaných stromov, vzhľadom k polohe parciel jednotlivých vlastníkov. Potom odborný lesný hospodár podľa presne stanovených normatív
vypočítal koeficient v m3. Družstvo muselo
zistiť mená všetkých majiteľov a spolumajiteľov dotknutých parciel na základe listov
vlastníctva a vypočítalo ich podiel v m3 na
podiel ich parcely. Zo sumy, ktorú družstvo
dostalo za predaj dreva odčítalo vynaložené náklady na odvoz dreva na skládku
a na zameranie stromov. Žiadne ďalšie
náklady, ktoré družstvu skutočne vznikli,
si družstvo nezapočítalo... Po tomto všetkom vyšla suma 42,75 Eur/m3.
Dňa 10.11.2009, v čase od 16,00 hodine sa v zasadačke družstva uskutočnilo
stretnutie, na ktoré boli všetci dotknutí majitelia lesných pozemkov písomne pozvaní. Z 96 pozvaných osôb prišlo 54 osôb,
niektorí sa osobne, alebo telefonicky ospravedlnili. Vyplácali sa sumy od 0,5 Eur po
960,- Eur, podľa toho, aký objem odcudzeného dreva mali majitelia na parcele. Celé
stretnutie riadili Ing. Jozef Solga – predseda predstavenstva, pán Jozef Žilinec –
OLH družstva a pani Terézia Ustaníková,
ktorá vyplácala peniaze. Ing. Solga zahájil
stretnutie a stručne oboznámil prítomných
s celým prípadom a jeho následkami. Pán
Žilinec podrobne vysvetlil celý systém výpočtu finálnej sumy a oboznámil prítomných so špecifikami lesného zákona a predpismi. Všetci si všetko so záujmom vypočuli a na záver padali otázky od bežných
až po možnosti podania trestného oznámenia z iniciatívy jednotlivých poškodených. V tejto súvislosti boli všetci informovaní, že zoznam všetkých poškodených
s vyčíslením ich nárokov na odškodné bol
zaslaný Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Námestove ako podklad, ktorý
posúva vyšetrovanie do vážnejšej roviny...
Vážení Hruštínčania, vážení majitelia
lesných pozemkov,
Dovoľte mi záverom konštatovať, že
družstvo urobilo maximum, aby spravodlivo odškodnilo majiteľov lesných pozemkov, z ktorých niektorí do tohto momentu
ani nevedeli, čo a kde vlastnia. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto prípade a organizovaní tohto postupu podieľali.
Veľmi by som si prial, aby všetci tí, ktorí
boli priamymi účastníkmi tejto kauzy, ale aj
tí, ktorí sa o nej dozvedeli, chápali tento
počin družstva ako tú najúprimnejšiu pohnútku na ceste k zlepšeniu pohľadu na
družstvo zo strany obyvateľov obce, na
ceste ku stále lepšej spolupráci družstva,
obce a jej jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových zoskupení...
Vďaka za pozornosť.
Ing. Jozef Solga
Predseda predstavenstva

JUBILANTI
v mesiaci január 2010
100 rokov Šinálová Johana

75 rokov Jaššová Mária
Hojo Vendelín
Časová Helena
Žilincová Zuzana
65 rokov Katreníková Mária
Janceková Rozália
55 rokov Žilinec Vendelín
Hojo Milan
Gabajová Mária
Zemenčíková Ľubica
50 rokov Rončáková Terézia
Kazimier Dušan
Kubáni Július, Mgr.
Zemenčík Ján

Prišli medzi nás:
Martin Jurina l Miriam Žilincová
Rebeka Kapráliková l Michal
Žuffa l Karin Pašková l Tomáš

Slaničan

Odišli od nás:
Jozef Jurovčík, 68 rokov

BLAHOŽELANIE

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
29. januára 2010 sa dožíva
krásneho životného jubilea

100 rokov,
Johana Šinálová.
Prajeme jej ešte veľa zdravia,
šťastia a životného optimizmu.

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi aby som sa Vám
poďakoval za podporu pri voľbách
za poslanca Žilinského samosprávneho kraja. Ďalej Vám chcem do
Nového roku 2010 zaželať veľa
zdravia, šťastia a hojného božského požehnania.
Jozef Straka,
starosta Obce Lomná
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Najmladšia generácia v obci
04. 12.: do MŠ zavítal sv. MIKULÁŠ v sprievode ANJELA
a ČERTA. Chvíle čakania na vzácnu návštevu si deti krátili
spevom piesní, tancom, súťaživými hrami. Najväčšiu radosť
mali z darovaných balíčkov - ďakujeme sponzorom: Obci
Hruštín – p. Mgr. F. ŠKAPCOVI, ŠJ, p. Prílepkovi, firme VEREX, firme DANONE.
14. 12.: v dopoludňajších hodinách sa p. učiteľky spolu
s deťmi a ich mamkami, babkami venovali zdobeniu medovníčkov, ktoré nám upiekli tety kuchárky z cesta domácej výroby p. učiteliek.
16. 12.: sa v KD konala slávnostná „BESIEDKA PRI
STROMČEKU“- celé podujatie sa nieslo v DUCHU VIANOČNÉHO TAJOMSTVA. Pre prítomných sme pripravili okrem
pohostenia aj kultúrny program plný tanečných, speváckych
prezentácií a divadelných scénok v podaní detí MŠ. Predškoláci, ktorí navštevujú krúžok „ANGLIČTINA HROU“ ukázali, že

s anglickými slovíčkami sú kamaráti a zaspievali pieseň
v angličtine. Ďakujeme OcÚ Hruštín za poskytnutie priestorov
a spoluprácu pri realizácii podujatia, taktiež celému kolektívu
MŠ.

25. 12.: na JASLIČKOVÚ SLÁVNOSŤ prišli aj najmenší
koledníci - TRAJA KRÁLI OD VÝCHODU, ktorí pozdravili
Svätú RODINU a privítali malého Ježiška – deti 1. a 2. triedy
pod odborným vedením p. uč. T. MARTVOŇOVEJ, sl. uč.
S. KAZIMIEROVEJ a p. uč. Mgr. M. OČKAJÁKOVEJ. Ďakuje-

me sponzorom za darčeky Mgr. V. Baraniakovi, p. M. Baraniakovej, p. Grígeľovi.
- zápis detí do ZŠ, ktorého termín upresní pán riaditeľ
Mgr. Július Kubáni sa uskutoční v mesiaci január – február.
Silvia Škapcová,
riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
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2. 12. – konala sa prehliadka talentov našej školy – TALENTÁRIUM. Videli sme pekné vystúpenia spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov, výtvarne nadaní žiaci sa prezentovali kresbami či maľbami.
4. 12. – v MKS sme absolvovali opakované „Čakanie na
Mikuláša“. Pekná akcia s rôznymi súťažami i osobnou účasťou sv. Mikuláša mala malú škvrnku – porozhadzované papieriky zo sladkostí (darčeky venovali OcÚ a Rodičovské združenie – ďakujeme!)) lemovali cestu z kultúrneho domu. O rok to
bude vari lepšie.
11. 12. – v MKS sa konali opäť vianočné trhy. Návštevníci
videli pekný kultúrny program s vianočnými zvykmi. Nechýbal
tradičný punč, ponúkli sme chutnú kapustnicu. V ponuke boli
rôzne výrobky našich žiakov, ich rodičov, učiteľov. Ďakujeme
všetkým, čo prišli a ocenili vynaložené úsilie našich žiakov
a zamestnancov.
22. 12. – po
skrátenom vyučovaní sa žiaci zabavili pri programe,
ktorý si pripravili,
mali triedne besiedky a po želaní
pekných Vianoc
sa rozišli na zimné
prázdniny. Tie potrvajú do 10. 1.
2010. Vyučovanie
pokračuje v pondelok 11. 1. 2010.
P.S: Všetkým
žiakom, rodičom,
spolupracovníkom, zriaďovate-

9., 11. 12. – informačné dni (1.-4., 9.roč.)
16. 12. – naša škola organizovala obvodné kolo vo florbale
chlapcov. Napriek tomu, že sme obsadili druhé miesto za
víťaznou CZŠ Námestovo, postúpili sme na okresné kolo
Tretie miesto obsadila ZŠ Novoť.

ľovi želáme, aby rok 2010 bol ešte lepší ako ten minulý,
aby Vám všetkým slúžilo zdravie, aby ste sa do školy
tešili a nehľadeli na ňu krivým okom. V roku 2010 nás
čaká v súvislosti s rekonštrukciami veľa práce, provizória, ale potom bude naša škola ešte krajšia.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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6. januára sa v Kultúrnom dome Hruštín uskutočnilo už
tradičné Trojkráľové stretnutie. Ešte pred programom
nám p. farár a p. kaplán posvätili zrekonštruované zdravotné stredisko, halu s technikou a zrekonštruovaný
kultúrny dom. Potom už nasledoval program, ktorý otvoril
príhovorom starosta obce, kde zhodnotil predchádzajúci
rok a privítal hostí. Po ňom na pódiu vystúpili hudobná
skupina SONDA a po nich spevokol z Vaňovky. Program
pokračoval vystúpením betlehemcov, FSk Nižná a FSk
Hruštín. Na záver starosta obce poprial občanom do
nového roka všetko dobré a poďakoval účinkujúcim.

V sobotu, 2.januára, sa konal prvý ročník „Futsalového turnaja o putovný pohár starostu obce Hruštín“.
Tohto turnaja, ktorý sa už druhýkrát konal v telocvični
ZŠ Hruštín (vlani bol nultý ročník), sa zúčastnili mužstvá Hruštína, Vasiľova, Babína a Medzibrodia nad
Oravou.
Výsledky: 1. Medzibrodie nad Oravou
2. Hruštín
3. Vasiľov
4. Babín
OŠK Hruštín a Obec Hruštín usporiadali „Novoročný
stolnotenisový turnaj neregistrovaných“, ktorý bol
3. januára, v nedeľu, o 10.00 hod. v KD Hruštín.
Výsledky:
- kategória do 20 rokov
1. Maroš Mišánik
2. Matúš Snovák
3. Matej Slaničan
Cena útechy:
Ján Kupčulák

- kategória do 50 rokov
1. Ján Jurčiga ml.
2. Ľuboš Jancek
3. Lukáš Snovák
Cena útechy:
Štefan Škapec st.

- kategória nad 50 rokov
1. Milan Slameník
2. Štefan Kľubis
3. Milan Jancek
Cena útechy:
Vladimír Paško
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IX. ROČNÍK VEĽKEJ CENY OBCE HRUŠTÍN
v streľbe zo vzduchových zbraní
31. 1. 2010 v Kultúrnom dome Hruštín
Usporiadateľ: ZOTŠ Hruštín, Obec Hruštín
Sponzori súťaže: Obec Hruštín, Ing. Marián Kompan, Pizzeria MAGNUM, ZOTŠ Hruštín
Riaditeľ súťaže: Mgr. František Škapec, starosta obce Hruštín
Tajomník súťaže: Ľuboš Jancek, tel.: 0911/776670
Hlavný rozhodca: Ľudovít Vlžák, tel.: 0905/349672
Rozhodcovia: Škapec Stanislav, Ing. Kompan Marian, Jozef
Jancek
Dátum a miesto konania: 31. 1. 2010 v kultúrnom dome
Hruštín
- prezentácia od 11.30 do 12.30 hod.
- začiatok preteku je o 12.00 hod.
Disciplíny a kategorie: VzPu Heinel nástrel + 20 rán v stoji:
všetky kategórie
Cena obce Hruštín VzPu Slávia nástrel + 20 rán v ľahu:
mládež do 14 rokov
Kategória žien sa bude hodnotiť osobitne, podmienkou je
účasť minimálne 3 pretekárok
Zbrane a strelivo: vlastné, podľa pravidiel športovej streľby.
Poskytneme 3 vzduchovky Heinel a 3 vzduchovky Slávia 630
Poskytneme vzduchové strelivo Schulz
Štartovné: VzPu Heinel N + 20, VzPu Slávia N+20: 1,- €
Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia víťazné
poháre.
Protesty: Podľa pravidiel športovej streľby s vkladom 4,- €
Informácie: Tajomník a hlavný rozhodca súťaže.
Upozornenie: Strelnica nie je vybavená stojanmi na ďalekohľady.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny ustanovení týchto
propozícií.

Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín
pozývajú všetkých na 2. ročník zimného lyžiarskeho
prechodu Vaňovským chotárom, ktorý bude 30. januára 2010. Prezentácia je od 8.00hod., v budove bývalej
ZŠ vo Vaňovke. Štart je o 9.00hod.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 €, do 15 rokov – 1 €
ženy – zdarma
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník ho
absolvuje na vlastné riziko!!!
Obec Hruštín a OŠK Hruštín
Vás pozývajú na

XXXI. ročník prechodu piatimi hoľami
dňa 13. 2. 2010.
Prezentácia účastníkov v KD Hruštín je od 7.00 h. do 8.00 h.
Štartovné: nad 15 rokov – 2 €, do 15 rokov – 1 €
ženy a členovia OŠK Hruštín – zdarma.
Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník ho
absolvuje na vlastné riziko!!!
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Predám Škoda Favorit, platná STK a EK, ťažné zariadenie.
Cena 400,-€. Tel.: 0918 793 883
Obec Hruštín ponúka na predaj nákladný automobil P V3S
Valník, r.v. 1980, platná STK a EK a nákladný automobil
P V3S Valník, r.v. 1989, bez papierov. Cena dohodou.
Bližšie info: 043/5577111.

Interview s Bohom
„Poď ďalej,“ povedal Boh. „Tak ty by si so mnou chcel urobiť
interview?“
„Ak máš čas,“ povedal som.
Boh sa usmial a odpovedal: „Môj čas je večnosť, a preto je ho dosť
na všetko. A na čo sa ma vlastne chceš opýtať?“
„Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Boh odpovedal: „To, že ich nudí byť deťmi, a tak sa ponáhľajú, aby
dospeli, a keď sú dospelí, zase túžia byť deťmi.
Prekvapuje ma, že strácajú zdravie, aby zarobili peniaze, a potom
utrácajú peniaze za to, aby si dali do poriadku svoje zdravie.
Prekvapuje ma, že sa natoľko strachujú o budúcnosť, že zabúdajú
na prítomnosť, a tak vlastne nežijú ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť.
Prekvapuje ma, že žijú, akoby nikdy nemali umrieť, a že umierajú,
ako keby nikdy nežili. “
Boh ma vzal za ruky a chvíľu sme mlčali. Potom som sa opýtal:
„Čo by si chcel ako rodič naučiť svoje deti?“
Boh sa usmial a odpovedal: „Chcem, aby poznali, že nemôžu
nikoho donútiť, aby ich miloval. Môžu len dovoliť, aby ich druhí milovali.
Chcem, aby poznali, že najcennejšie nie je to, čo v živote majú, ale
koho majú.
Chcem, aby poznali, že nie je dobré porovnávať sa s druhými.
Každý bude súdený sám za seba, nie preto, že je lepší alebo horší
ako iní.
Chcem, aby poznali, že bohatý nie je ten, kto má najviac, ale ten,
kto potrebuje najmenej.
Chcem, aby poznali, že trvá len pár sekúnd spôsobiť ľuďom,
ktorých milujeme, hlboké zranenia, ale trvá veľa rokov, než sa také
zranenia uzdravia.
Chcem, aby sa naučili odpúšťať, odpúšťať skutkom.
Chcem, aby vedeli, že sú ľudia, ktorí ich veľmi milujú, ale ktorí
nevedia, ako svoje city vyjadriť.
Chcem, aby vedeli, že za peniaze si môžu kúpiť všetko okrem
šťastia.
Chcem, aby poznali, že skutočný priateľ je ten, kto o nich všetko
vie, a predsa ich má rád.
Chcem, aby poznali, že vždycky nestačí, aby im odpustili druhí,
ale že oni sami musia odpúšťať.“
Chvíľu som sedel a tešil sa z Božej prítomnosti.
Potom som Bohu poďakoval, že si na mňa urobil čas. Poďakoval
som mu za všetko, čo pre mňa a moju rodinu robí.
A Boh odpovedal: „Kedykoľvek. Som tu dvadsaťštyri hodín denne.
Len sa spýtaj a ja ti odpoviem.“
Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú, čo ste urobili, ale
nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu pre obec
Hruštín na polrok 2010
Dátum:
Zelená
Červená
Žltá
7. 1. 2010
14. 1. 2010
21. 1. 2010
28. 1. 2010
4. 2. 2010
11. 2. 2010
18. 2. 2010
25. 2. 2010
4. 3. 2010
11. 3. 2010
18. 3. 2010
25. 3. 2010
1. 4. 2010
8. 4. 2010
15. 4. 2010
22. 4. 2010
29. 4. 2010
6. 5. 2010
13. 5. 2010
20. 5. 2010
27. 5. 2010
3. 6. 2010
10. 6. 2010
17. 6. 2010
24. 6. 2010
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Zelená
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Žltá
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Červená
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