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Hruštínska kosa 2010 – V. ročník

Výsledky:
Chlapci do 18 rokov (25 m2)
1 Gombala Ján Hruštín 0:57,73
2 Gazda Andrej Oravice 1:00,93
3 Socha Šimon Hruštín 1:01,82

Ženy (25 m2)
1 Šeligová Emília Hruštín 1:26,18
2 Radzová Mária Hruštín 1:29,75
3 Gombalová Marta Hruštín 1:45,60

Muži do 60 rokov (50 m2)
1 Košút Ľubomír Klin 1:32,09
2 Jurky Ján Hruštín 1:35,00
3 Kľuska Milan Hruštín 1:38,46

Muži nad 60 rokov (50 m2)
1 Štajer Ján Hruštín 1:58,97
2 Šulič Michal Ostrava 2:05,10
3 Jancek František Hruštín 2:53,06

V sobotu, 5. júna sa konal jubilejný V. ročník súťaže v ručnom kosení trávy
„Hruštínska kosa“.
Podujatie organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Poľnohospodár-
ske družstvo v Hruštíne, Obec Hruštín, Zväz poľnohospodárskych družstiev
a obchodných spoločností SR, Agromontana Slovensko a Oravská poľno-
hospodárska komora. Súťaže sa zúčastnilo 60 súťažiacich, ktorí si zmerali
svoje sily v šiestich súťažných kate-
góriách. Najstaršou koskyňou bola
82-ročná Helena Škapcová z Hruští-
na a najmladším 5-ročný Matúš Ze-
menčík z Vaňovky. Z dôvodu mimo-
riadneho zasadanie vlády sa tento
rok akcie minister pôdohospodárstva
nezúčastnil. Atrakciou bolo vystúpe-
nie hudobnej skupiny LOJZO.

Otec a syn (50 m2)
1 Gazda Bohumír

a Andrej Oravice 1:34,10
2 Štajer Ján a Miloš Hruštín 1:41,81
3 Gombala Ján a Ján Hruštín 1:45,19

Družstvá (200 m2)
1 SLOVENSKÝ KOSECKÝ SPOLOK

/ Ľubomír Košút, František Krivačka,
Ján Štajer, Miloš Štajer, Bohuš Gazda

1:49,01
2 MIGA JAGO / Kľuska Milan, Gomba-

la Ján, Gombala Ján, Gábor Milan
1:57,44

3 HRUŠTÍNSKY VETERÁNI / Jurovčík
Ján, Jancek František, Socha Peter,
Škapec Štefan, Jurky Ján 2:01,32
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Očami

starostu

Začali prázdniny.
Skutočne teplé a let-
né počasie, ktoré
nastúpilo v závere
mesiaca deťom napl-
no umožňuje si užívať
chvíle oddychu. Prajem im,
aby si oddýchli, no zároveň, aby dbali
na svoju bezpečnosť počas prázdnin.

Činnosť za mesiac jún:
1/ Počas mesiaca jún pracovníci fir-

my pána Jaroslava Zajaca, zvárali
a montovali teplovodné potrubie ústred-
ného kúrenia. Tento teplovod prepojí
4 obecné budovy (ZŠ Výhon, zdravotné
stredisko, drevenicu a budovu MAG-
NUM), ktoré budú vykurované Bioma-
sou. Vykurovanie Biomasou (peletami)
je veľmi efektívne, ekonomické a ekolo-
gické - nezaťažuje životné prostredie to-
xickými splodinami.

Výkopové zemné práce na teplovode
nám urobil pán M. Voška zamestnanec
pána Ing. J. Uhríka. Ostatné zemné prá-
ce nám urobili zamestnanci obce a ne-
zamestnaní. Svojpomocnými prácami
sme ušetrili nemalé finančné prostried-
ky obce, ktoré by sme museli vynaložiť,
keby nám to robila nejaká firma.

Informácia

OcÚ Hruštín
Obecný úrad v Hruštíne oznamu-
je, že od 1. 7. 2010 v zmysle § 6
zákona č. 599/2001 Z.z. o osved-
čovaní podpisov a odpisov lístín
obcami a obvodnými úradmi, budú
obce a obvodné úrady vykonávať
osvedčovanie listín v nových
osvedčovacích knihách doplne-
ných o nasledovné položky:
- položka č. 3: Meno, priezvisko,

rodné číslo a údaj o pobyte oso-
by, ktorá predkladá listinu na
osvedčenie

- položka č. 4: Názov osvedčova-
nej listiny (jej popis)

- položka č. 5: Totožnosť osoby
bola preukázaná (platný občian-
sky preukaz, cestovný pas, vo-
jenská knižka, námornícka kniž-
ka, povolenie na pobyt pre cu-
dzinca)
K uvedenej zmene Ministerstvo

vnútra SR pristúpilo z dôvodu
ochrany pracovníkov, ktorí vykoná-
vajú osvedčovaciu agendu, a to
v tom zmysle, aby v prípade preve-
rovania zo strany orgánov činných
v trestnom konaní, bolo zrejmé, kto
listinu predložil na osvedčenie.

Z uvedeného vyplýva, že
k osvedčeniu fotokópie listiny bude
potrebné predložiť spolu s originá-
lom listiny aj platný občiansky pre-
ukaz, resp. cestovný pas, vojen-
skú knižku, námornícku knižku ale-
bo povolenie na pobyt pre cudzin-
ca.

„Rovnakou mierou, akou v Tebe rastie láska, rastie aj Tvoja krása,

pretože láska je krásou duše...“                                        (svätý Augustín)

Pri zemných prácach
sme využili aj našu
obecnú techniku –
traktor s naklada-

čom a vlečkou.
2/ Pracovníci obce

a nezamestnaní nám pokosili špor-
tový areál Kutina.

3/ Pán Ľ. Šeliga nám opravil a nama-
ľoval fasádu na budove v športovom
areáli Kutina, taktiež namaľoval aj mre-
že na oknách. Touto cestou sa mu ch-
cem veľmi pekne poďakovať za vykona-
nú prácu.

4/ V areáli Kutina boli namontované
nové lavičky na sedenie. Pán Ing. M.
Jaššo nám sponzorsky na tieto lavičky
daroval dosky - veľmi pekne ďakujeme.
Pracovníci obce a nezamestnaní dosky
ohobľovali, natreli, namontovali a zabe-
tónovali.

5/ Členovia futbalového klubu OŠK
brigádnicky pozvárali za bránkou zábra-
nu na lopty. Zabetónovali oporné stĺpy
na zábranu. Za tieto práce im veľmi pek-
ne ďakujem.

Vážení občania.
Posledné mesiace sú pre obce naj-

ťažším obdobím pre normálne fungova-
nie. Zo štátu na obce prešli mnohé kom-
petencie, ale financie nedostávame také,
aby sme pokryli všetky potreby. V júni
sme dostali len 25% financií z podielo-
vých daní (7 000 eur - 210 tis. Sk). Keby
sme na obci nemali v rezervnom fonde
ušetrené financie, nemali by sme ani na
výplaty zamestnancov materskej školy,
či školského klubu. Aká situácia bude
naďalej neviem. Ak neprídu peniaze
v najbližšom období bude to pre všetky
obce, či mestá na Slovensku totálny ko-
laps . Pevne dúfam, že kompetentní zvo-
lia správny postup a pomôžu obciam
aspoň na základný chod.

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 po-

skytovanie dotácie na stravu a školské

potreby pre Vaše deti navštevujúce

MŠ a ZŠ na I. polrok školského roka

2010/2011, t.j. od septembra 2010 do

januára 2011, Vás vyzývame, aby

ste predložili doklady preukazujúce

Vaše príjmy (rozpísané po jednotli-

vých mesiacoch) za obdobie od ja-

nuára 2010 do júna 2010.

Doklady je potrebné predložiť v ter-

míne do 31. júla 2010 na ÚPSVR

v Námestove, časť „B“, odbor sociál-

nych vecí a rodiny, oddelenie pomoci

v hmotnej núdzi, I. poschodie č. dverí

11B.

Jedná sa o nasledovné doklady tých-

to občanov:

- príjem rodičov – otec, matka

- príjem nezaopatrených detí

- príjem, ktorý na dieťa poberá iná fy-

zická osoba (napr. výživné)

Za príjem sa považuje:

- čistý príjem zo závislej činnosti oso-

bitne uvádzať daňový bonus,

- dávky sociálneho poistenia (dôchod-

ky, dávka v nezamestnanosti, nemo-

censké dávky, materské dávky, ošet-

rovné 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 dokla-

dov do 31. júla 2010 nebude možné

dotáciu poskytnúť.
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Na umiestnenie informačného, reklamného a propagačného
zariadenia v obci Obec Hruštín, ako miestne príslušný stavebný
úrad podľa § 2 písm. e) zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky, podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov, vydáva Rozhodnutie o povolení informačné-
ho, reklamného a propagačného zariadenia na základe Žiadosti
o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariade-
nia. Bez tohto rozhodnutia nie je možné v intraviláne a v extravi-
láne obce umiestiť toto zariadenie. Na umiestnenie informačné-
ho, reklamného a propagačného zariadenia v obci sa primerane
vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku v znení neskorších predpisov. Podľa § 15 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z. sa v Žiadosti o povolenie informačné-
ho, reklamného a propagačného zariadenia uvedie:
a) meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa,
b) druh, účel a čas informačného, reklamného a propagačného

zariadenia,
c) označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa ka-

tastra nehnuteľností, na ktorom sa má informačné, reklamné
a propagačné zariadenie umiestniť, s uvedením vlastníckych
alebo iných práv,

d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

Ďalej sa k žiadosti pripojí:
a) dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného

a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestne-
nia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach,

b) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo
umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované informačné,
reklamné a propagačné zariadenie (originál list vlastníctva,
originál kópie katastrálnej mapy),

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo
iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (v intraviláne
obce – stanovisko OR PZ ODI Dolný Kubín, 026 01 Dolný
Kubín; v extraviláne obce aj stanoviská - SSC IVSC Žilina,
Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, Krajského úradu pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina, Predmestská
1613, 011 95 Žilina, ako aj stanovisko OVS. a.s., Bysterecká
2180, 026 01 Dolný Kubín a stanovisko Slovak Telekomu,
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava),

d) doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 49,50 EUR
zaplatený do pokladne Obce Hruštín.

Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému
riešeniu informačného, reklamného a propagačného zaria-
denia potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo sa pripojí:
a) náčrt, fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré pouka-

zujú vhodnosť začlenenia informačného, reklamného a propa-
gačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,

b) technický opis konštrukčného riešenia informačného, reklam-
ného a propagačného zariadenia a jeho inštalácie vrátane
údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpeč-
nosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej
upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôso-
bu jeho napojenia na elektrické vedenie,

c) doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo
pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním
žiadosti (nájomná zmluva),

d) údaje o tom, či sa prevádzka informačného, reklamného
a propagačného zariadenia dotkne práv iných osôb, napr.
osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.
Ak vlastník informačného, reklamného a propagačného zaria-

denia umiestni toto zariadenie bez vydania Rozhodnutia o povo-
lení informačného, reklamného a propagačného zariadenia, ide
o nepovolenú stavbu, ktorú, ale ak je v súlade s verejnými
záujmami, Obec ako príslušný stavebný úrad môže dodatočne
povoliť po predložení hore uvedených dokladov a zaplatení správ-
neho poplatku v hodnote 99,00 EUR, prípadne odstránenie tejto
nepovolenej stavby. Popri konaní o odstránení čiernej stavby,
resp. konaní o jej dodatočnom povolení, začne stavebný úrad aj
konanie o priestupku alebo správnom delikte, a to na základe
zistení orgánu štátneho stavebného dozoru.

Umiestnenie informačného, reklamné-

ho a propagačného zariadenia v obci Príbeh s krížom

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu zakázal vy-

stavovať kríže v talianskych štátnych školách. Prišiel mi v tejto

súvislosti na myseľ jeden príbeh z pred asi sto rokov. Tu je:

Stalo sa to vo Francúzku na začiatku 19. storočia. V Paríži

zomrel bezdetný vdovec Gustav Busset. Pohreb mal bez

kňaza a zúčastnilo sa na ňom len niekoľko jeho najbližších

príbuzných. Tí sa už na cintoríne začali hádať o dedičstvo,

ktoré zostalo po nebohom. Rozhodli sa, že pozostalosť preda-

jú na dražbe, ktorá sa konala v dome zosnulého.

Okrem iných sa na dražbe zúčastnil aj mladý maliar Pierre

Piront, ktorý si tam chcel kúpiť za lacnejší peniaz nejakú

posteľ, lebo zatiaľ spával iba na zemi. Na dražbu šiel so sto

frankami vo vrecku, ktoré si po dlhom úsilí našporil. Mal

šťastie, posteľ sa mu podarilo kúpiť za 75 frankov. Už sa

chystal odísť domov, keď tu licitant spomedzi haraburdia vy-

zdvihol pred oči kupujúcich zašpinený a zafúľaný kríž. „Čo

dáte za toto?“ spýtal sa. S posmechom sa ozvalo: „Za hento

nedáme nič!“ ... Po chvíľke ticha sa však ozval mladý maliar,

že on dá za kríž 25 frankov, ktoré mu ešte zostali. A dal by aj

viac, lebo mu bolo ľúto Krista na kríži, ale viac nemal. No

a pretože nikto viac neponúkol, kríž pripadol jemu.

Aké bolo maliarovo prekvapenie, keď doma čistil kríž. Zistil,

že corpus - telo Krista Pána - je z rýdzeho zlata! Začal tušiť

veľkú hodnotu kríža, preto čistil ďalej. A naozaj... Pod Kristo-

vými nohami bolo napísané: Benvenuto Cellini, A. D. 1531.

Išlo teda o významné umelecké dielo, veď Cellini patril

k najvýznamnejších talianskym ba i svetovým zlatníkom

a sochárom.

Kríž zabalil do plátna a šiel s ním k zlatníkovi, aby určil jeho

cenu. Ten ohodnotil kríž na 60.000 frankov. Potom poprosil

maliara, aby smel v miestnych novinách uviesť históriu toho,

ako prišiel k tak vzácnemu krížu. Maliar súhlasil.

Noviny čítal aj francúzsky kráľ, ktorý pozval mladého muža

k sebe a podrobne sa ho ešte raz na všetko povypytoval.

Potom nariadil, aby v kráľovských archívoch preskúmali, či

tam nenájdu niečo o tomto kríži. A našli!... Predmetný kríž si

v r. 1531 objednal u spomínaného umelca vtedajší francúzsky

kráľ František I. Bol teda takmer 300 rokov starý. Kríž, až do

Francúzskej revolúcie (1789), bol majetkom kráľovskej rodi-

ny, ktorej ho ukradli revolucionári, až sa nakoniec ocitol

u starého Busseta. A ako z príbehu vidieť, ten už vôbec

nepoznal, aký „poklad“ má v Kristovom kríži - pohodenom

medzi svojím haraburdím - už len z čisto materiálneho hľadis-

ka. A nevedeli o tom ani jeho neveriaci príbuzní...

Kráľ nakoniec od maliara odkúpil kríž za 60.000 frankov

a zamestnal ho vo svojich kráľovských ateliéroch. Maliar na

pamiatku tejto udalosti namaľoval obraz Kríž na dražbe.

Tento príbeh poukazuje na ľudskú nerozumnosť, ktorá ľah-

kovážne, ba až pohŕdavo hľadí na Kristov kríž. Príbeh pouka-

zuje tiež na to, ako človek odhadzuje bohatstvo, po ktorom

inak tak veľmi túži.

Koľko ľudí dnes odhodilo kríž! Najprv z príbytkov, potom

z krkov, a nakoniec aj zo svojho života: či už prestali praktizo-

vať svoju vieru, alebo sa búria každému krížu, ktorý na nich

dolieha.

 A teraz nastala doba, keď budú kresťania nútení zrieknuť

sa vystavovania kríža, ale obávam sa, že i toho, čo s ním

súvisí – vo verejnom živote, a to tlakom zákona a súdu, ktorý

má prívlastok „pre ľudské práva“.

Myslím, že sa máme všetci nad čím zamyslieť, kam tento

svet ide a kam chce ísť bez Neho....

(páter Gabriel k zákazu vystavovaniu krížov v talianskych školách)
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Najmladšia generácia v obci

80 rokov Janiak Ján

Hojo Štefan

Genšorová Mária

70 rokov Žilincová Zuzana

60 rokov Brisuda Kamil

Šinálová Božena

Kľusková Margita

Téglerová Rozália

Radzová Mária

55 rokov Škapec Stanislav

Kubirita Václav, Ing.

Kompan Jozef

50 rokov Rabčan Ľudovít

Škapcová Alena

Martvoňová Marta

Žilincová Anna

Prišli medzi nás:
Barbora Vlžáková

Matúš Martvoň

Liliana Škapcová

Liliana Kompanová

Uzatvorili manželstvo:
Pavol Maslo

a Veronika Jurčigová

Daniel Mareček

a Ivana Kozlíková

Jozef Dragan

a Jana Očkajáková

25. výročie sobáša:
Ján Haluška a manželka Terézia

Odišli od nás:
Helena Martvoňová, 79 rokov

Jozefína Škapcová, 54 rokov

Diana Halušková

Mária Martvoňová, 64 rokov

František Hruboš, 78 rokov

JUBILANTI
v mesiaci júl 201029. 06. – sa v priestoroch MŠ konala

slávnostná rozlúčka predškolákov s MŠ.

Deti s radosťou predviedli svojim rodi-

čom, čo všetko sa v MŠ hravou formou

naučili. Za celoročné úsilie boli odmene-

né sladkou tortou, ktorú im upiekla pani

kuchárka T. Kupčuláková.

 - 38 detí predškolského veku získa-

lo predprimárne vzdelanie absolvova-

ním posledného ročníka vzdelávacieho

programu odboru vzdelávania v mater-

skej škole. Každé dieťa, postupujúce do

ZŠ obdržalo osvedčenie o absolvovaní

predprimárneho vzdelávania, ako doklad

o získanom vzdelaní.

Od 01. 07. do 31. 08. – bude pre-

vádzka MŠ po súhlase zriaďovateľa

obmedzená, podľa vyhlášky Ministerstva

školstva Slovenskej republiky č. 306/

2008 Z.z. o materskej škole v znení vy-

hlášky Ministerstva školstva Slovenskej

republiky č. 308/2009 Z. z. v § 2 ods. 6.

V tomto období si budú zamestnanci

MŠ čerpať dovolenky.

30. 08. 2010 (pondelok) o 15.00 hod.

sa v priestoroch MŠ uskutoční rodičov-

ské združenie, za účelom poskytnutia

aktuálnych informácií o pláne činností

na školský rok 2010/2011

Celému kolektívu MŠ ďakujem za

spoluprácu a prajem príjemnú dovolen-

ku.

Silvia Škapcová

riaditeľka MŠ

Podujatia v mesiaci júl 2010

MKS pri OcÚ Hruštín

10.7. Svadobná veselica
11.7. Športový deň
13.7. Predaj RUCEK
17.7. Rodinná oslava
18.7. Kaplnka Lomná
18.7. 60.rokov futbalu v Hruštíne
21.7. Predaj LANTASTIK
24.7. Rodinná oslava
25.7. Kaplnka Vaňovka
27.7. Predaj MASNICA
31.7. Tanečná zábava Oleš
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JÚN 2010

1. 6. - 1. júna sa v budove ZŠ Zamost uskutočnili z príležitosti

Dňa detí rôzne hry, súťaže, aktivity. Žiaci mali možnosť preu-

kázať svoju zručnosť, dôvtip, um, šikovnosť, pamäť v mnohých

športových či zábavných hrách. V telocvični sa konali štafeto-

vé súťaže cez prekážkovú dráhu, v triedach a na chodbách sa

dialo všeličo zaujímavé. Odmenou boli sladkosti od Rodičov-

ského združenia a OcU. Ďakujeme!

Súčasťou MDD bola aj burza - deti predávali svoje vlastné

výrobky (napr. medovníčky) a výťažok - 76 € sa na podnet

zástupcov zo žiackeho parlamentu rozhodli venovať detské-

mu oddeleniu Nemocnice L.N. Jégého v Dolnom Kubíne.

Primárke detského oddelenia MUDr. Lalinskej odovzdali lepo-

relá, knihy, hry a hračky žiaci D. Janceková, M. Martvoň

s p. riaditeľom a p. zástupkyňou Mičiakovou.

3. -4. 6. – pracovníci firmy KSL Žilina inštalovali v budove ZŠ

Zamost nové školské tabule

7. 6. sa v Námestove konali majstrovstvá okresu v atletike.

Naša štafeta dievčat v behu na 4 x 60 m obsadila 3. miesto

(Belkoťáková, K. Martvoňová, Lihanová, Šmiheľová). Okrem

toho Lihanová – 5. miesto v diaľke, Dirga 6. miesto v behu na

1000 m.

BLAHOŽELANIE – Starší žiaci OŠK Hruštín obsadili v I.triede

súť. ročníka 2009/2010 prvé miesto a vybojovali si tak postup

do krajskej súťaže (III.liga SŽ a MŽ). Poďakovanie patrí všetkým

mladým futbalistom a najmä p. Štiblárovi a p. Martvoňovi, ktorí

s nimi tento úspech dosiahli.

9. 6. – pracovníci Obce a firma p. Jara Zajaca začali budovať

teplovodný kanál zo ZŠ Výhon do zdravotného strediska

a ďalej do budovy Pizzerie a pohostinstva.

Školské výlety: 2.6. – šiestaci a 7.A – Or. Lesná, Stará

Bystrica, Krásno n/Kys.

  4. 6. – druháci – Pribylina

11. 6. – piataci – Jánošíkove diery, Žilina

10. 6. – šiestaci – exkurzia na Oravský hrad

15. 6. – tretiaci – Donovaly, Staré Hory, Ružomberok

22. 6. – štvrtáci - Kremnica, Žiar n/Hronom, B. Bystrica
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5. 6. sa v Krušetnici uskutočnilo okresné kolo súťaže krúžku

mladých priateľov poľovníctva - KMPP. Deväť družstiev súťa-

žilo v týchto disciplínach - teória, poľovnícka kynológia, poľ.

zoológia, poznávanie stromov, stopy zveri, poľ. názvoslovie,

chôdza na guľači, streľba zo vzduchovky, orientácia v prírode.

Naše družstvo v zložení Dominik, Lukáš a Ľuboš Zemenčíkov-

ci skončilo na 4. mieste, spomedzi jednotlivcov bol Dominik

Zemenčík tiež na 4. mieste.

17. 6. – dodávka

objednaných zo-

šitov na budúci

školský rok

18. 6. – neznámy

dobrodinec nám

zroloval vstupnú

bráničku do ZŠ

Zamost. Vďaka p.

školníkovi a OcU

je už osadená ná-

hradná.

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 a na

odmeny pre najlepších zberačov. Spolu sme nazbierali

254 kg, teda o 16 kg menej ako vlani.

Poradie tried:

1.-4.ročník: 4.A – 28,1 kg

2.A – 24,6 kg

1.B – 20 kg

5.-9.ročník: 5.A – 43,4 kg

7.B – 19,4 kg

6.A – 15,6 kg

Najlepší zberači: Ivanka Kazimierová – 7.B – 8,6 kg, Milo

Mišánik – 7.B – 8,0 kg, Silvia Martvoňová – 5.A – 7,3 kg, Lucia

Kupčová – 6.A – 6,6 kg, Bianka Jaššová – 3.B – 6 kg

Zber papiera:

1.7. odviezlo auto na spracovanie do Ružomberka cca 5 ton

starého papiera, ktorý nazbieralo 72 žiakov našej školy (zapo-

jil sa teda len každý piaty žiak). Ďakujem všetkým zberačom

i chlapcom z 8.B za pomoc pri nakladaní.

I. stupeň – Darina Očkajáková – 3.A – 161kg

Natália Pidíková – 4.A – 134kg

Rasťo a Filip Mikulášovci – 1.B a 3.A – po 94 kg

II.stupeň – František Vlžák – 8.B – 318 kg

Marika Štulajterová – 7.A – 207 kg

Tatiana Ťasnochová – 8.A – 142 kg

Zberačov odmeníme na začiatku škol. roka.

Žiaci 2. – 9. ročníka našej ZŠ sa zapojili do I. internetovej

olympiády. Olympiády sa zúčastnilo 16 657 žiakov z celého

Slovenska. Zo 178 žiakov našej školy ukončilo všetky kolá

42 žiakov.

V 2. ročníku z 1 622 súťažiacich bol najúspešnejší M. Kopilec

– 49. miesto, v 5. ročníku z 2 980 najúspešnejšia B. Kopilcová

– 18. miesto, v 6. ročníku z 2 892 najúspešnejšia D. Teťáková

– 12. miesto, v 9. ročníku z 1258 najúspešnejšia D. Škapcová

– 25. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu vy-

skúšať si svoje vedomosti aj takouto modernou formou.

- ZŠ Hladovka usporiadala ďalší ročník výtvarnej súťaže

s názvom Hrapinoskova paleta 2010. V kategórii mladších

žiakov získal 1. miesto aj náš žiak 3. B triedy Jožko Melek.

Pripravovala p. zást. Kleňová. Blahoželáme! (Víťaznú prácu

nájdete vo fotoalbume - galéria ZŠ Hruštín, 3. časť).

- Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do súťaže Liečivé

rastliny. V kat. mladších žiakov spomedzi 350 účastníkov

bola Silvia Martvoňová z 5. A na 4. mieste, tesne za ňou Diana

Teťáková, Marek Kaprálik, Mirka Kubicová, Daša Janceková

a Majka Rosiarová. Všetci získali nad 93 % bodov.

U starších žiakov bola Andrea Pašková 11., Táňa Ťasnochová

13. a Majka Štulajterová 14.

Silvia Martvoňová dostala možnosť zúčastniť sa celosloven-

ského kola, ktoré bolo v dňoch 18.-20. júna v Tatranskej

Lesnej. Hoci nezískala medailové umiestnenie, patrí jej poďa-

kovanie za dobrú reprezentáciu školy. Ďakujeme aj rodičom

za sprevádzanie dcéry i p.uč. Lipničanovej za prípravu.

16. 6. predseda organizačného výboru Hruštínskej kosy

Ing. Milan Mišánik, vedúci MKS p. Jozef Šalata a pracovníci

Min. pôdohospodárstva zavítali medzi druhákov a piatakov,

odmenili najšikovnejších výtvarníkov Julka Gáborová - 2. roč.,

Klárika Ilievová – 2. roč.a Aďka Pašková - 8. roč.). Pobesedo-

vali o dôležitosti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov,

absolvovali kvízy a odmenili najšikovnejších žiakov.

25. 6. – deviataci sa lúčili so školou rozlúčkovým večierkom.

Svojim pedagógom odovzdali kvietky a spolu sa vytancovali

a zabavili. Dievčatá sa zhodli na tom, že najlepším taneční-

kom bol jednoznačne Lukáš Macák z 9. B triedy.

23. 6. – konala sa koncoročná pedagogická rada, ktorá zhod-

notila prospech, správanie a dochádzku žiakov za školský rok

2009/2010.

Výsledky:

Prospech: Na I.stupni prospelo všetkých 150 žiakov. Na

2.stupni z 220 žiakov prospelo 211, 9 budú robiť opravnú

skúšku 25. a 26. 8.

Správanie: Boli udelené 2 napomenutia od tr. uč., 2 pokarha-

nia od tr. uč., 10 pokarhaní od RŠ, 4x bola znížená známka na

2. stupeň. Na druhej strane - bolo udelených 55 pochvál.

Dochádzka:

I. stupeň - 1.A - priemer 19,6 vymeškaných hodín,

II. stupeň - najlepšia 6.A – 30,3 h., 5.B - 31,8 h, 7.A – 33,2 h.

Končí nám 42 deviatakov, do 1.ročníka nastúpi 39 prvákov.

Kvôli plánovanej rekonštrukcii ZŠ Výhon budeme od septem-

bra učiť žiakov 1.-4. v improvizovaných priestoroch – zdravot-

né stredisko, fara, MŠ, Zamost, niektoré triedy aj na smeny.

30. 6. – po odovzdaní vysvedčení sa vedenie školy rozlúčilo

s dlhoročným kolegom Mgr. Milanom Ľubekom, ktorý odchá-

dza na zaslúžený dôchodok a s Mgr. Tiborom Kovalom, ktorý

bude od 1.9. učiť v D. Kubíne. Pri výbornom guláši sme zvládli

aj oslavu 50-ky našej pani upratovačky M. Žilincovej.

Ďakujem všetkým pedagógom a zamestnancom školy za

celoročnú prácu a prajem príjemnú dovolenku, oddych a na-

čerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.

Mgr. Július Kubáni

riaditeľ školy
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Na úpätí Levočských vrchov sa nad

okolitú krajinu hrdo vypína posvätná hora

– Marienberg, ako bola hora zvaná

v spišskom nemeckom nárečí. Táto Ma-

riánska Hora je stále živým pomníkom

stáročnej tradície kresťanských púti ku

Matke Božej. Púte na túto posvätnú horu

nemohli zastaviť ani stredoveké nábo-

ženské vojny, ani novoveké snahy mi-

nulého režimu. Na strmý kopec nad Le-

vočou ľudia stále prichádzali i prichá-

dzajú, lebo človek tu zažije to, čo ne-

možno zažiť hocikde na Slovensku. Ná-

ruč Panny Márie z Mariánskej Hory tak

ostáva otvorená pre každého z nás až

do dnešných dní. Každoročná púť sa tu

koná v prvú júlovú nedeľu od čias, keď

minoriti šíriaci mariánsku úctu koncom

14. storočia zasvätili kaplnku na hore

sviatku Navštívenia Panny Márie.

Krátke dejiny Mariánskej Hory

Počiatky tunajšej mariánskej úcty sia-

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči

hajú do prvej polovice 13. storočia. Dô-

vodom prvých pútí mohla byť vďaka sta-

rých Spišiakov za ochranu pred tatár-

skymi vojskami, ktoré viackrát plienili tu-

najšiu krajinu. Prvá svätyňa stála podľa

kronikára Lányiho na mieste zvanom

Olivetská hora už v roku 1247, mala

podobu kaplnky ku cti Sv. Ducha. Mari-

ánsky sviatok Navštívenia Panny Márie

tu udomácnili františkáni-minoritoi, ktorí

prišli do Levoče v roku 1311. Roku 1322

dal levočský farár Henrich opraviť kapln-

ku na Mariánskej Hore. S odstupom času

kapacita kostolíka pre stále vzrastajúci

počet pútnikov nestačila a tak farár Ser-

vác dal v roku 1470 kaplnku prestavať

na gotický kostol a bola tam inštalovaná

gotická socha Panny Márie. Počas re-

formácie púte na Mariánsku Horu stratili

na predošlej intenzite, keďže levočskí

radní páni púte zakázali a dokonca neu-

možňovali pútnikom ani prechod cez ich

mesto. Pútnici však kvôli zákazu nepri-

chádzali po oficiálnych cestách, ale rôz-

nymi tajnými cestičkami cez okolité hory

a lesy. Ale po rekatolizácii nastalo ožive-

nie pútí. Prvá veľká procesia a púť tu

bola 2. júla 1671. Dva roky na to sa

s pápežským povolením stal kostol Nav-

štívenia Panny Márie miestom získania

odpustkov. Ďalšie

prestavby kostola

nastali v roku 1688.

Starý kostol stál na

Mariánskej hore až

do roku 1906.

Dnešný kostol

Posledná pre-

stavba kostola na

Mariánskej Hore

sa uskutočnila

v roku 1906. Vtedy

sa začal stavať úpl-

ne nový chrám,

ktorý dokončili

v neogotickom slo-

hu až v roku 1914,

kedy kostol získal dnešnú podobu. Na

hlavnom oltári zostala pôvodná gotická

socha Panny Márie z 2. polovice

15. storočia. Výstavbu sprevádzali znač-

né finančné a stavebné problémy, navy-

še prvá svetová vojna opäť oddialila jeho

slávnostnú vysviacku. Tá sa preto usku-

točnila až 2. júla 1922 z rúk spišského

biskupa Jána Vojtaššáka.

Za komunizmu

Za komunistického režimu bola ma-

sívne navštevovaná púť jednou z „naj-

nebezpečnejších“ akcií pre vtedajší ate-

istický režim. Levočská púť predstavo-

vala každoročne silný vzdor slovenských

veriacich, ktorí sa aj napriek perzekúci-

ám nevzdali svojho presvedčenia. Pa-

mätníci dodnes spomínajú, ako boli pred

a počas púte úmyselne rušené a odklá-

ňané železničné a autobusové spoje

smerujúce do Levoče. Medzi pútnikov

sa pravidelne zamiešali príslušníci ŠtB,

ľudia boli často bezdôvodne kontrolova-

ní a šikanovaní. Za účasť na Mariánskej

hore mali zamestnanci problémy v prá-

ci, terčom posmechu zo strany marxis-

tických učiteliek sa stávali dokonca aj

malé deti v školách. Zlo však pominulo,

no odkaz Mariánskej hory zostal.

Mariánska hora a pápež Ján Pavol II.

Význam tohto pútnického miesta ne-

ostal nepovšimnutý ani v Ríme. Pápež

Ján Pavol II. povýšil kostol Navštívenia

Panny Márie 26. januára 1984 na men-

šiu baziliku (bazilica minor). O jedenásť

rokov neskôr 3. júla 1995 osobná prí-

tomnosť veľkého pápeža Jána Pavla II.

sa podpísala aj na rekordnej návšteve

650.000 veriacich. Zazneli tu jeho pa-

mätné slová: „Toto je miesto, kde možno

„čerpať vodu z prameňov spásy“ (Iz 12,

3). Toto je miesto, kde sa môžete du-

chovne znovuzrodiť. Sem prichádzate

obnovovať svoju lásku k Bohu a k ľu-

ďom. A okrem toho sa na tomto mieste

osobitným spôsobom pripravujete vstú-

piť do tretieho tisícročia kresťanstva. (...)

Nech vás preblahoslavená Panna vedie

k tomuto historickému cieľu. Nech oži-

vuje vo vašich srdciach vieru, aby každý

syn a každá dcéra tejto krajiny spoznali

v Kristovi svojho Vykupiteľa a našli

v ňom spásu.“

Ocenenie

Dňa 3. októbra 2005 bola práve Le-

voča a Mariánska hora delegátmi Eu-

rópskeho združenia mariánskych pút-

nických miest vybraná za člena tohto

združenia. Začlenila sa tak medzi sveto-

vé pútnické centrá ako Lurdy, Mariazell,

Czenstochowa, či Fatima.

Mariánska hora nie je navštevovaná

len počas júlovej púte, ale takmer každý

deň od jari do neskorej jesene. Okrem

sv. omší sa tu konajú púte pre mládež,

dôchodcov, rodiny s deťmi a pre iné ve-

riace skupiny. Vysoká účasť pútnikov

dokazuje, že ľudia na tomto mieste nájdu

pokoj, optimizmus i stratenú nádej. Čas

prázdnin a dovoleniek i nám poskytuje

príležitosť navštíviť aj toto vzácne miesto,

zastaviť sa nachvíľu na ňom a načerpať

duchovno a pokoj do nášho uponáhľa-

ného života.

pf
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Poďakovanie

Ďakujem všetkým voličom

KDH v Hruštíne za ich podporuje

vo voľbách do NR SR. Veľmi ma

potešila podpora, ktorú ste dali

mne osobne prostredníctvom pre-

ferenčných hlasov. Vnímam to

ako ocenenie vzájomnej spolu-

práce s vami a osobitne s pánom

starostom Mgr.Františkom Škap-

com a vedením obce. Ďakujem

za túto podporu a beriem to ako

záväzok do budúcnosti.

Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD

 poslanec NR SR za KDH

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

Chcem sa všetkým voličom

poďakovať za prejavenú podpo-

ru a dôveru, ktorú ste mi prejavili

vo voľbách do NR SR.

 Ľubomír Jurovčík

� Požičiam trubkové lešenie. Tel. 0915 530241, 0908 170157

� Predám Škoda Felícia, 1,3 MPi, r.v.: 1996, 50kW, 124000 km, 2x airbag, centrál,

CD, hmlovky, ťažné zariadenie, STK,EK do 2012. Cena 1.300 EUR.

Tel.: 0918 346554

Dlažby a debniace tvárnice výrobcu PREFA SUČA-

NY za uvádzacie ceny. Pri odberoch nad 100 m2 je

doprava a vykládka v cene dlažby.

Trvá akcia na tepelné izolácie KNAUF a NOBASIL.

Garancia najlepšej ceny.

Minerálna omietka odolná poveternostným vply-

vom, umývateľná, v cene od 12 €/vrece.

Výdatnosť z 1 vreca cca 7 m2. V ponuke je ryhovaná alebo zatieraná

štruktúra.

Ponúkame na prenájom HAKY lešenie a stavebné stojky na debnenie

stropov.

V prípade odberu materiálu z našej predajne poskytneme lešenie

alebo stojky zadarmo.

1. 7. 2010 Zelená
8. 7. 2010 Zelená Červená

15. 7. 2010 Zelená
22. 7. 2010 Zelená Červená Žltá
29. 7. 2010 Zelená
5. 8. 2010 Zelená Červená

12. 8. 2010 Zelená
19. 8. 2010 Zelená Červená Žltá
26. 8. 2010 Zelená
2. 9. 2010 Zelená Červená
9. 9. 2010 Zelená

16. 9. 2010 Zelená Červená Žltá
23. 9. 2010 Zelená
30. 9. 2010 Zelená Červená

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu pre obec Hruštín na II.polrok 2010

7. 10. 2010  Zelená
14. 10. 2010  Zelená Červená Žltá
21. 10. 2010  Zelená
28. 10. 2010  Zelená Červená
4. 11. 2010  Zelená
11. 11. 2010  Zelená Červená Žltá
18. 11. 2010  Zelená
25. 11. 2010  Zelená Červená
2. 12. 2010  Zelená
9. 12. 2010  Zelená Červená Žltá
16. 12. 2010  Zelená
23. 12. 2010  Zelená Červená
30. 12. 2010  Zelená


