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Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne,
svojim uznesením č. 05/2010, zo
dňa 21. októbra 2010, udelilo
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE
HRUŠTÍN

RNDr. Františkovi KĽUSKOVI
nášmu rodákovi, za celoživotnú prácu vysokoškolského pedagóga, pri ktorej šíril dobré meno našej obci. Nikdy
na svoje rodisko nezabudol, vždy sa
aktívne zaujímal o život a dianie v obci
Hruštín. Do obecnej knižnice daroval
veľa hodnotných a vzácnych kníh.

Obec Hruštín v spolupráci s Farským úradom Hruštín usporiadali
vo štvrtok, 28. októbra, už tradičné Posedenie s dôchodcami. Akcia začala
o 10.hodine sv. omšou. Po nej sa pozvaní dôchodcovia presunuli do kultúrneho domu, kde ich privítal starosta obce a v programe sa im predstavili deti
z materskej školy, žiaci základnej školy a folkloristi. Po kultúrnom programe
nasledoval obed.

Strelnica Hruštín

V nedeľu, 24 októbra, sa v Hruštíne na strelnici
konali rozlúčkové
preteky tejto sezóny v streľbe
z guľových zbraní
pod názvom Viacboj Špeciál. Pekná účasť za ešte
krajšieho počasia,
výborné výsledky,
tradičné poradie.
Takto v skratke by
sa dal charakterizovať súťažný trojboj. Súťažilo sa

v streľbe zo samopalu a pištole, potom
nasledoval hod granátom na cieľ.
Výsledky jednotlivci:
1. Ľuboš Jancek Hruštín
A 320 b.
2. Juraj Bartovič Bratislava A 312 b.
3. Rado Bartovič Bratislava A 308 b.
Výsledky družstvá:
1. Bratislava
A 925 bodov
2. Hruštín
A 889 bodov
3. Žaškov
888 bodov
Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť vo vitríne ZOTŠ Hruštín umiestnenej pri vchode do Pizzerie MAGNUM,
alebo na našich web stránkach:
www.zotsh.estranky.sk
alebo www.svvz.sk
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Komunálne voľby
27. november 2010
Kandidáti na starostu obce HRUŠTÍN
1.

Václav BARANIAK, Mgr., 33 rokov, riaditeľ banky,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

2.

Ľubomír JUROVČÍK, 38 rokov, konateľ spoločnosti,
nezávislý kandidát

3.

František ŠKAPEC, Mgr., 47 rokov, starosta obce,
Kresťanskodemokratické hnutie

Kandidáti na poslancov Obecného
zastupiteľstva obce HRUŠTÍN
Volebný obvod číslo: 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

1. František BARANIAK, Bc., 24 rokov, študent VŠ, SDKÚ –
DS
2. Oľga BOMBIAKOVÁ, 57 rokov, učiteľka MŠ, SMER
3. Mária BRAŠEŇOVÁ, Ing., 58 rokov, dôchodkyňa, KDH
4. Milan HALAŠTÍK, 48 rokov, nástrojár, nezávislý kandidát
5. Milan HOJO, 50 rokov, výpravca vlakov, KDH
6. Ján HUTIRA, 29 rokov, technik, SZČO, SNS
7. Magdaléna HUTIROVÁ, Ing., 28 rokov, pedagóg,
SZČO, SNS
8. Jaroslav JANCEK, 34 rokov, SZČO, nezávislý kandidát
9. Jozef JANCEK, 39 rokov, vodič autobusu, SMER
10. Ľuboš JANCEK, 46 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
11. Ľubomír JAŠŠO, 32 rokov, pedagóg, nezávislý kandidát
12. Jozef JURČIGA, 43 rokov, strojárenský robotník, nezávislý kandidát
13. Jana JURKYOVÁ, 45 rokov, operátor výroby, nezávislý kandidát
14. Jana KAMPOŠOVÁ, PaedDr., 34 rokov, učiteľka, nezávislý kandidát
15. Jozef KĽUSKA, 43 rokov, vodič autobusu, SMER
16. Marián KOMPAN, Ing., 54 rokov, živnostník, KDH
17. František KRAVČÍK, Ing., 57 rokov, technik, SMER
18. František KRIVAČKA, Ing., 44 rokov, ekonóm PD,
SMER
19. Václav KUBIRITA, Ing., 54 rokov, technik, SMER
20. Marta LIPNIČANOVÁ, Ing. , 40 rokov, pedagóg, KDH
21. František MACÁK, 35 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
22. Vladimír MATEKA, 27 rokov, strojár, SMER
23. Ladislav MELEK, Ing., 35 rokov, štátny zamestnanec, KDH
24. Ľudovít SNOVÁK, 37 rokov, živnostník, KDH
25. Viera SNOVÁKOVÁ, 53 rokov, SZČO, nezávislý kandidát

26. Zdenka SNOVÁKOVÁ, 54 rokov, vedúca školskej jedálne, KDH
27. Peter ŠALATA, Ing., 33 rokov, manažér, SMER
28. Jozef ŠKAPEC, 46 rokov, živnostník, KDH
29. Ladislav TEŤÁK, Ing., 51 rokov, SZČO, SMER
30. Ján UHRÍK, Ing., 36 rokov, vedúci výrobných stredísk
ZTS, nezávislý kandidát
31. Ľudvik ZAJAC, 47 rokov, živnostník, KDH
Volebný obvod číslo: 2
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
1. Štefan SEDLÁR, Ing. , 24 rokov, technológ, KDH
2. Jozef SNOVÁK, 57 rokov, vodič, KDH
3. Ján ZEMENČÍK, 36 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
4. Dominik ZEMENČÍK, 52 rokov, robotník, SMER
5. Stanislav ZEMENČÍK, 42 rokov, vodič autobusu, SMER

O zodpovednej voľbe
S blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa čoraz čas-

tejšie stretávame s novými kobercami na cestách, či
rozsiahlymi rekonštrukciami budov, na ktoré predtým
neboli peniaze. Častokrát ide o akési prihrievanie si tzv.
politickej polievočky. V dobe širokosiahleho populizmu
to nie je ničím výnimočným. Voliči sa zvyknú obrňovať
akousi volebnou mrzutosťou. No nemali by sme zabúdať, že nie je tomu tak dávno, čo občania nemohli
slobodne voliť, o to menej slobodne kandidovať.
Ak prv (pred rokom 1989) bola úloha starostu, či
obecného zastupiteľstva skôr reprezentatívna – plnila
príkazy zhora, dnes je ich postavenie úplne iné. Starosta nielen reprezentuje, zastupuje obec navonok, ale
hlavne disponuje širokým aparátom právomocí, ktoré
majú reálnu možnosť ovplyvniť kvalitu života obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo rovnako dnes už ani
zďaleka neplní úlohu tichého pozorovateľa, ba naopak
- je povinné spolupracovať spolu so starostom na rozvoji obce. A navyše má povinnosť kontrolovať činnosť
starostu. Je to akýsi systém bŕzd a protiváh.
Viaceré novely zákonov upravili postavenie obce,
presunuli na obce úlohy, ktoré predtým zastával štát.
Ako jeden s príkladov je možné spomenúť zodpovednosť za základné a materské školy. S týmito úlohami je
spojená i nemalá zodpovednosť.
Dôležitosť týchto úloh je potrebné si uvedomiť obzvlášť teraz, pred voľbami. Pretože sú to práve voliči,
ktorí delegujú svoju moc právomoc riadiť obec. Pri
výbere by preto nemali zabúdať na prísne kritéria, podľa ktorých budú hodnotiť kandidátov. Či už je to odbornosť, psychická vyzretosť alebo v neposlednom rade
morálna bezúhonnosť adeptov.
Možnosť voľby kladie na voličov bremeno zodpovednosti za svoje rozhodnutie a s tým spojenú povinnosť niesť následky z toho vyplývajúce.
Verím, že komunálne voľby v našej obci dopadnú
tak, že nasledujúce štyri roky budeme so svojim výberom spokojní.
Juraj Šeliga
študent PF TÚ
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U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 21. 10.2010
Číslo: OZ 05/2010

„Posudzujeme sa podľa toho, čo sme schopní urobiť.
Druhí nás však posudzujú podľa toho, čo sme už
urobili.“
(Henry Wadsworth Longfellow)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 9.
2. Žiadosť Jozefa a Lucie Žilincovej, Črchľa 402/143, 029 52
Hruštín k odkúpeniu časti pozemku z obecnej parcely
č. EKN 9119/1 a odporúča do budúcnosti dané pozemky
pri bytovke riešiť komplexne s účastníkmi bytov a súčasnými užívateľmi daného pozemku.
3. Doplnok ÚPD č. 10 obce Hruštín.
4. Pracovný poriadok zamestnancov Obce Hruštín, Poriadok
odmeňovania pracovníkov Obce Hruštín, Organizačný poriadok OcÚ v Hruštíne.
5. Správu starostu Obce Hruštín o činnosti a hospodárení
v obci počas 4 rokov posledného volebného obdobia 2006
– 2010.
6. Nečerpanie schváleného úveru zo Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, a.s.
B/ Schvaľuje:
1. Návrh erbu a vlajky miestnej časti Vaňovka heraldickou
komisiou.
2. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2010 (viď
www.hrustin.sk)
3. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2010 (viď www.hrustin.sk)
4. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2010 (viď
www.hrustin.sk)
5. Prijatie úveru vo výške 365.000,00 EUR poskytnutého zo
strany Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie
zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: „Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí
v Základnej škole Hruštín“ s podporou projektu v zmysle
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou: „Európsky fond
regionálneho rozvoja“.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky
za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver.
6. Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2000, ktorým sa upravujú
náležitosti oznámenia a ďalšie podrobnosti vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
C/ Udeľuje:
1. Čestné občianstvo obce Hruštín rodákovi z Hruštína RNDr.
Františkovi Kľuskovi, Silvánska č. 11, 841 04 Bratislava.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Očami
starostu
V jesennom mesiaci október sme si mohli vychutnať posledné zvyšky babieho leta. Sama príroda však nasvedčuje,
že zima sa nezadržateľne blíži.
Činnosť za mesiac október:
1/ Na budove ZŠ Zamost sme ukončili rekonštrukčné práce. Bola dorobená celková vonkajšia fasáda s farebnou omietkou. Taktiež bol urobený vonkajší sokel po obvode celej budovy školy. V budove maliari pod vedením p. Buša vymaľovali
niektoré triedy, ponatierali špalety pri oknách, ktoré sa menili.
Poopravovali sokle v triedach a na chodbách, kde sa menili
radiátory. Šatne žiakov boli celkovo zrekonštruované po
48- rokoch. Zvárači p. Jozef Jancek a p. Jozef Drígeľ pozvárali
dvere a oceľové konštrukcie. Maliari p. Buša opravili sokel
v šatni a všetky steny v šatniach natreli. Všetky tieto práce
v interiéri školy riadil a zaplatil zo zdrojov školy p. riaditeľ
Mgr. Július Kubáni, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Na
budove ZŠ Výhon bola dorobená väzba pod strešnú krytinu.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní počas mesiaca október
pozbierali železný šrot, elektronický odpad a textil.
3/ Pracovníci obce a nezamestnaní pohrabali a počistili
z lístia a z trávy cintorín a verejné priestranstvá v obci.
Za všetky tieto práce sa chcem všetkým, ktorí sa na nich
podieľali, veľmi pekne poďakovať.
Vážení občania.
V našom živote je čas veľký majster, pretože ten nemožno
zastaviť. Čas je ako rieka bez brehu. Čas prináša začiatok
nášho života, ale i jeho koniec. Často pociťujeme uprostred
mnohých povinností, že nám chýba táto hodnota času
a želáme si, aby deň mal aspoň 30 hodín. Nemať čas, je
zvláštny druh bezmocnosti a ľudskej obmedzenosti. Človek
potrebuje čas, aby sa stal človekom.
Čas plynie ako voda a moje pôsobenie vo funkcii starostu
sa končí. V r. 2007 som nastúpil do funkcie druhý raz, na
základe Vašej dôvery. Vo svojej funkcii som chcel do dediny
priniesť nového ducha, ducha porozumenia, pozdvihnúť kultúrnu a sociálnu úroveň našej obce. O tom, či moje pôsobenie
vo funkcii starostu prinieslo obci nejaký rozvoj, posúďte sami.
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Vážení občania, predkladám Vám činnosť za uplynulé 4 – ročné volebné obdobie
Oblasť výstavby: Telocvičňa
V období od januára do konca apríla r. 2007 sme dorábali
v telocvični sociálne zariadenia pre verejnosť a žiakov, fitnescentrum a dlažbu na druhom poschodí.
- 9. mája 2007 bola slávnostne otvorená a daná do užívania
deťom a verejnosti nová telocvičňa, ktorá bola najväčšou
finančnou investíciou pre šport v obci doteraz, stála
767 845 € (23 mil. Sk).
- Pred telocvičňou bola vysadená okrasná zeleň.
- Obec zakúpila zariadenie do fitnescentra za 6 639 €
(200 tis. Sk).
Som rád, že rok čo rok stúpa počet záujemcov o využitie
telocvične alebo fitnescentra, veď bola stavaná pre Vás
a Vaše deti.

V roku 2010 bolo do zdravotného strediska urobené teplovodné potrubie zo ZŠ Výhon. Rozpočet na teplovodný kanál
bol 39 833 € (1 200 000Sk). S našou kúrenárskou firmou
z obce a svojpomocne nás tento teplovod stál 29 874 €
(900 000 Sk). Od septembra sa už zdravotné stredisko vykuruje Biomasou.

Zdravotné stredisko (2008 – 2009)
Budova zdravotného strediska bola postavená po 2. svetovej vojne. Budova bola v havarijnom stave – strecha, okná,
kúrenie, elektroinštalácia a sanitárne zariadenie. Z tohto dôvodu sme pristúpili k jej rekonštrukcii. Z pôvodnej budovy pri
rekonštrukcii sme využili len obvodové a vnútorné priečky.
- V podkroví zdravotného strediska boli prevedené búracie
a demontážne práce.
- Počas roka sa zrealizovala celková prestavba strechy
a nadstavba podkrovia.
- V tomto podkroví boli urobené 2 nové ambulancie.
- V ďalšom období prebiehala rekonštrukcia ambulancií detského a všeobecného lekára.
- Rekonštrukcia zahŕňala výmenu okien, novej elektroinštalácie, osvetlenia, vodovodu, kanalizácie, ústredného kúrenia, zárubní, dverí, podláh, stien a obkladov.
- Až po prízemie bolo zrekonštruované schodisko.
- Bola zateplená a urobená nová fasáda na budove s výnimkou časti, kde bude prístavba lekárne aj bezbariérový vchod.
Žiaľ v dôsledku krízy a nedostatku finančných prostriedkov
sme museli túto prístavbu načas stopnúť. Celú stavbu
zdravotného strediska sme financovali z vlastného rozpočtu a stála obec 348 054 € (10 485 475 Sk).

Základná škola
Obec až 3x podala projekt na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja na rekonštrukciu budov ZŠ. Konečne
nám to vyšlo a z eurofondov sme získali 911 730 €
(27 466 778 Sk).
S realizáciou tejto rekonštrukcie sa začalo v tomto roku
o niečo neskôr v dôsledku kontrolovania projektu a verejného
obstarávania stavby.
- Projekt zahŕňa aj vybavenie školy nábytkom (lavice, stoličky, tabule a počítačmi). ZŠ Zamost ich už má.
So stavebnými prácami sme začali 1. augusta. Stavebné
práce s firmou Doprastav sú plánované na 17 mesiacov.
Práce na škole Zamost sú k 30.10. 2010 hotové.
- V interiéri školy Zamost boli vymenené všetky staré radiátory za nové hliníkové. Boli vymenené všetky staré okná za
nové, drevené eurookná.
- Z vonku bola budova zateplená polystyrénom a bola urobená nová farebná fasáda.
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- Taktiež boli vymenené všetky ríne a zvody dažďovej vody.
- Na budove ZŠ Výhon bola demontovaná stará strecha
a odstránený násyp hliny na drevenom strope.
- Bol urobený nový železobetónový strop a vymurované
obvodové a štítové múry s vencami a železnou konštrukciou novej nadstavby.
- Tesári urobili základnú väzbu pod strechu, založili parozábranu a strešné laty. V súčasnosti pokračujú v prikrývaní
strechy.
Práce na škole Výhon pokračujú, v zime by sa mali rekonštruovať vnútorné priestory.

Materská škola
V roku 2007:
- Obec zrekonštruovala časť sociálneho zariadenia a umyvárku v MŠ. Bolo vymenené vodovodné a odpadové potrubie.
- Obec zakúpila do kuchyne MŠ 3 antikorové dresy a novú
škrabku na zemiaky.
- Obec, ktorá je členom združenia Biomasa, prestavala kotolňu pri MŠ na Biomasu. Z vlastných zdrojov urobila nové
teplovodné potrubie do MŠ a prestavala kotolňu na Biomasu v hodnote 48 477 € (1 460 420 Sk). Získala novú
technológiu spolu s kotlom na Biomasu v hodnote 66 388 €
(2 mil. Sk).

V roku 2010:
- V kuchyni bolo obložených 20 m nového obkladu a boli
vymenené nové stropné svietidlá.
- Do dvoch tried MŠ bol zakúpený nový nábytok.
- Bola zakúpená nová elektrická pec na varenie a pečenie.

MKS a OcÚ
V roku 2007:
- Obec zakúpila novú rozhlasovú ústredňu.
- V dvoch kanceláriách bola položená nová dlažba.
- V MKS bol zriadený klub, bol zariadený nábytkom a internetom.

V roku 2008:
- Vo všetkých kanceláriách, zasadačke, klubovniach, lekárni
a kuchyni boli vymenené okná.
V roku 2009:
Na základe opakovane podaného projektu sme získali peniaze s eurofondov na rekonštrukciu MKS. Celková rekonštrukcia sa týkala týchto prác:
- Na všetky rovné strechy do lekárne, klubovne, zasadačku,
kancelárie OcÚ a chodbu bola urobená nová sedlová strecha so zateplením.
- Z vonka bolo MKS zateplené a bola urobená nová fasáda.
- V sále bol znížený, zateplený a urobený nový kazetový
strop, v ktorom bolo namontované nové osvetlenie.
- Do sály, rozhlasu, WC a knižnice boli namontované nové
drevené eurookná.
- Do sály boli namontované ventilátory a nové panelové
radiátory.
- V sále boli vymenené nové únikové dvere.
- Boli prerobené mužské a ženské WC s novou omietkou,
obkladmi, sanitou, zníženým stropom, a taktiež bolo urobené jedno bezbariérové WC. Na rekonštrukciu obec získala
z eurofondov 310 077 € (9 341 390 Sk). Spolufinancovanie
obce z vlastných prostriedkov bolo 87 966 € (2 650 064 Sk).
Po celkovej rekonštrukcii náš kultúrny dom je využitý na
100 %. Stužkové, svadby, tanečné zábavy, koncerty, plesy,
rodinné oslavy a iné kultúrne podujatia sú znakom, že náš
kultúrny dom ponúka komfort na vysokej úrovni – teplo,
servis, čistota a úroveň WC nám mnohí hostia závidia.
Mimo projektu boli urobené ešte tieto práce:
- Pred hlavným vchodom do MKS a taktiež za MKS sa
položila zámková dlažba. Nevyužitý a zablatený priestor za
MKS sa stal veľkým parkoviskom pre autá a celkovo skultúrnil toto miesto.
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Budova MAGNUM (2007)
- Na obecnej budove Magnum bola vymenená časť starých
okien za plastové.
- Budova bola zateplená a bola urobená nová vonkajšia
fasáda s farebnou úpravou.
- Boli vymenené ríne a upravené mreže. Celá rekonštrukcia
stála obec 52 215 € (1 573 030 Sk)
V roku 2008:
- Do predajne Magnum boli namontované nové hliníkové
dvere.
Budova Magnum po rekonštrukcii celkovo skrášlila naše
centrum obce.

Šport
V roku 2010:
- V kuchyni MKS boli zrekonštruované 2 nové kuchynské
stoly a urobené police.
- V jednej kancelárii bol znížený strop.

Hala za MKS (2007 – 2009)

V roku 2008:
- Obec zakúpila na kosenie ihriska samohybnú kosačku
Husqvarna aj s vozíkom.
V roku 2010:
- V športovom areáli Kutina boli zrekonštruované šatne
a sociálne zariadenia.
- V športovom areáli bola opravená brána, oplotenie ihriska,
ktoré bolo aj vymaľované.

- Obec postavila 24 m dlhú a 11 m širokú halu za MKS.
Rozpočet na výstavbu tejto haly bol 49 790 € (1.5 mil. Sk).
Svojpomocne sme túto halu postavili za 30 770 €
(926 986 Sk).
- Hala slúži na uskladnenie obecnej techniky, posypového
materiálu, vlečiek, radlice a lešenia. Tieto veci boli bez haly
uskladnené po obci. Obecný materiál touto stavbou máme
pod jednou strechou a má svojho gazdu.
- Súčasťou budovy haly je aj oporný železobetónový múr.

- Obec vypracovala žiadosť na športové dresy pre športovcov futbalistov a stolnotenistov OŠK. Z úradu vlády sme
dostali 8 097 € (243 930 Sk).
- Obec každoročne finančne podporuje všetky športové kluby v obci (OŠK- futbal, stolný tenis – dostávajú 10 000 € 300 000 Sk) zároveň finančne podporujeme strelecký klub,
ktorý reprezentuje našu obec na celoslovenskej úrovni
a snowbordistov.
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Vaňovka
V roku 2007:
- SSE Žilina nám vo Vaňovke vybudovala novú trafostanicu
v časti Klinok v celkovej hodnote 66 388 € (2. mil Sk).
- Vo Vaňovke bola prerobená stará márnica na malý Dom
smútku so všetkým zariadením – lavičky, chladiaci box.
Celková cena rekonštrukcie bola 19 115 € (575 858 Sk).
- Vo Vaňovke bolo urobené nové oplotenie z kari rohoží na
ihrisku pri DS, zároveň bolo aj natreté.

- Obec vykúpila časť pozemkov pod cestami na Hrnčiarke
a Kultúrnej ulici.
V roku 2008:
- Obec odkúpila rodinný dom v centre obce.

V roku 2008:
- Bol urobený železobetónový oporný múr pri trafostanici
Klinok.
- Obec vykúpila pozemky pod budovou a v areáli bývalej ZŠ.
- Vo Vaňovke boli urobené a zabetónované 2 stĺpy na rozšírenie siete bezdrôtového internetu.
- Bol vypracovaný projekt rozšírenia vodovodu a kanalizácie
v časti Vaňovka – Hrady.
V roku 2009:
- V časti Kúty bol vydláždený chodník.
- Bol vypracovaný projekt cesty verejného osvetlenia, rozhlasu a rozvodov NN v časti Vaňovka – Hrady.
V roku 2010:
- Obec zakúpila pre dobrovoľný hasičský zbor vo Vaňovke
hasičskú striekačku.
Zároveň chcem podotknúť, že škola Zamost, Výhon, MŠ,
zdravotné stredisko, MKS, Pošta a iné budovy patria tiež aj
občanom miestnej časti Vaňovka, nakoľko sú súčasťou našej
obce a tiež im budovy slúžia.

Nákup budov, pozemkov a iných vecí
V roku 2007:
- Obec odkúpila cirkevnú budovu - bývalú MŠ. V r. 2010
priestory pošty boli presťahované do druhej časti budovy.
Slovenská pošta a.s. ich zrekonštruovala v hodnote 99 582
€ (3 mil. Sk). Budova bola napojená na kúrenie Biomasou.
V priestoroch starej pošty si nájomník na vlastné náklady
zrekonštruoval predajňu textilu. Okolo celej budovy bola
položená zámková dlažba.

V roku 2009:
- Obec odkúpila od občanov pozemky pod cestu Pod Uhliskom.
- Obec získala na základe projektu finančné prostriedky
z VÚC Žilina na zakúpenie krpcov pre folklórny súbor 800 €
(24 100 Sk).
- Obec získala na základe žiadosti finančnú dotáciu z MPŽP
na šindeľ - hruštínskej drevenice 13 277 € (400 000 Sk).
V roku 2010:
- Obec vykúpila od občanov pozemky v centre obce, ide
o školskú záhradu, zastávky, chodník do MŠ a časť areálu
do MŠ. Keď chceme do budúcnosti podať projekt v oblasti
revitalizácie centier, musí pozemky vlastniť obec

Voda a Protipovodňové opatrenia
V roku 2007:
- Z environmentálneho fondu obec na základe vypracovanej
žiadosti získala 73 026 € (2,2 mil Sk) na predĺženie vodovodu a kanalizácie na ulici Kultúrna.
- V ulici Pod Uhliskom bola osadená nová odvodňovacia
mreža.
- V ulici Dedina bol upravený kanál povrchovej vody v dĺžke
50 m.
- Povodie Váhu na základe opakovanej žiadosti nám urobilo
oporný múr potoka Radzovka, pri požiarnej zbrojnici
v hodnote 33 194 € (1 mil Sk).
V roku 2008:
- Oravská vodárenská spoločnosť a.s. D.K. nám urobila rekonštrukciu starého vodovodu a vodovodných prípojok
v časti ulice Zamost.
V roku 2009:
- Oravská vodárenská spoločnosť a.s. D. K. nám urobila
novú trasu vodovodu v časti Dielnice s vodovodnými prípojkami k rodinným domom.
- Oravská vodárenská spoločnosť nám taktiež urobila rekonštrukciu prívodu vody do obce z rezervoáru pod Príslopom.
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Zároveň tam bola zavedená prípojka elektrickej energie na
monitorovanie hladiny vody.
- Každý rok nám pracovníci OVS vymenili v obci 2 nefunkčné
hydranty.

Trhovisko
- Pri požiarnej zbrojnici v Hruštíne bolo urobené nové trhovisko s parkoviskom zo zámkovej dlažby. V tejto časti bol
urobený prístrešok na studňu a 2 lavičky.

Cintorín
V roku 2007:
- Do domu smútku boli kúpené nové klávesy.
V roku 2008:
- Vybraná firma nám spracovala projekt hrobových miest
cintorínov v Hruštíne i vo Vaňovke. Cintorín i konkrétne
hrobové miesto Vášho príbuzného si môžete pozrieť aj na
internete doma.
V roku 2010:
- V zadnej časti cintorína bola odstránená zemina a tým sa
vytvorili nové hrobové miesta.

Projekty

Bezpečnosť pre chodcov
V roku 2007:
- Boli vyznačené prechody pre chodcov, na ul . Hlavnej Pod
príslopom a Veterná, taktiež informačné tabule POZOR
DETI.
V roku 2008:
- Obec vypracovala projekt na zvýšenie bezpečnosti našich
občanov – BECEP. Z ministerstva dopravy sme dostali
11 950 € (360 tis. Sk). Odborníci z oblasti dopravy nám
namontovali ostrovček pri kostole. Pri pošte a ZŠ Zamost
boli vyznačené prechody pre chodcov.
- Všetky prechody pre chodcov v obci, boli viac osvetlené.

Obec dala vypracovať projekt:
- Projekt na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hruštín - Kutina.
- Projekt cesty Pod Uhliskom s elektroinštaláciou a verejným
osvetlením.
- Projekt cesty Hrnčiarka – Kultúrna ulica.
- Projekt zateplenia, výmeny okien, dverí radiátorov v budove MŠ.
- Projekt cesty, oporného múru, verejného svetlenia, rozhlasu, rozvodov NN a prípojkuVN s trafostanicou v časti Hruštín Kutina.
- Projekt vodovodu a kanalizácie na rozšírenie IBV v časti
Pod Uhliskom.
- Projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej obci,
ktorý bol zaslaný na Ministerstvo hospodárstva SR.
- Obec vypracovala a zaslala na environmentálny fond
6 žiadostí na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci.
- Obec vypracovala a zaslala projekt na VÚC Žilina v rámci
cezhraničnej česko-slovenskej spolupráce na čistenie lesov, označenie turistických chodníkov a likvidovanie biologického odpadu.

Technika
V roku 2008:
- Obec získala darom od Ministerstva vnútra vozidlo PV3S.
- Obec zakúpila staršie 9 miestne dodávkové auto, ktoré
slúži pre potreby obce.
V roku 2009:
- Obec na základe vypracovaného projektu získala z MŽP –
environmentálneho fondu traktor s čelným nakladačom,
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štiepkovačom a 5- tonovú vlečku. Získaním tohto traktora
sme sa stali sebestační v odvážaní komunálneho odpadu
v rámci obce. Na nezaplatenie je aj iná výpomoc traktora
pre obec (napr. odhŕňanie snehu).
Dotácia činila 86 304 € (2.6 mil. Sk).
- Obec zakúpila radlicu na odhŕňanie snehu a posýpač.
- Obec zakúpila príves na odvoz kontajnerov s komunálnym
odpadom.

Celkove obec z mimorozpočtových
zdrojov získala nasledovné financie:
ZŠ - eurofondy
911 730 €
MKS - eurofondy
310 077 €
OŠK - úrad vlády
8 097 €
Krpce - VÚC
800 €
Šindeľ- MPŽP
13 277 €
Envirofond - voda - Kultúrna73 026 €
BECEP - prechody
11 950 €
Envirofond - traktor
86 304 €

27 464 778 Sk
9 341 390 Sk
243 930 Sk
24 100 Sk
400 000 Sk
2 200 000 Sk
360 000 Sk
2 600 000 Sk

1 415 261 €

42 636 198 Sk

Iné zdroje do obce:
Biomasa - kotolňa MŠ
SSE - trafostanica Klinok
Slovenská pošta a.s.
- rekonštrukcia
Povodie Váhu - Radzovka
- oporný múr

66 388 €
66 388 €

2 000 000 Sk
2 000 000 Sk

99 582 €

3 000 000 Sk

33 194 €

1 000 000 Sk

265 552 €

8 000 000 Sk

Celkove sa nám do obce podarilo za 4 roky získať
z mimorozpočtových a iných zdrojov 1 680 813 €
(50 636 198 Sk).
Majetok obce po inventúre v roku 2005 bol
2 472 331 € (74 481 444 Sk)
Majetok obce po inventúre v roku 2009 bol
3 513 725 € (105 854 480 Sk)
Celkove nám pribudlo majetku za
1 041 394 € (31 373 036 Sk)

boli títo poslanci: Ing. Mária Brašeňová, Mgr. Beáta
Firicová, Milan Hojo, Ľubomír Jurovčík, Ing. Marián
Kompan, Zdenka Snováková, Vincent Snovák, Jozef
Škapec, Ján Teťák, Ľudvík Zajac, Dominik Zemenčík.
Nedá mi nespomenúť, že taký výborný a konštruktívny
poslanecký zbor som ešte nemal. Boli sme tým, ktorý
nepolitikárčil a politiku nechal na 4 roky pred dverami
úradu. Kultúrne správanie sa na zastupiteľstvách bolo
výsledkom, že nik nikoho nenapádal, neobviňoval. V konečnom dôsledku všetky finančné operácie sú kontrolované kontrolórom obce a každoročne sa na obci vykonáva finančný audit. Vždy sme hľadali cestu najlepšej riešiteľnosti rešpektujúc každý iný názor. Snahou nás všetkých
bolo spoločné dobro obce a rozvoj obce. I keď prišli na
nás ťažké finančné časy, ktoré naďalej pretrvávajú, vedeli
sme sa správne dohodnúť, kde ubrať, čo zrušiť, aby
v konečnom dôsledku to občan drasticky nepocítil. Touto
cestou sa chcem všetkým poslancom čo najúprimnejšie
poďakovať za spoločnú, zodpovednú spoluprácu pri zveľaďovaní obce. Moje poďakovanie za výbornú spoluprácu
patrí všetkým pracovníkom obce pod vedením pani prednostky Mgr. Dariny Kupčulákovej. Za výbornú spoluprácu ďakujem pánu riaditeľovi ZŠ - Mgr. Júliusovi Kubánimu a riaditeľke MŠ - Silvii Škapcovej, podnikateľom
a živnostníkom obce, ktorí sa podieľali na prácach v obci.
Veľkým prínosom pre obec boli naši nezamestnaní, ktorí
sa zúčastňovali na aktivačných prácach v obci. S ich
pomocou sa nám podarilo svojpomocne urobiť kus práce
pre obec a preto im zo srdca ďakujem. Osobitne sa chcem
poďakovať nášmu pánu farárovi Mgr. Rastislavovi Waxmonskému a pánu kaplánovi Mgr. Petrovi Randiakovi
za výbornú spoluprácu s obcou, za duchovné vedenie
našich občanov, ústretovosť pri poriadaní obecných akcií
a tiež pri obnovovaní pamiatok v obci (kríže, kaplnky,
hroby kňazov). Poďakovať sa chcem aj Vám všetkým,
Vážení spoluobčania, ktorí ste nemohli pomôcť fyzicky, ale
ste ma podporovali svojimi modlitbami.
V závere sa chcem poďakovať Vám všetkým, Vážení spoluobčania, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k rozvoju a pozdvihnutiu našej obce.
Mgr. František Škapec
starosta obce

V celkovej sume majetku nie je ešte započítaný rok
2010 (Inventúra bude ukončená v roku 2011).

SVEDOMIE

Vážení spoluobčania
Keď človek ide niečo robiť, vždy si dá dopredu nejaký
plán, koľko chce stihnúť urobiť, ako by to malo vyzerať, či
nato bude mať. Takýto plán pred 4 rokmi som mal aj ja. Za
to, že sa mi podarilo v mojom volebnom období spomínané veci zrealizovať, ďakujem predovšetkým Pánu Bohu,
ktorý ma nikdy neopúšťal a ktorého pomoc som pociťoval
každý deň. Do cesty mi posielal dobrých ľudí, ktorí vedeli
pomôcť, poradiť a hlavne neraz aj povzbudiť v tejto zodpovednej a namáhavej funkcii. Vždy sa budem držať hesla:
„BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA, MÁRNE SÚ NAŠE
NAMÁHANIA.“
Starosta pri výkone svojej práce úzko spolupracuje
s obecným zastupiteľstvom. V tomto volebnom období to

Počas celej svojej vlády bol americký prezident Abraham Lincoln pod neustálym tlakom, najmä v ťažkých rokoch občianskej vojny. Aj keď si bol vedomý toho, že sa vo
svojom úrade dopustí chýb, predsavzal si, že nikdy nebude robiť kompromisy so svojím svedomím. Bude sa snažiť
konať vždy čestne.
Jeho rozhodnutie bolo také pevné, že raz povedal:
,,Som odhodlaný viesť záležitosti svojho úradu tak, aby na
konci, keď budem odtiaľto odchádzať, hoci možno stratím
všetkých priateľov tu na zemi, zostal mi aspoň jeden
priateľ- moje svedomie!“
Keď rešpektuješ hlas svedomia, naozaj sa môže stať
tvojím najlepším priateľom, ktorý ťa uchráni od mnohých
sklamaní.
(Zdroj: Internet)
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V kríži je nádej a spása
V auguste na ohybe cesty do Babína
našiel sa spadnutý a rozbitý kamenný
kríž. Spočiatku sa nevedelo, či spadol
následkom otrasov okoloidúcich aut, či
následkom vandalizmu, alebo nepriazne počasia. Ale počas jeho opravy, pri
opiľovaní líp, ktoré ho obklopujú, sa zistilo, že do lipy na ľavo od kríža udrel
hrom. A keďže kríž po autonehode
z dávnejších čias už opravovaný bol,
a aby držal pohromade, vo vnútri mal
kovovú výstuž. Tá stiahla hrom do kríža
a ten spadol z podstavca a rozbil sa.
Keďže tento kríž má pre našu farnosť
nemalú historickú hodnotu i veľký du-

Kňaz sám predtým vysvätil jamu bez
sprievodu a ostatných okázalostí.“ – Museli to byť bolestivé časy pre rodiny našich predkov, keď ich za krátku dobu
smrť obrala o viacerých blízkych. Vtedy
na posilu, dnes už na pamiatku toho
stojí tu dodnes tento už 177 - ročný
kamenný kríž, kríž v ktorom je nádej
a spása.
Počas púte do Medžugoria, keď sme
počas cesty mali možnosť vidieť moslimské i kresťanské cintoríny, uvedomil som
si, aký je to veľký rozdiel medzi moslimským hrobom, nad ktorým stojí iba kamenný pomník a medzi kresťanským hro-

chovný odkaz, za pomoci našich šikovných mužov sme ho obnovili a v októbri
posvätili. Všetkým mužom, ktorí sa podieľali na oprave tohto kríža, chcem sa
aj na tomto mieste poďakovať.
Z Dejín Hruštína od nášho rodáka +
kňaza Štefana Šmihľa sa môžeme dočítať, že: „Kamenný kríž poniže Dediny na
ohybe cesty do Babína bol postavený
v roku 1833. Na čelnej strane podstavca
je obraz sv. Jána Krstiteľa a pod ním
nápis: Za cholery 1831 panujúcej z vďačnosti za ochranu. (S. Joannes Baptisto
– ex zelo communitatis Hrustinensis
1833) (t.j. postavený starostlivosťou obce
Hruštín.)“
Z príležitosti dušičkových sviatkov
v súvislosti s týmto krížom chcem uviesť
ďalší údaj zo Šmihľových Dejín Hruštína, že: „V hruštínskej farnosti v roku
1831 od 7. augusta do 28 decembra
zomrelo na choleru 111 ľudí, z Hruštína
86, z Babína 18, z Vaňovky 7. Počas
cholery Hruštín bol ako vymretý. Ľudí
nebolo vidieť na ulici, všetci sa zdržiavali
doma alebo utekali do roboty na pole.
Mŕtvych pochovávali tak, že ich v truhle
zaniesli ku vchodu do cintorína, tam zložili a hrobári si ich prevzali a pochovali.

bom, nad ktorým stojí kríž. Hrob len
s kameňom, akoby hovoril: Už je všetkému koniec, všetko je uzavreté. Ale
hrob z krížom hovorí: Ešte nie je koniec,
lebo tak ako umiera človek, tak zomrel
aj ten, kto visí nad jeho hrobom na kríži –
Ježiš. No Ježiš nielen zomrel, ale aj
vstal z mŕtvych a žije večne. Preto aj
každý človek, ktorý zomrel, ožije a bude
žiť večne. Tak ako žijeme spolu na zemi,
tak sa všetci stretneme aj vo večnosti.
V kríži je nádej a spása – tým sa chceme
povzbudiť, aj počas týchto dušičkových
dní, kedy stojíme nad hrobmi svojich
najbližších a najmilších.
Počas dušičkových dní - stojac nad
hrobmi najbližších, si uvedomujeme aj
svoj kríž, ktorým je opustenosť a samota. Neraz sa nám zdá, že v tejto opustenosti, ktorá nás oberá o sily, padá na
zem i náš kríž a s ním klesáme k zemi aj
my. No nie je to niečo, za čo by sme sa
mali hanbiť. I Ježišov kríž sa trikrát ocitol
padnutý na zemi a pod ním na zem
klesol aj sám Ježiš. Ale znovu vstal,
zdvihol aj svoj kríž a niesol ho ďalej. Kríž
si niesol najprv Ježiš, ale aj kríž sa Ježišovi odmenil tým, že v čase smrteľných
úzkostí niesol Ježiša. Drevo, ktoré nie-
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sol aj Kristus, ono potom nieslo jeho. Aj
my nesieme svoje kríže a niekedy pod
nimi v samote klesáme, ale tieto kríže
zároveň nesú aj nás, robia náš život nie
rozpustilým, ale naplneným obetou. Len
s krížom dokážeme prejsť ponad najťažšie udalosti života.
Počas svojej poslednej návštevy na
Slovensku, Ján Pavol II., keď na sviatok
Povýšenia sv. kríža blahorečil sestru
Zdenku, nám o kríži zanechal cenné slová: „Na kríži sa stretá ľudská úbohosť
s Božím milosrdenstvom… Kríž je osadený v zemi, akoby zakorenený v ľudskej zlobe. Ale zároveň je vztýčený do
výšky, smerom k nebu, kam akoby prstom ukazoval na Božiu dobrotu. Kristov
kríž je víťazstvom nad zlom, porážkou
smrti, sprostredkovaním života, znovunavrátením nádeje a zvestovaním svetla. Zdrav buď, kríž, nádej jediná!“
Kríž má symbolicky dve ramená, to
vodorovné nás spája s blízkymi tu na
zemi, ale to zvislé, nás spája s blízkymi
aj po smrti. To všetko sa deje vďaka
Kristovi, ktorý je pribitý na kríži tam, kde
sa tieto dve ramená kríža pretínajú. Opäť
Ján Pavol II.: Kríž- aká je to šírka, dĺžka,
výška a hĺbka Kristovej lásky. Zdrav buď,
kríž, nádej jediná!“
Kríž si zasluhuje našu pozornosť, našu
starostlivosť, našu úctu a lásku, našu
poklonu, lebo kríž nám dáva nádej
a našim zosnulým dáva spásu. Už Dostojevský hovoril: „Kto sa pred ničím neskláňa, nemôže uniesť bremeno seba
samého.“ A tak práve v čase dušičkových dní, skloňme sa pred Ježišovým
krížom stojacím nad hrobmi našich najbližších a oceňme si kríže, ktorými je
vyplnený aj náš život, lebo práve oni nás
z našej pozemskej samoty a opustenosti prenesú do spoločenstva našich blízkych v nebi.
Ján Pavol II.: Hymnus na kríž.
Buď pozdravený kríž, nádej všetkých.
V kríži je uložená naša nádej, ale len
vtedy, keď my budeme brať vážne posolstvo kríža.
Kríž hovorí: obetovať život za brata,
aby som ho zachránil zároveň s vlastným životom.
Kríž hovorí: Láska je silnejšia než nenávisť a pomsta, blaženejšie je dávať
než prijímať, vlastné nasadenie má väčší účinok, ako len požiadavka.
Kríž hovorí: Nie je stroskotanie bez
nádeje, temnota bez hviezdy, búrka bez
záchranného prístavu.
Kríž hovorí: Láska nepozná hranice.
Začni s tým najbližším človekom a nezabúdaj na najvzdialenejšieho.
Kríž hovorí: Boh je vždy väčší ako my
ľudia, väčší než naše poblúdenia, život
je silnejší než smrť.
p. farár

Najmladšia generácia v obci
5. 10. – naša MŠ prijala pozvanie na
prezentáciu detských prác detí materských škôl v pôsobnosti Spoločného
obecného úradu Zákamenné, ktorá je
realizovaná formou výstavy na tému
„Šarkaniáda“. Výrobky detí z rôzneho
materiálu sú nainštalované v Námestove – Centrum Klinec. Verím, že aj tento
rok budú deti za svoju tvorivosť odmenené vecnými cenami.

mu deti konzumujú jablkovú šťavu, ktorá
je vyrobená z kvalitných jabĺk z domácej
produkcie bez chemických prísad.
28. 10. – deti MŠ sa predstavili svojim kultúrnym programom na podujatí
„Posedenie s dôchodcami“ – pre babičky a deduškov si pripravili pekné básne i
piesne. Pod odborným vedením pani uč.
O. Bombiakovej a Bc. M. Očkajákovej
odprezentovali aj tanček na ľudovú nôtu.

6. 10. – MŠ sa zapojila do projektu
„Školské ovocie“ a je účastná na EURÓPSKOM PROGRAME PODPORY
KONZUMÁCIE OVOCIA NA ŠKOLÁCH.
Projekt je financovaný s podporou EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA na školský rok 2010/2011. V rámci pitného reži-

Pani J. Kravčíkovej ďakujeme za darované hračky.
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
- p. uč. R. Smidžárová, M. Lipničanová, Žilincová L.
pripravili na školskej chodbe výstavku kuriozít z našich záhrad. Môžete si ju pozrieť aj na našej webstránke
25. 10. konalo sa plenárne rodičovské združenie za účasti
110 rodičov. Bola podaná správa o ZŠ za uplynulý školský rok,
správa o hospodárení s prostriedkami Združenia rodičov, zvolení triedni dôverníci. Ďakujeme všetkým rodičom i priaznivcom školy za venovanie 2 % dane na nákup učebných pomôcok pre žiakov ZŠ Hruštín.
11. 10. sa žiaci našej školy fotografovali – prváčikovia
klasicky so šlabikárom, ostatní na portréty a deviataci na
tablo.
13. 10. sa družstvo našej ZŠ v zložení Dominik Zemenčík,
Martin Sedlár a Jakub Hojo zúčastnilo okresného kola
v streľbe zo vzduchovky. Obsadili sme 2. miesto (o 5 bodov za
domácimi Rabčicami), medzi jednotlivcami bol Dominik Zemenčík tiež druhý. Blahoželáme!

18. - 22. 10. absolvovali žiaci 3. a 4.ročníka základný
a zdokonaľovací plavecký výcvik v Aquaparku v Dolnom Kubíne. 60 žiakom sa kurz veľmi páčil, sľúbili si, že sa na plaváreň
s rodičmi určite vrátia a ukážu im, čo sa naučili.

OKTÓBER 2010

28. 10. – naši žiaci prispeli do kultúrneho programu na
tradičnom Posedení s dôchodcami.
25. 10. – Deň knižníc si pripomenuli aj v našej škole akciou,
do ktorej sa zapojilo poskromne žiakov. Prezentovali svoju
obľúbenú knižku v kostýme hlavnej postavy. Okrem toho sa
žiaci zapojili do projektu Záložka do knihy. Na výtvarnej výchove zhotovili krásne záložky, tie potom poslali do Prahy
svojim rovesníkom. Odtiaľ nám takisto poslali „pražské“ záložky.
- Od utorka 19. 10. chodia žiaci v Zamoste do školy cez
vynovené šatne. Majú v nich nové lavičky, novopozvárané
a namaľované konštrukcie jednotlivých oddelení a novú maľovku. Za vykonané práce ďakujeme pp. J.Jancekovi a J.
Drígľovi (zváranie) a partii T. Buša - maľovanie.

- Zaujímavú exkurziu absolvovali žiaci 4.B triedy. Na píle
p. Ing. Miroslava Jašša sa dozvedeli veľa o dreve
a o škodcoch. Pracovníci píly im ukázali celý postup spracovania dreva až po finálny výrobok.

21. 10. - žiaci 6. ročníka prežili krásne popoludnie so
vzácnym človekom. Keďže október je mesiac úcty k starším
ľuďom, prišla medzi nich na besedu 83-ročná pani Helena
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Škapcová. Vyrozprávala príbehy zo svojej mladosti, odpovedala na zvedavé otázky. Na záver odkázala všetkým deťom,
aby si vážili svojich starých rodičov a pomáhali im, kým ešte
žijú.
21. 10. - v okolí Ranča u Edyho sa konala súťaž v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali - Klaudia Lihanová,
Adriána Hojová, Beáta Sochová, Marek Štajer, Milan Snovák
a Dávid Hurák. Blahoželáme K. Lihanovej, ktorá si priniesla
medailu za 3. miesto.
23. 10. - v Breze sa uskutočnil premiérový ročník pretekov
- výber talentov Hornej Oravy. Našu školu reprezentovali
sestry Remeňové s p.uč. Stančekovou. Vo svojej kategórii
obsadila Mária 1. a Zuzana 4. miesto. Blahoželáme a sme
radi, že sme objavili ďalšie talenty na atletiku.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy

Ukončenie sezóny…
… práve teraz je najvhodnejší čas na zhodnotenie uplynulých aktivít a snaženia, ktoré sme vynaložili na dosiahnutie
našich cieľov. Penzión***Oravská horáreň, lokalita HruštínZábava, má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu, počas ktorej
sme mali tú česť privítať v našom zariadení 1.300 slovenských
turistov a 49 turistov zo zahraničia, a to z Austrálie, Francúzska, Nemecka, Nórska, Talianska. Hrdo sme im ponúkli historické pamiatky a vzácnosti v blízkom okolí, pozreli si obec
Hruštín, navštívili kostol Sv. Jána Krstiteľa, ale hlavne s radosťou prijali naše pohostinné služby. O spokojnosti našich hostí
svedčí aj množstvo ďakovných listov, ktoré dostávame od
našich hostí a tiež mnohé úctu vyjadrujúce poznatky zapísané
do kroniky Oravskej horárne.
Za tento úspech sa chcem poďakovať zamestnankyniam
a zamestnancovi Oravskej horárne, ktorí majú zásluhu predovšetkým na tom, že si hostia Penziónu***Oravská horáren
mohli pochutnať na vynikajúcich regionálnych jedlách, že mohli
nerušene oddychovať v čistých a útulných priestoroch Oravskej Horárne a že si plnými dúškami užívali krásy oravskej
prírody. Toto poďakovanie patrí ženám, matkám, slečnám,
študentkám a prevádzkarovi, ktorí trávili svoj čas mimo svojich
rodín a domovov a podávali úctyhodné výkony, ktorými reprezentovali Hruštín a jeho okolie, tento nádherný kút Slovenska.
Veľmi oceňujem prístup miestnej samosprávy, pána Škapca, starostu obce, pána Šalatu a iných, ktorý nám operatívne
vychádzali v ústrety pri odstraňovaní technických porúch, ale
tiež pri zabezpečovaní prezentácie regiónu prostredníctvom
rôznych kultúrnych vystúpení a ukážkou tradícií.
Každá minca má však dve strany...a bude tomu tak aj
v prípade môjho hodnotenia. Na zobrazených snímkach vidíte
ako „vítame“ hostí pri vstupe do lokality Zábava, vytúženej
oázy ticha a poriadku. Je nedôstojné, ak takýmto spôsobom
vítame hostí,
ktorí merajú dlhú
cestu, len aby sa
dostali do Hruštína. Kontajner
obhádzaný odpadkami, cesta
plná výmoľov,
naviac zaprataná nákladnými
vozidlami, ktoré
tam nemajú čo
robiť, pretože to

nie je ich manipulačný priestor na manipuláciu s drevom! To
nie je práve najkrajšie privítanie na Orave. Vo svojom vnútri
som presvedčená, že dostatkom ochoty a dobrou komunikáciou, nájdeme spôsob, ktorým zabezpečíme, aby prvý dojem
pre prichádzajúcich turistov nebol takýto odstrašujúci a šokujúci!
Teším sa na budúcu spoluprácu a ďalšiu úspešnú sezónu.
Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ potravinárov SR
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Veterné elektrárne zabíjajú vtáctvo! Áno, je to tak. Potvrdzujú to aj slová
RNDr. Dušana Karáska, člena slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife,
člena Skupiny pre ochranu netopierov
SON, člena združenia Za matku Zem
a člena Ornitologického klubu pri Oravskom múzeu, ktorý je tunajšej ornitologickej situácie znalý. Kľúčové je to, že
v katastri Babína má hniezdisko orol skalný, chránený druh podľa EU Natura
2000. Aktuálnejšie než autorom uvádzané štatistiky z USA a Španielska je nedávny prípad z Kréty, kde bolo sfilmované zabitie chráneného supa turbínou.
Sup bol zdravý, nebál sa točiacej turbíny. Zomrel preto, lebo ako biologický
druh- väčšina vtáctva nie je prispôsobená na sledovanie lišty rotora turbíny, ktorej obvodová rýchlosť je 220 km/h. Nazdávam sa, že 2000 kusov supov zabitých len na Kréte je dôkazom faktu, že
vrtule vtáctvo zabíjajú.
Veterné turbíny produkujú škodlivý infrazvuk! Ako autor uvádza, infrazvuk je nepočuteľný nízkofrekvenčný
zvuk, ktorý sa podobá tlmenému duneniu. Viete si pri tom predstaviť zaspávanie?
VE rušia zver! Dôkazom je médiami
(BBC, CNN) zdokumentovaný prípad
úhynu 400 kusov kôz v Taiwane. Dokázalo sa, že zvieratá uhynuli kvôli hluku
z turbín. Investor to dokázal odškodnením dotknutých farmárov.
O peniazoch.
Začnime našu súvahu na strane investora. Vieme, že nákupná cena jednej
vrtule sa pohybuje okolo sumy 100 000
000 SKK / cca. 3 300 000 €. Investor
chce v Babíne 13 vrtúľ. 13x 3 300 000 =
42 900 000 € / 1 287 000 000 SKK. Čiže
náklad bude 1, 2 miliardy korún, alebo
43 miliónov €. Ale ani tento náklad on
nezaplatí celý. Ako píše anonymný autor v novinách Babína, investor si požiada o EU fondy (akoby sme to my Oravci
nevedeli urobiť sami , nás nemajú v Bruseli radi?). Z informácií vrtuliarov vieme,
že prefinancovanie sa zväčša rieši tak,
že cca jedna tretina ide z investorovho
vrecka, jedna z EU fondu a jednu rada
dá banka, nakoľko tam nie je žiadne
podnikateľské riziko, keďže podľa výnosu URSO z 09/09/2009 (aký pekný dátum) je na 15 rokov garantované, že SR
bude od investora kupovať povinne elektrinu v cene 81€ za 1MWh. Čiže investor
bude potrebovať len cca. 33% z tej miliardy korún. 42 900 000 €/ 1 287 000
000 SKK: 3 = 14 300 000 € / 429 000
000 SKK.
Stačí teda presvedčiť nejakého bohatšieho kamaráta v Bratislave, aby na-
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škrabal z mostov a tunelov 15 melónov
€ a ideme po tri miliardy korún do Babína. Neboj, ďalších 15 melónov dá banka
a cez kamoša v EU dostaneme 15 dyní
z bruselskej kasy a máme 45 000 000 €.
Frčíme do Dánska, objednáme 13 vrtúľ
a potom na Hawai, ale nie na tú pri
Babíne. A Babinci nech kopú zemiaky
ako doteraz. To je uvažovanie kapitalistu v ekologickom šate.
Jasné, návratnosť. Investor sa verejne 09/10/2010 na našej diskusii Orava a
vrtule, áno či nie? vyjadril, že návratnosť
investície je za 7 rokov. Teda (42 900
000 € / 1 287 000 000 SKK – celkový
náklad) : 7 rokov (investorom prepočítaná a priznaná doba návratnosti nákladu) = 6 128 572 € / 183 857 143 SKK
musí byť potom jeho približná ročná tržba za predaj elektriny, ak nepovedal na
diskusii nepravdu.
Ergo 6 128 572 € / 183 857 143 SKK
jeho ročná tržba za predaj elektriny. Ak
sa mu to podľa jeho vlastných slov vie
vrátiť za túto sumu do 7 rokov, potom
logicky mi vychádza, že ak plánuje vrtule v Babíne na 25 rokov, tak 25 – 7 =
18 rokov, a teda za 18 rokov x 6 128 572
€ / 183 857 143 SKK nám vyjde suma
čistého zisku investora na 110 314 296
€ / 3 309 428 880 SKK. Čiže 3,3 miliardy
korún zisk.
Podľa obecných novín v Babíne investor sľúbil obci 2000 € za 1 vrtuľu,
čiže maximum ročne obec dostane
26 000 € / 780 000 SKK.
Poďme porovnať:
Investor čistá ruka 110 000 000 € ( 1% je
1 100 000 €)
Babín prázdna ruka 26 000 x 25 rokov =
650 000 €
Teda: 650 000 € z 110 000 000 € je len
0,6 %. To dostane Babín zo zisku investora! Pol percenta jeho zisku je výsmech ľudom do tváre!
Pripomeňme, že kvôli zníženiu atraktivity obcí navôkol, Babínske domové
spoločenstvo stratí 114 000 000 SKK/
3 800 000 € v poklese hodnoty svojich
rodinných domov, Hruštín 204 000 000
SKK/ 6 800 000 €. Čiže obecný úrad
Babín zinkasuje za 25 rokov 650 000 € /
19 500 000 SKK, ale my ľudia v dedine
Babín prídeme dokopy o 114 000 000
SKK/ 3 800 000 €.
Nejako sa mi nechce tlieskať,
Vám??? Teda ak by sme boli družstvo,
prerobili by sme cca o 5x viac ako máme
dnes, a teda tento „super biznis“ nás
privedie do straty o neuveriteľných cca.
500 %. Mám pokračovať???
Suma sumárum, investor zarobí za
25 rokov 3 miliardy korún a my zostaneme obalamutení s 500 -percentnou stratou oproti dnešnému stavu.

Z tejto numerickej analýzy vychádza,
že len ak by „odborníci“ na obci Babín
mali odvahu a pustili by sa sami do
projektu VE Babín ako družstvo Babín
a.s., len vtedy by tento zámer mal ekonomický zmysel pre jednoduchých ľudí
žijúcich v Babíne. Avšak stále by bol
rovnako ekologicky závadný a zdraviu
škodlivý ako je dnes. Ľudia, rozhodnite
VY!
Ak hypotetická rodinka v Babíne platí
za elektriku 100 € mesačne, zvýši sa jej
účet o asi 30 € mesačne, ako sa to deje
v Čechách, teda príde z rodinného rozpočtu o 360 € ročne (10 800 SKK). Chceme darovať 360 € ročne nejakému
blavákovi za to, že doteraz vedel to, čo
už viete aj Vy? Nemusíme! LEBO UŽ
NEMÁ VÝHODU! Tým, že ste si toto
prečítali, už to viete. Chceme?
Mgr. Laťák Peter
Zakladajúci člen organizácie:
Slovenská asociácia proti priemyslu
veternej energetiky (SAPPVE)

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci november 2010
2.11.
5.11.
10.11.
13.11.
16.11.
20.11.
23.11.
27.11.
29.11.

Predaj VRŠKOVÁ
Stužková
Predaj MITEX
Koncert POLEMIC
Predaj RIKOMAX
Svadobná veselica
Predaj ALADIN
Komunálne voľby
Predaj LANTASTIK

JUBILANTI
v mesiaci november 2010
80 rokov Snováková Mária
Plaváková Žofia
75 rokov Ťasnochová Mária
70 rokov Červeňová Mária
Snovák Ján
Bieľ Jozef
60 rokov Halušková Helena
Šeliga Pavol
Kotúľ Július
55 rokov Slameníková Margita
50 rokov Slaničan Ĺudovít
Kupčulák Ján
Michalčík Milan
Očkajáková Terézia

Prišli medzi nás:
Miroslav Zemenčík
Viliam Paur

Uzatvorili manželstvo:
Maroš Koma a Lucia Buknová

25. výročie sobáša:
Jozef Škapec a manž. Anna
Štefan Škapec a manž. Mária
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Nedávne myšlienky,
dojmy i želania
Návšteva rodiska z dôvodu účasti na pohrebe švagra
a rovesníka Štefana Kazimiera ma podnietila aj k napísaniu
tohto príspevku. Rozčlením ho na dve súvisiace časti: Niekoľko myšlienok z môjho príhovoru na kare, aktuálnych aj
vzhľadom na blízke spomienkové a modlitbové dni v oktáve
sviatku Všetkých svätých - a niektoré nové dojmy, získané
počas tejto návštevy.
Pri ukončení tuzemskej púte človeka niekto vysloví otázku: „Teraz kam; a či vôbec niekam.“ Avšak najmä uvedomelí
veriaci kresťania, opierajúci svoje poznatky aj o pravdy zjavené Bohom a obsiahnuté v Biblii i v učení Ježišom Kristom
založenej Cirkvi - spoľahlivo vedia, že život človeka smrťou
nekončí, len sa mení. A na otázku, čo sa udeje s človekom pri
jeho smrti, poznajú pravdivú odpoveď: Život človeka pokračuje, a to už samotnou jeho dušou, ktorá je duchovná
a nesmrteľná, a teda pokračuje ďalej v prostredí, ktoré mu
prislúcha podľa záslužných skutkov jeho doterajšieho života.
A k tomuto vedomiu, avšak len po vynaložení určitého úsilia,
môžu dospieť aj ľudia bez náboženskej výchovy. K tomu
však treba mať dostatočne otvorenú myseľ i srdce a siahnuť
po náležitej odbornej literatúre. Pretože aj vedecky je preukázané, že človek okrem telesných materiálne merateľných má aj duchovné rozmery a prejavy. Boha ako Stvoriteľa
a osobitný duchovný svet uznávajú aj svetové odborné kapacity, špičkoví prírodovedci a psychoanalytici, napríklad aj
u nás i v zahraničí uznávaný náš fyzik Prof. Dr. Július Krempaský DrSc. Čím ďalej tým viac sa uplatňuje historický fakt,
že „pravá veda neprotirečí Bohom zjavenej náboženskej
viere a pravá viera neprotirečí vedeckým poznatkom“. Napokon ich spoločný prvotný zdroj je jeden a ten istý - Vševediaci
Všemohúci Boh. A preto aj naše modlitby majú mnohonásobné opodstatnenie.
Dom smútku v Hruštíne je nielen praktická stavba, ale aj
účelné umelecké dielo! Vidieť to zvonka, ale presvedčil som
sa o tom aj vnútri, teraz pri mojej prvej účasti tamojších
pohrebných obradov. Tieto sú vo všeobecnosti zásadne bežné a známe. Ale priebeh ich obsahu a rozmanitého nevšedného významného účelného doplnenia, ako som to
zažil v Hruštíne 24. septembra 2010 - predstavuje nezaplatiteľný duchovný zážitok. Popri ľudskom prirodzenom smútku
pri pohľade na blízku osobu odchádzajúcu na druhý svet,
kam ju povolal Pán života i smrti - súčasne aj duševné
pookriatie a povznesenie. Aká to dojímavá a nezvyčajná
zvláštnosť! Okrem toho, cesta do cintorína je vzorne prakticky vydláždená a ďalej vnútri aj pekne lemovaná ozdobnými
drevinami. Kiežby aj tí, ktorých kladú do hrobu, zanechali za
sebou život lemovaný len peknými dobrými záslužnými činmi ! Poďakovanie zaslúži aj perfektná obsluha na kare.
Spokojní sme odchádzali aj z obchodov - dobre vybavených
a ústretovo i milo prevádzkovaných. Osobitne ma potešilo
množstvo súkromných firemných tabúľ. V Hruštíne to vždy
platilo, ale najmä teraz je to zvlášť dôležité, že pokračuje
napĺňanie pravidla „Kto chce, robotu si nájde !“ Tak je to aj
v záujme duchovného i hmotného zveľaďovania obce, čo si
treba nielen neustále priať, ale o to všemožne usilovať.
Jednou z hlavných podmienok takej realizácie je dobrá spolupráca zodpovedného vedenia obce so starostlivou činnosťou cirkevného vedenia. V dobrom treba naďalej úspešne
všestranne pokračovať. A ku tomu všetkému i teraz z tej
duše želám veľa trvalého vlastného statočného úsilia a Božej pomoci.
Dňa 27. 9. 2010 – Váš spolurodák Dr. František Kľuska,
Bratislava.

z podujatí

l

z podujatí

l

z podujatí

Združenie BIOMASA organizovalo v dňoch
14. – 15. októbra 2010
v našej obci výročnú
konferenciu „Energetické zhodnotenie pilín
na efektívne palivá
a ich využitie“.

n V piatok 22. októbra večer sa uskutočnilo ďalšie podujatie pre mladých organizované v rámci projektu „Res publica –
Vec verejná“. Tentoraz išlo o besedu so psychológom
Mgr. Petrom Laťákom. Aj keď sa podujatia zúčastnilo len
12 mladých ľudí, určite nemusia ľutovať, pretože sa dozvedeli
veľa o tom, ako sa presadiť bez toho aby iným ubližovali
(asertívne správanie) a tiež o tom, čo sú to vlastne drogy a ako
sa k nim postaviť. Tí, čo sa podujatia nemohli zúčastniť, si
môžu prezentácie stiahnuť na nižšie uvedenej webovej stránke. Podobná beseda sa uskutočnila aj v Babíne a v blízkej
dobe bude aj vo Vasiľove a Lokci. Z ďalších zaujímavých
aktivít projektu treba spomenúť prípravu a rozposlanie letáku
„Prečo ísť voliť“ a besedu s kandidátmi na starostu a poslancov v susednom Babíne (14. novembra), kde je inak najväčší
počet kandidátov na starostu spomedzi všetkých obcí Slovenska. Besedu bude viesť redaktor spravodajstva STV Miro
Frindt.
Projekt „Res publica - Vec verejná“ realizuje Občianske
združenie Orava Fénix za finančnej podpory Nadácie Intenda.
Podrobnejšie informácie možno nájsť na internetovej stránke
www.vecverejna.oravafenix.sk.
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Predám málo používanú päť článkovú liatinovú pec
zn.VIADRUS 22. Cena: 450,- EUR. Tel.: 0911 842 903.
Predám osobný automobil zn.VOLVO V40 combi 1,9 TDI,
r.v.2000, vo veľmi dobrom stave. Auto má poloautomatickú
klímu, ABS, SRS. Cena: 3.500,- EUR. Bližšie info na
tel.: 0911 842 903
Darujem kohútiky do chovu. Tel.: 0904 409 305
Súkromný podnikateľ hľadá skladový priestor, alebo miestnosť vhodnú pre sklad. Len v Hruštíne. Tel.: 0948 790 610.
Zoberiem do prenájmu poľnohospodársku pôdu. Inf.: Hruštín 208, tel.: 0911 861 115

Hostinec POĽANA – denná tlač
Príďte si k nám prečítať noviny.
tel. 5520064
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Uzatvorte Povinné zmluvné
poistenie za najlepšiu cenu !!!!
Porovnanie cien v poisťovniach :
AXA, Kooperativa, Komunálna, Wustenrot , Allianz,
Union, Uniqa, Generali
Pošlite zdvihový objem (cm3) a výkon (kW) a spätne
Vám bude zaslaná ponuka s najnižšou cenou!!!
Naše poistenie, s.r.o.
člen siete Insia, a.s.
0903 623 039, 0918 894 400
fax: 041 723 23 23 (Po-Ne non-stop) – adresujte:
Naše poistenie, s.r.o.
Budova Dexia banky Námestovo, II.poschodie č.d. 6
nasepoistenie@insia.com

ROZLIČNÝ TOVAR MAGNUM
!!!!!

VÝPREDAJ !!!!!

Predajňa rozličného tovaru Ľuboš Jancek – MAGNUM
pre Vás pripravila výpredaj vybratého tovaru.
Zľavy 30-50%.
tel: 5520063

!!! AKCIA na november: PIZZA + NÁPOJ !!!

COOP Jednota Námestovo na
základe svojho dlhodobého zámeru a viacerých požiadaviek výboru členskej základne v Hruštíne modernizovala ďalšiu predajňu v obci.
Bola rozšírená predajná plocha na úkor časti priestorov
Pohostinstva, upravené sklady, sociálne zázemie, vyriešený nový vchod do predajne a Pohostinstva, vymenené
okná a oteplený celý objekt. Rozšírila sa výstavná plocha,
kapacita chladiacich a mraziacich zariadení a celkove ponuka potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru.
Modernizáciu realizovala stavebná firma AKORD stavby
Námestovo a zariadenie dodal FROP Hlohovec. Celkové
náklady boli v sume 143.000,- € (4,3 mil. Sk).
Predajňa spĺňa kritéria maloobchodného reťazca MIX
a požiadavky Potravinového kódexu.

Ku každej pizzi dostane vybraný nápoj: Coca Cola,
Fanta, Kofola 0,3 l alebo pivo Bažant čapovaný 0,3 l
zadarmo.
Taktiež sme obohatili jedálny lístok o nové druhy pizze.
043/5577729, 0918/402153

Predajňa ,,U Džmuráňa,,
je presťahovaná do budovy pošty.

Ing. Kravčík František
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