
03/2011

Obec Hruštín a OŠK Hruštín usporiadali „XXXII. ROČ-

NÍK ZIMNÉHO LYŽIARSKEHO PRECHODU PIATIMI

HOĽAMI“, ktorý sa konal 12. februára. Tento rok mám

počasie neprialo, čoho výsledkom bol počet účast-

níkov. Zúčastnilo sa ho len 100 lyžiarov, ktorí vyštar-

tovali od KD Hruštín. Zlé počasie, ktoré bolo na za-

čiatku, sa nakoniec umúdrilo, a keď vyšlo slnko, ly-

žiari sa mohli kochať prírodou. Okrem zážitkov ich

na trati čakalo občerstvenie a po príchode do kultúr-

neho domu guľáš, káva a vlajka. Podľa viacerých to

bol jeden z najkrajších prechodov. Najstarším účast-

níkom bol p. V. Hojo (1935) a najmladším J. Ľubek

(1996).

Poďakovanie patrí usporiadateľom a sponzorom: Obec

Hruštín, OŠK Hruštín, Ing. Jozef Snovák, YOVOX, Ľuboš

Jancek, Mária Pidíková, Šimon Očkaják, Jozef Krivačka,

SKI Zábava Vasiľovská hoľa a Dozorný výbor Jednota

Hruštín.

XXXII. ročník zimného lyžiarskeho prechodu piatimi hoľami
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Očami

starostu

Múdry človek sa vyhýba trom veciam. V mladosti zmyselnosti.

Keď dosiahne mužný vek, bojovnosti. Keď dosiahne starecký vek,

lakomstvu. ( Konfucius)

Lyžiarsky prechod,
detské karnevaly,
jarné školské prázd-
niny- taký bol febru-
ár. I keď s menšou
absenciou snehu, ale
poriadne mrazivý.

Činnosť obce za mesiac február:
1/ Pracovníci stavebnej firmy v škole

na Výhone pokračovali v plánovaných
rekonštrukčných prácach. Všetky stro-
py podkrovia boli zateplené Nobasilom
a taktiež boli namontované lišty na mon-
táž sadrokartónu.

2/ Pracovníci SSE - Žilina na žiadosť
obce preložili sieť nízkeho napätia na
ulici Kutina, kde boli staré drevené
a zhnité stĺpy. Ďalej sa preložili stĺpy
elektrického vedenia od OcÚ ku kosto-
lu. Na týchto stĺpoch bolo preložené NN
vedenie a taktiež po nich bude ťahaný
kábel vysokého napätia ku trafostanici
pri kostole. Vedenie vysokého napätia
na drevených stĺpoch, (ktoré boli tiež
v zlom stave) ktoré viedlo z Baraniarok,
cez školský dvor a farskú záhradu, bude
zrušené. SSE tento projekt naplánovala
podľa svojho harmonogramu v našej
obci práve na toto obdobie, keď je ešte
zima, ale my ako obec sme to nemohli
ovplyvniť, pretože na tento projekt sme

čakali 3 roky. Všetkým,
ktorých obmedzil výpa-
dok elektrického prú-
du pri práci veľmi pek-
ne ďakujem za trpezli-

vosť a pochopenie. Veď
v konečnom dôsledku je to vec pre

všetkých a pre naše spoločné dobro.
3/ Obec v mesiaci február vypracova-

la a zaslala 4 žiadosti o dotáciu na pro-
jekty:

a/ Na kamerový systém - na Minister-
stvo vnútra.

b/ Na signalizačné meranie rýchlosti
na ceste I. triedy, ktorá prechádza ob-
cou- na Ministerstvo vnútra.

c / Na vybavenie požiarnych zbrojníc
v obci- na hasičský a záchranný zbor.

d/ Na výmenu okien na MŠ, ktoré sú
v havarijnom stave – na Ministerstvo
financií.

Vážení občania
Sme na prahu pôstneho obdobia. Pre

každého jedného z nás je tu čas na
zamyslenie sa nad sebou a nad zmys-
lom nášho života. Pôst je aj čas na pre-
hodnotenie našich medziľudských vzťa-
hov a na odpustenie. Všetkým občanom
prajem, aby tohoročné pôstne obdobie
sme prežívali v tomto duchu.

Mgr. František Škapec, starosta obce

75 rokov Bronerská Terézia

Žilincová Terézia

70 rokov Genšor Štefan

Martvoňová Irena

65 rokov Hutira Jozef

Žilinec Jozef

Hutirová Emília

60 rokov Škapec Jozef

55 rokov Tomulec František

Kotúľ Jozef

Kriven Štefan

Kupčuláková Terézia

50 rokov Vlžák Ján

Kušnier Ján

Uzatvorili manželstvo:

Ján Očkaják a Janette Floreková

Miroslav Šeliga a Jarmila Dendysová

Prišli medzi nás:

Šimon Plutinský���Marco Šinál �

Denisa Zemenčíková ��Adela Mart-

voňová ��Karolína Kapráliková

Odišli od nás:

František Radzo, 70 rokov

Irma Katrenčíková, 87 rokov

JUBILANTI
v mesiaci marec 2011

Oblasť výstavby a údržby:
 1. Výkup pozemkov (cesty Hruštín –

Ul. Kultúrna, Hrnčiarka, Vaňovka –
Ul. Hrady).

 2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
(po obdržaní dotácie z EUF).

 3. Bežná údržba MK a rigolov.
 4. Vybudovanie spevnenej plochy pred

MŠ Hruštín.
 5. Vybudovanie spevnenej plochy pri

zdravotnom stredisku v Hruštíne.
 6. Vybudovanie vodovodu a kanalizá-

cie v časti Vaňovka – Hrady (po
obdržaní dotácie z environmentál-
neho fondu).

 7. Rekonštrukcia ZŠ Hruštín Výhon –
dokončenie stavby.

 8. Vypracovanie doplnku ÚP – Hruštín
KUTINA – ukončenie.

 9. Vypracovanie doplnku ÚP – Hruštín
m. č. Vaňovka – Klinok a Kúty.

10. Vypracovanie projektovej dokumen-
tácie na rekonštrukciu podkrovia
v budove bývalej ZŠ Vaňovka (byty).

11. Nákup el. sporáka pre MKS Hruštín
do kuchyne.

12. Kamerový systém obce (spolufinan-
covanie po obdržaní dotácie).

Plán práce na rok 2011
Úlohy obce na rok 2011

13. Realizácia schváleného projektu ČR
– SR (čistenie lesov, výsadba
lesa...).

14. Osadenie pútača s logom obce na
vstupoch do obce.

15. Vybudovanie oporného múru bre-
hu potoka Radzovka (v spolupráci
s Povodím Váhu).

16. Rozšírenie detského ihriska pri MŠ
Hruštín.

17. Vypracovanie projektovej dokumen-
tácie ÚK Magnum.

18. Prístavba lekárne pri zdravotnom
stredisku.

Ďalšie úlohy, ktorých plnenie bude
sledované počas celého roka 2011.
1. Finančné príjmy a výdaje OcÚ.
2. Realizácia plánu práce MKS pri OcÚ

na rok 2011.
3. Realizácia úloh na úseku CO oby-

vateľov obce na rok 2011.
4. Realizácia úloh na úseku PO.

Plán zasadnutí OZ na rok 2011:
1. február 2011
2. máj 2011
3. august 2011
4. november 2011

Dňa 24. februára 2011 sa uskutočnilo
výročné rokovanie VČZ v Hruštíne pri
COOP Jednota SD Námestovo, kde bola
zhodnotená činnosť za uplynulý rok. Na
tejto VČS sa uskutočnili voľby výboru
a delegátov do zhromaždenia na nasle-
dujúcich päť rokov. Za delegátov zhro-
maždenia boli zvolení: Ing. F. Kravčík,
J. Šalata, J. Kravčíková a ako náhradník
M. Gáborová. Výbor nasledujúcich päť
rokov bude pracovať v zložení: J. Kravčí-
ková ako predseda VČZ, Ľ. Žilinec
a M. Martvoňová ako členovia výboru.
Podnety, návrhy, pripomienky, resp. rôz-
ne odporučenia k činnosti COOP Jedno-
ta v našej obci treba adresovať členom
výboru. Rokovania sa zúčastnila za
COOP Jednotu v Námestove Ing.
Š. Gočalová, ekonomická námestníčka.
Na VČS bolo vyslovené poďakovanie
dlhoročnému predsedovi a členovi VČZ
J. Šalatovi za jeho aktivitu v prospech
spotrebného družstevníctva. Veríme, že
i naďalej bude aktívne pomáhať výboru
a prevádzkovým jednotkám v našej obci
pri rôznych drobných opravách a údrž-
bách - tak, ako doteraz.

 J. Kravčíková
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A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte: 9

2. Sťažnosť vlastníkov chát v lokalite

Zábava.

3. Anonymnú sťažnosť občanov z ulice

Radzovka na nebezpečné bojové

plemeno psov.

B/ Schvaľuje:

1. Inventarizáciu majetku Obce Hruš-

tín za rok 2010.

2. Sobášiaceho Milana Hoju.

3. Predbežný súhlas na odkúpenie

obecného pozemku s vecným bre-

menom (obecný jarok) pre Ľubomí-

ra Gabaja a manželky Veroniky Ga-

bajovej, Radzovka 598/42, 029 52

Hruštín.

4. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre

OŠK Hruštín vo výške 10.000 €.

5. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre

Zariadenie pre seniorov a domov so-

ciál. služieb Novoť vo výške 220 €.

6. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre

Poľovnícke združenie Hruštín vo výš-

ke 100 €.

7. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre

Základnú organizáciu technických

športov Hruštín, Hruštín 203 vo výš-

ke 2.500 €.

8. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre

SNOWO SNOWBOARD KLUB ORA-

VA, Hruštín 108 vo výške 500 €.

9. VZN č. 1/2011 o poplatkoch za po-

skytované služby Obcou Hruštín.

10. Doplnok č. 1/2011 k VZN č. 6/2009

o určení dotácie na prevádzku

a mzdy na dieťa MŠ, ZŠS a školské-

ho klubu detí so sídlom na území

obce Hruštín.

11. Plán práce Obce Hruštín na rok

2011.

12. Plán práce kontrolórky Obce Hruš-

tín na 1. polrok 2011.

13. Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2011

v celkovej výške 440.175 €: transfer

z Krajského školského úradu Žilina

v celkovej výške 434.165 € a výdav-

ky hradené z vlastného príjmu ZŠ

Hruštín v celkovej výške 6.010 €.

Rozpočet ŠKD Hruštín na rok 2011

v celkovej výške 21.822 €: dotácia z

Obce Hruštín v celkovej výške

21.022 € a výdavky hradené z vlast-

ného príjmu ŠKD Hruštín v celkovej

výške 800 €.

14. Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2011

v celkovej výške 157.850 €: dotácia

z Obce Hruštín v celkovej výške

149.000 €, transfer z Krajského

U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 17. 02. 2011 Číslo: OZ 01/2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

školského úradu Žilina v celkovej

výške 5.100 €, výdavky hradené
z vlastného príjmu MŠ a ŠJ Hruštín
v celkovej výške 3.750 €.

15. Programový rozpočet Obce Hruštín
na rok 2011 a návrh Programového
rozpočtu Obce Hruštín na roky 2012,

2013.
16. Rozpočet Obce Hruštín na rok 2011

a Návrhy rozpočtu Obce Hruštín na

roky 2012 a 2013.

C/ Ruší:

1. VZN č. 1/1996 o vyňatí z prevodu
vlastníctva bytov a nebytových
priestorov v bytových domoch, zru-

šenie VZN č. 2/2000, ktorým sa do-
pĺňa VZN č. 1/1996 a zrušenie
VZN č. 1/2002, ktorým sa dopĺňa

a mení VZN č. 1/1996 v znení VZN
č. 2/2000.

D/ Zriaďuje:

1. Komisiu na ochranu verejného zá-
ujmu v zložení:

predseda: Ing. Mária Brašeňová
členovia: Ing. František Kravčík,
Ing. Marián Kompan.

2. Komisiu pre výberové a verejné ob-

starávanie v zložení:
predseda: Ing. Marián Kompan
členovia: Ing. Mária Brašeňová,

Milan Hojo, Ing. František Kravčík,
Ing. Štefan Sedlár.

3. Sociálnu komisiu v zložení:

predseda: Snováková Zdenka,
členovia: Ing. Marta Lipničanová,
Ing. František Krivačka, Jozef Sno-

vák, Marta Martvoňová, Mgr. Darina
Kupčuláková.

4. Komisiu kultúry, športu a cestovné-

ho ruchu v zložení:
predseda: Ľudvik Zajac
členovia: Ing. Štefan Sedlár, Jozef

Šalata, Ľubomír Jurovčík, Janka
Kravčíková, Ing. Marián Kompan,
Ing. František Krivačka, Ľudovít Sno-

vák, Ľuboš Jancek.
5. Komisia životného prostredia a vý-

stavby v zložení:

predseda: Milan Halaštík
členovia: Milan Hojo, Jozef Snovák,
Mgr. Darina Kupčuláková, Mgr. Ró-

bert Kopilec, Ing. Michal Škapec,
Ing. Ladislav Melek, Dominik Zemen-
čík, Ing. Ladislav Hojo.

E/ Volí:

 1. Zástupcov do Rady školy pri ZŠ

Hruštín – Ing. Štefan Sedlár, Zden-

ka Snováková.

 2. Zástupcu do Rady školy pri MŠ Hruš-

tín – Ing. Marta Lipničanová.

F/ Menuje:

1. Veliteľa, strojníka a preventivára

DvHZ Hruštín a DvHZ Vaňovka

v zložení:

Hruštín:

Jozef Ťasnocha - veliteľ

Tomáš Tomáň ml. - preventivár

Štefan Kľuska - strojník

Vaňovka:

Jozef Snovák - veliteľ

Daniel Plavák - preventivár

Stanislav Zemenčík - strojník

G/ Odporúča:

1. Starostovi obce vyvolať jednanie so

zainteresovanými účastníkmi k sťaž-

nosti vlastníkov chát v lokalite Zába-

va – Slovenská správa ciest D. Ku-

bín, SKI Zábava Vasiľovská hoľa,

Oravská Horáreň, Urbár D. Kubín,

Obecný úrad Oravský Podzámok,

PD Hruštín, Píla Ing. Miroslav Jaš-

šo, Lesy SR.

H/ Neschvaľuje:

1. Žiadosť Obce Babín o uzatváranie

manželstva v priestoroch Obecné-

ho úradu Babín alebo Miestneho kul-

túrneho strediska Babín.

2. Žiadosť OŠK Hruštín, aby OŠK Hruš-

tín prešlo pod Obec Hruštín.

3. Príspevok pre TV ORAVIA vo výške

1.200 € za rok.

Mgr. František Škapec

starosta obce

Podujatia v mesiaci

marec 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

1.3. Predaj NAJDEK
4.3. Rodinná akcia
5.3. Pochovávanie basy
8.3. Predaj APOLO

15.3. Predaj ALADIN
20.3. VS urbár
22.3. Predaj LANTASTIK
29.3. Predaj LIESKOVAN
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V posledných dňoch sme sa z Vatikánu
dozvedeli pre väčšinu ľudí radostnú sprá-
vu, že Ján Pavol II. bude 1. mája 2011
blahorečený. Ján Pavol II. – prečo svätý?
O jeho svätosti nás presviedčajú nie iba
zázraky uzdravenia, ktoré sa diali po jeho
smrti, ale i celý jeho život. Vcelku za sväto-
sť Jána Pavla II. sa prihovárajú tri skutoč-
nosti:

1. Fascinácia ľudí osobnosťou Jána
Pavla II.

2. Fakty, ktoré sa diali po smrti a pri
pohrebe Jána Pavla II.

3. Zázraky uzdravenia, ktoré po smrti
Jána Pavla II. potvrdzovali jeho svätosť.

Tento mesiac si tu niečo povedzme
o prvom bode, o fascinácii ľudí svätosťou
Jána Pavla II.

Ihneď svätý! Už počas pohrebnej
sv. omše sa v pohrebnom zástupe ľudí
objavili transparenty i zvolania s dvoma
slovami: „Santo subito! = Ihneď svätý!“
Pápež Ján Pavol II. fascinoval ľudí na ce-
lom svete svojou neobyčajnou osobnos-
ťou. Každý, kto mal to šťastie stretnúť sa
s ním, pociťoval pôsobenie lásky, svätosti
a blízkosti samotného Boha. Ján Pavol II.
bol človekom modlitby, mystikom, a preto
Ježiš Kristus mohol cez neho pôsobiť
a sprítomňovať svoju lásku. Kto mal s pá-
pežom akýkoľvek kontakt, vo svojom srdci
pociťoval to, čo pociťovali ľudia pri Ježišo-
vi, akoby pápež práve miloval len jeho,
akoby sa zaujímal práve len o jeho ťažkos-
ti, problémy, utrpenia a kríže.

Jeho smrť užitočná pre spásu ľudí.
V posledných rokoch, dňoch i hodinách
svojho života sa veľmi dotýkal našich sŕdc
a ukázal nám, ako žiť evanjelium utrpenia,
a dal nám aj lekciu z umierania. Vo svojom
testamente napísal: „S možnosťou smrti
musí každý vždy počítať. A vždy musí byť
pripravený na to, že sa postaví pred Pána
a Sudcu a zároveň Vykupiteľa a Otca.
Teda i ja s tým neustále počítam a odo-
vzdávam ten rozhodujúci moment Kristo-
vej Matke a Matke mojej nádeje. Túžim
ešte raz sa úplne odovzdať do vôle Božej.
On sám rozhodne, kedy a ako mám za-
končiť svoj pozemský život i pastiersku
službu. V živote i vo smrti Totus tuus skrze
Nepoškvrnenú. Už teraz prijímam svoju
smrť a dúfam, že Kristus mi dá tú milosť, že
moju smrť urobí užitočnou pre tú najväčšiu
vec, ktorej slúžim: pre spásu ľudí, pre zá-
chranu ľudskej rodiny a v nej všetkých
národov a ľudí.“ Táto túžba Jána Pavla II.
vyjadrená v testamente sa úplne splnila.
Jeho smrť Ježiš urobil naozaj užitočnou
pre spásu ľudí. Boli sme svedkami pôso-
benia Kristovej lásky na nespočetné zá-
stupy ľudí skrze utrpenie a smrť Jána Pav-

la II. Len sám Boh vie, koľko ľudí na celom
svete vďaka Jánovi Pavlovi II. a jeho zo-
mieraniu otvorilo dvere svojho srdca Ježi-
šovi Kristovi.

Zakorenený v Kristovi. Súčasný pá-
pež Benedikt XVI. v pohrebnej kázni pove-
dal, že Ján Pavol II. bol kňazom až do
konca, keď obetoval svoj život Bohu za
svoje ovce, predovšetkým v ťažkých skúš-
kach posledných mesiacov. Tak sa stal
jedno s Kristom, dobrým Pastierom, ktorý
miluje svoje ovce. Láska ku Kristovi bola
silou Jána Pavla II. Kto ho videl modliť sa,
kto ho počul hovoriť, ten to vie. Vďaka
tomu hlbokému zakoreneniu v Kristovi
mohol niesť bremeno, ktoré presahovalo
čisto ľudské sily – byť pastierom Kristovho
ovčinca. V prvom období svojho pontifiká-
tu, ešte mladý a plný síl, pod vedením
Krista, zašiel až do končín zeme. Neskôr
však chodil s Kristom aj so svojím utrpe-
ním a vždy lepšie rozumel slovám: „Keď
budeš starší, iný ťa opáše a povedie…“
V spoločenstve s trpiacim Kristom ohlaso-
val evanjelium lásky až do konca.

Odhalil tajomstvo Božieho milosr-
denstva. Na svojom utrpení nám odhalil
i tajomstvo Božieho milosrdenstva. Sám
hovoril, že Božie milosrdenstvo je hranica
daná zlu, za ktorou už ono nemôže pokra-
čovať a pôsobiť. Uvažujúc i nad atentátom
na seba, povedal: Kristus trpiaci za nás
dal utrpeniu nový zmysel. Je to už utrpe-
nie, ktoré pohlcuje zlo ohňom lásky a do-
konca z hriechu vyťaží mnohoraké ovocie
dobra. Svätý otec našiel najčistejšiu tvár

Božieho milosrdenstva v Božej Matke. On,
ktorý v detstve stratil vlastnú matku, o to
väčšmi si zamiloval Božiu Matku. Počul
slová ukrižovaného „Hľa, tvoja Matka!“,
akoby boli osobitne určené jemu. A urobil
tak, ako Ježišov milovaný učeník Ján, pri-
jal ju v hĺbke svojho bytia – „Celý tvoj,
Mária!“ A od svojej nebeskej Matky sa
naučil pripodobňovať Kristovi.

Pre neho bol každý človek dôležitý.
Zomrelý pápež nám zanechal úžasné du-
chovné dedičstvo: príklad svätého života,

utrpenia i smrti. Ján Pavol II. prechovával
ohromnú úctu ku každému človeku. A po-
žadoval, aby mal každý človek garantova-
né základné právo na život od počatia až
po prirodzenú smrť a právo na slobodu
vyznania. Pre neho bol každý človek dôle-
žitý, preto nikdy o nikom nehovoril zle,
ľahkovážne, či s pohŕdaním. Zároveň však
neohrozene ohlasoval zjavenú pravdu,
nelichotil svojim poslucháčom a nečakal
na potlesk. S veľkou odvahou ohlasoval
nepopulárne pravdy viery. Išiel proti prúdu
a pri obhajovaní Božích právd neprijímal
kompromisy.

Bohatý a svätý pontifikát. Počas svoj-
ho pontifikátu, ktorý trval 26 rokov a šesť
mesiacov, absolvoval 104 pútnických ciest
do 129 krajín, 144 ciest po Taliansku, vy-
konal vizitáciu v 784 farnostiach rímskej
diecézy. Celkove precestoval 1.271.000
km - ako by 31-krát obišiel okolo našej
Zeme. Zanechal nám svoje učenie, ktoré
obsahuje 85 000 strán textu. Napísal
14 encyklík, 15 apoštolských exhortácií,
11 apoštolských konštitúcií, 45 apoštol-
ských listov, 30 „motu proprio“ a prednie-
sol nespočetné množstvo príhovorov. Svä-
torečil 482 ľudí a 1338 blahorečil. Dielo
pontifikátu Jána Pavla II. je také veľké, že
fascinovalo veľké množstvo ľudí, a možno
si ho vysvetliť len jeho svätosťou - úplným
oddaním sa Kristovi cez Máriu.

(pokračovanie nabudúce) p.farár

BLAHOREČENIE BOŽIEHO SLUŽOBNÍ-
KA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.

18. februára bolo zverejnené komuniké,
ktoré upresňuje priebeh beatifikácie cti-
hodného Jána Pavla II. Blahorečenie bude
veľkou cirkevnou udalosťou rozdelenou
do piatich fáz:
1) Prípravná vigília sa bude konať
30. apríla, v sobotu večer (od 20.30 do
22.30), na antickom štadióne Circo Mas-
simo v Ríme a bude organizovaná Rím-
skou diecézou, ktorej bol ctihodný Boží
služobník biskupom. Vigíliu bude viesť kar-
dinál Agostino Vallini, generálny vikár Svä-
tého Otca pre Rímsku diecézu a pápež
Benedikt XVI. sa k veriacim duchovne
pripojí prostredníctvom videoprenosu.
2) Slávnosť blahorečenia, ktorej bude
predsedať pápež Benedikt XVI., sa bude
konať v nedeľu 1. mája na Námestí
sv. Petra, so začiatkom o 10.00 hodine.
Účasť nie je limitovaná vstupenkami
a prístup na námestie, ako aj do priľah-
lých častí, bude usmerňovaný poriadko-
vými zložkami.
3) Uctenie pozostatkov nového blahosla-
veného bude umožnené všetkým veria-
cim v tú istú nedeľu, 1. mája, hneď po
obrade blahorečenia. Relikvie budú vy-
stavené k verejnej úcte bez bližšie stano-
veného časového obmedzenia.
4) Ďakovná sv. omša je naplánovaná na
pondelok 2. mája o 10.30 na Námestí sv.
Petra a predsedať jej bude kardinál Tarci-
sio Bertone, vatikánsky štátny sekretár.
5) Uloženie pozostatkov nového blaho-
slaveného vo Vatikánskej bazilike, v Ka-
plnke svätého Šebastiána, nebude verej-
né.

(správa Tlačovej kancelárie KBS)

Blahorečenie sa blíži I.
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Najmladšia generácia v obci

04.02. – sa konal zápis detí do ZŠ.

Zapísaných bolo 36 predškolákov.

10. 02. – sa v KD uskutočnil MAŠ-

KARNÝ PLES. Medzi deti zavítali dve

nezbedné sliepky s gazdinou, ktoré si

pre ne pripravili množstvo súťažných

úloh. Okrem spevu sa deti realizovali

hlavne v tanečno-pohybových aktivitách,

do ktorých sa zapojili rodičia i starí rodi-

čia. Osviežiť sa mohli čajom a šiškami.

14.02. – 18.02. – v čase jarných

prázdnin bola v prevádzke trieda 2.

Vzhľadom k obmedzenej prevádzke MŠ

si zamestnanci postupne čerpali dovo-

lenku.

15.02. – 17.02. – aj tento rok sme

poskytli priestory MŠ na ubytovanie pre

lyžiarov zo Žiliny, ktorí využili možnosti

lyžiarskeho strediska na Vasiľovskej holi.

15.02. – sa konala v priestoroch MŠ

porada riaditeliek a zástupkýň MŠ v pô-

sobnosti Spoločného obecného úradu

v Zákamennom. Poradu otvorila Paed-

Dr. A. Čajková, ktorá prítomné zástup-

kyne oboznámila s programom porady.

Školská inšpektorka Mgr. D.Filková po-

skytla informácie z inšpekčnej činnosti.

PaedDr. T. Gandelová ponúkla možnos-

ti odbornej a poradenskej činnosti súk-

romného centra špeciálno-pedagogické-

ho poradenstva.

Zápis detí do materskej školy v šk.

roku 2011/2012

Tlačivo žiadosti zákonní zástupcovia

dieťaťa dostanú priamo v materskej ško-

le.

Vyplnené žiadosti zákonní zástupco-

via odovzdajú riaditeľke MŠ v termíne

od 01.03. – 15.03. 2011 denne v čase

prevádzky MŠ.

V zmysle § 3 ods.1 vyhlášky MŠ SR

č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. je po-

vinnosťou zákonných zástupcov k vypl-

nenej žiadosti doložiť aj POTVRDENIE

O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA od

všeobecného lekára.

Silvia Škapcová

 riaditeľka MŠ

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
FEBRUÁR 2011

4. 2. – v budove ZŠ Zamost sa konal

zápis detí do 1. ročníka. Zúčastnilo sa

ho pozvaných 35 detí ( 20 chlapcov) so

svojimi rodičmi. Pokým sa deti vo dvoch

triedach rozprávali so svojimi budúcimi

pani učiteľkami, v tretej miestnosti si

mohli rodičia pozrieť videoprojekciu, vy-

piť čaj či kávu alebo sa porozprávať

s pracovníčkami ped.-psychol. poradne

z Námestova. Dúfame, že v septembri

nastúpia deti do 1.triedy do vynovenej

budovy na Výhone.

10. 2. - v Námestove sa konalo okres-

né kolo geografickej olympiády. Počínali

sme si skutočne dobre – Lujza Gáboro-

vá (5.A) – 1. miesto, Marek Kaprálik

(6.A) a Kristína Michalčíková (9.A) –

2. miesta, Zdenka Žilincová (8.A) –

3. miesto, Lucia Maďaríková (7.A) –

úspešná riešiteľka. Pripravovali ich p.uč.

Kopilcová a Martvoňová. Blahoželáme

a ďakujeme za dobrú reprezentáciu ško-

ly.

10. 2. - sa konalo v Žiline krajské kolo

olympiády v nemeckom jazyku. Ferko

Vlžák z 9.B ako víťaz okresného kola

obsadil podobne ako vlani pekné

3.miesto! Pripravovala p. zástupkyňa

Mičiaková. Matej Martvoň (6.B) skončil

na 7. mieste. Pripravovala p.uč. Uhríko-

vá. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu

školy i obce.

11. 2. V MKS sa konal karneval ma-

siek. Kultúrny dom sa zaplnil princezna-

mi, čarodejnicami, vílami, rytiermi, pirát-

mi, zvieratkami a rôznymi bytosťami

z rozprávok. Tanečné kolá sa striedali

so súťažami a hrami. Popoludnie plné

zábavy a dobrej nálady bolo príjemným

spestrením fašiangového obdobia. Ďa-

kujeme p.učiteľkám za prípravu karne-

valu, rodičom za pomoc pri zhotovovaní
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masiek a účasť na karnevale, ved. MKS

p. Šalatovi za príjemnú hudbu a ozvuče-

nie a sponzorom Pizzérii Magnum a poľ-

skej predajni mäsa za sladké odmeny.

14.-18. 2. - rekonštrukcia kabinetu

SJ - zníženie stropu, sadrokartón, maľo-

vanie, brúsenie, leštenie, upratovanie –

ďakujeme pp. Bušovi, M. Snovákovi,

Ľ. Vlžákovi ml., p. školníkovi, p. uprato-

vačkám i p. učiteľkám SJ.

23.2.- v našej telocvični sa konalo

obvodové kolo vo vybíjanej dievčat.

Výsledky:

Lokca – NO 3:6

Hruštín – NO 13:4

Hruštín – Lokca 11:5

Poradie: 1. ZŠ Hruštín

2. ZŠ NO – Slnečná

3. ZŠsMŠ Lokca

Postup na okresné kolo: ZŠ Hruštín

24.2. – v Námestove sa konalo okres-

né kolo recitačnej súťaže Rozprávkové

vretienko. Náš zástupca bol Juraj Jurov-

čík (4.B) s p.uč. M. Šalatovou. Ďakuje-

me za reprezentáciu.

28.2. – v ZŠ Zamost sa konali dve

výchovné vystúpenia občianskeho zdru-

ženia ŠKOLA ŽIVOTA: Potulky Sloven-

skom (pre 1.-4.roč.) prostredníctvom

pesničiek žiačikovia spoznávali rieky,

mestá, hory a pohoria ako i hrady

a zámky. Pozornosť pútala i zaujímavá

videoprojekcia, ktorá jednotlivé skladby

dopĺňala.

Kam kráčaš... ( pre 2.stupeň) - kon-

cert rozoberajúci a zaoberajúci sa oby-

čajnými ľudskými problémami. Skladby

sú taktiež doplnené tematicky zamera-

nými videoprojekciami. Speváci Radko

Pažej a Jaro Gažo pripravili žiakom pek-

né zážitky a dôvody na zamyslenie.

� Aj v tomto roku majú občania

možnosť venovať 2 % už zaplatených

svojich daní za uplynulý rok. Po deťoch

posielame tlačivá. Ak sa rozhodnete

2 % venovať škole, odovzdajte tlačivá

svojmu zamestnávateľovi. V mene na-

šich žiakov ďakujeme!

��Naša škola sa zapojila do školské-

ho recyklačného programu Recyklohry.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie

o triedení odpadov v mladej generácii

a tiež zaistiť recykláciu drobných vyslú-

žilých elektrozariadení v čo najvyššej

miere.

V rámci projektu Recyklohry každý

žiak bude môcť do školy nosiť vyslúžilé

a nepotrebné drobné elektrospotrebiče

(napríklad starý mobil, kalkulačku, tele-

fón, elektrohračku, drobné počítačové

vybavenie, discman alebo MP3 prehrá-

vač, ale tiež napríklad varnú kanvicu,

kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

Za nazbierané drobné elektrozaria-

denia a splnené úlohy získa naša škola

body, za ktoré žiakom budeme môcť ob-

starať rôzne učebné pomôcky, hry aj vy-

bavenie pre voľný čas.

Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklo-

hier zapojiť. Ak máte doma nepotrebné

drobné elektrospotrebiče, venujte ich

svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu

a svojim deťom pomôžete získať body

na nákup odmien.

Mgr. Július Kubáni

riaditeľ školy
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

Predajňa textilu na pošte

Vás pozýva na návštevu

svojej predajne.

relax & dovolenka & firemné akcie & rodinné oslavy & svadby

Ponúkame možnosť usporiadania spoločenských akcií ako sú:

� svadby

� rodinné oslavy

� firemné akcie

Reštaurácia je zariadená veľmi útulne. Je otvorená pre verejnosť v letnej sezóne

od 08.00 do 22.00 hod a v zimnej sezóne od 10.00 do 21.00 hod. Kapacita

reštaurácie je 40 osôb. Po drobných úpravách sa dá rozšíriť na 60.

Kontakt:  web.: www.penzionprislop.sk

 email: penzionprislop@penzionprislop.sk

 tel.: 0905 848 622

� poistenie detské FARBIČKA

� kapitálové životné poistenie

� poistenie úrazové

� poistenie budov

� poistenie domácností

� prepracovanie poistných

zmlúv

� poistenie automobilov – po-

vinné zmluvné poistenie

� poistenie havarijné – pre nové

autá

� poistenie havarijné MOJE

AUTO ŠTART – výhodné po-

istenie pre autá staršie ako

3 roky

� poistenie cestovné

� poistenie zodpovednosti pri

výkone povolania

� poistenie podnikateľov

Poradím pri akýchkoľvek tr-

vajúcich zmluvách a tiež pri kon-

čiacich zmluvách.

Kontakt:

Piňáková Marta

Lán 658

029 52 Hruštín

Tel.: 0908 250940, 0911 991549

Email.:

marta.pinakova@oz.allianzsp.sk

� Predám elektrické konvektory

(ohrievače), s ventilátorom aj bez.

Cena 15 €, prípadne dohodou.

Tel.: 0915 536 083

� Darujem 9 týždňové šteniatko

labradora (čierne). Tel.: 0902

541013
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Jeden muž mal v salóne na čestnom
mieste zavesený čudný predmet. Keď sa ho
ktosi opýtal, prečo to tam má, začal rozprá-
vať:,, Raz som bol s dedkom na prechádzke
v parku. Bolo to v jedno mrazivé zimné po-
poludnie. Dedko si vykračoval za mnou
a usmieval sa, hoci už cítil ťarchu rokov. Mal
choré srdce, bolo už veľmi slabé. Chcel som
ísť k rybníku. Bol celý pokrytý ľadom. Tu by
sa perfektne korčuľovalo, zvolal som, mô-
žem sa ísť aspoň raz šmyknúť na ľad? Ded-
ko mal o mňa strach. Vo chvíli, keď som
stúpil na ľad, dedko povedal, dávaj si po-
zor.....

Príliš neskoro. Ľad bol veľmi tenký a ja
som sa s krikom prepadol do vody. Rozo-
chvený dedko odlomil konár a podal mi jeho

XIII. ročník Hruštínskej
stolnotenisovej miniligy

2010–2011

Konečná tabuľka:

1. Chrumkáči 14 13 0 1  168:84  40
2. Jancek team 14 10 2 2  168:84  36
3. Chvostosupy 14 10 1 3  156:96  35
4. Sokoli 14  7 1 6  131:121  29
5. D-Killers 14  4 2 8  119:133  24
6. Ridaj sa 14  4 1 9  112:140  23
7. Čo ja viem 14  2 1 11  75:177  19
8. Lata 14  2 0 12 79:173  18

Bodové hodnotenie mužstiev:

Chrumkáči (168): J. Mišánik 37,5,
M. Paško 25,5, Ľ. Jurovčík 25, F. Martvoň
23,5, F. Snovák 22,5, Š. Očkaják 18,
F. Macák 8, P. Lihan 4 (+ 5 b. kontumačne)

Jancek team (168): Ľ. Jancek 35, Mil.
Jancek 33,5, Jar. Jancek 29,5, Š. Kľubis
29, J. Kupčulák 23,5, Joz. Jancek 13,5

Chvostosupy (156): Ľ. Jaššo 44, M. Mišá-
nik 32, M. Snovák 29, M. Slaničan 27,
J. Teťák ml. 5 (+ 9 bodov kontumačne)

Sokoli (131): J. Jurčiga 49,5, J. Teťák st.
41, J. Snovák 20, J. Firic 9,5, M. Snovák
st. 7,5, T. Hojo 2,5, M. Snovák ml. 1

D-Killers (119): E. Mazáček 40,5, S. Frank
25, Š. Škapec ml. 17,5, M. Mišánik 15,5,
M. Očkaják 10 (+ 4 body kontumačne)

Ridaj sa (112): J. Jurčiga ml. 30, J. Kotúľ
22,5, M. Kotúľ 17,5, Ľ. Slaničan 14,5,
S. Kaprál 5

Čo ja viem (75): M. Snovák 20,5, L. Sno-
vák 8,5, M. Radzo 7,5, M. Šimák 7,
P. Jagelka 6,5, R. Tomáň 4, F. Tomáň 3,
T. Tomáň 2

Lata (79): Š. Škapec st. 17,5, K. Kubolek
10, J. Slaničan 9,5, J. Paško 8,5, J. Jurký
8, Š. Martvoň 6,5, J. Jurčiga st. 4,5,
M. Halaštík 3, A. Rončák ml. 3 (+ 5 bodov
kontumačne)

 Občianske združe-

nie Diakonie Broumov -

nezisková organizácia

VYHLASUJE

HUMANITÁRNU ZBIERKU
��Letného a zimného oblečenia

(dámske, pánske, detské)

��Obliečok, prestieradiel, uterákov,

utierok, záclon,

��Látky (minimálne 1m2, prosíme,

nedávajte nám odrezky a zostatky

látok)

��Domáce potreby

��Perie, periny a vatované prikrývky,

hlavnice a deky

��Obuv – nepoškodenú

��Hračky
Zbierka sa bude konať od 4.4.2011
do 21.4.2011. Veci môžete nosiť v
pracovnom čase na OcÚ Hruštín.
Veci prosíme zabaliť do igelitových
vriec alebo krabíc, aby sa nepoškodili
transportom.
Ďakujeme za Vašu pomoc.

Kus dreva
koniec. Chytil som sa a on ma zo všetkých
síl ťahal, až ma z diery v ľade vytiahol.

Plakal som a triasol som sa. Potreboval
som len teplý kúpeľ a posteľ, no môjho
dedka celá táto príhoda telesne i psychicky
vyčerpala. V noci dostal srdcový záchvat
a zomrel. Všetkých nás to veľmi zarmútilo.

Bežal som k rybníku a priniesol som
odtiaľ konár. Ten konár, ktorým mi dedko
zachránil život a prišiel pri tom o ten svoj!
Kým budem žiť, bude visieť na tejto stene
ako znak jeho lásky ku mne!

Preto majú kresťania vo svojich domo-
voch kus dreva v tvare kríža! Pohľad na kríž
nám má pripomenúť Kristovu lásku k nám.
Veď zomrel za každého jedného z nás.

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov
Hruštín (v skratke budem uvádzať PSU)
v uplynulom roku hospodárilo na celkovej vý-
mere 527,25 hektárov. Tieto slová alebo túto
vetu počúvajú členovia pozemkového spolo-
čenstva už niekoľko rokov na valnom zhro-
maždení každoročne v čítaných správach
o činnosti alebo aj v správe o hospodárení.

Dalo by sa povedať, že je všetko v poriad-
ku. No s veľkým prekvapením som zistil, že to
tak nie je. Pozemkové spoločenstvo urbaria-
listov Hruštín – teda vlastne jeho členovia
občania Hruštína a ostatní odsťahovaní do
iných obcí z týchto 527,25 ha mali približne do
mája 2010 zapísaných na listoch vlastníctva
len približne 159 ha pozemkov (cca 20 ha
Očkajka- LV 2555, 40 ha Háj a 65 ha Držatín-
Hruštínska hoľa v kú Hruštín – LV 2495
a 34 ha Hruštínska hoľa v kú Oravská Lesná
– LV1542.). Ako všetci dobre vieme, že čo nie
je v súčasnosti zapísané na listoch vlastníc-
tva na konkrétne meno, to človek oficiálne
nemá a teda nevlastní !

Už v roku 2008 som zistil a koncom roka
2009 sa to aj potvrdilo, že všetkých pozem-
kov, ktoré nám patria a ktoré vlastnili naši
otcovia a dedovia by malo byť minimálne cca
592 ha. Rozdiel je asi 65 ha hory Držatín,
ktoré nám celkom chýbajú (podľa starej mapy
to vychádza asi 26 ha v katastri Or.Lesná
a 39 ha v katastri Lomná. O tomto som hovoril
už na minuloročnom valnom zhromaždení.

V katastri Horná Lehota – na Magure
v súčasnosti prebieha ROEP-ka a 269 ha
onedlho budeme mať každý zapísané na LV-
čkach a toto teda bude to v poriadku. Dostali
ste alebo ešte dostanete listy z Katastrálneho
úradu zaplatiť poplatok za svoju časť – výme-
ru, ktorý by ste mali každý čo najskôr zaplatiť.

V poriadku ale nie sú pozemky v katastri
Lomná, kde ROEP-ka už prebehla v rokoch

Správa o stave majetku Pozemkového spoločenstva

urbarialistov Hruštín
1998–2000. Pri tejto ROEP naše Pozemkové
spoločenstvo bolo poškodené a naše pozem-
ky o výmere cca 92 ha zapísali na Slovenský
pozemkový fond ako pozemky neznámych
vlastníkov a zvyšok 13 ha zapísali na LESY
SR. š.p. Aby sa to vrátilo naspäť do Hruštína,
podali sme v roku 2010 žalobu o určenie
vlastníckeho práva proti Slovenskému pozem-
kovému fondu a zároveň žiadosť na Správu
katastra o opravu chyby, ktorá vznikla pri
ROEP v katastri Lomná. Súd ešte neprebe-
hol, ale zo Správy katastra nám napísali, že
chybu opravia, ale len cca 90 ha pasienkov –
to, čo je napísané dnes na Slovenský pozem-
kový fond. Túto chybu už aj opravili a asi od
polovice roka 2010 je založený nový list vlast-
níctva č. 1454 v kú Lomná. Odporúčame
všetkým členom, aby si tento list vlastníctva
nezabudli nahlásiť notárovi pri prebiehajúcich
dedičských konaniach.

Na Pozemkovom fonde teda ešte zostalo
25,5 +2 ha v kú Lomná, cca 13 ha v kú Lomná
ešte stále majú LESY SR, š.p. a ďalších cca
26 ha majú LESY SR, š.p. v kú Oravská
Lesná. Vysporiadanie týchto pozemkov nás
čaká v nasledujúcich rokoch. Ak sa nedohod-
neme s týmito inštitúciami, budeme musieť
podať žalobu na súd aj na lesné pozemky
v katastri Lomná a Oravská Lesná, ktoré mo-
mentálne majú Lesy SR š.p.

Vysporiadať tieto pozemky bude náročné,
ale verím, že spoločným úsilím to dokážeme.
Preto sa obraciam na vás, aby ste pomohli pri
zhromažďovaní dôkazov – listín o tom akú
výmeru Hruštínskej hole Držatín sme v minu-
losti vlastnili, alebo navrhnúť svedkov, ktorí by
hodnoverne dosvedčili, že sme hoľu užívali
ako pasienky aj na tých miestach, kde je dnes
už les, poprípade iné dôkazy. Za vašu pomoc
vopred ďakujem.

Ing. František Krivačka, ekonóm PSU

Pozvánka
Pozývame týmto členov Pozemkového
spoločenstva urbarialistov na valné zhro-
maždenie, ktoré sa uskutoční dňa
20. marca 2011 o 15,00 hodine v kultúr-
nom dome v Hruštíne.

František Jancek, predseda PSU


