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Obec Hruštín a Farský úrad Hruštín pripravili v utorok, 28. októbra, už tradičné
„Posedenie s dôchodcami“. Akcia začala
o 10. hod. 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 a spoločné posedenie pri káve
a zákusku. Starosta obce odovzdal každému kalendár a reflexnú pásku.

Jozef Jancek Majster Slovenska
V Košiciach sa 20. 9. konali Majstrovstvá Slovenska v streleckom trojboji. Nominovaní boli Jozef Jancek,
Marián Slaničan a Marián Kompan.
V disciplíne pištoľ na treťom mieste
skončil Jozef Jancek. V disciplíne revolver zvíťazil Jozef Jancek, je to už jeho
11. titul Majstra Slovenska a tretí skončil Marián Slaničan.
Dňa 20. 9. sa v Semilách uskutočnila Medzinárodná súťaž v streleckom
trojboji. Do Čiech cestovalo 12. najlepších strelcov zo Slovenska, medzi nimi
aj Jozef Jancek a Marián Slaničan.
V súťaži družstiev Slováci zvíťazili
a v súťaži jednotlivcov na výbornom druhom mieste skončil Jozef Jancek.
V Krivej sa 5. októbra konal strelecký viacboj, kde sa strieľal pištoľ na
25 a samopal až na 100 metrov a granát
sa hádzal na cieľ. Zvíťazil Jaroslav Jancek o 1 bod pred Jozefom Jancekom.
V súťaži družstiev Hruštín s prehľadom
vyhral.

12. októbra sa na strelnici v Hruštíne súťažilo v praktickej streľbe IPSC. Naši strelci sa týchto súťaží nezúčastňujú. Jozef Jancek si predsa
išiel zmerať sily a v súčte
3 parkúrov zaostal za víťazom
iba dve sekundy a skončil na
peknom treťom mieste.
Každoročné ukončenie letnej sezóny na strelnici v Hruštíne býva tretiu nedeľu v októbri o pohár ZOTŠ v streleckom viacboji. V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo
z Hruštína v zložení Marián
Slaničan, Marián Kompan
a Jozef Očkaják. Na druhom
mieste skončilo družstvo
Funkcionárov KVZ v zložení
Peter Parízek, Edo Lipovský a Jozef
Jancek. Tretie skončilo družstvo z Krivej. V súťaži jednotlivcov zvíťazil

Marián Slaničan druhý skončil Jozef Novák a tretí Jozef Jancek.
ZOTŠ – Hruštín
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„Posudzujeme sa podľa toho, čo sme schopní urobiť. Druhí nás posudzujú podľa toho, čo
sme už urobili.“
(Henry Wadsworth Longfellow)
Polovica októbra nás
potešila ustáleným počasím, ktoré nám aspoň nachvíľu pripomenulo babie leto. My na obci
sme pokračovali v stavebných prácach.

pozvárali zábradlie na
bezbariérovom chodníku.
3/ Živnostníci p. Medenci, p. Vlžák, p. Hojo, pracovníci
obce a nezamestnaní pokračovali
v prístavbe a rekonštrukcii hasičskej
zbrojnice v Hruštíne.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac október:
1/Pracovníci firmy Rezostav p. Ing.
J. Janču nám pri zastávke smerom
k Supermarketu COOP Jednota vybudovali bezbariérový chodník.
2/Pracovníci obce a p. J. Drigeľ, nám

4/Obec dala na pamiatku stého výročia
začatia 1. svetovej vojny zhotoviť pamätné tabule občanom z Hruštína
a Vaňovky, ktorí v tejto vojne padli. Pre
občanov z Hruštína bola tabuľa
umiestnená na stĺpe pred domom
smútku, pre občanov z Vaňovky – na
dome smútku.Taktiež bola zhotovená
tabuľa pre zahynutých židovských občanov našej obce, ktorí zahynuli
v koncentračnom tábore počas II. svetovej vojny.Obec dala obnoviť všetky
existujúce pamätné tabule z vojen.

Tieto tabule boli umiestnené na domoch smútku v Hruštíne a vo Vaňovke.

5/ V prístavbe hasičskej zbrojnice vo Vaňovke pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných prácach
zabetónovali podlahu, urobili zábradlie a bolo opravené vstupné schodisko do obecnej budovy.
Všetkým, ktorí sa podieľali na hore
uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania,
mesiac november je nielen tohto roku
volebný, ale ako aj každý rok pripomíname si pamiatku našich drahých zosnulých. Je to čas, kedy sa viac zamýšľame nad svojou životnou cestou, kam
kráčame. Všetci si prajeme, aby sme sa
raz s našimi drahými zosnulými stretli
vo večnosti spasení.
Mgr. František Škapec,
starosta obce

Uznesenie zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24. 10. 2014
Číslo: OZ 04/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 11
2. Informáciu starostu obce o plnení
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 13.08.2014.
3. Plnenie rozpočtu Obce Hruštín za rok
2014.
4. Informáciu o žiadostiach o dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2015.
5. Stanovisko Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín k návrhu viacročného
Rozpočtu Obce Hruštín na roky
2016–2017 a k návrhu Rozpočtu
Obce Hruštín na rok 2015 a k návrhu
Programového rozpočtu na rok 2015
a na roky 2016–2017.
B/ Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok
2014.

2. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok
2014.
3. VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp,
podľa miestnych podmienok na území obce Hruštín.
4. Plán práce Obce Hruštín na rok 2015.
5. Predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO: 00314501, parcela CKN č.
489/1 v k. ú. Hruštín o výmere 576
m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, za
cenu stanovenú podľa znaleckého
posudku č. 128/2014 vyhotoveného
znalcom Ing. Jánom Žochňákom vo
výške 1.870,00 Eur/576 m2 priamym
predajom pre Rozáliu Teglérovú, nar.
17. 07. 1950, bytom Črchľa 380/101,

029 52 Hruštín. Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991
Z. z. v znení neskorších predpisov
podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.
6. Stanovenie poplatku za cvičenie
v budove ZŠ Hruštín Zamost v sume
0,50 Eur na osobu/1 hod.
7. Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2015.
8. Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2015.
9. Rozpočet Obce Hruštín na rok 2015
a návrh Rozpočtu na roky 2016–2017.
10. Programový rozpočet Obce Hruštín
na rok 2015 a Návrh Programového
rozpočtu Obce Hruštín na roky 2016
– 2017.
C/ Zamieta:
1. Žiadosť Dobrovoľného hasičského
zboru.
Mgr. František Škapec, starosta obce
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Čítame, čítajú,…
A. Úvodom sa žiada pripomenúť, že
čítanie je odnepamäti súčasťou ľudského žitia. Vydáva sa čím ďalej tým viac
kníh, časopisov,… Pamätám sa, ako
napr. pred 80 rokmi náš pán farár Nádaškay dostal pre celú farnosť neveľa
výtlačkov Katolíckych novín, že mohol
stihnúť na ne vlastnoručne dopísať
mená objednávateľov, ktorí si noviny
prevzali osobne. V súvislosti s celospoločenským i technickým vývojom – postupne výrazne početne sa menia záujmové skupiny, zvyšuje sa rôznorodosť
tlačovín, aj rozmanitosť ich organizačno-realizačných podmienok. V nadväznosti na môj článok v hruštínskom obecnom mesačníku č. 01/2014 – v spoločnom záujme chcem tu teraz uviesť niekoľko ďalších myšlienok a námetov.
B. Cieľom zriaďovania – osobitne
všeobecne popularizačných – knižníc
a poskytovania kníh či časopisov je: najmä rozširovanie kvalitných znalostí, zvyšovanie povedomia,… ; jednoducho povedané múdrosti. Múdrosť je súčasťou
Božieho poriadku. V Biblii čítame, ako
Boh povedal kráľovi Šalamúnovi: „Žiadaj si, čo ti mám dať!“ Šalamún v odpovedi Boha prosil o „srdce pozorné, aby
spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi
dobrým a zlým.…“
Boh za kráľovo uvážené dôležité želanie odmenil ho aj navyše: „ ... dám ti
srdce múdre a c0hápavé… aj to čo si
nežiadal, aj bohatstvo, aj slávu, … dám
ti (aj) dlhý vek.“ (1 Kr 3,5 …).
Poslaním človeka je osvojovať si najmä nadčasové univerzálne pravdy
o sebe, o vzťahoch s okolím, o spoločnosti, o svete, idey dobra; rozvíjať sa aj
v sociálnych čnostiach spravodlivosti,
solidárnosti s núdznymi, trpiacimi a obhajovať česť, dôstojnosť človeka; osvojovať si humánne hodnoty a cieľavedome odovzdávať ich mladšiemu pokoleniu. Treba si vypestovať a udržať osobné schopnosti, najmä: kvalitný spôsob
vysloviť názor, presvedčenie a predstaviť i presadiť pravdivé konštruktívne ciele; naučiť sa spolupracovať s inými obzvlášť v záujme náležite a odvážne poukázať na úspechy i nedostatky a predniesť nápravné požiadavky; presadiť sa
zodpovednou efektívnou prácou; dobrou osobnou úrovňou vplývať na spoločenské dianie. Len tak možno vždy
a všade dobre obstáť na životnej, osobnej i celospoločenskej scéne! To všetko predpokladá nielen gramotnosť, ale
náležitý všeobecný rozhľad náš i našich
detí a vnúčat, a to aj pomocou vhodnej
poučnej literatúry.

C. Vzhľadom na nepriaznivé sociálne podmienky – žiaduca je rozmanitá
podpora. Dobrej vynaliezavosti sa medze nekladú. Napr. starostka MČ Bratislava – Staré Mesto dlhodobo vyhlasuje kampaň na podporu čítania, a to heslom „Kúp, prečítaj a daruj jednu knihu
ročne Staromestskej knižnici“. Viem, že
aj farnosť Blumentál pravidelne si dopĺňa svoju knižnicu a má aj sociálno-právnu poradňu. Isteže najvýhodnejšie
a účelné sú väčšie sponzorské vecné
možnosti získania starších či nových
publikácií.
D. Väčšie množstvo vecí (tovaru, …
aj kníh,…) najmä rôznej účelnosti a kvality – prirodzene umožňuje, aj vyžaduje
výber, a to podľa určitého hodnotového
systému. V prípade kníh objektívne hodnotové poradie podľa hierarchických
kritérií je:
I. a/ Slovo Boha k človeku
(biblické texty).
b/ Ich kompetentné objasnenie, interpretácia Učiteľským úradom
Cirkvi.
c/ Náuka Cirkvi podľa Biblie, jej hierarchickej tradície a kompetencie
jej poslania.
d/ Slovo Cirkvi a jej členov k Bohu
(modlitby, …).
e/ Rozmanité konkrétne požadované alebo vlastné iniciované vieroučno-morálne a cirkevno-právne
usmernenia k tendenciám či
k skutkom – v záujme dodržania
súladu s Božím poriadkom.
II.V otázkach mimo kompetencie či poslania Cirkvi – sú to najmä vedeckovýskumné diela
a/ čiastočne filozofické;
b/ prírodovedecké;
c/ civilno-právne;
d/ ekonomické;
e/ technické;
f/ medicínske;
g/ farmaceutické;
h/ umenovedné;
j/ šport;
k/ životné prostredie.
V grupe II. náboženské prvky nie sú
prvotné.
Človek ako tvorca či spolutvorca –
podľa vlastnej osobnostnej úrovne –
tvorí diela z uvedených oblastí pre
umožnenie výroby energetických, stavebných,…. diel i spotrebných vecí
a tiež pre zdokonaľovanie seba a ľudskej spoločnosti vo všeobecnom slova
zmysle. Naším zámerom je zhromažďovanie publikácií (knihy, časopisy) prioritne pre sebazdokonaľovanie v rámci

základov viac-menej z uvedených tematických oblastí. Spomenutý výber môže
byť tým rýchlejší, čím kvalitnejším prehľadom príslušných publikácií disponuje.
V zozname kníh je nutné minimálne
uviesť: Priezvisko a meno autora, názov knihy a rok vydania.
E. Ako prirodzený jav – je možné, aj
sa realizuje celoživotné vzdelávanie.
Pamätám sa veľmi dobre na celé príbuzenstvo vdp. Jozefa Vrbovského, ktorý pôsobil v Hruštíne ako na prvej „kaplánke“ a daroval môjmu bratovi Štefanovi (ešte pred 2.svet.vojnou) ako novoustanovenému predsedovi Jednoty
katolíckych mládencov vzácnu knihu
„Prameň z Boha“. Ako študent 2. triedy
gymnázia som býval v Medzibrodí
v domčeku vedľa Vrbovských.
Keď som sa stretol s vdp. Vrbovským,
keď pôsobil v Námestove, na otázku,
ako sa má u neho otec, povedal mi:
„Deväťdesiatnik, so vzdelaním len základnej školy, a taký čulý mudrc, že radradom nielen beletriu ale aj celú moju
odbornú knižnicu si číta!!“ Nuž je to tak,
že niekedy prirodzená inteligencia
a dobrá vôľa viac dokáže ako človek
s vysokoškolským vzdelaním, ak stagnuje… Známy je Štefan Banič (1870–
1940), vyučený i zamestnaný ako murár na Slovensku a neskôr v USA. Keď
r. 1912 bol svedkom leteckej tragédie,
dal sa do „výroby patentu“ a r. 1914 vo
Washingtone zoskokom zo strechy mrakodrapu „vlastnoručne a vlastnonožne“
predviedol funkčnosť svojho vynálezu
padáka. Mnou darované publikácie
(popri rodine aj) do obecnej i farskej
knižnice, pre využitie staršími i mladšími, sú prejavom mojej vďaky za dobrú
kolegiálnu atmosféru, ktorú som v rodisku zažíval.
F. Záverom i na tomto mieste ďakujem duchovným činiteľom farnosti za
horlivú duševnú starostlivosť a vedeniu
obce, zvlášť pánovi starostovi Mgr.
Františkovi Škapcovi za obetavé všestranné spravovanie vecí verejných.
Obecný mesačník to presvedčivo dokazuje. Mimoriadne ma potešil prejav
uverejnený na 1. strane septembrového čísla i fotografie z pohrebu nášho
vzácneho vdp. Marcela Martinku. Ak si
obec aspoň udrží naďalej svoju úroveň
spolu so starostlivosťou o školy a ďalšie združenia – môže byť spokojná.
S vďakou a v duchu stále s vami.
Bratislava 8. 10. 2014
Dr. František Kľuska

4

11/2014

Rok Sedembolestnej Panny Márie
Ružencová Panna Mária – Svedectvo ružencových bratstiev

Po Druhom vatikánskom koncile sa
v Katolíckej cirkvi výraznejšie hovorí
o dôležitosti poslania laikov vo svete.
Pokonciloví pápeži vyzdvihujú závažnosť svedectva kresťanského života laických veriacich. Ide o charakteristickú
črtu života Cirkvi najnovších čias. Napriek tomu však nemožno hovoriť o absolútne novej vlastnosti cirkevného života, pretože angažovanosť laických veriacich možno aj zo starších čias dokázať faktami. Jedným z nich je angažovanosť združenia, ktoré už po stáročia
nesie názov Ružencové bratstvo. Počiatky bratstva siahajú do 15. storočia.
Roku 1470 ho pre dominikánsky rád
založil blahoslavený Alain de la Roche.
O niekoľko rokov sa toto bratstvo začalo šíriť medzi pospolitým ľudom a v polovici 16. storočia otcovia dominikáni
dostali od pápeža sv. Pia V. poverenie
zakladať ružencové bratstvá vo svete.
Niektoré slovenské združenia uvádzajú vo svojich kronikách existenciu takýchto bratstiev už v druhej polovici
19. storočia. Je to úctyhodná doba, počas ktorej sa členovia týchto bratstiev
usilujú navzájom za seba sa modliť
a posväcovať tak svoje farnosti, šíriť
a prehlbovať vieru v Boha, osobitne mariánsku úctu.
Dejinné formovanie modlitby
sv. ruženca
História posvätného ruženca je dlhá,
ale formovanie tejto modlitby je veľmi
jednoduché a priame. Občas sa uvádzajú rozličné správy, ktoré spájajú začiatky ruženca s rozličnými zjaveniami
alebo mystickými zážitkami niektorých
osôb. V skutočnosti však posvätný ruženec vznikol zrejme ako výsledok snáh
o priblíženie sa k úradnej modlitbe mníchov v kláštoroch. Títo sa modlievali
Žaltár, ktorý pozostáva zo 150-tich žalmov. Mnísi sa ich modlievali v chóroch
a bola to zrejme príťažlivá forma modli-

tieb. Nie všetci však dokázali čítať,
a preto bola ako náhrada za žalmy zvolená Modlitba Pána (Otče náš) a neskôr
mariánska modlitba Zdravas´ Mária...
Takto sa sformoval tzv. Mariánsky žaltár, ináč nazývaný Ruženec Preblahoslavenej Panny Márie. Ďalším prvkom,
ktorý spestril túto modlitbu, boli jednotlivé tajomstvá. Zaviedol ich Alberto
de Castello, ktorý v roku 1521 vybral
3 x 5 evanjeliových tajomstiev s témou
narodenia a detstva Pána Ježiša, utrpenia a napokon tému oslávenia Ježiša Krista a Panny Márie. Známa modlitba za každým tajomstvom Ó, Ježišu,
odpusť nám naše hriechy... bola do
modlitby posvätného ruženca uvedená
na základe mariánskych zjavení vo Fatime v roku 1917. Najnovší prínos do
tohto systému uviedol pápež sv. Ján
Pavol II., ktorý ustanovil ďalších 5 tajomstiev ruženca svetla.
Podstata a očakávaný efekt modlitby sv. ruženca
Modlitba posvätného ruženca má
v sebe niekoľko teologických prvkov,
ktoré sú dobre skĺbené. Je to v prvom
rade mariánsky prvok, ktorý spočíva
v desaťnásobnom opakovaní modlitby
Zdravas´ Mária... pre každý desiatok,
resp. tajomstvo. „Tajomstvo“ tu znamená jeden konkrétny úryvok či udalosť zo
života Pána Ježiša alebo Panny Márie.
Tieto udalosti sa berú zo Svätého písma alebo z Tradície. Znamená to, že
veriaci človek, ktorý sa modlí, sa dostáva do situácie, v ktorej spolu s Pannou
Máriou uvažuje nad tým-ktorým tajomstvom z novozákonných dejín spásy.
Táto situácia celkom konkrétne pripomína Večeradlo, v ktorom sa apoštoli
spolu s Pannou Máriou modlili a meditovali nad udalosťami, ktoré prežili s Ježišom. Záverečná modlitba za odpustenie hriechov pripomína antifónu za
každým žalmom breviára. Každý z ružencov má na začiatku úvodné tri vzývania, ktoré sú zamerané na božské
čnosti: vieru-nádej-lásku (radostný ruženec); na uvažovacie schopnosti človeka: rozum-vôľa-pamäť (bolestný ruženec); alebo na výkonné schopnosti
človeka: myšlienky-slová-skutky (slávnostný ruženec). Osobitný charakter má
ruženec svetla, ktorý sv. Ján Pavol II.
uviedol úvodnými vzývaniami, v ktorých
sústredil pozornosť na Ježiša ako na
svetlo uzdravujúce náš život. Aj jednotlivé tajomstvá majú za cieľ priniesť svetlo do života človeka. Tu možno vidieť,

čo sv. Ján Pavol II. videl ako prvorado
potrebné pre naše časy. Takto sa ruženec javí ako radostná modlitba, ktorá
poskytuje základy mystického prenikania človeka do najhlavnejších tajomstiev
Božieho zjavenia Nového zákona a postupného uzdravenia našich čias.
Praktické rady pre modlitbu posvätného ruženca
Ruženec je ako vitráž, do ktorej
sú vložené jednotlivé farebné sklíčka
a v celosti tvoria peknú harmóniu. Takýto pohľad by sme mali mať i na modlitbu posvätného ruženca. Keď sa pozrieme iba na jednotlivé časti, môžu sa
nám javiť nezaujímavé, nudné, donekonečna sa opakujúce. Do modlitby ruženca treba vstúpiť ako do starobylého
chrámu, ktorý sa spoznáva a obdivuje
z rôznych uhlov pohľadu.
V radostnej časti ruženca je zahrnutých päť udalostí z obdobia pred narodením a obdobia detstva Ježiša Krista.
Boh sa stal človekom a vstúpil do dejín
ľudstva. Urobil to spôsobom veľmi jednoduchým a skromným. Prijal na seba
všetku ľudskú biedu a slabosť okrem
slabosti hriechu. Pri rozjímaní radostných tajomstiev pamätajme na to, že
Boh sa stal človekom kvôli mne, aby
som sa ja stal Božím dieťaťom. Radostný ruženec sa modlíme v pondelok
a sobotu.
Tajomstvá svetla približujú tri roky Ježišovho verejného účinkovania od krstu
v Jordáne až po ustanovenie Eucharistie. Doplnením týchto piatich tajomstiev sv. Ján Pavol II. vyplnil medzeru,
ktorá dovtedy bola v ružencových tajomstvách. Týmto počinom v Roku ruženca urobil modlitbu ruženca ešte
v plnšom zmysle modlitbou evanjelia.
Krst v Jordáne a zázrak v Káne sú začiatkom zjavenia sa Ježiša Krista ako
Božieho Syna. Ohlasovanie evanjelia,
výzva na pokánie a premenenie na Tábore je realizáciou spásneho poslania,
ktoré sa má naplniť vo veľkonočnom
mystériu. Jeho misia ostane zvečnená
nekrvavým spôsobom ustanovením Eucharistie a definitívnym spôsobom sa
zakončuje v umučení, smrti a zmŕtvychvstaní Krista. Tajomstvá svetla nás
pozývajú k skloneniu sa a k meditácii
o Ježišovej náuke o jeho zázrakoch,
o jeho živote medzi ľuďmi. Nad tajomstvami svetla uvažujeme v modlitbe ruženca vo štvrtok.
Bolestná časť ruženca obsahuje päť
udalostí, ktoré môžeme zaradiť medzi
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najdôležitejšie udalosti ľudských dejín.
Ide o niekoľko desiatok hodín od večera Zeleného štvrtku do nedeľného veľkonočného rána. V tomto časovom úseku sa dovŕšilo naše vykúpenie. Rozjímaním nad tajomstvami umučenia sa
nemáme iba rozrušiť a rozcítiť nad Ježišovým utrpením, ale máme si položiť
otázku: Som si vedomý, aká bola cena
môjho vykúpenia? Bolestné tajomstvá
sa modlíme a rozjímame nad nimi v utorok a piatok.
Do slávnostného ruženca vkladáme
päť udalostí, ktoré zakončujú tajomstvo

vykúpenia: Ježiš Kristus, víťaz nad hriechom a smrťou. Slávnostné tajomstvá
sa netýkajú iba Ježiša, nezvýrazňujú
minulosť, ale pozývajú k víťazstvu aj
nás. Jeho slávne zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, oslávenie Panny Márie
– Ježišovej i našej Matky – je pre nás
predzvesťou a pozvaním a týka sa našej budúcnosti. Slávnostné tajomstvá
pozývajú nás k rozjímaniu nad tým, čo
už Boh pre nás urobil, ale aj o tom, čo
Boh pre nás robí a čo pre nás pripravil,
čo nás čaká a k čomu nás pozýva –
k večnému životu. Nad slávnostnými ta-

jomstvami rozjímame v stredu a nedeľu.
Keď počas modlitby posvätného ruženca vkladáme do nej i rozjímanie
a zamýšľame sa nad tajomstvami, pripodobňujeme sa Panne Márii, ktorá
udalosti svojho i Ježišovho života uchovávala vo svojom srdci a premýšľala
o nich. Náš život sa tak stane citlivý
a otvorený na Božie pôsobenie a naše
životné okolnosti – radostné, bolestné,
tajomné i slávnostné – sa nám budú
javiť v inom svetle.
FÚ, prevzaté z BÚ

Potrební pre balíček viery
Kázeň z príležitosti mesiaca úcty k starším
Bratia a sestry, milí dôchodcovia,
staršiemu človekovi v pokročilom veku
sa môže niekedy do srdca vkradnúť pocit: ja som pre svoje okolie príťažou, už
tu len zavadziam. Niektorí ľudia to
staršiemu človekovi naozaj môžu dať
pocítiť, ako keby oni nikdy nemali zostarnúť. Ale je aj veľa takých ľudí, ktorí
si prítomnosť staršieho človeka medzi
sebou vedia oceniť a vedia sa ho zastať.
Aj stály pozorovateľ Svätej stolice pri
OSN Mons. Silvano Maria Tomasi na
27. zasadnutí Rady pre ľudské práva,
ktoré sa konalo t. r. v Ženeve a bolo venované ochrane starších ľudí, upozornil, že je tu predpoklad, že do roku 2050
sa počet seniorov strojnásobí a dosiahne dve miliardy. A zároveň skritizoval,
že takýto nárast počtu seniorov býva
vnímaný len jednostranne, ako negatívny faktor pre hospodársky rast. Doslovne povedal: „Dnešná spoločnosť orientovaná na výkon má tendenciu zanedbávať našich zraniteľných bratov
a sestry, vrátane starších ľudí, ako keby
boli pre spoločnosť záťažou alebo problémom. Naopak, títo môžu byť po dlhú
dobu pre spoločnosť prínosom.“ Veľmi
citlivo a pohotovo na túto skutočnosť zareagoval aj Svätý otec František, keď
presne pred mesiacom - 28. septembra
na Námestí sv. Petra slávil svätú omšu
pre starých rodičov a seniorov. So Svätým Otcom koncelebrovalo túto
sv. omšu viac než 50 kňazov vo vysokom veku z farností celého sveta. Medzi hlavnými koncelebrantmi boli najstarší kňaz Rímskej diecézy a tiež kňazi-seniori z Konga, Indie a Argentíny.
Sv. omše sa zúčastnilo 40.000 seniorov a starých rodičov z vyše 20 krajín
sveta, predovšetkým z Talianska, Španielska, Argentíny a Spojených štátov.
Medzi účastníkmi tejto bohoslužby bol

aj starší manželský pár irackých utečencov z Karakéšu, ktorí pozdravil Svätého Otca v mene mnohých seniorov, ktorí
trpia v oblastiach vojnových konfliktov.
Pred svätou omšou sa konalo podujatie pod názvom „Požehnanie dlhého
života“. Organizátori tohto podujatia vybrali päť úryvkov zo Svätého písma, aby
poukázali na problémy súčasných seniorov a potrebu záujmu o nich. Úryvok
o Sáre poukazoval na domnelú nepotrebnosť seniorov, pretože už vraj nie
sú plodní. Úryvok o svokre Noemi a cudzinke Rút, ktorá bola jej nevestou, upozorňoval na svokry opustené nevestami. Príbeh Eleazára opísal zodpovednosť starších voči mladej generácii pri
odovzdávaní viery. Biblické postavy Alžbety a Zachariáša pripomenuli, že aj
staroba je ešte vždy časom plnenia
Božej vôle. A napokon postavy starých
ľudí prítomných na obetovaní Ježiša
v chráme – Simeona a Anny hovorili
o tom, že obsahom starnutia má byť
vzdávanie vďaky za život venovaný
Bohu.
Sv. otec František, potom v kázni pri
sv. omši sa zamýšľal nad úryvkom evanjelia, ktorý opisuje stretnutie Márie
s Alžbetou – príbuznou v pokročilom
veku. Starým rodičom a seniorom, no
nielen tým na Námestí sv. Petra, ale
všetkým na svete na povzbudenie, že
aj vo svojom pokročilom veku sú stále
užitoční a veľmi potrební pre tento svet
a zvlášť svoje okolie, venoval tieto myšlienky: „Evanjelium o návšteve Márie
u Alžbety je evanjeliom o stretnutí medzi mladými a staršími. Mária je mladá,
veľmi mladá. Alžbeta je stará, ale prejavilo sa v nej Božie milosrdenstvo a už
šesť mesiacov s manželom Zachariášom čaká syna. Mária nám aj pri tejto
príležitosti ukazuje cestu: ísť navštíviť
staršiu príbuznú, pobudnúť s ňou, sa-

mozrejme aj pomôcť jej, a zároveň
a predovšetkým, učiť sa od nej, pokročilej vekom, múdrosti života. Niet budúcnosti pre ľud bez tohto stretnutia medzi generáciami bez toho, aby deti
s vďačnosťou prijímali svedectvo života z rúk rodičov. A vo vďačnosti za tých,
ktorí ti dali život, je zahrnutá i vďačnosť
za Otca, ktorý je na nebesiach.
Neraz sa stretávame s generáciami
mladých, ktorí prežívajú potrebu stať sa
nezávislými od rodičov, takmer sa
«oslobodiť» od dedičstva predošlej generácie. Je to akoby moment spurného
dospievania. Ak sa však potom neobnoví stretnutie medzi generáciami, výsledkom bude veľké ochudobnenie pre
národ, a sloboda, ktorá bude v spoločnosti prevládať, bude falošnou slobodou, ktorá sa premení na autoritárstvo.
Mladá Mária počúvala a všetko zachovávala vo svojom srdci. Múdrosť Alžbety a Zachariáša obohatila jej mladú
myseľ. Neboli skúsení v materstve
a otcovstve, veď aj pre nich to bolo prvé
tehotenstvo, ale boli skúsení vo viere.
Mária vedela načúvať týmto starším rodičom, ich múdrosť sa jej stala pokladom a bola pre ňu cenná. Takto nám
Panna Mária ukazuje cestu: cestu stretnutia medzi mladými a staršími. Budúcnosť každého národa nevyhnutne predpokladá toto stretnutie: mladí dodávajú
ľudu silu kráčať a starší túto silu utužujú pamäťou a ľudovou múdrosťou.“ –
toľko z myšlienok homílie Sv. otca Františka pre starých rodičov a seniorov.
Bratia a sestry, milí dôchodcovia, čoraz vyšší počet seniorov padne tomuto
svetu niekedy vhod, niekedy nevhod.
Keď sa jedná o čísla v ekonomike, vtedy sú dôchodcovia príťažou. Ich veľký
počet predstavuje zvýšené náklady. Ale
keď sa jedná napríklad o čísla pri voľbách, vtedy dôchodcovia predstavujú
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silnú voličskú základňu. Vtedy sa im
sľubujú a ponúkajú balíčky výhod. A keď
voľby prejdú, nikto sa štyri roky nezaujíma, aké má dôchodca veľké výdavky
zo svojho malého dôchodku, zvlášť ak
je chorý a na utiahnutie domácnosti
ostane celkom sám.
Sv. otec František nás však povzbudzuje, že s pokročilým vekom staroby
má byť nerozlučne spätý balíček viery.
Nie je to balíček, ktorý dôchodcovia
dostávajú, ale naopak oni ho musia rozdať mladším členom svojej rodiny. Vieme, že produkty z balička viery nie sú
prijímané s takým záujmom ako to, čo
môžeme ponúknuť z materiálneho balíčka. Skôr je to spojené s nemalými
ťažkosťami, trápením a neraz slzami
z neúspechu. Ale keď sme už toľkokrát
dokázali v živote trpieť i plakať pre iné
veci, prinesme ochotne túto obetu aj pre
vec viery v našej rodine. Oplatí sa to,
lebo viera učí láske, viera učí úcte, viera učí vďačnosti, viera učí pokoju. A keď
sa nám podarí balíček viery niekomu
z mladšej generácie odovzdať, z jeho
strany sa nám to vráti práve na spôsob
lásky, úcty, vďačnosti a pokoja. Netrápme sa, že keď už nebudeme mať čo
rozdeliť zo svojho dôchodku, že už prestaneme byť celkom zaujímaví, že už
naozaj budeme len na príťaž. Na toho,
kto dáva materiálne dary sa naozaj pamätá len dovtedy, kým ich dáva. Ale na
toho, kto vloží vieru do srdca, na toho
sa nikdy nezabúda. Takto aj vy, milí dôchodcovia, aj vo svojom pokročilom
veku ešte stále s láskou spomínate na
svojich už zomrelých rodičov nie pre
matériu, lebo tej vám vo svojej chudobe nemohli veľa dať, ale s láskou i úctou si spomínate na nich preto, lebo vám
vložili vieru do srdca. Ako vekom pokročilí, i vy môžeme byť nie na príťaž,
ale svojmu okoliu na veľké obohatenie
len s tým balíčkom viery. Nech je pre
vás veľkým povzbudením Panna Mária,
ktorá i ako budúca Matka Božieho Syna
obdarená mnohými milosťami, a predsa sa nezdráhala počúvať starších príbuzných zo svojej rodiny.
Na záver, tak ako pred mesiacom
Sv. otec František so seniormi na Námestí sv. Petra, tak aj my všetky záležitosti svojho pokročilého veku: chorobu,
bolesť, samotu, nevládnosť, stareckú
chudobu, pocit príťaže a zavadzania
okoliu i vec viery v našej rodine odovzdajme nášmu Pánovi slovami žalmistu: „Ty, Pane, si moja nádej od mojej
mladosti. Neodožeň ma v čase staroby, neopusť ma, keď mi sily ochabnú.
Až do staroby a do rokov šedivých,
Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem
silu tvojho ramena všetkým pokoleniam
budúcim“.
Amen. pf
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Plán práce Obce Hruštín
na rok 2015
Úlohy Obce Hruštín na rok 2015
Oblasť výstavby a údržby:
1. Bežná údržba MK a rigolov:
– rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hruštín po kanalizácii
– spevnená plocha pri obecnej budove vo Vaňovke
– oprava dopravných značiek na
MK
2. Vybudovanie vodovodu v časti Vaňovka – Hrady (po obdržaní dotácie z environmentálneho fondu).
3. Vybudovanie vodovodu Hruštín –
Pod Uhliskom (po obdržaní dotácie z environmentálneho fondu).
4. Ošetrovanie a ochrana obecného
lesa.
5. Dobudovanie prístavby a rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice Hruštín.
6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hruštín.
Ďalšie úlohy, ktorých plnenie bude
sledované počas celého roka 2015
1. Finančné príjmy a výdaje OcÚ.
2. Realizácia plánu práce MKS pri
OcÚ na rok 2015.
3. Realizácia úloh na úseku CO obyvateľov obce na rok 2015.
4. Realizácia úloh na úseku PO.
Plán zasadnutí OZ na rok 2015:
– február 2015
– máj 2015
– august 2015
– november 2015

JUBILANTI
v mesiaci november 2014

85 rokov
80 rokov
75 rokov
70 rokov
65 rokov
60 rokov

50 rokov

Zemenčíková Margita
Mišániková Helena
Smidžárová Mária
Troják Štefan
Žilinec Jozef
Snováková Agneša
Žilincová Emília
Janceková Agnesa
Genšor Matej
Hojová Emília
Jaššo Štefan
Pašková Mária
Žilinec Milan
Radzo Stanislav
Ľubek Štefan, Ing.

Prišli medzi nás:
Martin Horváth O Dajana Očkajáková O Emma Jaššová O Gréta Ďaďová O Andrea Draganová O Karolína
Gáborová O Ján Hutira

25. výročie sobáša:
František Krivačka
a manželka Janka

Uzavreli manželstvo:
Martin Pupík a Silvia Maďaríková
Jozef Mišánik
a Miriama Snováková
Cyril Slaničan a Lucia Mišániková

Odišli od nás:
Anna Martvoňová, 86 rokov
Tomáš Škapec, 89 rokov
Matej Kubirita, 89 rokov
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Najmladšia generácia v obci
7. 10. – deti, ktoré sú prihlásené na krúžok „Angličtina hrou“
absolvovali prvú hodinu s p. uč. Vajdiarovou.
10. 10. – aj tento rok sme sa zapojili do nesúťažnej prehliadky detských tvorivých prác „Šarkaniáda 2014.“ Deti spolu
s pani učiteľkami vytvorili veselých šarkanov, ktorých pekne
vyzdobili a svojimi výtvormi skrášlili priestory OC Klinec.

prevencie a znížiť riziko vzniku zubného kazu u detí. Predškoláci sa zoznámili s medvedíkom, ktorého boleli zúbky.
Spolu s ním si zopakovali ako bojovať proti zubnému kazu.
21. 10. – „Deň jabĺk“- v tento deň si deti pochutili na ovocí,
no najmä na sladkých a zdravých jabĺčkach.

10. 10. – opäť pokračujeme v spolupráci s p. Kratochvílovou z RÚVZ v DK, ktorá navštívila našich predškolákov
a hravou formou im vysvetlila význam pravidelného čistenia
mliečnych zúbkov. Deti si vyskúšali správnu techniku čistenia zúbkov a za snahu
boli odmenené
pekným obrázkom.
17. 10. – sl. Líšková v rámci projektu
„Zdravý
úsmev“ realizovala s deťmi 1. tr. aktivity zamerané
na starostlivosť
o chrup. Cieľom
projektu je poukázať na dôležitosť

28. 10. – naši predškoláci sa zúčastnili podujatia „Posedenie s dôchodcami.“ Našim drahým babičkám a deduškom
zatancovali i zaspievali na ľudovú nôtu. Pekným slovom sa
poďakovali za ich lásku, starostlivosť i obetavosť.
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a školská spôsobilosť dieťaťa pred
vstupom do ZŠ.“ Prítomné mamičky
oboznámila s požiadavkami, ktoré
musí dieťa spĺňať pred vstupom do
základnej školy a čo robiť v prípade,
ak rodič uvažuje o odklade povinnej
školskej dochádzky. Prípadné otázky môžete konzultovať na t.č. 0911
127 111 CPPPaP NO. Ďakujeme za
účasť.

OZNAM

29. 10. – p. Václavíková (špeciálny
pedagóg) z CPPPaP Námestovo,
uskutočnila v MŠ
odbornú
prednášku na tému
„Školská zrelosť

Dňa 10. 11. 2014 (pondelok) o 8.00
hod. sa uskutoční v priestoroch
MŠ „Depistáž školskej spôsobilosti“, cieľom ktorej je zmapovať u predškolákov aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností.
Podrobné informácie o priebehu testovania sa dozviete
od p. učiteliek.
Pravidelné logopedické cvičenia detí sa uskutočnia
6. 11. 2014 a 20. 11. 2014 (štvrtok).
Silvia Vlžáková
riaditeľka MŠ

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

OKTÓBER 2014

2. 10. – sa šiestaci zúčastnili exkurzie do Bojníc. V rámci
predmetu biológia navštívili ZOO, dejepisné učivo o živote
pravekých ľudí mohli pochopiť ľahšie v Múzeu praveku.

3. 10. sa uskutočnila exkurzia deviatakov do Bratislavy.
Žiaci postupne navštívili letisko M.R. Štefánika, starobylý
Devín, parlament, Staré Mesto. Dúfame, že v hlavnom meste neboli posledný raz a že pri ďalšej návšteve budú spomínať na školskú exkurziu, ktorú tradične perfektne pripravila
p. uč. Kopilcová.
8. 10. absolvovali žiaci 5.-7.roč. obvodné kolo v malom
futbale na umelej tráve ZŠ Slnečná v Námestove. Podľahli
Námestovu – Slnečnej 0:2, nad Lokcou zvíťazili 1:0
(M. Drígeľ), s Babínom remizovali 0:0 a nepostúpili do ďalších bojov.
Reprezentovali: Drígeľ Matúš, Šubjak Filip, Kopilec Matúš,
Jagelka Matúš, Šeliga Pavel, Očkaják Kristián, Makúch Marek, Radzo Zdenko, Kampoš Marek, Bražina Patrik.

10. 10. sa v Oravskom Veselom konali preteky v behu do
vrchu. Najlepšie sa darilo sestrám Remeňovým – Majka zvíťazila a Zuzka skončila hneď za ňou na 2. mieste v kategórii
SŽ. Okrem nich bežali aj Valika Krivačková, Aďka Ganobjáková, Adela Hojová, Zuzka Firicová, Jožko Kytaš a Miňo Krivačka. Ďakujeme za reprezentáciu a dvojčatám blahoželáme!
12. 10. členovia turistického krúžku sa zúčastnili turistickej akcie vo Vysokých Tatrách. Ich cieľom bolo Hincovo pleso v nadm. výške 1945 m. Po ťažkej túre si turisti stratenú
energiu dobili na Popradskom plese a po oddychu pokračovali k osade Štrbské Pleso.
14. 10. naši prváci využili krásne počasie babieho leta
a vydali sa na turistickú vychádzku do okolia Hruštína. Zdo-
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lali nielen kopce pod Kamenným, ale aj prírodné prekážky
(potok, výmole,
blato...). Nejeden z nich bol
prvýkrát „sám“
pri kríži a malej
obore so zvieratami.
22. 10. žiaci
prvého stupňa
sa rozhodli, že
toto ročné obdobie a farby jesene oslávia tým,
že sa do nich
poobliekajú.
A tak zasadli do
lavíc oranžoví
prváci, žltí druháci, červení tretiaci a zelení
štvrtáci, ktorí si
okrem iného
spestrili svoje
vyučovanie napríklad i tým, že
vyrábali šarkanov.
Dňa 24. 10.
2014 sa uskutočnila exkurzia
piatakov
do
knižnice Antona

Habovštiaka v D. Kubíne. Žiaci najskôr absolvovali vyučovaciu hodinu s pani knihovníčkou, potom navštívili všetky oddelenia knižnice. Veľmi sa im v knižnici páčilo, za všetkých
spomenieme výrok Joja Jurkýho: „Keby bolo takéto vyučovanie každý deň, tak chodím do školy aj v sobotu a nedeľu.“
27. 10. konalo sa plenárne rodičovské združenie. Bola
podaná správa o ZŠ za uplynulý školský rok, správa o hospodárení s prostriedkami Združenia rodičov, zvolení triedni
dôverníci a schválený rodičovský príspevok 10 € na žiaka.
Ďakujeme všetkým jednotlivcom i firmám za venovanie
2% dane na nákup učebných pomôcok pre žiakov ZŠ Hruštín.
28.10. naši žiaci prispeli do kultúrneho programu na tradičnom Posedení s dôchodcami v kultúrnom dome. Ďakujeme vystupujúcim i pani
učiteľkám za prípravu
programu.
– Naši žiaci si Deň
stromov pripomenuli výstavkou, na ktorej prezentovali vlastné výtvory
– stromy. Boli vskutku
originálne, porota (pedagógovia) ocenila za
najlepší Strom od V. Baraniaka, L. Jaššovej
a M. Snováka, žiakom sa
najviac páčilo dielko
A. Žilincovej, S. Kotúľovej a Z. Firicovej.
– Naši žiaci majú možnosť od októbra 1x do
týždňa dostávať jablkovo-broskyňovú šťavu
(0,2 l) a jabĺčko (1ks).
Toto všetko zadarmo!
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Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priestory
telocvične a fitnes v pracovné dni od 17. do 21. hod, cez
víkend od 8.00 do 21.00. Cvičenia žien v ZŠ Zamost sa
konajú v pondelok a štvrtok v čase 18.00 – 19.00 hod.
Poplatok: 0,50 € os.
Poplatok: telocvičňa 5 €/hod – cezpoľní 7€/hod.
Fitnes: 1 €/hod/os.
Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára: 0908 619 584.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

POZVÁNKA

Rodinné centrum Motýlik Vás
pozýva na predstavenie „AKO
CHRÁNIŤ PRÍRODU“ divadielka Žužu, v ktorom sa predstavia herci Miroslava Pavlíková
a Alexander Maďar (známi ako
redaktorka Miška a redaktor
Alex z relácie RTVS Fidlibum).
Predstavenie sa uskutoční
30. 11. 2014 (nedeľa) o 16.00
v KD Hruštín. Vstupné 2 €,
predpredaj v RC Motýlik, info.:
0911 022 880.

Príbeh o chlapcovi menom Vendelín, ktorý zo začiatku rozhadzuje odpadky kade tade a o prírodu sa nestará. Až v škole zistí,
čo je to životné prostredie, a prečo by sme si tú našu prírodu mali
chrániť. Spolu s deťmi sa dozvedá, prostredníctvom kúzelníka
a jeho kúzelného klobúka, o triedení odpadu a následnej recyklácii. Kamaráti tiež pomôžu Pani
Vode vyčistiť priehradu od zbytočných odpadkov. A v neposlednom rade sa deti dozvedia o tom,
ako aj oni môžu výsadbou stromčeka pomôcť prírode a nám samotným, aby sme čistého vzduchu mali viac a viac.

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci
november 2014
5.11.
8.11.
12.11.
14.11.
15.11.
19.11.
22.11.
26.11.
29.11.
30.11.

Predaj LANTASTIK
Hrtn party
Predaj RIKOMAX
Stužková
Komunálne voľby
Predaj RUCEK
Katarínska zábava
Predaj ALADIN
Rodinná oslava
Divadlo pre deti
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Vážení občania, predkladám Vám svoju činnosť v obci
za uplynulé 4-ročné volebné obdobie
Čas plynie ako voda a moje pôsobenie
vo funkcii starostu sa končí. V roku 2010
som nastúpil opäť do funkcie na základe
vašej dôvery. Snažil som sa do dediny
vniesť ducha porozumenia, pozdvihnúť
kultúrnu, materiálnu a sociálnu úroveň
našej obce. To, či moje pôsobenie vo
funkcii starostu prinieslo obci rozvoj,
posúďte sami.
Základná škola Výhon

– Strecha na materskej škole bola očistená a natretá 2x polyuretánovou farbou.
– Na budove MŠ boli demontované staré okná a namontované nové plastové a taktiež nové vchodové dvere.
– V spolupráci S Johnson Controls
Elecronic bolo rozšírené detské ihrisko – získali sme 1000 USD. Detské
ihrisko je prístupné a otvorené pre
všetky matky s deťmi z obce.

V roku: 2010–2011
– Bola urobená celková nadstavba školy o 1 poschodie.
– Stropy nadstavby boli zateplené Nobasilom a upravené sadrokartónom.
– V nadstavbe boli urobené elektrické
rozvody, vodoinštalačné práce, podlahy a dlažby.
– Do celej budovy ZŠ Výhon boli osadené nové eurookná.
– Vo všetkých WC v škole boli dané
nové sanitárne zariadenia, obklady
a dlažby.
– Bola urobená nová dlažba na vstupných schodoch do školy a prekryli sa
dreveným prístreškom.
– Celá budova ZŠ bola zateplená
a daná nová vonkajšia fasáda.
– Po rekonštrukcii bola ZŠ Výhon slávnostne otvorená 5. 9. 2011.

Lekáreň

OcÚ, MKS, kultúra

Základná škola Zamost
– Za budovou školy bolo odvodnené
futbalové ihrisko.
Materská škola
V roku: 2011–2014
– Pred budovou MŠ sa urobilo parkovisko zo zámkovej dlažby.
– V jedálni MŠ boli prerobené a rozšírené priestory na výdaj stravy.
– V interiéri boli pozvárané nové zábradlia a madlá na schodiskách.
– Na budovu MŠ boli namontované lapače snehu, opravili sa ríne, zvody
vody a prístrešky nad vchodmi.

V roku: 2011–2014
– V zasadačke obecného úradu bol znížený strop upravil sa sadrokartónom,
na ktorý sa natiahla nová omietka.
Staré PVC na podlahe bolo nahradené dlažbou.
– Pred OcÚ bolo rozšírené parkovisko
a bola položená nová zámková dlažba.
– V rámci zachovania nášho kultúrneho dedičstva, obec odkúpila sypáreň
s pivnicou, ktorú už čiastočne zrekonštruovala.
– Obecná knižnica bola presťahovaná
do nových priestorov a celkovo rozšírená o množstvo nových alebo darovaných kníh. Knižnica je pravidelne otvorená, len čitateľov je strašne
málo.
– Obec zakúpila pojazdnú zastrešenú
tribúnu na kultúrne akcie.
– V centre obce na kraji parkoviska pri
COOP Jednota sme namontovali oddychové lavičky.

V roku: 2012–2013
– Bola postavená úplne od základov.
– Do prístavby sa namontovali nové eurookná, dvere a boli urobené nové
rozvody elektriky a vody.
– Interiér bol ovakovaný, upravený sadrokartónom a namaľovaný.
– Boli urobené obklady, dlažba, namontované sanitárne zariadenie a lekáreň bola napojená na kúrenie Biomasou.
– Zvonku celá prístavba bola zateplená a urobená vonkajšia fasáda.
– Slávnostne bola otvorená a posvätená 1. 9. 2013.
Zdravotné stredisko
V roku: 2012–2014
– Pred celou budovou bola urobená
nová zámková dlažba.
– Okolo celej budovy bol urobený sokel z umelého kameňa.
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– Do zdravotného strediska bol vybudovaný bezbariérový vstup do lekárne a na prízemie k všeobecnému lekárovi (sklápacia plošina)
– Pri zdravotnom stredisku bolo pozvárané pri brehu Radzovkového potoka – bezpečnostné zábradlie.

–
–
–

Ekológia
V roku: 2011–2014
– V rámci Československého projektu,
ktorý trval 3 roky, sme vyčistili 3 ha
obecného lesa na Zábave od kríkov
a náletov. Následne sme celý pozemok vysadili ihličnanmi a bukom.
– Bol urobený turisticko - náučný chodník zo Zábavy smerom na Hruštín,
k Lomnianskej a k Vaňovkej kaplnke
spolu s orientačnými , náučnými tabuľami a oddychovými altánkami na
Zábave a pri Vaňovskej kaplnke.
– Bol vyčistený 2-hektárový obecný
pozemok pod Kamenným a taktiež
vysadený.
– Počas trvania projektu sme vypílené
kroviny štiepkovali a následne sme
ich rozdelili pre sociálne slabšie rodiny v obci a matkám – vdovám
s malými deťmi.
– V rámci tohto projektu sme zamestnali 6 ľudí z Hruštína.
– Súčasťou projektu boli aj letné tábory pre žiakov ZŠ zapojených obcí.
– Obec vysadila okrasné stromčeky
v centre obce.

–
–

–
–

na šatne a sociálne zariadenia aj pre
verejnosť.
V šatniach a vo WC boli urobené
nové obklady a dlažba.
Spoločenská miestnosť a sklad materiálu boli ovakované a namaľované.
Na strechu budovy bola nalepená
nová strešná krytina.
Boli urobené nové elektroinštalačné
práce.
Pred budovou bol pozváraný nový
prístrešok, plocha pod prístreškom
bola vybetónovaná a boli osadené
sedačky pre divákov.
Pre spoločenské akcie bol vonku pri
guľášovisku zrekonštruovaný a namaľovaný prístrešok a bufet.
Športový areál nateraz slúži nielen
všetkým športovcom, ale aj našim občanom, ktorí za priaznivého počasia
tam majú príjemné rodinné posedenia v prírode pri guľáši a zároveň si
aj zahrajú futbal.

– V cintoríne boli osadené tabule našim padlým občanom v 1. svetovej
vojne, v 2. svetovej vojne a v koncentračnom tábore.

Budova Magnum
V roku: 2012
– Je obecnou budovou a nateraz je prenajatá na 10 rokov p. Ľ. Jancekovi.
– V budove boli urobené rozvody
ústredného kúrenia a namontované
liatinové radiátory.
– Celá budova bola napojená na teplovod – Biomasu z budovy ZŠ Výhon.
Budova Pošty
– V obecnej budove na poschodí boli
vymenené staré okná za nové – plastové.

Požiarna zbrojnica Hruštín
V roku: 2014
– Začala sa rekonštrukcia budovy,
v ktorej bude uskladnené hasičské
auto a hasičská technika.
– V rámci protipožiarnych opatrení boli
namontované nové požiarne skrine
v ul. Črchľa a v ul. Dielnice.

Cintorín
V roku: 2013–2014
– V cintoríne smerom od Radzovky boli
urobené nové schody zo zámkovej
dlažby.
– V tejto časti vstupu do cintorína bola
pozváraná bránička a zábradlie.

Športový areál Kutina
V roku: 2012–2013
– Na budove šatní boli osadené nové
plastové okná.
– Vo vnútri boli urobené nové priečky

Bezpečnosť na cestách
V roku: 2013–2014
– Obec po dlhodobých jednaniach so
správou ciest III. triedy/ ktorá patrí
VÚC/ dosiahla pre občanov Črchle,
pre všetkých vodičov zníženie rýchlosti na 30 km / hod a umiestnenie
značky „OBYTNÁ ZÓNA“ a to od
zdravotného strediska až po začiatok PD.
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– Pre zvýšenú bezpečnosť bol pre občanov vybudovaný nový bezbariérový chodník smerom k supermarketu
COOP Jednota.
– Obec spropagovala bezpečnostný
projekt „Vidieť a byť videný“ formou
rozdávania bezpečnostnej reflexnej
pásky a osvetou prostredníctvom bulletínu.
– Obec získala od poisťovne ALLIANZ
dotáciu na merač rýchlosti v obci
1000 €.
Protipovodňové opatrenia,
vodovody
V roku: 2011–2014
- Na opakovanú žiadosť obce boli Povodím Váhu z obidvoch strán vybetónované oporné múry zo skál do výšky 2 m brehu Radzovkového potoka
v centre obce pri zdravotnom stredisku v celkovej hodnote 70 000 €. Obec
potom spevnila breh panelmi až na
úroveň cesty.
– V rámci protipovodňových opatrení,
opäť na žiadosť, bol Povodím Váhu
upravený tok Hruštínky pri športovom
areáli Kutina . Pri návalových búrkach
dochádzalo k zaplavovaniu ihriska.
– Vo Vaňovke sa urobili nové rigoly na
zvod povrchovej vody na ceste – Kostolná.
– Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
Dolný Kubín v spolupráci s obcou preložila 70 m vodovodného potrubia
v ulici Zavoda.
– Vodovodné potrubie bolo preložené
aj v ulici Zamost v dĺžke 110 m.
– Z environmentálneho fondu obec získala dotáciu 126 000 € na rozšírenie
vodovodu na Kutine v oblasti, kde sa
bude stavať. Vodovod je už zrealizovaný.
Elektrifikácia obce
V roku: 2011–2013
– SSE Žilina v spolupráci s obcou zrealizovala elektrifikáciu chatovej oblasti Zábava a dala do užívania 3 trafostanice na rozvod NN ku chatám
v celkovej hodnote 270 000 €.
– Na základe projektu obce SSE Žilina
predĺžila sieť NN v časti Kutina.
– V spolupráci s obcou SSE Žilina rozšírila sieť NN k rodinným domom vo
Vaňovke na Hradách.
– V časti Baraniarky pri pekárni SSE –
Žilina nám na žiadosť obce urobila
rekonštrukciu vysokého napätia. Staré drevené stĺpy boli zrušené a vedenie bolo káblom zvedené do zeme.
Tieto práce stáli 37 000 €.
– Na žiadosť obce nám pracovníci SSEŽilina preložili el. stĺpy pri požiarnej

zbrojnici a ďalšie 2 na ulici Zamost.
Stĺpy boli v zlom stave.

omasy nový kotol na pelety, ktorý už
aj osadila a sfunkčnila.

Projekty

Hasičská zbrojnica – Vaňovka

– Počas 4-roč. obdobia sme vypracovali desiatky projektov, no pre nedostatok peňazí zo strany štátu, niektoré neboli úspešné. Niektoré úspešné
som už spomenul aj pri konkrétnych
bodoch činnosti obce v predchádzajúcich riadkoch.
– Obec opakovane vypracovala projekt
na kamerový systém – až na 3x sme
boli úspešní. Dostali sme 5000 €. Kamery sú namontované v MKS na
chodbách, nakoľko dochádzalo k pravidelnému poškodzovaniu majetku
na akciách.
– Obec získala dotáciu 9000 € na kúpu
nového obecného auta.

V roku: 2013–2014
– Vo Vaňovke bola postavená od základu nová hasičská zbrojnica, nakoľko tam nebola žiadna, hasičské náradie mali doteraz v prenajatých
priestoroch COOP Jednoty.
– Pri tejto stavbe prebehli murárske,
vakovacie, obkladacie, maliarske, betonárske, zváracie, elektroinštalačné,
vodárske a pokrývačské práce.
V spoločenských priestoroch podkrovia hasičskej zbrojnice bol urobený
strop z tatranského profilu.

Vaňovka – obecná budova
V roku: 2013–2014
– Vo Vaňovke v obecnej budove boli
vymenené všetky staré okná za nové
plastové.
– Zemou bola urobená nová elektrická
prípojka do budovy.
– V byte bola urobená celková rekonštrukcia elektrického vedenia. Taktiež
bola urobená nová kanalizácia, vodovod a boli namontované nové vykurovacie telesá a sanitárne zariadenia.
– V ďalších priestoroch tejto obecnej
budovy, kde bola škola, boli taktiež
urobené nové rozvody elektriky
a vody.
– Steny interiéru boli ovakované a stropy upravené sadrokartónom.
– Bolo namontované nové sanitárne
zariadenie, radiátory, nové obklady
a vo všetkých priestoroch boli urobené nové dlažby.
– Do podkrovia budovy boli urobené
nové schody.

– Celá obecná budova aj s hasičskou
zbrojnicou bola zateplená a upravená vonkajšou stierkou.
– Do budovy obec získala ako člen Bi-

Cintorín
V roku: 2014
– V cintoríne boli urobené nové schody, zábradlie a rozšírené elektrické
osvetlenie.
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V roku: 2011
– Na Hradách a na Kostolnej boli technikou upravené a spevnené miestne
komunikácie. V týchto častiach aj
v ulici Kúty obec vybudovala aj nové
verejné osvetlenie a rozhlas.
– Obec riešila v tomto období po miestnych komunikáciách len výtlky, nakoľko cesty boli, alebo budú ešte rozkopané na kanalizáciu.

Celkove obec z mimorozpočtových
zdrojov získala nasledovné financie:
ZŠ Výhon
846 491 €
ČS projekt
117 253 €
Auto
9 000 €
Vodovody
126 203 €
Kamera
5 000 €
Na opravu ciest
2 621 €
Ihrisko – Zamost
3 000 €
Merač rýchlosti
1 000 €
Nábytok Vaňovka
1 500 €
Na kultúrne akcie
500 €

Celkove sa nám do obce podarilo za
4 roky získať z mimorozpočtových
a iných zdrojov
1.111 568 €.
Majetok po inventúre v roku 2010 bol
3.616 329 €
Majetok po inventúre k 30.10.2014
5.562 205 €
Celkove nám pribudlo majetku za
1.945 876 €
Majetok v obstaraní, ešte nedokončený a nezaradený je v sume
242.023 €.

Ži podľa svojej viery...
Žili raz manželia s desaťročným
synom. Život mali veľmi ťažký, a tak
sa rozhodli, že začnú cestovať po
svete. Vydali sa na cestu svetom
spolu so svojím somárikom. Prišli
do prvej dediny, ľudia ich príchod
komentovali: ,,Pozrite na toho nevychovaného chlapca… on na oslovi a chudáci unavení rodičia idú
pešo. Že to tak nechajú!“ A tak manželka povedala manželovi: ,,Nedovoľme, aby hovorili zle o našom
synovi.“
Manžel zložil dieťa a sám nasadol na osla. Prišli do druhej dediny.
Ľud bručal: ,,Pozrite na toho nehanebného otca! Nechá manželku

a syna trápiť sa pešo, zatiaľ čo on sa
vezie na oslovi.“
Tak muž zostúpil a nechal posadiť
manželku. On so synom viedli osla
za uzdu. Prišli do tretej dediny a ľud
to opäť komentoval: ,,Chudák muž!
Po namáhavej celodennej práci nechá sedieť manželku na oslovi. A chudák chlapec! Akú nešľachetnú matku to má!“ A tak sa rozhodli sadnúť
na osla všetci traja. Znovu vyrazili na
púť. Keď prišli do štvrtej dediny, počuli, čo si hovorili ľudia: ,,Sú to beštie. Umoria zviera na smrť, namiesto
toho, aby zostúpili a kráčali svorne
vedľa neho.“ Ale v ďalšej dedine nemohli uveriť svojim ušiam, keď poču-

li: ,,Aha, to sú tí traja blázni, čo kráčajú pešky i keď majú osla, ktorý ich
môže niesť!“
Poučenie: Vždy ťa budú iní kritizovať, budú o tebe zle hovoriť
a bude obtiažne stretnúť niekoho,
kto ťa bude brať takého, aký si.
Preto ži podľa svojej viery. Rob to,
čo ti radí srdce… To, čo chceš...
Ľudský život je divadelné predstavenie, ktoré sa hrá bez predchádzajúcich skúšok. Maj rád… a ži intenzívne každý okamih svojho života…
skôr, ako spadne opona a hra skončí
bez potlesku.
(Zdroj: internet)

Vážení občania,
keď skončí kalendárny rok, bilancujeme, čo sme stihli za ten rok urobiť.
Keď človek zostarne, bilancuje a prehodnocuje svoj život, ako ho prežil.
Pre mňa ako starostu je nateraz bilancovanie môjho 4-roč. obdobia, v ktorom som sa snažil naplniť môj volebný
program. Za to, že sa mi podarilo
v mojom volebnom období spomínané
veci zrealizovať, ďakujem predovšetkým Pánu Bohu, ktorý mi až niekedy zázračne pomáhal, a ktorého pomoc a ochranu som pociťoval každý
deň. Ruka v ruke ide aj pomoc dobrých ľudí, ktorých som stretol pri realizácii obecných prác, a ktorí neraz povýšili spoločné dobro nad svoje osobné dobro.
Určite všetci viete, že obec závisí od
toho, koľko podielových daní dostane
od štátu. A preto tu platí pravidlo, že
skáčeme do takej výšky, na koľko
máme. V tomto volebnom období nás
vláda zaviazala aj šetriť, a preto sme
museli niektoré aktivity obmedziť na
úkor šetrenia - obec nesmie ísť do mínusu. Aj terajší stav účtu obce je v plu-

se 200 000 €. Financie obce sú kontrolované kontrolórkou obce, zároveň
každý rok prebieha štátny audit, ktorý
máme úplne v poriadku. To, že sa nám
podarilo v obci urobiť množstvo práce
a zároveň aj ušetriť, je vlastne výsledkom tímovej práce – a to dobrej spolupráce starostu s poslancami obecného zastupiteľstva. Všetky záležitosti
obce sme riešili konštruktívne, nie aby
sme si dokazovali, kto je tu väčší pán.
Politikárčenie ostalo vždy pred dverami obecného úradu. Kultúru správania
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva ocenila aj kontrolórka obce
Ing. Emília Franeková, ktorá kontroluje financie vo viacerých obciach a vidí,
ako je to inde. U nás nikto na nikoho
neútočil, neobviňoval, naopak, snažili
sme sa nájsť dobré riešenia v prospech
obyvateľov našej obce. Tam, kde je
rozpoltenosť, hádky, nepokoj a obviňovanie v obci sa nedá nič urobiť. Z dôvodu výbornej spolupráce by som sa
chcel mojim poslancom veľmi pekne
poďakovať za 4-ročnú prácu v obecnom zastupiteľstve pre spoločné dobro našich občanov. Moje poďakovanie

za výbornú spoluprácu patrí všetkým
pracovníkom obce, pod vedením pani
prednostky Stely Kubicovej, zároveň
by som sa chcel poďakovať aj bývalej
pani prednostke Mgr. Darine Kupčulákovej, ktorá odviedla vynikajúcu prácu. Za výbornú spoluprácu obce a ZŠ
ďakujem pánu riaditeľovi Mgr. Júliusovi
Kubánimu a pani riaditeľke MŠ
Mgr. Silvii Vlžákovej, podnikateľom
a živnostníkom, ktorí sa podieľali na
prácach v obci. Nesmiem zabudnúť na
našich nezamestnaných, 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 veľmi pekne
ďakujem. Osobitne sa chcem poďakovať nášmu pánu farárovi Mgr. Rastislavovi Waxmonskému a pánu kaplánovi
Mgr. Miroslavovi Žmijovskému za výbornú spoluprácu s obcou, za duchovné vedenie nás všetkých a ústretovosť
pri usporiadaní obecných akcií. V závere sa chcem poďakovať aj Vám
všetkým spoluobčanom, ktorí ste akokoľvek prispeli k spoločnému dobru
našej obce.
František Škapec, starosta
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VOĽBY 2014

Voľby sa uskutočnia 15. novembra od 7.00 – 20.00 hod.
Kandidát na starostu
obce Hruštín
Nezávislý kandidát

1
Ing. František Krivačka,
48 r., ekonóm
Vážené dámy, páni,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám všetkým,
mojim spoluobčanom, susedom, známym, kamarátom a blízkym v Hruštíne
a vo Vaňovke.
V Hruštíne som sa narodil, bývam tu
už viac ako 48 rokov, chodil som do základnej školy, potom na strednú ekonomickú školu v Dolnom Kubíne a v roku
2009 absolvoval štúdium na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre
v odbore Verejná správa a regionálny
rozvoj. Som ženatý a s manželkou Jankou máme 2 deti – dcéru Janu a syna
Františka, ktorého si už Pán povolal
k sebe v máji tohto roka.
Mám 27 ročnú prax v ekonomických
pracovných pozíciách, či už ako účtovník alebo ako hlavný ekonóm nielen na
Slovensku, ale aj v Českej republike.
Posledných 14 rokov pracujem v oblasti

poľnohospodárstva. Uvedená pracovná
prax mi umožnila nadobudnúť skúsenosti a znalosti z oblasti tvorby a realizácie projektov z fondov EÚ, ďalej
z ekonomiky a financovania rozpočtov
podnikateľských subjektov ako aj z oblasti pracovného, obchodného, občianskeho a správneho práva. V posledných
4 rokoch vykonávam funkciu poslanca
obecného zastupiteľstva v našej obci,
kde som získal znalosti aj z oblasti komunálnej politiky a riadenia obce. Viac
ako 3 roky som členom Hospodárskej
rady pri Farnosti Hruštín. Pri mojej súčasnej práci denne komunikujem pri riešení rôznych problémov so štátnymi inštitúciami, úradmi, podnikateľskými
subjektmi, zamestnancami a občanmi.
Tieto moje dlhoročné skúsenosti rád
využijem v dnešnom zložitom období
pre potreby a ďalší rozvoj našej obce
v prípade zvolenia aj ako starosta.
Ako viete aktívne som sa zapájal a aj
zapájam do spoločenského života na
území obce. Organizačne to boli hlavne podujatia ako súťaž v ručnom kosení trávy – Hruštínska kosa a Kosecký
maratón na Vasiľovskej holi. Som členom Rady starších Slovenského koseckého spolku, ktorý takéto podobné súťaže a podujatia organizuje na Slovensku a zúčastňuje sa ich aj v zahraničí.
Toto všetko mne osobne prináša entuziazmus a radosť z toho, že mojou aktivitou prispievam k zachovávaniu dedičstva našej obce, slovenskej národnej
kultúry a identity.
Počas svojho života som si prešiel
svoje a naučil sa využívať príležitosti,
ktoré sa mi ponúkajú. Mnoho ľudí prichádza o svoju prácu a následne často
strácajú aj ďalšie istoty. Ani ja nie som
výnimka a rovnako ako vy na vlastnej
koži pociťujem krízu (hlavne krízu myslenia) a iné negatívne javy v spoločnosti.
Viem, že nedokážem odstrániť všetky
problémy, ktoré nás trápia, ale v rámci
svojich možností a finančných prostriedkov obce sa zameriam na tie najpálčivejšie. Myslím, že starosta obce by mal
občanom vedieť zabezpečiť aj bezplatné poradenstvo a prípadnú právnu pomoc ak sa cítia poškodení alebo sa ocitnú v ohrození bez svojho zavinenia

a týmto im poskytnúť určitú istotu. Rád
by som sa aj s tým pokúsil niečo urobiť.
Cit k rodnému kraju, kde žijem, pracujem a znalosť miestnych pomerov
s dlhodobým aktívnym záujmom o svoje okolie - či už je to životné prostredie,
kultúra alebo budovanie v obci ma priviedli k tomu, aby som sa uchádzal
o Vašu priazeň a podporu pri kandidovaní za starostu obce.
Rozbehnuté projekty chcem dokončiť,
v ďalších pokračovať a súčasne byť pripravený na nové výzvy, pred ktorými
bude Hruštín stáť. Zároveň som pripravený pokračovať v aktívnej spolupráci
s Miestnym kultúrnym strediskom, ZŠ,
MŠ, Farským úradom, ako aj so všetkými záujmovými združeniami a organizáciami v obci a tak občanom zabezpečiť uspokojenie nielen fyzických, ale
aj duchovných potrieb. Môj podrobný
volebný program bude zverejnený na
internetovej
stránke
www.frantisekkrivacka.sk a bude Vám
aj doručený do poštových schránok vo
forme letáku. Nebude v ňom chýbať
podpora výstavby obce, služieb občanom, športu, kultúry, cirkevných vecí,
sociálnych vecí, školstva, podnikateľských subjektov, mladých poľnohospodárov, ekológie, životného prostredia
a plán zvýšenia účasti občanov na
transparentnom riadení vecí verejných
a celej obce. Budem podporovať akoukoľvek možnou formou aj ochranu života nielen od narodenia, ale aj počas
života, v starobe a až po smrť, podporím mladých rodičov, osamelých rodičov
a mnohodetné rodiny.
Veď načo bude komu starosta, keď
obec vymrie? „Nebojte sa žiť, pretože
v Hruštíne sa žiť oplatí!“
Milí spoluobčania!
Kto nič neurobí, nič nepokazí, a naopak, kto niečo robí, spraví aj chybu.
Práce a povinností sa nebojím a budem
k dispozícii Vám všetkým. Vaše názory,
rady alebo pripomienky mi zasielajte na
e-mailovú adresu:
fkrivacka@gmail.com alebo zatelefonujte na mobilné t.č.: 0911 663 123.
Za účasť vo voľbách dňa 15.11.2014
a Váš hlas Vám vopred ďakujem.
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Kandidát na starostu
obce Hruštín
Kresťansko demokratické
hnutie

2
Mgr. František Škapec
51 rokov, ženatý, 3 deti
Súčasťou života v každej spoločnosti
by malo byť aj spoločné dobro občanov.
Spoločné dobro by malo vychádzať
z uspokojenia tak materiálnych, ako aj
duchovných potrieb človeka. Len prelínaním obidvoch môže rozvoj obce i spoločnosti napredovať. Vo svojom volebnom programe by som sa chcel zamerať na tie potreby obce, ktoré som ešte
ako starosta nestihol urobiť v predchádzajúcom období, hlavne z finančných
dôvodov.
Miestne komunikácie:
1/ Najväčšou bolesťou našej obce sú
nateraz miestne komunikácie všade
tam na uliciach, kde už bolo položené potrubie kanalizácie. Z tohto dôvodu asfaltovanie nových povrchov
ciest už na jar sú mojou prioritou. Postupne, ako sa bude realizovať kanalizácia po ďalších uliciach, postupne bude aj asfaltovanie.
2/ Po realizácii kanalizácie v časti Dedina na ceste 1/78 dobudovať bezpečnostný chodník, ktorý sa nemohol začať, kým sa neurobí v tejto časti
kanalizácia.
3/ Žiadať VÚC Žilina o finančné prostriedky na opravu cesty smerom na
Zábavu – táto cesta patrí VÚC a každý rok žiadame o jej opravu. Požia-

dať o finančné prostriedky na jej
opravu v hornej časti od kubínskeho
urbáru, ktorý zváža drevo po tejto
ceste a značne ju devastuje.
Výstavba obce:
Počas môjho starostovania všetky
obecné budovy prešli buď celkovou výstavbou, alebo čiastočnou rekonštrukciou- ZŠ Zamost, Telocvičňa, ZŠ Výhon,
OcÚ- MKS, Zdravotné stredisko, Magnum, DSHruštín, Budova pošty, DS Vaňovka, Hasičská zbrojnica Vaňovka,
bývalá škola vo Vaňovke, v ktorej je aj
zrekonštruovaný byt. V tejto obecnej
budove vo Vaňovke, bude možné už
koncom novembra usporiadať svadby,
oslavy, kary a iné oslavy. Je tam zrenovovaná kuchyňa a priestory na sedenia
a tancovanie.
Ostáva nám urobiť:
1/ Dokončiť hasičskú zbrojnicu v Hruštíne, ktorá bude slúžiť na uskladnenie hasičského náradia a auta. Taktiež budú tam priestory, ktoré budú
využívať dobrovoľní hasiči. (Napísali sme žiadosť na získanie hasičského auta) V budove hasičskej zbrojnice budú aj verejné WC pre trhovníkov.
2/ Budovu pošty – horné poschodie
prenajať pre služby občanov. Prvý
záujemca si tieto priestory už pripravuje. Táto budova by sa mala stať
pre obec domom služieb.
3/ Postaviť v centre obce hruštínsku
drevenicu, ktorá by sa mala stať múzeom našej obce, aby raz naše deti
vedeli o jej histórii a kultúre. Už niekoľko rokov zbierame od našich občanov staré náradie a veci, ktoré
budú raz hovoriť o tom, ako žili naši
dedovia. Zároveň táto drevenica by
sa mala stať turisticko-informačným
centrom. O finančné prostriedky sa
budeme uchádzať aj z eurofondov.
4/ Dokončiť malé pozemkové úpravy
v lokalite Kutina, aby mohli ľudia stavať rodinné domy.
5/ Obec podala žiadosti na rozšírenie
vodovodnej siete v Hruštíne Pod Uhliskom a vo Vaňovke na Hradách.
6/ Pokračovať v ošetrovaní a ochrane
obecného lesa.
7/ Výstavba zberného dvora (obec sa
bude uchádzať o eurofondy)
8/ Spevniť plochu pri obecnej budove
vo Vaňovke.
9. Zatepliť budovu Materskej školy
Verejné osvetlenie:
1/ Začať s rekonštrukciou verejného
osvetlenia už v týchto dňoch, ktoré
máme v havarijnom stave. Lampy sú
často pokazené a pri silnejšom vetre nám osvetlenie vyhadzuje v celej
dedine. Rekonštrukciu budeme realizovať cez slovenské elektrárne
formou koncesie. Elektrárne nám

osvetlenie úplne zrenovujú a 15 rokov budú ho aj spravovať.
Protipovodňové opatrenia
1/ Rokovať s Povodím Váhu o ďalších
úpravách rieky Hruštínky hlavne
v miestach, kde jej tok ohrozuje majetok občanov. (Žiadosť sme už pre
budúci rok zaslali)
Mládež, šport, mladé rodiny
1/ Pri narodení dieťaťa aj naďalej poskytnúť každej matke finančný príspevok.
2/ Zvýšiť motivovanosť žiakov a mládeže pre šport, nakoľko majú kde cvičiť- telocvičňa, posilňovňa. Oceniť
bonusmi žiakov a mládež, ktorí budú
reprezentovať obec vo futbale, v požiarnych súťažiach, v biatlone, alebo v inom športe.
3/ Ako starosta zaujímať sa o ľudí opustených v obci. Všímať si situáciu
v sociálne slabých rodinách. Nezabúdať na našich občanov v domove
dôchodcov.
4/ Po zrealizovaní kanalizácie v obci
upraviť ihrisko ZŠ Zamost a ihrisko
pri Poľnohospodárskom družstve
pre potreby detí a mládeže.
Podnikatelia:
1/ Využívať pri výstavbe v obci služby
našich živnostníkov.
2/ Pri výstavbe v obci nakupovať tovar
od našich obchodníkov.
Informovanosť občanov:
Obec pravidelne informuje svojich
občanov o dianí v obci prostredníctvom
„Hovoru s občanmi“, svojej webovej
stránky a prostredníctvom bulletínu, ktorý vychádza 1x mesačne.
Vážení občania.
Volebný program je nielen o sľuboch,
ale aj o reálnosti ich naplnenia. Hovorí
sa, že človek mieni, ale ten Najvyšší to
raz dva zmení. Táto odveká pravda platí
aj pre mňa, pretože chcieť je jedna vec
a zrealizovať druhá. Život prináša neraz aj na obec nečakané zmeny, ktoré
musíme riešiť prednostne. Predovšetkým musíme zabezpečiť základný
chod obce, a až potom iné činnosti, ako
je výstavba obce. Obec prebrala od štátu množstvo kompetencií, ktoré si musí
riešiť sama a zdroj financií, nakoľko
musíme aj šetriť, nie je taký postačujúci, aby všetko vykompenzoval. Veľkým
prínosom sú projekty, ktoré obnášajú
množstvo byrokracie, ale keď niektoré
vyjdú, sú pre obec finančnou pomocou.
Vždy som sa snažil verejné financie
obce spravovať čestne a spravodlivo.
Aby sa naša obec rozvíjala a každý
občan bol spokojný, k tomu je potrebná
spolupráca všetkých nás. Verím, že
spoločným úsilím sa nám podarí tieto
plány zrealizovať.
S týmto prianím sa chcem uchádzať
o Vašu dôveru.
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Kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva

Kresťansko demokratické hnutie
Volebný obvod 1

4
Milan Hojo
54 r., výpravca vlakov

19
Zdenka Snováková
58 r., vedúca šk.jedálne

13
Marta Lipničanová, Ing.
44 r., pedagogička

16
Helena Martvoňová
PhDr., 51 r., pedagogička

22
Jozef Škapec
50 r., živnostník

17
Milan Očkaják
37 r., pedagóg

26
Peter Teťák, Mgr.
29 r., pedagóg

29
Ľudvik Zajac
51 r., živnostník

Volebný obvod 2

30
Vincent Žilinec
51 r., zamestnanec
verejnej správy

1
Jozef Snovák
60 r., vodič

2
Ľubomír Snovák
39 r., živnostník

18

11/2014

SMER – Sociálna demokracia

Volebný obvod 1

1
Marta Gáborová
53 r., vedúca predajne

12
Milan Krivačka
40 r., robotník

7

10

Jozef Jancek
43 r., vodič autobusu

Jozef Kľuska
47 r., vodič autobusu

15

18

Jozef Martvoň
55 r., nástrojár

Marta Piňáková
54 r., poisťovacia pracovníčka

Volebný obvod 2

25
Ladislav Teťák, Ing.
55 r., SZČO

3
Dominik Zemenčík
55 r., robotník

11
František Kravčík, Ing.
61 r., technik

24
Miloš Štajer
39 r., robotník
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Nezávislí kandidáti
Volebný obvod 1

2
Milan Halaštík
52 r., mechanik

3
Martin Haluška, Bc.
26 r., pracovník vo výrobe

21
Monika
Stieranková, Mgr.
32 r., pedagogička

5
Katarína Hojová, Mgr.
29 r., učiteľka

23
Štefan Škapec
52 r., vodič, Hruštín

Ivana Teťáková, Ing.
27 r., geodetka

SIEŤ

Volebný obvod 1

Volebný obvod 1

Ján Hutira
33 r., technik

8
Ľuboš Jancek
50 r., SZČO

Ján Macík, JUDr.
28 r., právnik

27

SNS

6

14

28
Ján Uhrík, Ing.
40 r., živnostník

9
Ľubomír Jaššo, Mgr.
36 r., pedagóg

20
Peter Socha
45 r.,SZČO
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

OBEC PONÚKA

PRÁCE S TELESKOPICKÝM
MANIPULÁTOROM, 2,5t/6m

Obec Hruštín ponúka na predaj lyžiarsky
vlek OEV 300 + ďalší na náhradné diely.
Cena dohodou.
Bližšie info na tel.: 0905 213 503

Príslušenstvo: radlica, paletové vidly
Tel.: 0907 177 072
STAMAR František Martvoň

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

O

Predám malotraktor 4x4 domácej výroby, podvozok niva, motor opel, cena dohodou.
Tel.: 0911 432 048.
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