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Na zamyslenie: Zajtra  /Skutočný príbeh/
Muž otvoril zásuvku a vybral z prá-

delníka svojej manželky krabičku zaba-
lenú do hodvábneho papiera. Nebola to
hocijaká krabička. Bol to balíček s krás-
nym ženským spodným prádlom.
Odhodil papier a zamyslene pohla-
dil jeho jemnú luxusnú krajku. „Toto
som jej kúpil, keď sme boli spolu po
prvý raz v New Yorku. Odvtedy
ubehlo asi 8, alebo 9 rokov. Nikdy
si to neobliekla. Chcela si to nechať
na zvláštnu príležitosť. Myslím, že
prišiel ten správny moment.“

Priblížil sa k posteli a položil
spodné prádlo k ostatným veciam,
ktoré chcel vziať do pohrebného
ústavu. Jeho žena práve umrela.
Keď sa ku mne otočil, povedal: „Ne-
schovávaj nič na zvláštnu príleži-
tosť. Každý deň, ktorý žiješ je výni-
močný...“ Stále dnes myslím na jeho
slová, lebo zmenili môj život.

Začal som sa viac modliť a zoradil
som si rebríček priorít. Dnes čítam ďale-
ko viac, ako predtým a upratujem ďale-
ko menej. Sedím na svojej terase a vy-
chutnávam si prírodu bez toho, aby som
si všímal burinu v záhrade. Trávim viac
času s rodinou a mojimi priateľmi. Po-

chopil som, že život je zbierka skúse-
ností, ktoré si treba chrániť. Od toho
času nič neschovávam. Denne použí-
vam krištáľové poháre. Keď sa mi chce,

oblečiem si svoje nové sako, aj na ná-
kup do supermarketu. Aj moju obľúbe-
nú vôňu používam vždy, keď mám na to
chuť a nenechávam si ju na sviatky.

Vety ako „Jedného dňa...“ zmizli
z môjho slovníka. Pokiaľ sa to vyplatí,
chcem veci hneď, chcem ich vidieť, po-
čuť, vnímať a chcem ich robiť. Nie som
si istý, čo by robila manželka môjho
priateľa, keby vedela, že už tu zajtra
nebude.

 „Zajtra“ – slovo, čo berieme až prí-
liš často na ľahkú váhu. Myslím, že by
ešte zavolala svojej rodine a blízkym
priateľom. Možno, by zavolala aj ďalším

priateľom, aby sa udobrila, alebo
ospravedlnila za spory. Myšlienka,
že by ešte išla na večeru do čínskej
reštaurácie sa mi pozdáva tiež.
Čína, bola totiž jej obľúbené jedlo.
To sú všetky tie malé neurobené
veci, ktoré by ma veľmi hnevali,
keby som vedel, že sú moje dni
spočítané. Hnevalo by ma, ak by
som už nemohol vidieť priateľov,
s ktorými som sa chcel ešte „jedné-
ho dňa“ stretnúť. Hnevalo by ma,
ak by som nenapísal listy, ktoré som
chcel „jedného dňa“ napísať. Hne-

valo by ma, že som nepovedal svojej
drahej a deťom dosť často, ako ich mám
rád. Teraz už nepremeškám nič. Nič, čo
mi môže priniesť úsmev a radosť do
života neposúvam na neskôr.

Na každom dni je niečo výnimoč-
né a zvláštne...

Každý deň, každá hodina, každá
minúta, znamená pre mňa niečo vý-
nimočné.

Zajtra, už pre mňa nemusí byť...
 (Zdroj: internet)

Rodinné centrum Motýlik v spoluprá-
ci s Oravským kultúrnym strediskom
 v Dolnom Kubíne zorganizovali pre do-
spelých kurz keramiky v Hruštíne. Po-
čas mesiacov november až január sa
uskutočnil v priestoroch Rodinného cen-
tra Motýlik. Pod vedením Kamila Šlapá-
ka účastníci spoznávali výborný materi-
ál, ktorým hlina určite je. Točenie na
kruhu, zdobenie, modelovanie, glazo-
vanie výrobkov, či iné základné kera-
mické techniky priblížil samouk, ktorý
sa keramike venuje už nejaký ten rok.
Práca s hlinou umožnila záujemcom nie-
len relaxovať, tvoriť bez odpadu, ale aj
uvedomiť si hodnotu práce ľudských rúk.
Ručne vytočené, úžitkové či dekoračné
predmety si spokojní účastníci odniesli
domov.

Kurz keramiky v Hruštíne

Poďakovanie patrí Obci Hruštín za
zapožičanie a dovezenie stolov a kul-
túrnemu osvetovému stredisku v Dol-
nom Kubíne za pomoc s propagáciou
tohto kurzu.

Rodinné centrum Motýlik
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Očami
starostu

SEKUNDA bez Boha je stratenou sekundou, MINÚTA bez Boha je strate-
nou minútou, HODINA bez Boha je stratenou hodinou, DEŇ bez Boha je
strateným dňom, ŽIVOT bez Boha je životom bez LÁSKY…celý tvoj život
môže zmeniť jediná sekunda, len nikdy nevieš kedy a ktorá…

 / C. Caretto/

Oblasť výstavby a údržby:

1. Bežná údržba MK, rigolov, vodorov-
né a zvislé dopravné zna-
čenie + retardéry.

2. Vybudovanie časti
splaškovej kanali-
zácie a čerpacej sta-
nice v Hruštíne v časti Kuti-
na-Dielnice (po obdržaní dotácie.)

3. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
v Hruštíne v časti Kutina – Dielnice
(spolufinancovanie s OVS, a.s.,
D. Kubín): 5/2020

4. Dokončenie JPÚ Vaňovka: 5/2020

5. Dokončenie JPÚ Hruštín – Pod uh-
liskom: 12/2020

6. Dokončenie ÚPD obce Hruštín:
6/2020

7. Doplnok ÚP zóna Zábava.

8. Ošetrenie a ochrana obecného
lesa.

9. Vybudovanie Denného stacionára
pre seniorov v obci Hruštín (spolu-
financovanie po obdržaní dotácie).

10. Spevnenie miestnych komunikácií
na Kutina – Dielnice po zrealizova-
ní vodovodu a kanalizácie: 7/2020

11. Vypracovanie projektovej dokumen-
tácie miestnych komunikáciií a inži-
nierskych sietí pre IBV Vaňovka,
Hrady, Na kútoch a v klinku: 6/2020

12. Výstavba multifunkčného ihriska vo
Vaňovke: 5/2020

13. Rekonštrukcia zastávok SAD
v Hruštíne a Vaňovke: 6/2020

14. Výstavba miestnych komunikácií vo
Vaňovke (nivelita, spevnenie štr-
kom): 10/2020

15. Vybudovanie bezbariérového vcho-
du do ZŠ Hruštín – Výhon (po obdr-
žaní dotácie).

16. Sanácia hospodárskych budov
v centre obce: 5/2020

17. Vybavenie školských dielní: 6/2020

18. Stavebné úpravy Polyfunkčného
objektu č. 49 (spolufinancovanie po
obdržaní dotácie).

Úlohy Obce Hruštín na rok 2020

v mesiaci február 2020
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Hutira Matej
Kubiritová Zuzana
Kravčíková Rozália
Zemenčík Alexander
Šeliga Šimon
Jaššová Margita
Ťasnocha Ondrej
Slaničanová Emília
Zemenčíková Ružena
Škapec Ľudovít
Jurovčík František
Jurina Ján
Trojáková Mária
Witoszová Mária
Hnojčík Miroslav
Jancek Miroslav

Prišli medzi nás

Marta Jurinová
Lukáš Hnat
Eliška Kľusková
Filip Bartoščík
Agáta Kotúľová

Podujatia v mesiaci
FEBRUÁR 2020

MKS pri
OcÚ Hruštín

 1.2.  Školský ples

 8.2.  Prechod piatimi hoľami

15.2. Maškarný ples

18.2. ZUŠ Fašiangový karneval

26.2. Predaj Lantastik

29.2. Parlamentné voľby 2020

19. Vypracovanie projektovej dokumen-
tácie športového areálu pri PD

Hruštín: 6/2020

20. Údržba MKS
– chodba: 3/2020

21. Údržba areálu Ku-
tina + tribúna: 6/2020

22. Projekt revitalizácie zelene v obci
Hruštín na verejných priestran-
stvách: 4/2020

23. Urbanistická štúdia centra obce
a areálu pri PD Hruštín: 4/2020

Ďalšie úlohy, ktorých plnenie bude
sledované počas celého roka 2020.

1. Finančné príjmy a výdaje OcÚ.

2. Realizácia plánu práce MKS pri
OcÚ na rok 2020.

3. Realizácia úloh na úseku CO oby-
vateľov obce na rok 2020.

4. Realizácia úloh na úseku hasičskej
ochrany na rok 2020.

Vážení občania,
predstavil som Vám plán práce,

na rok 2020. Tento plán práce je
flexibilný, prispôsobuje sa potrebám
obce počas roka. Ďalej, je závislý na
získaní mimorozpočtových finanč-
ných zdrojov, ktoré obec získava
z podaných žiadostí a grantov.

Obec po 4-ročnom úsilí a rôznych
prekážkach, na základe žiadosti
z európskych fondov získala finanč-
nú dotáciu na „DENNÝ STACIONÁR
PRE SENIOROV“ v 95% výške finan-
cií t.j. 281 000. Stavba sa začne
realizovať tento rok, po verejnom
obstarávaní dodavateľa.

Starosta obce

– február 2020
– apríl 2020
– jún 2020
– september 2020
– november 2020

Plán zasadnutí OZ
na rok 2020
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JANUÁR 2020

8.1. – pán kaplán a pán farár urobili „koľadu“ v budovách
ZŠ Výhon a ZŠ Zamost.

10.1. – sa konala v našej telocvični kvalifikácia na OK
v stolnom tenise družstiev. Keďže ZŠ Or. Lesná neprišla,
o postup zviedli súboje naši chlapci s chlapcami zo ZŠ
Slnečná Námestovo. Dávid Jašica síce zdolal všetkých
troch súperov, ale vyrovnanejšie družstvo hostí napokon
triumfovalo a výsledkom 3:7 si zabezpečilo postup. Repre-
zentovali nás: Dávid Jašica, Damián Firic, Matúš Štajer
a Roman Hnojčík.

11.1. – sa členovia turistického krúžku zúčastnili zimného
prechodu Vasiľovským chotárom. Trasu pre peších dlhú
8 km zvládli aj traja druháci so svojou pani učiteľkou. Pre
niektorých žiakov to bol ich prvý zimný prechod v živote
a aby naň nezabudli, dostali „výprask“ turistickou paličkou.

15. 1. – sa v CVČ Ma-
ják v Námestove usku-
točnilo okresné kolo
Olympiády v anglickom
jazyku. Za ZŠ Hruštín sa
zúčastnila Gabika Vlžá-
ková z 8.B. Napriek
tomu, že sa okresného
kola zúčastnila prvýkrát,
stala sa úspešnou rie-
šiteľkou. Pripravovala
p. uč. Gabaríková.

24.1. – konala sa polročná pedagogická rada
Prospech: prospelo s vyznamenaním – 154 žiakov, prospe-
lo veľmi dobre – 65 žiakov, prospelo 80 žiakov, neprospel
1 žiak, 2 žiačky zahraničí neboli klasifikované, 45x pochvala
Správanie: 7x PRŠ, 2x PTU, 10x NTU, 2 znížené známky zo
správania
Dochádzka: Žiaci vymeškali spolu 9196 hod. (vlani 8889
hod, predvlani 10 220 hodín). Z toho I. stupeň 3671 (vlani
3220, predvlani 4757), II. stupeň 5525, (vlani 5669, predvlani
5463 hodín). Všetky hodiny okrem 7 boli ospravedlnené.
Priemer vymeškaných hodín na žiaka je 30,65 (vlani 29,0;
predvlani 32,2; predvlani 42,1). Najlepšiu dochádzku mala
na 1.stupni 1.A – priemerne 15,5 hod. Najslabšiu na 1.stupni
mala 3.B – 37,5 hod. Na 2.stupni bola v dochádzke najlepšia
5.A – 18,8 hod., najviac vymeškali žiaci 8.A – priemerne 56,5
hod.

25.1. – sa členovia turistického krúžku z našej školy
zúčastnili XII. zimného turisticko-lyžiarskeho prechodu
Vaňovským chotárom. Nádherné počasie, úžasné výhľady,
skvelá nálada a dobrí ľudia sprevádzali našich malých turis-
tov po 10 km trase pre peších. V cieli turisti dostali za
odmenu vlajočku, nálepku a dobrý guláš.

V januári sa druháci v rámci hodín angličtiny venovali téme
„Môj dom“. Svojou tvorivosťou a fantáziou sa im podarilo
vytvoriť krásne domčeky s vybavením, ktoré každý na
hodine angličtiny odprezentoval. Domčeky si vystavili na
chodbe, aby sa z nich potešili aj ostatní žiaci.
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27.1. – uskutočnilo sa rodičovské združenie žiakov 9.roč-
níka. Sedem stredných škôl vyslalo svojich zástupcov, aby
spropagovali ich SŠ.

Oficiálne výsledky novembrového Testovania T5:
SJL - priemer našej školy = 72,6%
priemer SR = 64,8 + 7,8%
MAT - naša škola = 72,1%
priemer SR = 63,4 + 8,7%
Najúspešnejší žiaci: SJL - L.Ľubeková - 100%, Nel. Mart-
voňová, M. Zemenčíková, M. Žilinec - 96,7%, M. Kompan
- 93,3%, S. Matečková - 90%
MAT - Ľ. Zubaj - 100%, M. Kompan - 96,7%, J. Firic,
P. Plančo, M. Šimeková, M. Žilinec - 93,3%, L. Ľubeková,
Nik. Martvoňová - 90%. Ďakujeme pani učiteľkám za výbor-
nú prípravu a žiakom za nemenej dobré výkony :)

29.1. – v Námestove sa kona-
lo okresné kolo Matematickej
olympiády MO5. Našu školu re-
prezentovala Lucia Ľubeková
(5.B), ktorá v konkurencii 20 sú-
ťažiacich obsadila 5.-6.miesto
a stala sa úspešnou riešiteľ-
kou. Pripravovala p. uč. Kopil-
cová. Ďakujeme za dobrú repre-
zentáciu školy.

30.1. – zamestnanci
školy i bývalí kolegovia
zablahoželali pánovi ria-
diteľovi Júliusovi Kubá-
nimu k okrúhlemu život-
nému jubileu.

28. 11. súťažilo na Slo-
vensku takmer 22 000
detí o najmúdrejšieho me-
dzi najbystrejšími. Z na-
šej školy sa do súťaže
Všetkovedko prihlásilo 49
žiakov. Teraz prišli vý-
sledky:

1. Všetkovedko školy - Adam Šeliga z 2.A (91,18% detí,
ktoré svojim výsledkom predbehol)
Za ním s titulom: 2. Všetkovedko - Nikola Jaššová z 3.B
(90,39%) 3. Všetkovedko - Tomáš Slaničan zo 4.A (88,71%)
4. Všetkovedko - Lenka Turňová z 3.A (84,62), Gréta Sno-
váková z 3.B (84,62%) 5. Všetkovedko - Adam Stieranka
z 2.A (80,54%), Richard Kytaš z 2.B (80,54%) 6. Všetko-
vedko - Matúš Hutár z 3.A (77,72%)
Ostatní súťažiaci sa stávajú Všetkovedkovi učni. O titul môžu
zabojovať o rok.
Ďakujeme Rodičovskému združeniu (RZ) za príspevok na
štartovné: 2€RZ/2€žiak.

V decembri a januári sa p. riaditeľ a pani zástupkyňa
Šalatová zúčastnili stretnutí s pani ministerkou školstva Mar-
tinou Lubyovou. Oboznámili ju so spôsobom rozdeľovania
finančných prostriedkov (normatívmi), ktorý je z nášho po-
hľadu neobjektívny a spôsobuje, že naša škola rieši deficit
v závere roka vždy až dohodovacím konaním. Pani minister-
ka prisľúbila, že sa bude podnetom zaoberať.

Za sprostredkovanie stretnutí ďakujeme poslancovi NR SR
p. Tiborovi Bernaťákovi.

 Július Kubáni
riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
Po vianočných sviatkoch a prázdninách sme sa opäť stretli

8.1.2020. Veríme, že si každý užil dostatočný oddych
a krásne chvíle v kruhu svojich najmilších. A hneď, pre dobrý
začiatok nového roka k nám zavítala návšteva. Pán farár,
pán kaplán a ujo kostolník nám prišli posvätiť priestory našej
MŠ. Koľadou, presýtenou vôňou kadidla sme poprosili
o ochranu a pekné chvíle pre budúci rok. Ďakujeme za túto
návštevu a zážitok, ktorí si deti budú určite dlho pamätať.

13.01.2020  Opakovanie je matka múdrosti a preto sme si
aj my zopakovali všetko, čo už vieme o ľudskom tele. A bolo
to o to zaujímavejšie, keď nás tým sprevádzal gitarista

Nobbo. Pomocou piesní a hádankových aktivít zaujal a pote-
šil našich škôlkarov. Aktívne deti dostali sladkú odmenu a na
záver si všetci zaspievali a tancom rozhýbali svoje telíčka.

14.01.2020  V materskej škole prebiehalo fotenie detí,
ktoré realizovala firma „X vision“. Za umožnenie spolupráce
sme mali možnosť užiť si opäť sférické kino – sledovanie
rozprávky pod nafúknutou veľkou kupolou. Dostali sme sa
tak do podmorského sveta a sledovali príbeh odvážnych
rybiek. Spojili sme tak príjemné s užitočným, pretože kino
sme mali bez poplatku.

17.01.2020  Školská logopedka Mgr. Fašungová si realizo-
vala individuálne konzultácie s rodičmi detí, ktoré navštevujú
3. triedu. Vysvetlila im problémy a nedostatky v reči a potre-
bu spolupráce pri ich odstraňovaní.

Ako minulý rok, aj tento sa naša MŠ zapojila do súťaže so
Šťukesom. Súťaž realizuje SSE a jej hlavným cieľom je učiť
deti hospodáriť s energiou a zároveň tak šetriť životné prostre-
die. Tieto zásady šetrenia im predstaví kamarát – zvedavý
vypínač Šťukes, ktorý vďaka pekným náučným videám hravo
radí, ako šetriť energiou pri svietení, varení, sprchovaní
a ďalších domácich činnostiach (nájdete na www.sse.sk/
aktuality).

INFO:
5.2.2020 bude v MŠ testovanie školskej spôsobilosti. Týka
sa len detí, ktoré sú pred zápisom na povinnú školskú do-
chádzku. O postupe budú rodičia včas informovaní.

Bc. Očkajáková Marcela
riaditeľka MŠ

Prezident federácie, filipínsky kardi-
nál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol,
aby sa od Prvej adventnej nedele až
do sviatku sv. Hieronyma (30. septem-
bra 2020) v jednotlivých krajinách slá-
vil Rok Božieho slova. Svätý Otec
František v apoštolskom liste „Aperuit
illis - „Otvoril im myseľ, aby porozumeli
Písmu“ (Lk 24,45) vysvetľuje veľký ži-
votný význam Božieho slova.

Pri tejto príležitosti Roku Božieho
slova a nedele Božieho slova sa aj
naše deti z tvorivo-biblického krúžku
rozhodli ešte viac ako doteraz prehlbo-
vať záujem o Sväté písmo rôznou for-
mou - rozhovormi o svätom písme, po-
rovnávanie rôznych biblií – ilustrova-
ná, detská, biblie iných národov a iných
kresťanov, žaltár, lectio divina, čítanie
biblického textu a vysvetlenie, kresle-
nie, tvorenie ako napr. tvorenie brožúr-
ky Podobenstvo o márnotratnom syno-
vi, ktoré je predobrazom sviatosti zmie-
renia a rôzne iné aktivity.

 PaedDr. Jana Kampošová
 vedúca krúžku

„Hor´sa,... kráčajme vo
svetle Pánovho slova!“

(Porov. Iz 2,5)
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Rodinné centrum Motýlik v spolu-
práci s obcou Hruštín a Babín zorga-
nizovali 3. ročník Batôžkového plesu
rodín. 25. januára sa uskutočnil tento
ples s cieľom vytvoriť priestor na spo-
ločnú, rodinnú zábavu a podporiť
osvetu ľudovej tradície.

Pod vedením Juraja Vjatráka otvo-
rila ples svojím vystúpením folklórna
skupina Lokčan, rodiny naučila ľudo-
vý tanec a počas klobúkového tanca
ponúkla zábavu deťom aj dospelým.

Prezentáciou originálnych krojov
z rôznych kútov Slovenska potešila
plesajúcich zberateľka krojov Betka
Pukačová zo Širokej.

Rodiny z Hruštína, Babína, Vaňov-
ky či Vasiľova prežili spolu pekný ve-
čer plný nielen ľudovej hudby a tanca.

Ďakujeme za prítomnosť každej
jednej rodiny.

Nový rok sa už prehupol do druhého
mesiaca. Čas bilancovania toho uplynu-
lého roka máme väčšinou za nami. Svo-
ju pozornosť musíme upriamiť nato, čo
nás v novom roku čaká a neminie.
Všetkým chceme dať do pozornosti „ver-
nostný program“ COOP Jednota v roku
2020, kde okrem zľavy z nákupu v sieti
predajní COOP Jednota, môžete využiť
aj rôzne ekonomické výhody u externých
partnerov ako sú cestovné kancelárie
BUBO Travel Agency, Tatratour Slovakia
a Tip Travel, Slovenské liečebné kúpele
Piešťany a kúpele Smrdáky, AQUAPARK
Poprad, Tempo Kondela nábytok a spo-
ločnosť Zaren.

 Nechceme zabudnúť na jubilujúcich
členov COOP Jednota v našej obci.
Okrúhleho životného jubilea sa I.Q.2020
dožívajú: Emília Slaničanová, Mária Vlžá-
ková, Terézia Rončáková, Mgr. Julius
Kubáni, Ján Jurina, Mária Trojáková
 a Margita Časová. Týmto jubilantom, ale
i ostatným členom a zákazníkom Jedno-
ty želáme v Novom roku veľa šťastia,
zdravia, osobných i pracovných úspe-
chov a veľa rodinnej pohody.

J. Kravčíková

Batôžkový ples

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chod-
cov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj
s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba
až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve,
pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných
a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po
chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji
cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

VÝZVA OBČANOM

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
Rodinné centrum Motýlik
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Pravdivosť uvedeného nadpisu do-
kumentuje Božia vôľa a určujú dané
podmienky. Aj v Biblii je napísané: Vy
teda buďte dokonalí,... (Mt.5,48) a člo-
vek v svojej podstate má určité rozumo-
vé schopnosti aj ich realizačné predpo-
klady. Tieto danosti sú ešte umocnené
tým, že človek má rozmanité vnútorné
sklony a podlieha aj vonkajším vply-
vom. Obidva tieto, ako-by prúdy, majú
kde-tu kedy-tedy svoje pozitíva či nega-
tiva. A teda je kadečo naprávať, alebo
v čom či proti komu zápasiť. V nadväz-
nosti na uvedené súvislosti a na ďalšie
skúsenosti v pestrej činnosti – k uverej-
nenému môjmu predchádzajúcemu prí-
spevku v obecnom časopise Hruštína
pripájam teraz nasledovný návrh.
A.Žiada sa zdôrazniť, že žijeme v urči-

tom čase a priestore, v časopriesto-
re. Na urýchlenie orientačnej organi-

Naše žitie má byť trvalým úsilím o osobný rozvoj
začnej činnosti, osobitne je dôležité:
a/ Za účelom potrebného vecného

i formálneho rozlišovania – využí-
vať rôzne abecedné i číselné znaky.

b/ Vytvárať a využívať evidenčné sys-
témy, a to
1. podľa osôb a ich pôsobnosti,
2. oddelene podľa vecí a ich ulože-

nia
c/ Všeobecne účelné je identifikačné

aj grafické priestorové zobrazenie.
d/ Časové priority a hodnotovo dôle-

žité záležitosti možno orientačne
zvýrazňovať napr. použitím aj fareb-
ných evidenčných či vecných oba-
lov, atď.

e/ Nutná je na konci usporiadania su-
márna evidencia dielčich častí.

B.K doterajším (aj dávnejším) mojim
podarúnkom pre knižnice v Hruští-
ne – pre očakávaný vhodný transport

mám pripravené krabice: Pre farskú
knižnicu s počtom 118 kníh, pre obec-
nú knižnicu s počtom 42 kníh. Postup-
ne knihy triedim a pripravujem ďalšie
krabice.

C.K terajším parlamentným voľbám
mám všeobecnú systémovú zásadnú
poznámku: Využiť volebné právo
a účasť na voľbách – rešpektujem ako
morálnu povinnosť. Ako kresťan – naj-
prv uvažujem jednu, bezkorupčnú,
čestnú, podľa mojich predstáv per-
spektívnu stranu (Kresťanskode-
mokratické hnutie). Podľa situácie
z výsledkov volieb – včas pristúpim
k vhodnému vládnemu zoskupeniu.
Z tej duše sa teším na osobný, aj

spoločenský všestranný pokračujúci roz-
voj nášho rodiska.

So srdečnými pozdravmi a želaniami,
Dr. František Kľuska, spolurodák

V sobotu 25. januára 2020 sa
uskutočnil XII. ročník prechodu Va-
ňovským chotárom. Za slnečného
počasia sa našim chotárom prešlo
295 účastníkov.
Chceme poďakovať za podporu Obci
Hruštín, spoločnostiam Renova In-
stall, Drevozruby, p. Miroslavovi Še-
ligovi - Hruštínske korbáčiky, p. Igo-
rovi Janckulíkovi, spol. Magnum Jan-
cek, spol. SOLEMA - Vasiľov, spol.
Našepoistenie ako aj všetkým dob-
rovoľníkom, ktorí prispeli k tejto vy-
darenej akcii. Tešíme sa na ďalšie
ročníky. S pozdravom Organizátori.

Prechod
Vaňovským
chotárom
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Biatlonistka Mária Remeňová je v rámci športovej
kariéry znovu bohatšia o ďalšiu významnú skúsenosť.
Ako juniorka dostala premiérovo možnosť pretekať me-
dzi dospelými na medzinárodných pretekoch IBU CUP.
Konali sa u nás v Osrblí. Rodáčka z Hruštína najprv
súťažila vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 km. Na
strelnici nesklopila z 20 terčov štyri. Obsadila 50. miesto
z 84 súťažiacich. V rýchlostných pretekoch na 7,5 km
spravila opäť štyri chybičky na strelnici. Tentokrát skon-
čila až na 74. priečke. Máriu so sestrou čakajú od
26.januára juniorské majstrovstvá sveta. Budú sa konať
vo švajčiarskom stredisku Lenzerheide. „Chceme po-
dať čo najlepší výkon, mali sme dosť dobrú prípravu,“
hovorí Mária Remeňová. Sestrám držíme palce.

19. januára sa konal turnaj U11 v Tvrdošíne, za účasti 10
družstiev Tvrdošín A+B, Klin A+B, Zuberec, Or. Polhora, Or.
Jasenica, Trstená, Or. Lesná a Hruštín. Nás team reprezen-
tovali: Peter Tomáň, Michal Hurák, Ľudovít Zubaj, Peter Plan-
čo, Tomáš Slaničan, Matej Jaššo, Marek Kompan, Michal
Snovák a Ján Majzel. Turnaj sa hral systémom 2 skupiny po
5 teamov, každý s každým a následne súboje o umiestnenie.
Naši chlapci podali vynikajúce výkony a obsadili konečné
krásne 3. miesto, začo boli odmenení krásnym pohárom
a bronzovými medailami.
Výsledky v skupine:
OŠK Hruštín 3:1 TJ Tatran Klin B, góly OŠK: Snovák, Majzel,
Jaššo
V zápase sme sa dlhšie rozbiehali a zvykali na „lenivú“
futsalovú loptu, ale nakoniec sme zápas zvládli.
OŠK Hruštín 5:0 TJ Oravská Lesná, góly OŠK: Snovák 2,
Majzel, Hurák, Plančo
V zápase sme boli jasne lepším teamom, súpera sme predči-
li v nasadení a po pekných akciách chlapci dostali zápas
rýchlo pod kontrolu.
OŠK Hruštín 3:0 FK Slovan Trstená, góly OŠK: Jaššo 2,
Hurák
Asi náš najlepší zápas, boli sme jasne lepším teamom, súpe-
rovi sme toho veľa nedovolili a skvelo nás 2 zákrokmi podržal
v bráne Peťko Tomáň.
OŠK Hruštín 0:2 ŠK Tvrdošín
Súper bol v prvej 1/2 zápasu lepším teamom, čo pretavil do
strelenia 2 gólov a od výraznejšieho náskoku nás podržal
skvelý Peťko Tomáň. Potom chlapci zapli na vyššie otáčky,
vyrovnali sme sa najlepšiemu teamu turnaja, ale už sa nám
nepodarilo zdramatizovať zápas.

V skupine sme obsadili 2 miesto, ktoré nám zaručilo boj
o celkové 3.miesto.
Zápas o 3. miesto:
OŠK Hruštín 2:1 Oravan Oravská Jasenica, góly OŠK, Maj-
zel, Jaššo
Chlapci sa vrátili k výkonu zo zápasu s Trstenou, v zápase
sme boli jasne lepším teamom, to že zápas skončil tesným
výsledkom, môže súper ďakovať svojmu brankárovi.
Celkové poradie turnaja:
1. ŠK Tvrdošín A, 2. TJ Roháče Zuberec, 3. OŠK Hruštín,
4. Oravan Jasenica, 5. OŠK Oravská Polhora, 6. FK Slovan
Trstená, 7. TJ Tatran Klin A, 8. TJ Oravská Lesná, 9. ŠK
Tvrdošín B, 10. TJ Tatran Klin B

Kúpim stavebný pozemok v Hruštíne. Bližšie infor-
mácie na t.č.: 0948 356 561, 0948 129 939

Predám stojanovú vŕtačku. Bližšie informácie na
t.č.: 0915 557 155

Agrohotel Tri Brezy prijme do trvalého pracovného
pomeru čašníka, pomocnú silu do kuchyne.
Informácie na prevádzke alebo na t.č: 0911 63 1992.

Prípravka OŠK

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia
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Som hrdým občanom najsevernej-
šej obce na Slovensku Oravskej Pol-
hory. Mám 36 rokov, som ženatý a spo-
lu s manželkou vychovávame dvoch
synov. Od roku 2014 sa usilujem rozví-
jať Oravskú Polhoru ako starosta.
V roku 2017 získala obec titul „Dedina
roka“ a o rok neskôr sme sa umiestnili
medzi 10. najlepšími obcami v rámci
Európskej súťaže obnovy dediny. Svo-
je predchádzajúce pracovné skúsenosti
v oblasti rozvoja vidieka a regionálne-
ho rozvoja, ako aj odborné vedomosti
získané počas štúdia odboru regionál-
ny rozvoj tak môžem naplno využívať
nielen pri rozvoji Oravskej Polhory, ale
aj celého regiónu Hornej Oravy.

Pozícia starostu obce mi dáva mož-
nosť spoznávať skutočné každodenné
problémy obyčajných ľudí. Problémy, na
ktoré musím reagovať, problémy, ktoré
musím vyriešiť k spokojnosti, čo najväč-
šieho počtu obyvateľov. To nie je ľahká
úloha. Byť nápomocný pri budovaní in-
fraštruktúry potrebnej k výstavbe rodin-
ných domov, vedieť riešiť sociálne prob-
lémy obyvateľov, zabezpečiť dostatok ka-
pacít v materskej škole, vytvárať pod-
mienky pre kvalitný život našich senio-
rov, alebo organizovať podujatia a vytvá-
rať podmienky pre aktívny športový, či
kultúrny život. Na to všetko sa usilujem
hľadať odpovede a riešenia. Niekedy to
ide lepšie, niekedy horšie. Vždy sa však

všetky aktivity usilujem pripravovať
a realizovať s maximálnym nasadením
a cieľom pomôcť, čo najväčšej skupine
ľudí. Svoje niekoľkoročné skúsenosti,
ale predovšetkým nápady a riešenia
problémov v oblasti regionálneho roz-
voja chcem realizovať nielen na miest-
nej, či regionálnej úrovni, ale aj ako
zástupca Kresťanskodemokratického
hnutia v Národnej rade SR.

Verím, že mladí a aktívni ľudia, za
ktorými vidno skutočne vykonanú prá-
cu majú čo povedať v slovenskej politi-
ke. Tí, za ktorými vidno reálne výsledky
a nie tí, ktorí nás dokážu obalamutiť
peknými, no nereálnymi sľubmi.

Michal Strnál
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V blížiacich sa parlamentných voľbách
sa opäť budem uchádzať o Vašu dôveru
a mandát poslanca. Pred štyrmi rokmi
som bol v politike nový a po veľkom
váhaní som sa nakoniec rozhodol pod-
porovať vládnu koalíciu. Chcel som napĺ-
ňať to, prečo som sa rozhodol kandido-
vať. Pomôcť Orave s problémami, ktoré
tu boli dlhodobo zanedbávané. Po dvoch
rokoch som však z vládnej koalície vy-
stúpil, keďže sa po vražde novinára Ku-
ciaka prevalili neakceptovateľné prepo-
jenia a škandály čelných koaličných pred-
staviteľov. Rozhodol som sa teda pokra-
čovať ako opozičný poslanec. Počas
môjho pôsobenia v parlamente sa mi
podarilo presadiť a zmeniť veľa vecí, kto-
ré nás v regióne najviac trápili, ale dovte-
dy ich nikto neriešil. Najväčší problém
vidím v nedostatku lekárov a v zlej do-
pravnej infraštruktúre. Mojimi prioritami
sú preto oblasť zdravotníctva a dopravy.
Každý z nás totiž z času na čas musí
vyhľadať pomoc lekára a všetci sa potre-
bujeme bezpečne presúvať po cestách
za svojou prácou, povinnosťami, zdra-
votným ošetrením, ale aj záľubami, či
návštevami svojich najbližších.

Nebudem strašiť vymyslenými prob-
lémami a neexistujúcimi nepriateľmi, ale
riešim problémy, s
ktorými sa denno-
denne stretávame.
Tak, ako to robím
v Oravskom zá-
chrannom systé-
me, dobrovoľníc-
kom združení, kto-
ré som pred rokmi
založil a s priateľ-
mi vybudoval.
ORS je mojou
„srdcovkou“ a do-
dnes sa aktívne zúčastňujem pátracích

a záchranných akcií po boku našich obe-
tavých a nezištných členov.

Hoci sa všetko nedá zhrnúť na jednu
stranu papiera, ponúkam Vám aspoň
krátky odpočet mojej poslaneckej práce.
O ostatnom, alebo Vašich podnetoch,
s Vami rád podebatujem. Mňa totiž mô-
žete kľudne osloviť aj na ulici, nejakom
podujatí alebo aj na sociálnych sieťach.
• Ako koaličný poslanec som bol pri tvor-

be Programového vyhlásenia vlády
a presadil som, aby sa do neho zara-
dila ako priorita rýchlostná cesta R3 cez
Oravu. Od roku 2012 totiž nebola poli-
tická vôľa vyhlásiť verejné obstaráva-
nie a zabezpečiť finančné krytie 75 mi-
liónov eur bez DPH na výstavbu úse-
ku Tvrdošín – Nižná. Mne sa to po mno-
hých rokovaniach s kompetentnými po-
darilo a výstavba je naplánovaná na jar
tohto roku. Je to dobrá správa pre re-
gión, ale zatiaľ len čiastočná, lebo je
veľmi dôležité pokračovať s výstavbou
ďalších úsekov Nižná – Dlhá nad Ora-
vou, Dlhá nad Oravou – Sedliacka Du-
bová.

• Pomohol som zabezpečiť realizáciu
opráv mostov a ciest I. triedy v havarij-
nom stave.

• Oprava nebezpečných havarijných zo-
suvov cesty cez horský priechod Prí-
slop.

• Zabezpečil som vybudovanie bezpeč-
ných inteligentných priechodov pre
chodcov na cestách I. triedy po celom
Slovensku.

• Po dlhých rokoch sťažností motoristov
sa upravila križovatka v Oravskom
Podzámku a zmenila sa prednosť v jaz-
de. Dnes je tento problémový úsek
vďaka tomu oveľa bezpečnejší.

• Vybudovanie novej železničnej zastáv-
ky s perónom vo Veličnej, ako aj že-

lezničnej zastávky Dolný Kubín – Mok-
raď s rekonštrukciou železničného prie-
cestia.

• Zabezpečil som navýšenie roky poddi-
menzovaných stavov zamestnancov
na úradoch štátnej správy, čím sa skrá-
tili dlhé čakacie doby (oddelenie evi-
dencie vozidiel na polícii, Sociálna po-
isťovňa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, odbor živnostenského pod-
nikania, a i.).

• Pomohol som našim oravským nemoc-
niciam v Dolnom Kubíne, Trstenej
a poliklinike v Námestove pri presadzo-
vaní a vytváraní lepšieho materiálne-
ho a technického zázemia.

• Lekárom z týchto zariadení som pomo-
hol vyrokovať adekvátnejšie financova-
nie výkonov zo zdravotných poisťovní,
čo znamená dostupnejšie vyšetrenia
pre pacientov.

• Vytvoril som podmienky pre niekoľkých
lekárov špecialistov a presvedčil ich
tak, aby prišli ordinovať do našich am-
bulancií.

• V mojej poslaneckej kancelárii som
pravidelne organizoval študijné stáže
pre študentov.

• Intenzívne som spolupracoval s obca-
mi a mestami pri prípravách projektov
prevencie kriminality Ministerstva vnút-
ra SR. Podarilo sa tak zabezpečiť do
oravských obcí a miest kamerové sys-
témy, ktorých cieľom je zvýšiť bezpeč-
nosť obyvateľov a ochranu ich majet-
ku.

Na túto prácu by som rád nadviazal
a budem vďačný, ak sa rozhodnete pod-
poriť ma svojím hlasom. Na Vašom hlase
záleží.

www.igorjanckulik.sk
www.facebook.com/ijanckulik/


