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Rozdiel medzi

¾uïmi

Otec jednej veľmi bohatej rodi-
ny zobral raz svojho syna na vi-
diek s úmyslom ukázať mu, v akej
biede niektorí ľudia žijú. Pár dní
a nocí strávili na istom malom hos-
podárstve, ktoré vlastnila pomer-
ne chudobná rodina.
Keď sa vracali domov, otec sa
syna pýta, ako sa mu výlet pá-
čil.
“To bolo úžasné, ocko!“
“Videl si v akej biede tí ľudia
žijú?“, hovorí otec.
“Videl.“
“Tak mi povedz, čomu si sa na
tomto výlete naučil?“
A syn mu odvetil: “Videl som, že
my máme jedného psa a oni šty-
roch.
My máme bazén do polovice zá-
hrady a oni potok, čo nikde ne-
končí.
My sme si kúpili do záhrady lam-
páše a im v noci svietia hviezdy.
Naša veranda siaha až po pred-
nú záhradku a im patrí celý hori-
zont.
My žijeme na malom pozemku
a oni majú polia, ktorým nedovi-
díš konca.
My máme sluhov, čo nás obslu-
hujú, ale oni slúžia druhým.
My si svoje potraviny kupujeme,
kým oni si pestujú svoje vlastné.
Náš pozemok je obohnaný
ochranným múrom; ich chránia
priatelia.“
Otca to načisto umlčalo.
A potom syn dodal: „Ocko, ďa-
kujem ti, že si mi ukázal, akí sme
biedni.“
No nie je to úžasné, keď sa člo-
vek dokáže pozrieť na veci
z nadhľadu?
To nás potom núti zamyslieť sa,
čo by sa stalo, keby sme doká-
zali byť vďační za to, čo máme
a nerobili si starosti kvôli tomu,
čo nemáme.
Vážte si, čo máte a zvlášť svo-
jich priateľov!

Od 1.augusta 2006 štát platí dôchodkové poistenie aj za fyzickú
osobu:
a.) ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku

s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dô-
chodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zá-
robkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dô-
chodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na
nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek“), a po-
dala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto sta-
rostlivosti.

Ak sa rodičom narodí dieťa po 1.auguste 2006, je potrbné podať
prihlášku do 15 dní od narodenia dieťaťa!

b.) ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravot-
ným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov
jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec,
ako samostatne zárobkovo činná osoba, ako fyzická osoba, ktorá
sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, nebol jej
priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôcho-
dok, nedovŕšila dôchodkový vek, a podala prihlášku na dôchod-
kové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.

c.) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa
osobitného predpisu (§ 64a zákona č. 195/1998 Z .z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov) v rozsahu najviac 12 ro-
kov, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, ako sa-
mostatne zárobkovo činná osoba, ako fyzická osoba, ktorá sa
riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, ako fyzická oso-
ba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravot-
ným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do
18 rokov jeho veku, nebol jej priznaný predčasný starobný dôcho-
dok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek, a po-
dala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opat-
rovania.

Fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie do
31. augusta 2006, povinné dôchodkové poistenie vzniká od 1. au-
gusta 2006, ak takouto fyzickou osobou je od 1. augusta 2006.

Fyzické osoby môžu podať prihlášku na dôchodkové poistenie
v Sociálnej poisťovni, pobočka Dolný Kubín (tel.č. 5815127), resp. na
vysunutom pracovisku v Námestove (tel.č. 5524855, 5581542) alebo
v Tvrdošíne (tel.č. 5323604), príslušnom podľa miesta trvalého poby-
tu.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že podaním prihlášky na povinné
dôchodkové poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie nezani-
ká, je potrebné podať odhlášku z dobrovoľného dôchodkového pois-
tenia.

Zmeny v dôchodkovom poistení
od 1. augusta 2006
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Očami

starostu

Vážení občania.
Túžba po teplom počasí spred
dvoch mesiacov sa nám naplnila
vrchovate, a preto aj akcie, ktoré
sme poriadali, sa nám vydarili.
Nadmerné sucho a vysoké teplo-
ty majú však aj svoje úskalia –
vyčerpávali náš organizmus, no
hlavne boli záťažou pre starších
a chorých ľudí.

Činnosť za mesiac júl:
1. V prácach na telocvični sme
pokračovali aj tento mesiac. V júli
sa urobilo ústredné kúrenie v hlav-
nej hale telocvične, ktoré bude
napojené na kúrenie BIOMASOU
zo ZŠ. Pracovníci firmy ŽIBEK
opäť pokračovali v zatepľovaní te-
locvične. Celá hala telocvične už
dostala aj svoju novú tvár a far-
bu. Spomedzi variant farebného
odtieňa telocvične - červená, ze-
lená - najviac hlasov dostala ze-
lená alternatíva so sivou farbou.
Túto variantu odobrili nielen po-
slanci obecného zastupiteľstva,
ale aj mnohí občania, ktorí boli vy-
zvaní na vyjadrenie. Zelená far-
ba aj z odborného hľadiska pô-
sobí na človeka ukľudňujúco.
2. Pracovníci obce i nezamestna-

poďakovať Ľubomírovi a Ivanovi
Snovákovcom.
6. Svoj nový farebný šat dostali
i naše zastávky, no nevieme doke-
dy. Ako som spomínal v minulom
buletíne zastávky budú monitoro-
vané.
Vážení občania.
V mesiaci august je obec na zá-
klade vypracovaného projektu
rozšírenia elektrickej siete nízke-
ho a vysokého napätia SSE –
ŽILINA zaradená na realizáciu
tohto zámeru. Taktiež sa bude po-
silňovať prívodom vysokého na-
pätia a zriadením trafostanice vo
vyšnej časti ul ice Radzovka.
Z tohto dôvodu upozorňujem ob-
čanov, aby v časti poľa Hrnčiarka
a Výhon po zbere úrody nerobili
ďalšie poľnohospodárske práce
(siatie ozimín, úhorenie, vyváža-
nie maštaľného hnoja). Po reali-
zácii týchto prác budú občania
včas upozornení, aby mohli v tých-
to prácach pokračovať. Rozšíre-
nie elektrickej siete bude slúžiť na
vytvorenie ďalších stavebných po-
zemkov. Preto vás žiadam, váže-
ní občania, o ústretovosť a po-
chopenie.
Mgr. František Škapec, star. obce

„Dobro i zlo si treba pamätať večne. Dobro preto, lebo myšlienka, že nám ho kedysi preukázali, nás zušľachťuje.
Zlo preto, lebo od chvíle, keď nám ho vykonali, spočíva na nás povinnosť odplatiť ho dobrom.“

(Nikolaj Gogoľ)

ní nám v športovom areáli KUTI-
NA zabetónovali stĺpy, na ktoré
budú namontované siete na za-
chytávanie lôpt pri futbale. Za túto
prácu všetkým ďakujem.
3. Firma REZOSTAV nám v mesiaci
júl odstránila výtlky po miestnych

komunikáciách v časti Radzovka,
Pod Uhliskom a v centre obce pri
kostole. V druhej polovici augusta
budú v týchto prácach pokračovať
na ulici Lán a Zamost.
4. Naši nezamestnaní a zamest-
nanci obce zbúrali pôvodné scho-
dy pri KD, ktoré už boli v havarij-
nom stave. Firma Ing. J. Snováka
zašalovala a následne zabetóno-
vala schody nové, s menším sva-
hovým stúpaním a  s odpočí-
vadlom. Na schody bude tiež po-
ložená protišmyková premývaná
dlažba.
5. Na ulici Veterná a Lán (cesta
do poľa) boli vyhĺbené rigoly a po-
ložené válovky na zvod povrcho-
vej vody. Za tieto práce sa chcem

ZO •IVOTA ŠKOLY
JÚL 2006

• v júli sa robilo pravidelné veľké
upratovanie školy

• v budove Zamost boli vymene-
né okná na prízemí (poďakova-
nie za brigádu stolným tenis-
tom)

• maľovanie miestností na príze-
mí a špeciálnej učebne

• rekonštrukcia kuchynky (zníže-
nie stropu, výmena okien, ob-
klad, dlažba – poďakovanie
p.Zajacovi za kvalitne vykona-
nú prácu)
ZŠ Hruštín bude vďaka pod-

pore z projektu Otvorená škola
naďalej poriadať kurzy práce na
PC pre verejnosť. V jeseni sa usku-
točnia 2 kurzy pre 2x14 účastní-
kov. Záujemcovia sa môžu prihlá-
siť osobne alebo telefonicky na
č.5577115, resp. 0908 916 566.

Mgr. Július Kubáni, riad. školy

Vážení používatelia poštových
služieb

Z roka na rok sa rozširujú rady chovateľov
psov, čo má za následok aj stále sa zvyšu-
júci počet prípadov napadnutia, či ohroze-
nia občanov psami.
Poštoví doručovatelia doručujú denne
Vaše zásielky do Vašich domovov, kde ich
v niektorých prípadoch ohrozujú Vaše psy.

Všeobecné záväzné nariadenie o ochrane, chove a držaní zvierat,
ktoré v § 11 bod 2 písm. g) ukladá chovateľovi psa: „V záujme
zachovania hygieny, prenosu možných nákaz, čistoty verejných
priestranstiev, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, nediskri-
minovania spoluobčanov a dobrého občianskeho spolunažívania
je chovateľ (majiteľ) povinný dodržiavať pravidlá hygieny, ochrany
zdravia a bezpečnosti spoluobčanov. “Na základe hore uvedené-
ho Vás upozorňujeme, aby ste dodržali povinnosti vyplývajúce
z držania zvierat a povinnosti chovateľov psov. Je potrebné zabez-
pečiť psa tak, aby poštovým doručovateľkám počas doručovania
nehrozilo ublíženie na zdraví pri plnení pracovných povinností.
V prípade ublíženia na zdraví je povinnosťou držiteľa psa nahradiť
vzniknutú škodu spôsobenú zvieraťom podľa všeobecne platných
predpisov.
Bližšie informácie Vám poskytne Vaša pošta.

RPC Liptovský Mikuláš
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A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov na zasadnutí v počte 9.
Správu o plnení rozpočtu k 30. 6. 2006 ZŠ Hruštín.
Správu o plnení rozpočtu k 30. 6. 2006 MŠ Hruštín.
Správu kontrolóra obce o hospodárení a plnení roz-
počtu k 30. 6. 2006 MŠ Hruštín (s pripomienkami).
Informáciu starostu obce o ÚP Zóny Zábava Hruštín.
Informáciu starostu obce o valnom zhromaždení vo-
dárenskej spoločnosti SVS Žilina.

B/ Schvaľuje:
1. Žiadosť ZŠ Hruštín o príspevok na projekty „OTVO

RENÁ ŠKOLA“ vo výške: - 10.000,- Sk INFOVEK
- 15.000,- Sk oblasť športu

2. Žiadosť p. Ľuboša Janceka, Hruštín 576 o úhra-
du nákladov na výmenu vchodových dverí a re-
konštrukciu sociálnych zariadení vo výške
121.000,- Sk na obecnej budove č. 305/1.

3. Odpredaj bytov súčasným nájomcom v bytovom
dome č. 54/6 byt č.1, byt č. 2.

4. Navýšenie rozpočtu na opravu schodov pri MKS
z 200.000,- Sk na 350.000,- Sk.

5. Audit obce za rok 2005 (správu auditorky).
6. Návrh zmien rozpočtu a presun fin. prostriedkov

z rezervného fondu vo výške 26.000,- Sk  na
bežný účet (financovanie pamätnej dosky DS):

Príjmy
Pôvodný r. Upravený r. Rozdiel

Za nevýherné
+ hracie automa.  10.000,- 51.000,- 41.000,-
Výnos dane FO 15.461.000,- 16.064.000,- 603.000,-
Správny poplatok
– orient. èíslo  - 63.000,- 63.000,-
Za slu•by – vlek 50.000,- 103.000,- 53.000,-
Príjmy MŠ + ZŠ 200.000,- 310.000,- 110.000,-
Zneèis•ovanie ovzdušia 5.000,- 8.000,- 3.000,-
Transfer na školy 10.508.000,- 10.634.000,- 126.000,-
Transfer – klubovòa  - 150.000,- 150.000,-
Transfer na telocvièòu - 3.000.000,- 3.000.000,-
Transfer na VODOVOD - 100.000,- 100.000,-

Rozdiel 4.249.000,-

Výdaje

Pôvodný r. Upravený r. Rozdiel

Poštové slu•by  35.000,-  50.000,-  15.000,-
Zmluvné poistenie 35.000,-  50.000,-  15.000,-
Všeobecné slu•by /Fend./ - 21.000,-  21.000,-
Údr•ba ciest 430.000,- 730.000,- 300.000,-
El. energia 120.000,- 300.000,- 180.000,-
Údr•ba – schody  - 350.000,- 350.000,-
Údr•ba – klubovòa 100.000,- 250.000,- 150.000,-
Upratovanie- pranie  5.000,-  10.000,-  5.000,-
Interiérové vyb. DS – tab.10.000,- 36.000,- 26.000,-
Údr•ba – budova 305  2.000,- 123.000,- 121.000,-

Dofinancovanie rozp. ZŠ 10.508.000,- 10.634.000,- 126.000,-
Dofinancovanie rozp. MŠ 3.600.000,-   3.740.000,- 140.000,-

Rozdiel – be•ný rozpoèet 1.449.000,-

U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.07.2006 Číslo: OZ 03/2006

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o
Stavebné úpravy – schody 200.000,-  -   200.000,-
Výstavba – Telocvièòa 5.395.000,- 8.395.000,- 3.000.000,-

Rodiel – kapitálový rozpoèet             2.800.000,-
SPOLU /Be•ný + Kapitálový rozpoèet            4.249.000,-

7. Správu o preskúmaní územného plánu obce Hruštín.
8. Príspevok 2,- Sk na obyvateľa/na mesiac – sepa-

rovaný zber z rozpočtu obce.

C/ Odporúča:
1. OR za prítomnosti podnikateľov obce v reštau-

račných a pohostinských službách na prejedna-
nie sťažnosti a podnetov občanov na dodržiava-
nie VZN – rušenie nočného kľudu, vandalizmu,
otváracích a zatváracích hodín, podávania alko-
holu mladistvým osobám a otváracích hodín cez
veľké cirkevné sviatky a nedele.

D/ Ukladá:
1. Obecnému úradu podať písomnú žiadosť na zdru-

ženie BIOMASA o dodanie technológie pre ko-
tolňu MŠ Hruštín.

2. Výberovej komisii vybrať dodávateľa na predĺže-
nie strechy a opravy fasády nad kuchyňou MŠ
a zariadenia školského stravovania.

3. Obecnému úradu vypracovať menný zoznam
vlastníkov pozemkov v lokalite POD UHLISKOM,
ktorí predbežne nesúhlasia s odpredajom svojho
podielu, a ktorí sa ešte nevyjadrili k odpredaju.
T: do 31. júla 2006

4. Zrušiť devízový účet (poskytnutý finančný dar)
a financie presunúť do rezervného fondu.

Mgr. František Škapec, starosta obce

IV. ROČNÍK
HRUŠTÍNSKEJ PREVODOVKY

na strelnici Hruštín –
Zábava dňa 27. 8. 2006

PROGRAM:
od 13.30 - prezentácia
od 14.00 - kultúrny program
- súťaže: - prehliadka, hodnotenie dizajnu

- jazda zručnosti na čas
- ťahanie záťaže na čas
- atrakcie

18.00 - vyhodnotenie
- ľudová zábava
  so skupinou SONDA (až do rána)

Vstupné, zároveň tombola 10,- Sk
PRÍĎTE SA ZABAVIŤ

pripravujeme     �     pripravujeme
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmih¾a

14. časť: ZRIADENIE FARY A NOVÉHO KOSTOLA

Ľudí v Hruštíne pribúdalo, lok-
čanský farár už nestačil všetkých
veriacich v okolí obce Lokca ob-
slúžiť v duchovných potrebách,
preto bola tu v roku 1787 založe-
ná samostatná farnosť s pridele-
nými obcami ako filiami Babínom
a Vaňovkou, v počte vyše 2.000
duší.

Prvým farárom tu bol Pavol
Szlavkay, predtým spišský kap-
lán. V roku 1801 odišiel z Hruští-
na na lokčanskú faru. Od 16. 5.
1802 druhým farárom tu bol Fer-
dinand Krausz, ktorý r. 1788
v Banskej Štiavnici slávil primície
pod rukovodstvom prepošta Kel-
lera. Najprv bol vojenským kňa-
zom, potom administrátorom
v Podvlku. Zomrel tu 14. augusta
1815 vo veku 57 rokov. Po ňom
hruštínsku farnosť spravovali kňa-
zi Jakub Krapčinovský a Matúš
Zárubský. Od r. 1815 do 11. feb-
ruára 1857 farárom tu bol Andrej
Šaliga, muž vtipný, originálny, aj
v slovenskom básnictve urobil po-
kus. Niektoré jeho básne boli vy-
tlačené. Za neho bol vystavaný
terajší kostol a fara, potom kostol
vymaľovaný Jánom Drengubia-
kom, farárom z Nižnej, zázrivským
rodákom.

Pri výbere miesta pod stavbu
nového kostola Hruštínci neboli
jednotní. Jedna časť ho chcela
mať pri ohybe cesty z Podzámku
na začiatku dediny, väčšinou ve-
riaci z ulice Dedina a iní ho chceli
mať na vyvýšenine nad niekdaj-
ším závozom na začiatku Črchle.
To miesto sa podnes volá „Kos-
tolná“. Bola to fundácia – zem
ponechaná z chotára pod kostol
na vršku a pod faru, na mieste,
kde je dnes školský dvor. Od pra-
dávna to miesto bolo ohradené
stromoradím strieborných – čer-
vených smrekov. Ústne podanie
vraví, že niektorí ľudia z trucu, že
sa kostol postavil v Dedine, na
Kostolnej sa schádzali ku modlit-
bám.

Po stavbe kostola na kostol-
nej postavil i kaplnku ku úcte
sv. Anny, údajne tí veriaci, čo tam
chceli mať kostol. Dnes v otvore-
nej kaplnke je umiestnené súso-
šie znázorňujúce sv. Annu a jej

dcérku Pannu Máriu. Okolo roku
1930 pridali tam ešte dve kamen-
né sochy apoštolov sv. Petra
a Pavla, ktoré pôvodne boli nad
prístreškom vchodu (pitvorca) do
kostola, ktorý bol do roku 1970
v bočnej stene kostola od cesty.
Predsieň (pitvorec) pri tomto ved-
ľajšom vchode do kostola odstrá-
nili v r. 1956, keď sa vymieňala
strecha nad kostolom a opravo-
vali sa kostolné múry.

Kaplnka sv. Anny pod Kostol-
nou sa neskôr dostala do intravi-
lánu pri nej postaveného domu
rodiny Kompanovej.

Na pozemku dnešného kos-
tola predtým bol postavený osad-
ník menom Kompan. Mal domo-
vé číslo 9, vyrezané na tráme
domu zvonka. Čiže, keď dom tam
staval, len deväť ich bolo na niž-
nej strane Dediny. Pred stavbou
kostola presťahoval svoj dom do
Radzolky, do uličky „Kút“ zvanej.

Andrej Šaliga v kruhoch slo-
venských národovcov sa osved-
čil a bol uznávaný ako uvedome-
lý národný činiteľ. Je o ňom zná-
mo, že v roku 1826 povedal dvoj-
hodinovú slovenskú slávnostnú
reč na zhromaždení v Ružomber-
ku, keď sa tam slávila storočnica
založenia piaristického gymná-
zia.

Jeho životné dáta podľa vlast-
noručného zápisu z roku 1823:
Andreas Šaliga, nastus 2. octob-
ris 1786, baptisatus 3.octobris
sub Arce per ARD Franciscum
Ketzer parochum localem. Ordi-
natus in presbyterum 23. junii
1810. Primitias 24 a e m patrono
Michaele Gron festo Joannis
Baptisatae Olesini celebravit.
Tento zápis je v jeho breviari na-
chodiacom sa v hruštínskej fare
a taký je jeho preklad: Ondrej
Šaliga, narodený 2. októbra
1786, pokrstený 3. oct. 1786
v Podhradí veľadôstojným pánom
Františkom Ketzer, miestným fa-
rárom. Na kňaza vysvätený
23. júna 1810. Prvú sv. omšu slá-
vil 24. júna vo Vlachoch na svia-
tok sv. Jána Krstiteľa pod patro-
nátom Michala Gron.

Štefan Šmiheľ

U•itoèné rady
Nepríjemný zápach čerstvej farby po-
čas maľovky bytu cez noc zmizne,
keď v miestnosti rozostavíte nádoby
so soľou, slanou vodou alebo roz-
krojenými cibuľami.

�����������

Pevne držiacu skrutku ľahko uvoľní-
te, keď na ňu nakvapkáte trocha pe-
roxidu vodíka, alebo ak pred skrut-
kovaním čo najviac nahrejete hranu
skrutkovača.

�����������

Do tvrdého dreva zatlčiete klinec ľah-
šie, keď ich vopred namočíte do ole-
ja, mydla alebo vosku.

�����������

Ak klinec zatĺkate do tej istej dierky,
kde bol predošlý, lepšie drží, ak dier-
ku zaplníte vatou namočenou do sadry
alebo zátkou z vlhkého novinového
papiera.

�����������

Ak chcete, aby viečko pri zaváraní
držalo a neprepustilo vzduch na
100 %, okraj pohára potrite bielkom
z vajíčka.

�����������

Drevená doštička na krájanie mäsa
alebo cibule bude ako nová, ak ju na
tri hodiny namočíte do octovej vody.

�����������

Varešky na varenie budú opäť biele,
ak ich na noc ponoríte do roztoku
sódy bikarbóny.

�����������

Ak pri žehlení objavíte na bielizni
mastný fľak, ktorý sa vám nepodari-
lo vyprať, posypte ho detským zásy-
pom a cez handru prežehlite.

�����������

Na čistenie zrkadla či okna je veľmi
dobrá horúca voda. Prípadne zrka-
dlo potrite rozrezaným zemiakom,
opláchnite čistou vodou a vyleštite
novinovým papierom.

�����������

Dlaždice sa opäť rozžiaria, keď ich
dôkladne poutierate novinovým pa-
pierom napusteným čpavkom.

�����������

Znečistené ryhy na varnej doske vy-
čistíte tak, že dosku trocha zohreje-
te, nasypete na ňu prášok do pečiva
a potom poutierate handričkou na
riad. Škvrny na varných platniach
zmiznú, keď na ne nasypete soľ
a dôkladne ich vyčistíte navlhčenou
kefkou. Potom opláchnite vodou
a utrite dosucha.

�����������

Vodou z varených zemiakov sa dá
vyčistiť linoleum tak dobre, že vyze-
rá ako nové. Čierne pruhy od gumo-
vých podrážok možno vyčistiť han-
dričkou namočenou v liehu.

�����������

Keď chcete odstrániť zlý vzduch
v miestnosti, môžete v popolníku za-
páliť bobkový list. Potuchnutý vzduch
v skrini zmizne od zrniek kávy, alebo
ak do skrine položíte pomaranč s na-
pichanými klinčekmi.
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Na Obecný úrad v Hruštíne často prichádzajú občania so žiadosťou o vydanie rôznych potvrdení. Obecné úrady vedú len
tie evidencie, ktoré sú určené právnymi predpismi SR.
Jedná sa hlavne o potvrdenia o užívaní pozemkov, domov, o odpracovaných rokoch, o dobe zamestnania, a pod. Nakoľko
obecný úrad takéto evidenie nevedie, dokladujú sa čestným výhlásením. Čestné vyhlásenie si občan píše sám, alebo si
jeho napísanie zaobstará na vlastné náklady, nakoľko to nie je úradné potvrdenie. Na čestnom vyhlásení sa na obecnom
úrade overuje len podpis. Pravdivosť údajov uvedených vo vyhlásení sa neoveruje.

Informácia OcÚ

VZOR ČESTNÉHO VYHLÁSENIA:

Čestné vyhlásenie

Meno a priezvisko: .................................................................. dátum narodenia: ................................

rodné číslo: ......................................................... číslo OP: ....................................................................

adresa trvalého bydliska: .....................................................................................................................

Vyhlasujem na svoju česť, že ................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

Dňa: .........................................                                                         .................................................
         podpis

V prípade, že sa občan pri vybavovaní úradných záležitostí dá zastupovať, musí predložiť písomné splnomocnenie.

VZOR SPLNOMOCNENIA:

Splnomocnenie

Meno a priezvisko: ............................................................. dátum narodenia: .....................................

rodné číslo: ...................................................... číslo OP: ....................................................................

adresa trvalého bydliska: .....................................................................................................................

splnomocňujem

meno a priezvisko: .................................................................. dátum narodenia: ................................

rodné číslo: ....................................................... číslo OP: ....................................................................

adresa trvalého bydliska: .....................................................................................................................,

aby ma zastupoval(a) vo veci: ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................

Dňa: ..........................................                                                       ..................................................
                     podpis

Novootvorená

PIZZERIA-REŠTAURÁCIA MAGNUM v centre
Hruštína Vás pozýva do svojich priestorov na pravú taliansku
pizzu, pripravovanú podľa originálnych receptúr. Naša obsluha
vám namieša alkoholické aj nealkoholické miešané nápoje, pri-
praví zmrzlinové poháre, zákusky. Podávame originálnu talian-
sku kávu Mauro, kvalitné čaje a čokoládu.
V našich priestoroch Vám ponúkame možnosť usporiadať rodin-
né oslavy, svadby, posledné rozlúčky. Pri týchto príležitostiach
podávame kompletné menu, alkoholické a nealkoholické nápoje
za výhodné ceny. Kapacita priestorov podľa požadovaného uspo-
riadania stolov je až do 110 stoličiek. Taktiež je možné použiť na
platenie všetky druhy stravných lístkov.
Tel: 5577729, 0915/837756
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z podujatia     �     z podujatia ��     z podujatia ��     z podujatia  �     z podujatia

V utorok, 4.júla, sa v Kultúrnom dome v Hruštíne
predstavili so svojím programom varietní umelci.

8. júla vystupovala naša folklórna skupina na
Folklórnom festivale Dolnej Oravy vo Veličnej.

V nedeľu, 9.júla, sa uskutočnila každoročná pe-
šia púť ku Lomnianskej kaplnke.

�����������

16.júla sa zúčastnilo mužstvo OŠK Hruštín a pár
nadšencov so starostom obce na Memoriáli vdp.
Kornela Brtku v Likavke. Po slávnostnej sv. omši
a položení kvetov na jeho hrobe nasledoval fut-
balový turnaj. Tohto turnaja sa zúčastnili i muž-
stvá Čermovej, Likavky a Oravského Veselého.
Naši futbalisti sa umiestnili na 3. mieste.
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V nedeľu, 23.júla, sa uskutočnil Športový deň
obce Hruštín. Usporiadateľmi tejto akcie bola
Obec Hruštín, OŠK Hruštín a MKS Hruštín.
Program začal o 13.00 hod. futbalovými zápas-
mi medzi ulicami. V prestávkach sa uskutočnili
súťaže: turnaj v pokutových kopoch, pílenie dre-
va na čas, nosenie pneumatiky, ako aj súťaže
pre deti: beh vo vreci a hod na cieľ. Víťazi
v jednotlivých disciplínach boli odmenení vec-
nými cenami a sladkosťami. Po športovom
programe nasledovala tanečná zábava v príro-
de so skupinou Perfect. Sponzormi akcie boli:
Obec Hruštín, OŠK, RAMAJA, Ing. Kompan M.,
Socha P., Očkaják Š., Pidíková M., Velux, Auto
Škoda, Tipos, Quatro. Ďakujeme!

30.júla sa časť folklór-
nej skupiny spolu
so starostom obce zú-
častnila osláv 450. vý-
ročia prvej písomnej
zmienky o obci v Zá-
zrivej, kde vystúpili
so svojou zdravicou.

Pre športového strelca Matúša Janceka bol uplynulý
týždeň vrcholom tohto roku, keď sa zúčastnil na Maj-
strovstvách sveta v streľbe zo všetkých zbraní v chor-
vátskom Zágrebe. Náš rodák strieľal v troch disciplí-
nach. V streľbe zo vzduchovej pušky sa mu vôbec neda-
rilo podľa predstáv a predchádzajúcich výsledkov. Výko-
nom 576 bodov obsadil vo viac ako stočlennom štartov-
nom poli až 71. pozíciu. Svoj výkon chcel napraviť
v ďalšej disciplíne, ľubovoľná malokalibrovka 60 rán po
ležiačky. Darilo sa mu podstatne lepšie a nástrelom 586
bodov obsadil pekné 17. miesto. Mohlo to dopadnúť ešte
lepšie, ale zhoršujúce sa poveternostné podmienky, kto-
ré sú na tejto strelnici špecifické, mu v tom zabránili.

Posledná disciplína,
ktorá bola na progra-
me v nedeľu, je jeho
na jobľúbene jšou,
a tak sa čakalo aj naj-
lepšie umiestnenie.
V disciplíne „ľubovoľ-
ná malokalibrovka“
3x40 rán, výkonom
1140 bodov obsadil
solídne 19. miesto,
a tak sa očakávania
splnili len čiastočne.
Súťaž sa pre Matúša
rozbehla výborne,
keď v polohe 40 rán
ležmo nastrieľal 393

bodov a po prvej polohe bol priebežne na 5. mieste.
V nasledujúcej polohe, 40 rán v stoji, začal dobre, ale
v tretej položke nezvládol vietor a na konci už stratu
nedobehol. 372 bodov v stoji znamenalo pokles na
8. priebežnú priečku. V poslednej polohe 40 rán v kľaku,
ktorá býva pre neho lotériou, začal tiež dobre, ale na
konci opäť nezvládol vietor a psychiku, čo sa odzrkadlilo
na výsledku 375 bodov v kľaku, čo znamenalo celkové
19. miesto. Tých pár stratených bodov by znamenalo
výrazný posun v celkovom hodnotení. Vedenie reprezen-
tácie vyjadrilo celkovú spokojnosť, aj keď vždy to môže
byť ešte lepšie.

Jeho reprezentační kolegovia podali tiež dobrý vý-
kon, keď Sóoky nastrieľal 1132 bodov a Valaštiak 1125
bodov, čo v celkovom hodnotení družstiev stačilo na
8. miesto.

Letná malokalibrová sezóna končí o dva týždne
v Domaniži majstrovstvami Slovenska, kde sa od Matúša
čakajú posledné majstrovské tituly medzi juniormi, lebo
v zimnej vzduchovkovej sezóne prestúpi medzi mužov.

Zo streleckého športu
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Na vo¾nú chví¾u

Riešenie z èísla 7/2006: „Kto býva najbli•šie, chodí posledný.“
Šiltovku od ŠKODA AUTO, ktoré si mô•e vyzdvihnú• na MKS, získala:
D. Škapcová, Hruštín 632/14

MKS pri OcÚ Hruštín
PODUJATIA V MESIACI AUGUST

5.8. Tanečná zábava
13.8. Športový deň Vaňovka
16.8. Predaj MASNICA
18.8. Zber plastov
20.8. Hasičská sekerka
22.8. Predaj ALADIN
26.8. Svadobná veselica
27.8. Hruštínska prevodovka
28.8. Predaj MEKKA

���������������������������������������������������������������

inzercia     �     inzercia     �     inzercia

• Predám:- dvojkolesový malotraktor PAROHÁČ, s mo-
torom 250 + vlečka a pluh, cena 6.000,-Sk

- 2ks nápravy na ľahkú vlečku, gumy 16“, bez bŕzd,
cena 1.500,-Sk/ks

- stroj na dojenie kráv - kompletný, nový - cena 10.000,- Sk
- vozík za osobné auto 150x120x40, na kolesách BAN-

TAM, bez ŠPZ, cena 3.000,-Sk
- sud na močovku 1.000 l, na podvozku, cena 3.000,-Sk
- dvoják pluh konský, vhodný za malotraktor, cena do-

hodou. Inf.:Hruštín, tel.:5577606, 0908 448730

• ZŠ Hruštín lacno odpredá staré okná s rámami (vhodné
na domáci skleník), cena 50,-Sk/ks.

80 rokov: Hutirová Zuzana
75 rokov: Jurovčíková Terézia
70 rokov: Kazimierová Rozália

Zajac Ľudovít
Ťasnocha Štefan

65 rokov: Dirgová Margita
Škapcová Františka
Šeliga Milan

60 rokov: Snovák Tomáš
Bulvas Viktor

55 rokov: Piňáková Mária
Snováková Alžbeta
Kazimierová Elena
Šeligová Daniela

50 rokov: Škapec Ivan
Radzo František

25. výročie sobáša:
Cyril Slaničan a manž. Viera
Prišli medzi nás:
Karolína Matečková ��Dávid Ganobjak
Linda Hasenajová ��  Timea Mišániková
Barbora Vlžáková
Uzatvorili manželstvo:
František Sedlár - Anna Macáková
Odišli od nás:
Zdenka Gabajová, 44 rokov
Cecília Snováková, 91 rokov

Jubilanti v mesiaci august 2006

Tajnièka je umiestnená: prvý a posledný riadok.


