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V
 nedeľu, 7. augusta, usporiadali Obec Hruštín a OŠK Hruštín Športový deň obce Hruštín. Program začal

 o 14.00 hod. futbalovým zápasom Veteráni Hruštín a Neregistrovaní Hruštín. V prestávke a po zápase sa

uskutočnili súťaže: pílenie dreva na čas, vrh guľou a nosenie pneumatiky. Deti si mohli zasúťažiť s Rodinným centrom

Motýlik o sladké odmeny. Po športovom programe nasledovala tanečná zábava v prírode. Poďakovanie patrí

sponzorom: Obec Hruštín, Píla Ing. Miroslav Jaššo, Ing. Marián Kompan, Ľuboš Jancek, Mária Pidíková a RC Motýlik.

O
bec Hruštín a Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín usporiadali

 v nedeľu,14. augusta, IX. ročník Hasičskej sekerky obce

Hruštín. Akcia začala o 14.00 hod. nástupom hasičov. Po ňom

nasledovalo rozlosovanie a potom už samotná súťaž na dve kolá.

Tento rok si zmeralo svoje sily 11 družstiev, pričom jedno bolo

z Poľska. Z mužov si najlepšie počínalo

družstvo DHZ Vasiľov, ktoré si odnieslo aj

putovnú sekerku. Druhé bolo družstvo

DHZ Čimhová a tretie družstvo DHZ Lok-

ca. U žien sa najlepšie umiestnilo druž-

stvo DHZ Vasiľov, potom DHZ Vaňovka

a napokon DHZ Hruštín. Plameň súťažil

len jeden a to DHZ Hruštín. Hasiči a zá-

chranári OSP Kobylany (Poľsko), družob-

nej gminy obce Hruštín, predviedli v pre-

stávke svoju techniku a pre deti pripravili

penu, v ktorej sa mohli vyšantiť. Po súťaži

nasledovala tanečná zábava v prírode.
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Očami

starostu

„Neučíme sa pre školu, ale pre seba.“      (Seneca)

Teplotné rekordy nad očakáva-
nie, zber zemiakov a koniec
prázdnin. Taký bol august. Leto
nám ukázalo v auguste aj krajšiu
tvár a mnohí si užívali intenzívne slneč-
né lúče. V závere mesiaca rodičia za pomoci detí zbierali zemia-
ky, aby s nástupom do školy bolo menej práce. Prázdniny
skončili a začal nový školský rok. Pre našich žiakov nastáva
kolobeh povinností a osobného záujmu o nové poznatky.
Činnosť za mesiac august:

1. Na budove ZŠ-Výhon pracovníci stavebnej firmy robili
dokončovacie práce. V nadstavbe boli osadené protipožiarne

dvere do tried a kabinetu. Stolári
urobili prestrešenie vstupných
schodov a stavbári na tieto scho-
dy položili protišmykovú dlažbu.
Ďalej dorobili sokel a ochranný
chodník zo skaliek okolo celej bu-
dovy. Pán Jozef Jancek, nám po-
zváral prístrešok na vchode do
kotolne a tesári pán Tomáš To-
máň so synom, nám ho pokryli
škridlou. Pracovníci obce a neza-
mestnaní počistili okolie celej bu-
dovy a odviezli nepotrebný mate-
riál. Ďalej sa previezol všetok škol-
ský nábytok z náhradných praco-
vísk a zariadenie do tried na školu

Výhon. Tento mesiac sme ukončili všetky práce na budove ZŠ
Výhon a škola bola skolaudovaná.

2. Pracovníci obce a nezamestnaní pokosili verejné priestran-
stvá a cintoríny v Hruštíne a vo Vaňovke.

3. V MŠ nezamestnaní zamurovali 2 okná v spálňach
a opravili a natreli omietku v triedach a na chodbách.

4. Traja pracovníci a koordinátor, ktorí sú zamestnaní od
apríla v rámci Česko- Slovenského projektu vyčistili trojhektáro-
vý obecný pozemok na Zábave od krovín a urobili prebierku
hustého porastu. Tento mesiac začali s vytyčovaním a čistením
náučného chodníka, ktorý bude viesť zo Zábavy vrchom sme-
rom ku Lomnianskej a Vaňovskej kaplnke. Po trase náučného
chodníka budú urobené informačné tabule o rastlinstve a živo-
číšstve v danej lokalite. V rámci tohto projektu sa niektoré naše
deti zo základnej školy počas týchto prázdnin zúčastnili ekotábo-
ra.

5. Z družobnej Gminy Zabierzow
sme dostali darom stolnotenisový stôl.
Tento stôl sme umiestnili vonku za te-
locvičňou, lebo je z materiálu, ktorý je
vhodný pre vonkajšie poveternostné
podmienky (železobetón)

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore
uvedených prácach veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
Ako starosta nerád píšem negatívne veci o našej dedine,

pretože tie človeka netešia. Na problém, o ktorom sa chcem
zmieniť, ma upozornili samotní občania a o tejto problematike
som už v bulletíne písal. Problémom našej obce sa stali krádeže
na cintoríne. Cintorín je posvätné miesto, kde sú pochovaní naši
drahí príbuzní. Nezabúdame na nich ani po smrti, a preto často
prichádzame k hrobu pomodliť sa a prinášame kytičku kvetov
živých, alebo umelých. Pre mnohých nás je doslova šokom, keď
pri nasledujúcej návšteve cintorína dané kvety nenájdeme. Vý-
nimkou nie sú ani vysadené kvety na hrobe, či v črepníkoch, tie
zlodej, či zlodejka povytŕha. O tom, že je to človek bezcitný
a bez charakteru svedčí aj to, že tesne po pohrebe, keď príbuzní
prežívajú najťažšie obdobie, bolesť nad stratou člena rodiny, si
zlodej odnesie domov veniec, či kvety. Samozrejme, na takéto
konanie niet ani slov. Ako to môže dokázať človek, ktorý raz
bude tiež odpočívať na tomto mieste? Všímajme si viac ľudí,
ktorí chodia po cintoríne, po cudzích hroboch. V prípade prichy-
tenia zlodejov zverejníme ich mená v bulletíne a na webovej
stránke obce.

Mgr. František Škapec, starosta obce

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 10
2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia

Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.05.2011
3. Oznámenie kontrolóra obce o prevedených kontrolách

v ZŠ Hruštín a MŠ Hruštín s navrhnutými opatreniami na
odstránenie zistených nedostatkov.

4. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Hruštín za
obdobie od 01. 2011 – 07. 2011.

5. Správu o postupe obstarávania a spracovanie Zmien
a doplnkov č. 10 Územného plánu obce Hruštín a VZN
č. 2/2011, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 10 Územného plánu obce Hruštín.

B/ Schvaľuje:
1. Plán práce kontrolóra Obce Hruštín na 2. polrok 2011.
2. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín: (viď www.hrustin.sk)
3. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín: (viď www.hrustin.sk)
4. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín v jednotlivých položkách:

(viď www.hrustin.sk)
5. Kompetenciu starostovi obce podľa § 11 bod 4 b) zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v nevyhnutných prípadoch prijať rozpočtové opat-
renie v bežnom rozpočte do výšky 16.000 € v rámci zabez-
pečených príjmov.

6. Dodatok č. 1/2011, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Hruštín.

7. a/ Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu obce Hruštín
v zmysle § 26 a § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších pred-
pisov.
b/ VZN č. 2/2011, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 10 Územného plánu obce Hruštín.

8. Podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postave-
ní a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov zvýšenie platu starostu obce
o 50 % s účinnosťou od 01. 08. 2011.

9. Žiadosť OŠK Hruštín o rozšírenie priestorov na KUTINE.

C/ Ruší:
 1. Uznesenie OZ č. 04/2008, B bod 3 z 10. 07. 2008.

D/ Konštatuje, že:
1. Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu obce Hruštín

a jeho Záväzná časť je v súlade so záujmami obce
a s celkovou koncepciou rozvoja obce a zároveň rieši
aktuálne potreby vyvolané zámermi ďalšieho rozvoja obce.

E/ Ukladá:
Obecnému úradu Hruštín:

1. Zaslať schválené Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu
obce Hruštín Krajskému stavebnému úradu v Žiline, Odbor
územného plánovania, Andreja Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina,
opatrené doložkou, na ktorej bude:
- označenie schvaľovacieho orgánu,
- číslo uznesenia a dátum schválenia,
- odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a podpis.

2. Vyhotoviť Registračný list (OSO ÚPP a ÚPD), ktorý spolu
s kópiou uznesenia sa doručí na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, odbor územného plánovania
v Bratislave.

F/ Odporúča:
 1.Starostovi obce na základe žiadosti OŠK Hruštín vypove-

dať nájomnú zmluvu s doterajším nájomcom v časti nebyto-
vých priestorov na KUTINE.

Mgr. František Škapec, starosta obce

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

konaného dňa 16.08.2011 Číslo: OZ 03/2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
AUGUST 2011

4.-19.8. – Ekotábor Lomná / Bohu-
slavice nad Vláří. V rámci cezhraničnej
spolupráce tri obce z okresu Námestovo
(Lomná, Krušetnica a Hruštín) a 3 mo-
ravské obce usporiadajú v priebehu troch
rokov letný detský ekotábor pre 24 detí.
V auguste sa konala 1.etapa – 24 detí
bolo v tábore v Lomnej a 24 detí v Bohu-
slaviciach nad Vláří. Medzi nimi bolo aj
osem žiakov z našej školy. V Lomnej
táborníčili Diana Teťáková, Silvia Mart-
voňová, Michal Jagelka a Damián Jaš-
šo, na Morave zas Matej Martvoň, Ma-
rek Kaprálik, Kristína Mišániková a Lu-
cia Maďaríková. Deti boli vybrané vede-
ním školy – ako odmena za celoročnú
prácu a reprezentáciu školy.

Tu je názor účastníčiek – Diany Teťá-
kovej a Silvie Martvoňovej:

Na tábore v Krušetnici bolo super.
Spoznali sme nových kamarátov a  zaži-
li sme s nimi veľa zábavy. Spoločne sme
triedili odpad v Breze, boli sme sa po-
zrieť na Náučný chodník a železničku
v Oravskej Lesnej, chytali sme rybičky
pri vodnej elektrárni v Lomnej. Tiež sme
videli diviaky, potom sme vyrábali masky
z EKO materiálu, vyskúšali sme si za-
hrať bowling, po večeroch sme hrávali

pingpong a zaplávali sme si. Prejedli
sme sa na opekačke. A ešte sme zažili
kopec iných vecí. Jedlo aj ubytovanie
bolo super až na tie schody v chate!!!! :)

 Výborne sme sa zabavili a dúfame,
že v takom zložení budeme môcť ísť aj
na budúci rok!!!!

30.8. – opravné skúšky urobili 4 žiaci,
jeden sa nezúčastnil.

Prevádzkoví, ale i pedagogickí za-
mestnanci sa pričinili o to, že dňa
5.9.2011 mohli byť odovzdané do užíva-
nia priestory zrekonštruovaných škol-
ských budov na Výhone i v Zamoste. Po
roku provizória sa budú môcť žiaci učiť
v pekných priestoroch. Naše úprimné

poďakovanie patrí pánovi starostovi, čle-
nom obecného zastupiteľstva, zamest-
nancom obce, školy i firiem, ktoré sa na
rekonštrukčných prácach podieľali.

3.9. – zamestnanci obce inštalovali
v školskom areáli za telocvičňou stolno-
tenisový stôl (exteriérový), ktorý sme do-
stali ako dar od našich poľských priate-
ľov z gminy Zabierzow. Využívať ho môžu
všetci záujemcovia, ktorí chcú voľný čas
tráviť užitočne a zdravo. Dúfam, že si ho
budú vážiť a udržiavať poriadok v jeho
okolí.

5.9. – slávnostné otvorenie školské-
ho roka spojené s kolaudáciou budov
Zamost a Výhon. Do školy nastúpilo
357 žiakov ( o 10 menej ako vlani). Máme
18 tried, 8 na Výhone (celý I. stupeň),
zároveň tam bude aj školský klub detí,
10 v Zamoste – tu bude pôsobiť ZUŠ
Jánoš (tanečný, hudobný a výtvarný od-
bor). Máme 29 pedagogických a 6 ne-
pedagogických zamestnancov.

Naša škola bola vybraná ako jedna
z 2 zo Žilinského kraja do projektu „Ško-
la, ktorej to myslí“. Učitelia absolvujú
vzdelávanie na podporu kritického mys-
lenia.

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy

Myslím, že všetkým je jasné, že z neba nikto múdry nespadol, preto sa
treba z času na čas prinútiť zopakovať si niečo z náboženskej výchovy.
Ponúkam vám niekoľko otázok, odpovedí a krátkych vysvetlení, ktoré
vyberám z Katechizmu katolíckej Cirkvi podľa svojho uváženia.

Opakovanie z Katechizmu pre pokročilých

Čo je laický apoštolát?
Laický apoštolát ja každá činnosť

veriacich, ktorou sa pričiňujú o šírenie
evanjelia a budovanie Cirkvi.

Veriaci - laici majú v Cirkvi svoje
miesto a poslanie. Krstom a birmova-
ním dostali určitý podiel na kňazskej,
prorockej a kráľovskej hodnosti Krista.
Svoje všeobecné kňazstvo veriaci
uplatňujú aj uskutočňovaním laického
apoštolátu. To je všetka činnosť veria-
cich, ktorou sa pričiňujú o šírenie Evan-
jelia a budovanie Cirkvi. Laický apoš-
tolát uskutočňujú slovom, príkladom ži-
vota, modlitbami a duchovnými obeta-
mi. Najdôležitejšie pre laikov je posvä-
covať časný poriadok - práce, starosti,
radosti i utrpenia a usmerňovať všetko
na Boha.

K čomu sme všetci povolaní
v Cirkvi?

V Cirkvi sme všetci povolaní k vzá-
jomnej službe lásky.

Celá Cirkev je dielom vzájomných
služieb. V nej každý každému slúži
a dopomáha k spáse. Rozmanité služ-

by v Božom ľude rozdeľuje Duch Svätý.
Jedných ustanovuje za biskupov, iných
povoláva ku kňazskej službe alebo dia-
konskej službe. Niektorí ľudia slúžia dob-
ru Cirkvi v rehoľnom, alebo manželskom
povolaní. Neoceniteľnú službu pre Cir-
kev konajú rodičia, keď sa starajú o deti
a kresťansky ich vychovávajú. V Cirkvi
sa všetci považujeme za Božích služob-
níkov a každý v nej uskutočňujeme služ-
bu lásky sebe primeraným spôsobom.

Aký postoj máme k ľuďom, čo pá-
chajú hriech?

Nenávidíme hriech, ale milujeme
hriešnika.

Kresťania majú zodpovednosť nielen
za seba, ale aj za druhých ľudí. Nie sú
ľahostajní k tomu, keď sa ľudia dopúšťa-
jú hriechu. Trápi ich, že urážajú Boha
a ohrozujú svoj večný život. Táto spolu-
zodpovednosť za druhých nás núti dať si
osobitne pozor na cudzie hriechy. To sú
také hriechy, ktorých sa dopúšťajú iní,
ale nám sa pre spoluúčasť tiež počítajú.
Spolupráca na hriechu druhých ľudí
môže mať rôzne podoby: radiť k hriechu,

kázať hrešiť, súhlasiť s hriechom, mlčať
pri hriechu druhých, pomáhať pri hrie-
chu, nenapomenúť, zastávať hriechy
iných, nepotrestať hriechy druhých,
schvaľovať hriechy ľudí.

Čo je náboženstvo?
Náboženstvo je vzťah človeka

k Bohu.
Rozdelenie ľudstva na mnohé náro-

dy, kmene, jazyky zapríčinilo, že sú na
svete rôzne druhy náboženstiev. Ľudia
v rôznych kútoch sveta uctievajú Boha
odlišným spôsobom. Zatemnenosť mys-
le spôsobila, že si ľudia povymýšľali aj
viaceré božstvá, a že sa im klaňali ne-
vhodným spôsobom; to sú rôzne po-
hanské náboženstvá. Mnohé viero-
vyznania však majú ale jedno spoloč-
né: vieru v Boha Stvoriteľa, ktorý od-
meňuje dobrých a trestá zlých a vieru
v posmrtný život človeka. Preto všade
ľudia majú úctu k mŕtvym. Najrozšíre-
nejšie svetové náboženstvá sú: kres-
ťanstvo, islam, židovské náboženstvo,
budhizmus a hinduizmus. Zakladate-
ľom nášho kresťanského náboženstva
je Ježiš Kristus. V ňom môžu ľudia
dokonale v Kristovi oslavovať Boha
a s istotou dosiahnuť večný život.

Pán kaplán
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Je začiatok septembra a na celom
Slovensku sa otvárajú brány škôl. Na
našej škole okrem tradičného otvorenia
školského roka máme aj ďalšiu milú sláv-
nosť a to odovzdanie budov základnej
školy Zamost a Výhon po rozsiahlej re-
konštrukcii do plnej prevádzky.

Z tohto dôvodu vítam medzi nami
vzácneho hosťa, poslanca národnej rady
SR doc. Mgr. Martina Fronca, bývalého
ministra školstva, ktorý sa pričinil o to,
aby v našej dedine bola postavená telo-
cvičňa.

Ďalej medzi nami vítam našich pria-
teľov z Poľska, z družobnej gminy Za-
bierzow, pani wójt Elzbietu Burtan a jej
zástupcu. Z družobnej základnej školy
z Brezia, vítam pána riaditeľa s jeho
zástupkyňou.

Vítam všetkých vzácnych hostí - pána
Ing. Jána Bobáka, ktorý robil stavebný
dozor. Za realizačnú firmu Doprastav
vítam pána Ing. Smrečanského a za fir-
mu Furmet Group stavbyvedúceho pána
Karola Stahoňa. Za Firmu KLS, ktorá
nám zabezpečila školský nábytok, učeb-
né pomôcky a výpočtovú techniku vítam

Príhovor starostu obce k otvoreniu zrekonštruovaných

budov základnej školy, dňa 5. septembra 2011

pána Ing. Ľudovíta Kaspera. Vítam me-
dzi nami aj Ing. Jozefa Pavlíka, vedúce-
ho stavebného úradu.

Na začiatku školského roka srdečne
vítam vás, pedagogických i nepedago-
gických pracovníkov, pánov učiteľov, ktorí
prijali naše pozvanie a sú na dôchodku,
pána farára, pána kaplána, poslancov
obecného zastupiteľstva a zamestnan-
cov obce. Osobitne chcem pozdraviť Vás
deti a zvlášť našich prvákov s rodičmi.

Dovoľte mi na úvod, aby som vás
oboznámil s rekonštrukciou školy. Re-
konštrukcia škôl začala 1.8.2010 a skon-
čila 31.8. 2011. Podarilo sa nám zreno-
vovať školu nielen v termíne, ale aj
v požadovanej kvalite. Čas na realizáciu
tohto projektu bol 16 mesiacov.

Základná škola Zamost, čiže táto,
v ktorej sa nachádzame, bola postave-
ná v roku 1962 a môžeme povedať, že
sa pod ňu podpísal zub času. Kvalita
interiéru či exteriéru nevyhovovala už
dnešnej modernej dobe, a preto sa pý-
tali vymeniť okná, radiátory, dvere, škol-
ský nábytok, tabule.

Naša škola, ako máloktoré školy, je
napojená na kúrenie ekologickou Bio-
masou, a preto bolo potrebné pre šetre-
nie energie budovu zatepliť a dať škole
novú farebnú fasádu.

Základná škola Výhon je staršia, je
postavená v 20-tych rokoch minulého
storočia, a preto aj jej rekonštrukcia bola
náročnejšia. Pri demontovaní strechy
sme zistili mnohé nedostatky (na dreve-
nom šťukátore prehnité drevo, nevyho-
vujúca statika stropu v prístavbe), preto
sme museli urobiť novú železobetónovú
deku. Samozrejme, tieto a ďalšie neča-
kané práce nám projekt neriešil, a preto
sme ich museli hradiť z finančných
prostriedkov obce. Po tejto práci sme
začali s nadstavbou podkrovia. V tejto
časti sa nachádzajú triedy pre žiakov,
počítačová učebňa, učiteľský kabinet
a sociálne zariadenia. Tak isto aj v tejto
škole boli vymenené všetky okná, radiá-
tory, dvere a v starej časti sociálne za-
riadenia dostali nový obklad a sanitu.
Budova bola zateplená a dostala novú
farebnú fasádu. Pri tejto škole boli uro-

bené nové
schody s
prekrytím.

Všetky
tieto práce
na obi-
dvoch ško-
lách sme
mohli zre-
a l i z o v a ť
vďaka pro-
jektu z EÚ.
Zo štruktu-
r á l n y c h
fondov EÚ
sme dostali na rekonštrukciu školy spo-
lu 911 730 eur - čo je 27 466 778 Sk,
pričom obec sa podieľala na projekte
5% finančných prostriedkov, čo je
45 586 eur – 1 373 338 Sk. Do dnešné-
ho dňa obec už zaplatila 49 790 eur- čo
je 1,5 mil Sk za práce naviac. Toto nie je
konečné číslo, ešte nemáme vyfakturo-
vané posledné práce.

Cesta, ktorá viedla k zrekonštruova-
niu našich škôl, nebola ľahká, ale sami
vieme, že pre naše deti treba urobiť, čo
je v našich možnostiach. Mojím prianím,
a určite aj vás, je, aby sa naše deti
a vyučujúci cítili v škole dobre a mohli
tak nadobúdať nové poznatky, ktoré budú
skôr či neskôr uplatňovať vo svojom ži-
vote.

Za to, že naše budovy škôl vyzerajú
tak dobre, sa chcem v prvom rade po-
ďakovať tomu najvyššiemu architektovi
- Pánu Bohu. Vďačím mu za to, že sa
nám toto dielo podarilo zrealizovať, ale
aj za to, že počas rekonštrukcie nedošlo
k žiadnemu úrazu, pretože väčšinou išlo
o rizikové práce vo výške.

Poďakovať sa chcem pánovi Ing. Ig-
nácovi Macíkovi, ktorý projektoval túto
rekonštrukciu škôl. Každý týždeň si vzor-
ne plnil povinnosti stavebného dozoru
pán Ing. Ján Bobák, ktorému sa chcem
veľmi pekne poďakovať.

Veľmi pekne ďakujem realizačným fir-
mám Doprastav a Furmet Group, ktoré
zastupujú pán Ing. Smrečanský a stav-
byvedúci pán Karol Stahoň. S obidvoma
zástupcami firiem som mal veľmi dobrú
spoluprácu.

Srdečne ďakujem pánovi Ing. Ľudo-
vítovi Kasperovi a jeho firme KLS za
dodanie školského nábytku a počítačo-
vej techniky.

Moje poďakovanie patrí aj pánovi ria-
diteľovi, Mgr. Júliusovi Kubánimu, za
pomoc pri rekonštrukcii tejto školy.
Z finančných prostriedkov školy sa vy-
maľovali všetky triedy, chodby a vynovili
šatne. Na škole Výhon v starej časti boli
vymenené v triedach a na chodbách
svietidlá.
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V neposlednej rade sa chcem poďa-
kovať aj všetkým živnostníkom z našej
obce, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii
školy- a to pánovi Jaroslavovi Zajacovi
a jeho firme, ktorá nám prerobila sociál-
ne zariadenia na Výhone a namontova-
la novú sanitu. Pánovi Ľudvikovi Zaja-

covi za obkladanie sociálnych zariade-
ní. Za maliarske práce sa chcem poďa-
kovať pánovi Tiborovi Bušovi a jeho spo-
lupracovníkom.

Moje poďakovanie patrí aj všetkým
pracovníkom obce a nezamestnaným,
ktorí sa podieľali na všetkých pomoc-
ných prácach.

Aby naše školy sprevádzalo Božie
požehnanie a Božia pomoc, ďakujem za
posvätenie pánu farárovi a pánu kaplá-
novi.

Z tohto miesta by som sa chcel sr-
dečne poďakovať všetkým našim vzác-
nym hosťom, ktorý prijali naše pozvanie
i keď sami sú zaneprázdnení, a prišli sa
snami podeliť o našu radosť z tohto diela
a to poslancovi Národnej rady doc. Mgr.
Martinovi Froncovi a pani wójt Elzbiete
Burtan s delegáciou. Zároveň jej srdeč-
ne ďakujem za stolnotenisový stôl, ktorý

je určený do ex-
teriéru, pretože
je odolný voči
vonkajším pove-
ternostným pod-
mienkam . Stôl
venovala našej
obci pri tejto prí-
ležitosti a je
u m i e s t n e n ý
v areáli našej
školy.

Vážený pán
riaditeľ,
Vám i všetkým
pedagogickým
i nepedagogic-
kým pracovní-

kom prajem na prahu nového školského
roka pevné zdravie, trpezlivosť ,veľa dob-
rej a aktívnej práce v prospech vzdelá-
vania detí.

Vám, milé deti, prajem veľa usilov-
nosti pri plnení školských povinností. Pra-
jem si, aby úctivé a slušné správanie

k vyučujúcim a k ostatným ľuďom sa
stalo každodenným morálnym prejavom
každého žiaka našej školy. Pevne dú-
fam, že sa budete často zapájať do rôz-
nych predmetových súťaží, olympiád,
športových súťaží, v ktorých môžete pre-
ukázať svoj talent a nadanie a svojimi
výsledkami budete vzorne reprezento-
vať našu školu a obec. Zároveň Vás
chcem poprosiť, aby ste si vážili túto
vynovenú školu, aby mohla slúžiť aj ďal-
ším generáciám.

 Obraciam sa aj k Vám, milí rodičia,
ktorý ste prvýkrát priviedli svoje dieťa do
školy. Určite si kladiete otázky, ako to
v tej škole bude, ako to vaše dieťa zvlád-
ne. Ubezpečujem vás, vážení rodičia,
že vaše ratolesti budú v dobrých rukách
skúsených pedagógov.

Ďakujem za pozornosť.

80 rokov Snovák Ľudvik

75 rokov Mesík Jozef

70 rokov Krivačková Margita

Kompan Milan

Kušnierová Helena

60 rokov Mišániková Žofia

55 rokov Bukna Milan

Baraniak Václav

Diškanec František

Žilinec Ladislav

50 rokov Teťák Jozef

Hojo Miroslav

Uzatvorili manželstvo:
Jozef Kupčo - Martina Piňáková

Ján Hutira - Zuzana Brišáková

Prišli medzi nás:
Jakub Kubica���Nikola Jaššová

Jakub Jasielski���Patrik Paško

Timea Lipničanová

Odišli od nás:
Jozef Snovák, 66 rokov

JUBILANTI

v mesiaci september 2011

Občianske združenie Diakonie

Broumov, nezisková organizácia,

ktorá poskytuje sociálne služby pre

občanov z okraja spoločnosti -

materiálnu pomoc sociálne odkáza-

ným, azylové ubytovanie i pracovnú

príležitosť.

 Viac na www.diakoniebroumov.org

VYHLASUJE

Zbierku použitého oblečenia:

��Oblečenie na leto, zimu

(dámske, pánske, detské)

��Lôžkoviny, posteľnú bielizeň,

uteráky, utierky, záclony

��Látky (minimálne 1m2, prosíme,

nedávajte nám odrezky a zbytky látok)

��Domáce potreby - riad biely i čierny,

poháre - nepoškodené

��Perie, prikrývky plnené perím, alebo

vatou, vankúše a deky

��Obuv – nepoškodenú, zviazať

gumičkou, aby sa páry nestratili

��Hračky

Zbierka sa uskutoční od 12. septem-

bra do 30. septembra 2011

Veci môžu občania nosiť v pracovnom

čase na Obecný úrad v Hruštíne
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Najmladšia generácia v obci

august – opravy priestorov MŠ (1. a 2.

trieda), upratovanie, úprava okolia MŠ,

maľovanie preliezok.

25.8.- sa v MŠ uskutočnil odborno-me-

todický, zážitkový seminár „Význam re-

laxácie pre duševné zdravie učiteľky

a dieťaťa MŠ“. Cieľom podujatia bolo

naučiť účastníčky identifikovať a chápať

pôsobenie stresu vo svojom súkromnom

i pracovnom živote, naučiť sa využívať

relaxačné aktivity pre zvládanie vlastné-

ho stresu, používať relaxačné techniky

vo vzťahu k deťom a využívať možnosti

relaxačnej hudby.

31. 8. -sa v priestoroch MŠ konalo ZRPŠ

- rodičia získali aktuálne informácie

o prevádzke MŠ, o stravovaní, po-
platkoch spojených s pobytom die-
ťaťa v MŠ

- prebehla voľba triednych dôverníkov
a nového člena Rady školy za rodi-
čov

- za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zá-
konný zástupca príspevok na výcho-
vu a vzdelávanie 4 € mesačne na

jedno dieťa
 - príspevok sa neuhrádza za dieťa, kto-

ré má jeden rok pred plnením povin-

nej školskej dochádzky
5. 9. – otvorenie školského roka 2011/
2012

- počet prijatých detí 92
- počet tried 4
1. trieda 5-6 ročné deti (25 detí) –

15 dievčat, 10 chlapcov
- odložená školská dochádzka 1 dieťa

Vyučujúce: p. učiteľka V. Michnová,

sl. učiteľka Bc. S. Kazimierová
2. trieda 5-6 ročné deti (25 detí) –

13 dievčat, 12 chlapcov

- stredná veková skupina 15 detí
Vyučujúce: p. učiteľka T. Martvoňo-
vá, sl. učiteľka M. Hrubošová

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK

Program RODINNÉHO CENTRA MOTÝLIK (ďalej RCM) na školský rok 2011/2012 v spolupráci

so SÚKROMNÝM CENTROM VOĽNÉHO ČASU OVEČKA –Dolný Kubín (ďalej SCVČ):

Pravidelná činnosť:

ANGLIČTINA HROU – každý štvrtok o 16:00 hod., pre deti vo veku 4-5 rokov

(kontaktná osoba: Mgr. Monika Stieranková, tel.: 0903346213)

PSYCHOMOTORICKÉ HRY – každá streda o 10:00 hod., pre deti od 18 mesiacov do 9 rokov

(kontaktná osoba: Mgr. Katarína Hojová, tel.: 0949859139)

BAMBUĽKOVO – každý štvrtok od 10:00 do 11:30 hod., pre všetky deti a rodičov

(kontaktná osoba: Mgr. Monika Stieranková, tel.: 0903346213)

EXIT PRE MLADÝCH – každý piatok od 19:00-21:00 hod., pre všetkých mladých (najmä

stredoškolákov),

(kontaktná osoba: Mgr. Katarína Hojová, tel.: 0949859139)

3. trieda 4-5 ročné deti (22 detí) –

13 dievčat, 9 chlapcov
Vyučujúce: učiteľka D. Jaššová,
p. učiteľka S. Škapcová

4. trieda 3-4 ročné deti (20 detí) –
12 dievčat, 8 chlapcov
Vyučujúce: p. učiteľka Bc. M. Očkajá-

ková
- aj v tomto školskom roku pokračuje

projekt „ Angličtina hrou“, ktorý bude

viesť Mgr. Alena Baláková z CVČ „Ma-
ják“ Námestovo. Poplatok ostáva ne-
zmenený 13,60 € (október 2011– máj

2012)
- potreby detí pri nástupe do MŠ:

• prezuvky (nie šľapky, podpísané)

• pyžamo (podpísané)
• hrebeň (označený)
• náhradné oblečenie (hlavne u ma-

lých detí, označené)
• úbor na cvičenie – predškoláci (trič-

ko, tepláky, ponožky)

14. 9. - bude vykonaná odborná logope-
dická depistáž klinickým logopédom Mgr.
K. Fašungovou. Odborné vyšetrenie die-

ťaťa sa môže uskutočniť na základe pí-

somného súhlasu rodiča.

 Silvia Škapcová
riaditeľka MŠ

Do programu pravidelnej činnosti RCM
je potrebné sa prihlásiť najneskôr do
10.9.2011. Prihlášku si môžete stiah-
nuť na www.rcmotylik.orava.sk alebo
osobne vyzdvihnúť u kontaktnej osoby.
Ako prihlásený člen môžete využívať
možnosť navštevovania zvolenej činnosti
ZDARMA a množstvo iných výhod.
Nepravidelná činnosť:
Každý mesiac prinášame jednu až dve
extra aktivity, do ktorých sa môže za-
pojiť celá obec.
Október 2011
Šarkaniáda - súťaž o najvyššie lietajú-
ceho šarkana, spojená s tvorivou diel-
ňou, kde si bude môcť každý zostrojiť
lietajúceho šarkana.

RCM je spoločenstvo dobrovoľníkov, kto-

rí majú chuť oživiť každodenný život na-

šej obce. Sme otvorené spoločenstvo

pre každého a budeme radi, keď sa

k nám pridáte.

RCM je z právneho hľadiska občianske

združenie, ktoré funguje formou nezis-

kovej organizácie. Typickými znakmi ta-

kejto organizácie sú: verejnoprospeš-

nosť, neziskovosť, dobrovoľnícky cha-

rakter, samosprávnosť,... Neustále hľa-

dáme spôsoby, ako pokryť fungovanie

RCM. Súčasný program pravidelnej čin-

nosti realizujeme v spolupráci so SCVČ

Ovečka a tiež vykonávame podnikateľ-

skú činnosť (predaj kníh a iných pred-

metov Vydavateľstva Don Bosco), kto-

rá podľa zákona nepodlieha zdaneniu

a nevyžaduje si ani vedenie registrač-

nej pokladne. Kúpou produktov Vyd.

Don Bosco podporíte našu činnosť.

Ďakujeme obci Hruštín za poskytnutie

priestoru na predaj kníh Vyd. Don Bos-

co a tiež iné formy pomoci zo strany

obce. Ďakujeme farskému úradu Hruš-

tín za hmotnú i duchovnú podporu

a tiež nadácii Slovenskej sporiteľne -

Euro k euru, vďaka ktorej sme mohli

zorganizovať výlet do ZOO Lešná

a budeme môcť organizovať aj ďalšie

výlety.

Vaše RCM
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V nedeľu, 21. augusta, sa už ôsmy krát stretli pri Lomnian-
skej kaplnke veriaci z farností Hruštín, Vaňovka, Lomná
a Krušetnica, kde si pobožnosťou uctili Pannu Máriu. Stretlo
sa ich tam okolo 700, a keďže tento rok boli usporiadateľmi
hruštinci, pobožnosť viedol správca farnosti vdp. Rastislav
Waxmonský. Po nej nasledovalo občerstvenie vo forme
pečenej klobásky, ktorú pripravili zamestnanci OcÚ Hruštín.

Dňa 29. augusta 2011 sa uskutočnil neoficiálny HCPPH -
Hruštínsky Cyklistický Prechod Piatimi Hoľami. Tejto akcie
sa zúčastnilo 9 nadšencov MTB (horskej cyklistiky) a turisti-
ky (8 z Hruštína a 1 zo Zubrohlavy), ktorých čakalo cca
35 km horským terénom za krásneho slnečného dňa, počas
ktorého mohli obdivovať krásu okolitých hôr a dolín. Boli by
sme veľmi radi, ak by sa z tejto malej akcie do budúcna stala
akcia. Väčšia, a možno aj tradičná a prezentujúca našu obec.
Veľká vďaka ale patrí hlavne Stanislavovi Očkajákovi
a Martinovi Gerekovi, ktorý celú túto akciu spískali.

Jozef Ťasnocha

Príbeh o čestnosti

Jeden úspešný podnikateľ zostarol. Vedel, že nastal čas
vybrať jeho nástupcu. Namiesto toho, aby vybral niekoho
z jeho riaditeľov alebo detí, urobil niečo iné. Zvolal všetkých
mladých vedúcich a povedal:

„Nastal čas, aby som odovzdal moju funkciu jednému
z vás.“

Všetci mladí vedúci zostali veľmi prekvapení.
„Každému jednému z vás dám jedno semienko. Jedno

veľmi dôležité semienko. Chcem, aby ste ho zasadili a starali
sa o neho po celý nasledujúci rok. Po roku porovnám všetky
vaše rastlinky, ktoré z neho vzišli a rozhodnem, ktorý z vás
bude mojím nasledovníkom.

Tak ako ostatní, aj muž menom Jim dostal takéto semien-
ko. Prišiel domov a celý nadšený porozprával svojej žene
príbeh o jeho šéfovi a úlohe, ktorú dostal. Ihneď semienko
zasadili a urobili všetko potrebné, aby rastlinka vzišla.

Jim polieval semienko každý jeden deň a čakal na jeho
prebudenie. Asi po troch týždňoch Jimovi kolegovia začali
s nadšením rozprávať o malých rastlinkách, ktoré im začali
rásť.

Jim stále kontroloval jeho semienko, ale zatiaľ sa nič, čo
by sa podobalo na rastlinku, neukázalo. Prešlo 5 týždňov
a stále nič. Zatiaľ, čo iní sa z rastliniek tešili, Jim cítil, že
zlyhal.

Po 6 mesiacoch Jim vedel, že semienko zničil. Všetci už
mali väčšie stromčeky. On nemal nič. Svojím kolegom nič
nehovoril, a naďalej polieval a hnojil svoje semienko. Tak
veľmi túžil, aby sa prebudilo.

Konečne prešiel rok. Šéf firmy si dal zvolať všetkých
vedúcich pracovníkov. Jim proste nechcel prísť s prázdnym
kvetináčom, ale jeho žena ho presvedčila, aby šiel, a bol
úprimný.

Jimovi bolo veľmi ťažko. Bolo to pre neho veľmi zahanbu-
júce, ale vedel, že jeho žena má pravdu.

Jim zobral prázdny kvetináč k šéfovi. Bol udivený, aké
krásne rastliny dopestovali jeho kolegovia. Boli prekrásne,
rôznych tvarov a veľkostí. Jim položil svoj prázdny kvetináč
na dlážku. Väčšina jeho kolegov sa mu smiala, a niektorým
ho bolo ľúto.

Šéf prišiel do miestnosti a pozdravil všetkých. Jim sa
snažil byť nenápadný a zostal vzadu.

Šéf povedal: „Krása. Dopestovali ste nádherné rastlinky.
Teraz z Vás vyberiem jedného, ktorý sa stane mojím nástup-
com.“

Šéf si všimol Jima, ktorý naplašene stál s prázdnym
kvetináčom. Nechal si ho zavolať.

Jim zostal zhrozený. „Bože, teraz zistí, že som zlyhal, asi
prídem o prácu.“ Pomyslel si.

Šéf nechal všetkých posadiť okrem Jima a zvolal: „Pred-
stavujem Vám vášho nového šéfa. Jeho meno je Jim!“

Jim tomu nemohol uveriť. Veď semienko nedokázal ani
naklíčiť.

„Ako môže byť on nový šéf?“ Pýtali sa ostatní.
Šéf povedal: „Pred rokom v tento deň som vám dal všetkým

semienka, ktoré ste mali zasiať, polievať ich a dnes ste mi ich
mali priniesť. Lenže všetkým som dal uvarené semienka.
Boli mŕtve. Nebolo možné, aby sa ujali.

Všetci ste mi doniesli zdravé a krásne rastlinky. Keď ste
zistili, že sa vám semienko neujalo, vymenili ste ho za dobré.
Všetci, okrem Jima.

Jim ukázal svoju čestnosť a odvahu a práve preto ho
menujem za nového šéfa mojej firmy.“

�� Ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru
�� Ak zasejete dobrotu, zožnete priateľov
�� Ak zasejete pokoru, zožnete veľkosť a silu
�� Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, zožnete úspech
Tak buďte veľmi pozorní, čo dnes sejete vy, pretože to

určí, čo v budúcnosti zožnete.

V sobotu, 3. 9. 2011,
sa v Prahe konali be-
žecké preteky s ná-
zvom „WE NIKE RUN
PRAGUE“ kde bežalo
6700 účastníkov a 250
teamov. Zastúpenie
tam mala aj naša obec,
kde team z názvom
„WE ARE GONNA BE
AWESOME“, v zložení
Ján Macák ml., Ján
Teťák ml., Miroslav Ja-
ššo ml. a Peter Časo,
skončil na 11-tom
mieste.
Bližšie info: http://
www.nikerunprague.cz/
v y s l e d k y /
?id=458722&typ=team

Ján Macák ml.
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Výbor členskej základne COOP SD - Jednota v Hruštíne,
oznamuje svojim členom a držiteľom zákazníckych nákup-
ných kariet – COOP Jednota KLASIK a COOP Jednota Plus,
že si môžu v predajniach Jednoty v našej obci, ale i v rámci

celého okresu Námestovo, vybrať zľavu z nákupu za I. polrok 2011 v dobe
do 31. 10. 2011.                                                                          Janka Kravčíková

!!! STUDŇA !!!
VŔTANÁ STUDŇA HITOM ROKU 2011

VODA, ZA KTORÚ NEPLATÍTE!

AKCIA: od 49 EUR / za meter vrtu

Ponúkame vrty o priemeroch vrtu : � 150 / PVC O 110 – 49 EUR
� 160 / PVC O 125 – 59 EUR
� 180 / PVC O 140 – 69 EUR

V cene vrtu je aj potrubie, ktoré je hygienicky nezávadné. Vŕtame
i nestabilné podložie, naplaveniny a štrkopiesky technológiou „TUBEX“.

Zaistíme:
� 100 % vyhľadanie prameňa
� osadenie vrtu technickou šachtou
� čerpaciu skúšku, atestované PVC
� zariadenie potrebných úradov

ZADARMO prídeme na nezáväznú konzultáciu a vyhľadanie prameňa!
INFO: 0944 365 831

Naše poistenie s.r.o,
člen siete Insia a.s

Ľubomír Jurovčík,
budova DEXIA BANKY 2. poschodie

Hviezdoslavovo námestie 204/4
Námestovo

tel.: 0911/623039, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@insia.com

Akciové zákonné poistenie
áut už od 74 EUR

Predám Škoda Favorit 135,
r.v. 1992, v dobrom technic-
kom stave s ťažným zaria-
dením a zimnými pneumati-
kami na diskoch.

Cena dohodou (lacno).

Kontakt: 0908566130

Podujatia v mesiaci september 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

3.9. Svadobná veselica

 6.9. Predaj RUCEK

10.9. Svadobná veselica

13.9. Predaj MASNICA

17.9. Rodinná akcia

20.9. Predaj LANTASTIK

24.9. Koncert

27.9. Predaj ALADIN

FUTBAL - JESEŇ 2011

II. TRIEDA DOSPELÍ

1. kolo Hruštín - Zákamenné 1:0
2. kolo Krivá - Hruštín 2:0
3. kolo Hruštín - Or.Lesná 1:3
4. kolo Podbiel - Hruštín 0:3
5. kolo Hruštín - Habovka 5:2

1 Or.Lesná 5 5 0 0 17 : 6 15
2 Or.Polhora 5 5 0 0 12 : 3 15
3 Krivá 5 4 0 1 12 : 7 12
4 Medzibrodie 4 3 0 1 12 : 6 9
5 Hruštín 5 3 0 2 10 : 7 9
6 Zákamenné  5 2 0 3 9 : 7 6
7 Habovka 5 2 0 3 13 : 16 6
8 Leštiny 4 1 2 1 7 : 7 5
9 Veličná 5 1 1 3 10 : 12 4
10 Vasiľov 5 1 1 3 6 : 9 4
11 Liesek 5 0 0 5 6 : 15 0
12 Podbiel 5 0 0 5 4 : 23 0

II. TRIEDA DORAST

1. kolo Hruštín - Vasiľov 6:1
2. kolo Kraľovany - Hruštín 6:0
3. kolo Hruštín - Nižná 2:4
4. kolo Mútne - Hruštín 1:0
5. kolo Hruštín - Or.Podzámok 3:0

1 Nižná 5 4 1 0 29 : 6 13
2 Kraľovany 5 3 1 1 14 : 7 10
3 Mútne 5 3 0 2 13 : 11 9
4 Chlebnice 4 2 2 0 17 : 5 8
5 Hruštín 5 2 0 3 11 : 12 6
6 Rabčice 3 1 1 1 6 : 8 4
7 Vasiľov 4 1 1 2 10 : 16 4
8 O.Podzámok4 1 0 3 3 : 18 3
9 Medzibrodie 4 0 0 4 3 : 16 0

I. TRIEDA ŽIACI

1. kolo Hruštín - Zázrivá 2:5
2. kolo Vavrečka - Hruštín 12:0
3. kolo Hruštín - Zuberec 0:5
4. kolo Mútne - Hruštín 4:0
5. kolo Hruštín - Nižná 1:11

1 O.Podzámok5 5 0 0 26 : 4 15
2 Bobrov  5 5 0 0 22 : 5  15
3 Nižná  5 3 1 1 21 : 1010
4 Mútne  5 2 5 1 14 : 7  8
5 Novoť 5 2 2 1 8 : 8 8
6 Lokca  4 2 0 2 12 : 4  6
7 Zázrivá 5 2 0 3 8 : 15  6
8 Zuberec  5 2 0 3 6 : 21 6
9 Vavrečka  5 1 1 3 14 : 10 4
10 Krušetnica  4 0 2 2 10 : 14 2
11 Sihelné  5 0 2 3 5 : 15  2
12 Hruštín  5 0 0 5 3 : 37  0


