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Off Road Hruštín a Obec
Hruštín pripravili v sobotu,
1. 9. 2012, v ,,kameňolome“
pri družstve „I. ročník súťaže doma vyrobených traktorov a Off Road áut“.
Aj keď počasie nebolo pre
divákov najideálnejšie, keďže
pršalo, pre stroje to bola lahôdka. V štyroch kategóriách
súťažilo 40 jazdcov a z toho
bol jeden diskvalifikovaný pre
porušenie pravidiel. Celý deň
sa bolo na čo pozerať. Ako prví
vyrazili na trať traktoristi a po
nich už trate patrili autám. Po
súťaži a vyhodnotení nasledovala tombola a zábava v prírode. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník tejto zaujímavej súťaže.
Výsledky:
4x2 traktory – 3 súťažiaci:
1. František Helei, Jasenová
2. Ľubomír Kozák, Sihelné
3. Peter Vigoda, Hruštín
4x4 traktory – 13 súťažiacich: 1. Adam Jendrišák, Zborov Nad Bystricou
2. Miloš Bielopotocký, Trstená
3. Ladislav Polomský, Liptovský Mikuláš
Off Road autá ORIGINÁL
– 7 súťažiacich:
1. Martin Hanulčiak, Terchová
2. Vladimír Jurčík, Terchová
3. Jaroslav Romančík, Terchová

Off Road autá ŠPECIÁL
– 16 súťažiacich:
1. Tomáš Mukera, Turany
2. Marcel Beseda, Prievidza
3. Michal Hlavatý, Turany

Naši folkloristi sa zúčastnili na 39. Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave - AGROKOMPLEX 2012, kde v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea viackrát vystúpili so svojim programom.
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Najzákernejšími srdcovými chorobami sú nenávisť, závisť a lakomstvo.
Pearl.S.Bucková)
Hluk kombajnov na poli
koncom augusta vystriedali traktory s kopačkami. Druhý chlieb sa na
Orave tento rok vydaril.
Plné vlečky vriec a spokojnosť ľudí, ktorí
zemiaky pestujú, to potvrdzuje.

základe podaného projektu dostala materská škola v Hruštíne od tejto firmy dotáciu 1000 $ na
vybudovanie detského ihriska. Na montáži detského ihriska sa
podieľali pracovníci tejto firmy - pán
Ľ. Smidžár, pán Ing. Š. Sedlár, pán
J. Smidžár a pán Peter Marušák. Pracovníci obce s nezamestnanými pod tieto zostavy vykopali a zabetónovali základové pätky. Osobitne sa chcem poďakovať spomínaným pracovníkom firmy, ktorí sa pričinili nielen o montáž, ale
aj o úspešnosť projektu.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac august:
1/ 13. augusta bola slávnostne otvorená a posvätená prístavba lekárne pri
zdravotnom stredisku. Na tejto akcii sa
zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci lekárne, naši lekári
so svojimi zamestnancami, kontrolórka
obce, zástupca stavebnej firmy, projektant, prednostka, starosta a pán farár
s pánom kaplánom. Lekáreň sa do nových priestorov nasťahovala do konca
mesiaca augusta. V plnej prevádzke je
už od 1. septembra.

JUBILANTI
v mesiaci september 2012
80 rokov Očkajáková Mária
75 rokov Teťáková Zuzana
70 rokov Škapcová Mária
65 rokov Trojáková Anna
Hutira Jozef
Žilinec Štefan
60 rokov Jancek Milan
55 rokov Tomulec František
Marettová Terézia
50 rokov Zemenčíková Helena
Vlžák Tomáš
Troják František
Snováková Ľudmila
Zemenčíková Margita

Prišli medzi nás:
Nina Krajčovičová l Dorota Ustaníková l Kristína Snováková l
Kristián Kaprálik l Tobiáš Ťasnocha l Sofia Snováková l Zuzana
Hutirová

Uzavreli manželstvo:

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pozvárali v cintoríne poškodený plot
a natiahli nové pletivo v časti od záhrad.
3/ Počas prázdnin v MŠ v jedálni boli
prerobené a rozšírené priestory na výdaj
stravy. Murárske práce nám urobil pán
Ľ. Zajac a stolárske práce nám urobil
pán J. Kupčo. Búracie a pomocné práce
nám urobili pracovníci obce a nezamestnaní. Maliarske a čistiace práce nám
urobili zamestnankyne MŠ.

4/ V areáli MŠ boli opravené schody,
rampa do kuchyne a pozvárané nové
zábradlie.
5/ Obec Hruštín v spolupráci s firmou
Johnson Controls Electronic Námestovo sa zapojili do projektu „Blue Sky“,
ktorý každoročne organizuje firma Johnson Controls Electronic Námestovo. Na

6/ Na Kutine v športovom areáli boli
natreté farbou sedačky pod prístreškom.
7/ Pracovníci zamestnaní v rámci Česko- Slovenského projektu čistili, vypiľovali a štiepkovali kroviny na pozemku
Pod Kamenným.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na spomínaných prácach,
veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania,
augustový mesiac patril medzi tie,
kedy sa naši občania mohli zúčastniť na
obecných akciách, ktoré usporiadala
sama obec, alebo bola ich spoluorganizátor. Hasičská sekerka v spolupráci
s DHZ, prebiehala tento rok za účasti
4 našich družstiev, ktorí sa zapojili aj do
súťaže o „Hasičskú sekerku.“ S potešením môžem konštatovať, že do radov
DHZ pribudli mladí chlapci i dievčatá
a veru bojovali veľmi čestne, za čo im
veľmi pekne ďakujem. Púť k Lomniankej
kaplnke, ktorá bola duchovným pookriatím, si získava rok čo rok viacerých pútnikov a prebieha v spolupráci s obcou
Lomná, tento rok pritiahla 800 pútnikov.
Naposledy to bola „Hruštínska prevodovka“, ktorú zorganizovali nadšenci
motorizmu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým za výbornú organizáciu tohto náročného podujatia a propagáciu obce.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Michal Tomáň a Mária Straková
Peter Jancek a Mária Bištiaková
Matúš Jancek a Daniela Jaššová
Martin Valečík a Marta Pašková

Odišli od nás:
Martin Valečík, 92 rokov

OZNAM
Obec Hruštín a FSk Hruštín
vyzývajú všetkých, ktorí
majú z obce požičané kroje
(sukne, košele, blúzky, nohavice...), aby ich prišli vrátiť. V prípade nevrátenia to
bude riešené ako krádež.
Školská jedáleň pri MŠ Hruštín
Finančné pásma nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín sa menia
od 01.09.2012 takto:
desiata
MŠ
1.-4. roč.
5.-9. roč.
Dospelí
Cudzí

0,26

obed olovrant spolu
0,64
0,95
1,01
2,12
2,12

0,22

1,12
0,95
1,01
2,12
2,12

Zdenka Snováková, vedúca ŠJ
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4. cirkevné prikázanie: Aspoň raz v roku sa vyspovedať
a prijať Sviatosť Oltárnu
Ešte aj dnes máme medzi sebou veriacich, ktorí už roky odmietajú pristupovanie ku sviatosti zmierenia a keď ich
chceme k tejto kresťanskej povinnosti
priviesť, dostane sa nám od nich rázneho odmietnutia. Na druhej strane, máme
medzi sebou veriacich, ktorí ku sv. prijímaniu pristupujú až každodenne, a potom sú označovaní ako nejakí svätuškári. Ako by to malo vyzerať pri prijímaní
týchto sviatostí, i pochopiť to, čo sa nám
nepáči na iných ľuďoch pri prijímaní, či
odmietaní týchto sviatostí, môže nám
napomôcť i tento historický náhľad:
Prví kresťania pristupovali k prijímaniu sviatosti zmierenia i sv. prijímaniu
veľmi zodpovedne a s náležitou úctou,
vyznávali svoje hriechy a pravidelne prijímali Eucharistiu. Keď roku 313 Cirkev
dostala slobodu, do jej radov vstúpilo aj
veľa nezodpovedných ľudí, ktorí viedli
starý, hriešny život a napriek tomu prijímali Eucharistiu. Preto Cirkev začala vo
svojom učení veľmi zdôrazňovať úctu ku
Sviatosti Oltárnej. To však viedlo k tomu,
že ľudia z úcty ku tejto Sviatosti prestali
ju prijímať a iba sa jej klaňali. Bolo zavedené aj tzv. zvonenie na pozdvihovanie.
A tak na IV. lateránskom sneme r. 1215
vyšlo po prvýkrát nariadenie o ročnej
sv. spovedi a sv. prijímaní. Tento príkaz
mal byť prvým krôčikom k prinavráteniu
pôvodnej praxe prvých kresťanov.
Obsahom tohto príkazu sú dve povinnosti: ročná sv. spoveď a ročné sv.
prijímanie

Sv. spoveď: Z božieho príkazu táto
sviatosť je nevyhnutne potrebná ku spáse pre tých, ktorí po krste ťažko zhrešili.
Z cirkevného príkazu je povinný túto sviatosť prijať aj ten, kto chce pristúpiť k sv.
prijímaniu a predtým ťažko zhrešil, a aby
to bolo aspoň raz do roka i v tom prípade, keby ťažký hriech nemal. Ďalej,
i keď sa to neprikazuje žiadnym prikázaním, ale je veľmi želateľné, aby ten, kto
ťažko zhrešil, čím skôr prijal túto sviatosť, aby sa nevystavoval nebezpečenstvu tým, že bude dobrovoľne zotrvávať
v ťažkom hriechu. Povinnosť o ročnej
spovedi nesplní ten, koho spoveď bola
svätokrádežná, lebo cieľom tohto príkazu je zmierenie kajúcnika s Bohom.
Sv. prijímanie: Aj prijatie Eucharistie
je z Božieho príkazu nevyhnutne potrebné ku spáse: „Ak nebudete jesť Telo
Syna človeka a piť jeho Krv, nebudete
mať život večný.“ Boží príkaz ale neza-

väzuje prijímať Eucharistiu každodenne,
ale občas počas života a hlavne
v nebezpečenstve smrti a na zachovanie stavu milosti posväcujúcej. Cirkevný
príkaz zaväzuje prijať Eucharistiu aspoň
raz za rok. Tento príkaz sa nesplní svätokrádežným prijatím Eucharistie. Prikázaním sa nenariaďuje, ale sa odporúča
čo najčastejšie sv. prijímanie pre jeho
dôležitosť v duchovnom živote.
Splniť tento cirkevný príkaz o ročnej
spovedi i prijímaní odporúča sa vo Veľkonočnom období, ale možno to urobiť
aj kedykoľvek v priebehu roka. Tento
príkaz je záväzný pre tzv. okrajových
katolíkov. Ale zodpovední veriaci by mali
z vlastnej vôle prijať sviatosť zmierenia
aspoň štyrikrát do roka, pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami, pri odpuste, a v dušičkovom čase, aby mohli vyprosovať odpustky svojím blízkym zomrelým. Pristúpiť ku sv. spovedi a sv.
prijímaniu sa odporúča aj pri nejakých
osobných a rodinných výročiach, či jubileách, pri omšiach slúžených na náš
úmysel. Nikomu sa nebráni, aby ku týmto sviatostiam pristupoval ešte častejšie. Kto by mal možnosť a chcel by prijať
Eucharistiu dvakrát za deň, druhýkrát ju
môže prijať len pod účasťou na celej
sv. omši, prvýkrát ju mohol prijať i mimo
sv. omše. Sprostredkovať sviatosť zmierenia i sv. prijímanie v blížiacej sa hodine
smrti niekoho z našich blížnych pokladajme si za svoju najsvätejšiu povinnosť.

5. cirkevné prikázanie: Podporovať cirkevné ustanovizne
Cirkev je nositeľkou Ježišovho poslania v dejinách, má teda ľuďom
sprostredkovať najväčší dar – večnú spásu. Aby Cirkev mohla plniť toto poslanie,
samotní veriaci mali by jej v tom pomáhať a podporovať ju. Samotná Cirkev ich
k tomu pozýva 5. cirkevným prikázaním:
Podporovať cirkevné ustanovizne. Vnútorný dôvod tohto príkazu spočíva v tom,
že všetci veriaci tvoria jedno mystické
Telo Kristovo, v ktorom každý úd vykonáva činnosť primeranú svojmu stavu
a svojim možnostiam. Teda usilovať
o spásu duší i o posvätenie sveta nie je
len úlohou cirkevnej hierarchie, ale má
sa o to pričiňovať všetok veriaci ľud.
Prostriedky tejto podpory sú:
1. Charitatívna činnosť – je to hmotná i duchovná podpora všade tam, kde
chýba jedlo, šatstvo, bývanie, lieky, práca, vzdelanie…

2. Príkladný rodinný i osobný život – konkrétne sa tento apoštolát prejavuje týmito skutkami: rodinné porozumenie, zodpovedná výchova, adopcia
opustených detí, prijatie pocestných…
3. Ovplyvňovanie spoločenského
prostredia – vzorná práca a kresťanské
zmýšľanie na pracovisku, to je najlepšia
kombinácia, ako niekoho osloviť a získať
pre Ježiša.
Cirkev, vďačná svojím veriacim za ich
ochotu podporovať ju aj hmotne, pokladá si za povinnosť oboznámiť ich s tým,
na aké ciele ich hmotná podpora bola
použitá. V našej diecéze sa konajú zbierky na tieto ciele: jarná a jesenná zbierka
na charitu, zbierka na misie, zbierka na
katolícke masmédia a rádio Lumen,
zbierka na Diecézne katechetické stredisko, Boží hrob, halier sv. Petra. Toto
všetko sú povinné zbierky, ktoré sú
v priebehu roka z farnosti odosielané na

uvedené ciele. Ostatné hmotné prostriedky vyzbierané v priebehu roka od
veriacich ostávajú vo farnosti na pokrytie jej chodu. Každý, kto má dočinenie
narábať s hmotnými prostriedkami
v Cirkvi, je vo svedomí zaviazaný, aby to
robil poctivo a zodpovedne. Pretože iba
na tie veci, v ktorých si človek zodpovedne počína, môže sa dovolávať Božieho požehnania.
Dobrotivý Bože, prajeme si, aby si
žehnal každý krok na našej ceste ku
tebe do neba. Pomôž nám preto pochopiť, aké je dôležité prijímať prostriedky
tvojej pomoci, najsvätejšie sviatosti.
A nám daj schopnosť vážiť si natoľko
poslanie Cirkvi, aby sme ho dokázali
podporovať a vedeli preň utratiť aj čosi
zo svojich síl, zo svojho času, zo svojich
prostriedkov i zo svojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
-pf-
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Najmladšia generácia v obci
Júl, august – počas prázdninových
mesiacov bola realizovaná rekonštrukcia priestorov ŠJ, boli vykonané opravy
priestorov MŠ, maľovanie hojdačiek,
oprava schodov pri kuchyni, navarenie
zábradlia, úprava okolia MŠ, za ktorých
organizačné zabezpečenie a realizáciu
ďakujeme p. starostovi, zamestnancom
Ocú.
30.8. – sa v priestoroch MŠ konalo
ZRPŠ. Rodičia boli oboznámení s obsahom a podmienkami školského poriadku MŠ Hruštín, školského vzdelávacieho programu MŠ Hruštín, ktoré sú zverejnené na web. stránke MŠ
www.mshrustin.sk
Prítomní získali aktuálne informácie
o prevádzke MŠ, o poplatkoch spojených s pobytom dieťaťa v MŠ, stravovaní.
Úhrada poplatkov za dochádzku
a stravu:
Výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ a stravu určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením č.1/2012, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č.1/2008
a ktorým sa ruší v plnom rozsahu dodatok č. 1/2009 a dodatok č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hruštín. Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva

zákonný zástupca príspevok na výchovu a vzdelávanie 5 • mesačne na jedno
dieťa.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží
riaditeľovi materskej školy doklad
o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi
Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravu
dieťaťa:
celodenná strava: 1,12 •
z toho: desiata:
0,26 •
desiata + obed:
0,90 •
olovrant:
0,22 •
- prebehla voľba triednych dôverníkov a nového predsedu ZRPŠ.
3. 9. – otvorenie školského roka 2012/
2013
– počet prijatých detí do MŠ 89
– počet tried 4
1. trieda 5-6 ročné deti (25 detí) –
12 dievčat, 13 chlapcov, odložená školská dochádzka 2 deti
Vyučujúce: p. učiteľka D. Jaššová,
sl. uč. M. Hrubošová
2. trieda 4-5-6 ročné deti (24 detí) –
13 dievčat, 11 chlapcov, stredná veková
skupina 10 detí

Vyučujúce: p. učiteľka T. Martvoňová,
sl. učiteľka Mgr. S. Kazimierová
3. trieda 4-5 ročné deti (21 detí) –
12 dievčat, 9 chlapcov
Vyučujúce: p. učiteľka V. Michnová,
S. Škapcová
4. trieda 3-4 ročné deti (19 detí) –
8 dievčat, 11 chlapcov
Vyučujúce: p. učiteľka Bc. M. Očkajáková, sl. uč. V. Kupčuláková
Aj v tomto školskom roku pokračuje
projekt „Angličtina hrou“, ktorý bude viesť
Mgr. Alena Baláková z CVČ „Maják“ Námestovo. Poplatok ostáva nezmenený
5,10 • (október 2012 – december 2012).
Prihlášku si môžete prevziať v 1. a 2. tr,
a vyplnenú vrátiť do 10.09.2012.
Potreby detí pri nástupe do MŠ:
prezuvky (nie šľapky, podpísané)
pyžama (podpísaná)
hrebeň (označený)
náhradné oblečenie (hlavne u malých
detí, označené)
úbor na cvičenie – predškoláci (tričko,
tepláky, ponožky)
6. 9. - Mgr. K. Fašungová uskutoční odbornú logopedickú depistáž. Odborné
vyšetrenie dieťaťa sa môže uskutočniť
na základe písomného súhlasu rodiča,
ktorý bude k dispozícii na podpis u p.
učiteliek.
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
12. - 17. 8. – Ekotábor Krušetnica Vlachovice. V rámci cezhraničnej spolupráce tri obce z okresu Námestovo (Lomná, Krušetnica a Hruštín) a 3 moravské
obce usporiadajú v priebehu troch rokov
letný detský ekotábor pre 24 detí. V auguste sa konala 2. etapa – 24 detí bolo
v tábore v Krušetnici a 24 detí na Morave vo Vlachoviciach. Medzi nimi bolo aj
sedem žiakov z našej školy. V Krušetnici boli Zuzka a Majka Remeňové, Nika
Martvoňová a Valika Krivačková na Morave zas Matej Martvoň, Lujza Gáborová a Michal Jagelka. Deti boli vybrané
vedením školy – ako odmena za celoročnú prácu a reprezentáciu školy. Vedúcou v tábore bola Mgr. R. Smidžárová.
27. 8. – opravné skúšky urobili 3 žiaci,
jeden bude opakovať ročník. Učitelia začali pripravovať nový školský rok (plány,
priestory, výzdoba atď.)
3. 9. – slávnostné otvorenie školského
roka. Do školy nastúpilo 346 žiakov
(o 9 menej ako vlani), z toho 33 prvákov.
Máme 18 tried, 8 na Výhone (celý
I. stupeň), zároveň tam bude aj školský
klub detí, 10 v Zamoste.
Máme 30 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov. V kolektíve

sú staronové tváre – po MD sa vrátili
p.uč. Kompanová a Kormaňáková, na
zastupovanie PN a MD p.uč. M. Šalatovej prišla p.uč. Pidíková.
Od konca septembra začne krúžková činnosť, žiaci si budú môcť vybrať
z ponuky krúžkov, ktorá sa v súčasnosti
tvorí.

AUGUST – SEPTEMBER 2012

ZUŠ Jánoš (tanečný, hudobný a výtvarný odbor) bude pôsobiť v budove Zamost
i Výhon.
13. 9. – ako iste viete
z médií, na tento deň
vyhlásil Odborový
zväz školstva SR
štrajk zamestnancov
všetkých druhov škôl
na Slovensku. Pripája
sa k nemu aj naša
škola. V tento deň bude škola zatvorená, zamestnanci nenastúpia do práce.
Od 1. 9. je opäť v prevádzke fitnes
a telocvičňa (pre verejnosť po 17-tej
hodine) v športovom úbore a čistej obuvi.
Rezervovanie haly je možné na tel.č.
0908 619 584 – p.Tokár. Vstup do fitnes
– vždy v celú hodinu (nie napr. o 17,40).
Zber papiera: na doplnenie do nákladného auta je potrebné nazbierať ešte
asi 1 t papiera, preto bude zber z júna
pokračovať aj teraz v septembri. Pripravte
si papier (všetkého druhu), poviažte
a po vyhlásení termínu bude treba papier doviezť do školskej dielne.
Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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Uznesenie zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 13.08.2012 Číslo: OZ 03/2012

Naši strelci opäť
Majstrami Slovenska

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

V sobotu, na Deň ústavy, sa v Príbelciach pri Veľkom Krtíši
konali majstrovstvá Slovenska v streleckom viacboji. Naši
strelci v zložení: Ľuboš Jancek, Jozef Jancek a Ing. Marián
Kompan výborným výkonom vybojovali titul Majstra Slovenska v družstvách. Svojím výkonom potvrdili prvenstvo v osemkolovej kvalifikácii na tento pretek, ako aj to, že dlhodobo
patria medzi najlepších na Slovensku. Je to ďalší titul po troch
rokoch. Medzi jednotlivcami to po malých chybách na stupne
víťazov nestačilo, ale tak to už v tomto športe chodí. Jozef
Jancek s 433,62 bodmi bol na 6. mieste a Ľuboš Jancek
s 433,24 bodmi na 7. mieste. Ing. Marán Kompan sa pred
poslednou disciplínou zranil, čo ho značne obmedzilo, ale aj
s natiahnutým svalom si dobehol pre 31. miesto a družstvu
pomohol k prvenstvu.
V poslednú septembrovú sobotu sa na našej strelnici prvýkrát uskutočnia majstrovstvá Slovenska v streleckom trojboji a v nedeľu tradičné medzinárodné preteky pod názvom
Praha-Brno-Bratislava, na ktoré sa nominujú najlepší strelci
z Čiech, Moravy a Slovenska.
Je to pre nás veľká česť a zároveň pre organizátorov veľká
výzva. Máme však na to vytvorené výborné podmienky
a veríme, že to aj za pomoci obce zvládneme.

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 11
2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 05. 2012.
3. Oznámenie kontrolóra Obce Hruštín s vykonanými kontrolami za 1. polrok 2012.
4. Plnenie rozpočtu Obce Hruštín za 1. polrok 2012.
5. Informáciu starostu obce o poskytnutej zľave na prístavbe
lekárne pri zdravotnom stredisku stavebnou firmou p. Ing.
Jozefa Snováka v celkovej výške 14 132,12 €.
B/ Schvaľuje:
1. Predaj pozemku parcela č. 1325/6 k. ú. Hruštín o výmere
163 m2 a parcela č. 1325/14 k. ú. Hruštín vo výmere 1 m2
podľa znaleckého posudku č. 41/2012 vo výške 2,19 EUR/
m2 pre p. Jána Kupčuláka a manželku Emíliu Kupčulákovú,
rod. Jurinovú, bytom Pod brehom 198/3, Hruštín. Osoby
nie sú v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení
neskorších predpisov podľa § 9a ods. 6 a ods. 7.
2. Predaj pozemku parcela č. 1325/10 k. ú. Hruštín vo výmere
9 m2 podľa znaleckého posudku č. 41/2012 vo výške
2,19 EUR/m2 pre p. Martina Mikuláša a manželky Emílie
Mikulášovej, rodenej Kupčulákovej, bytom Pod brehom
198/3, Hruštín. Osoby nie sú v rozpore so zákonom SNR
č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 9a
ods. 6 a ods. 7.
3. Dodatok č. 1/2012, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008
a ktorým sa ruší v plnom rozsahu Dodatok č. 1/2009
a Dodatok č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.
4. Výročnú správu Obce Hruštín za rok 2011.
5. Dodatok č. 1/2012 k delimitačnému protokolu o odovzdaní
a prevzatí majetku a iných vecí medzi obcou Hruštín a ZŠ
Hruštín v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v znení zmien a doplnkov a Zmluvy o zverení majetku
do správy.
6. Dodatok č. 1/2012 k delimitačnému protokolu o odovzdaní
a prevzatí majetku a iných vecí medzi obcou Hruštín a MŠ
Hruštín v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v znení zmien a doplnkov a Zmluvy o zverení majetku
do správy.
7. Zmeny rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2012 v príjmovej
a výdajovej časti.
8. Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na rok 2012 v príjmovej
a výdajovej časti.
9. V zmysle § 4 odst. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov prorokovalo a ponecháva plat starostovi obce podľa uznesenia OZ 03/2011 zo
dňa 16.08.2011 bod B/8.
10.Predaj osobného motorového vozidla Škoda Octavia formou priameho predaja.
C/ Ruší:
1. VZN č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výšky úhrady za poskytované sociálne služby z dôvodu účinnosti
zákona NR SR č. 185/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Majstrovstvá Slovenska strelecký viacboj:
1. Hruštín
1639,26 bodov
2. FOX Bratislava 1622,43 bodov
3. Lučenec
1609,48 bodov
Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť vo vitríne ZOTŠ
Hruštín umiestnenej pri vchode do Pizzerie MAGNUM, alebo
na našich web stránkach: www.zotsh.estranky.sk
a www.szvvz.sk

-ĽJ-
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z podujatí

l

z podujatí

l

z podujatí

Obec Hruštín a Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín usporiadali v nedeľu, 12.augusta, už X. ročník Hasičskej sekerky
obce Hruštín. Akcia začala o 14.00 hod. nástupom hasičov.
Po ňom nasledovalo rozlosovanie a samotná súťaž na dve
kolá. Svoje sily si v troch kategóriách zmeralo 8 družstiev.
Z mužov si najlepšie počínalo družstvo DHZ Vasiľov, ktoré
si odnieslo aj putovnú sekerku. Druhé bolo družstvo DHZ
Lomná a tretie domáce družstvo DHZ Hruštín. U žien sa
najlepšie umiestnilo družstvo DHZ Vasiľov, potom DHZ Hruštín a napokon DHZ Babín. Plameň súťažil len jeden a to
DHZ Hruštín. Hasiči a záchranári OSP Kobylany (Poľsko),
družobnej gminy obce Hruštín ukázali, ako sa súťaží v Poľsku, a tiež predviedli ukážku záchrany človeka z horiaceho
domu. Po súťaži pripravili pre deti penu, v ktorej sa mohli
vyšantiť.

l

z podujatí

l

z podujatí

l

z podujatí

V letných mesiacoch sa po kratšej prestávke skupinka nadšencov v spolupráci s obcou Hruštín rozhodla oživiť tradíciu Hruštínskej futbalovej miniligy. Každý víkend sa stretli
súperiace mužstvá na pomocnom ihrisku na Kutine, kde
urputne bojovali o každý bodík do konečnej tabuľky. Súpisky jednotlivých mužstiev dokopy obsahovali mená 120 hráčov. Je chvályhodné, že sa zapojilo až toľko futbalistov. Po
odohratí všetkých zápasov sa z konečného prvenstva tešili hráči D- Killers, ktorí zaváhali iba v jedinom zápase. Cenu
pre najlepšieho brankára získalo družstvo Nám to nevadí,
ktoré inkasovalo najmenej gólov. Naopak, najviac gólových
zásahov nastrieľal Ján Kupčulák (Mafia/Štepi lajk), ktorý
presne mieril až 19- krát.
Ostáva nám iba sa poďakovať všetkým zúčastneným a veriť, že budúci ročník bude ešte lepší a kvalitnejší ako ten,
ktorý práve skončil. (PT)
Konečná tabuľka:
Z
V
R
P skóre B
1. D-Killers
7
6
0
1 49:31 18
2. Mafia/Štepi lajk
7
4
2
1 52:41 14
3. Ľadničkári
7
3
1
3 35:35 10
4. Nám to nevadí
7
3
1
3 36:29 10
5. Fuk ho tam
7
3
0
3 25:31
9
6. Hromotľci
7
3
0
4 33:36
9
7. MXZ Crew
7
2
0
5 34:56
6
8. Víverkova mláka
7
1
2
4 29:34
5
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Dňa 01.09.2012 sa v Prahe konal 2. ročník športovej udalosti WE RUN
PRAGUE v behu na
10 km, kde pretekalo
8600 bežcov. Tento rok
nám počasie až tak neprialo, vzhľadom nato, že
celý pretek pršalo. Ale to
nám nezabránilo dobehnúť do cieľa a obsadiť tak
pekné pozície. Najlepšie
sa darilo Miroslavovi Jaššovi, ktorý dobehol
s časom: 0:38:33.8 a obsadil tak skvelé 77
miesto. Peter Časo
skončil na 188 mieste a
s časom: 0:40:48. Ján
Teťák na 346 s časom:
0:42:26.7 a Ján Macák na
414 s časom: 0:43:02.1.
Gratulujem a prajem
mnoho ďalších úspechov.
Ján Macák

pozvánky

l

pozvánky

l

pozvánky

l

pozvánky

Rodinné centrum Motýlik
vďaka podpore v projekte
EURO K EURU Slovenskej sporiteľne
pozýva všetkých

l

pozvánky

l

pozvánky

l

pozvánky

Občianske združenie Diakonie Broumov
- nezisková organizácia
VYHLASUJE

NA DETSKÚ DISCO
v nedeľu 16. 9. 2012
od 15:00 do 18:00 hod.

HUMANITÁRNU
ZBIERKU

Môžete sa tešiť na šaša Bonifáca a šašicu Bodku,
divadelné predstavenie, množstvo súťaží a hier...
Vstupné 0,50 €/osoba
Deti v sprievode rodiča a deti do 3 rokov ZADARMO
Rodinné centrum Motýlik
vďaka podpore v projekte
EURO K EURU Slovenskej sporiteľne
organizuje výlet
BÁBKARSKÁ BYSTRICA
Bábkarský festival venovaný deťom všetkých
vekových kategórií.
28. SEPTEMBRA 2012 (piatok)
CENA: DOSPELÍ – 2 €
DETI od 3 rokov – 1 €
DETI do 3 rokov ZADARMO
Odchod autobusu o 13:30 hod. od kostola
Predpokladaný návrat o 21:00 hod.
Podrobný program nájdete na
www.rcmotylik.orava.sk alebo www.bdnr.sk
Je potrebné nahlásiť sa na tel. č.: 0949 859 139

v

Letného a zimného oblečenia
(dámske, pánske, detské)
v Obliečok, prestieradiel, uterákov, utierok,
záclon,
v Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte
nám odrezky a zostatky látok)
v Domáce potreby
v Perie, periny a vatované prikrývky,
hlavnice a deky
v Obuv – nepoškodenú
v Hračky
Zbierka sa bude konať od 10.9.2012
do 5.10.2012. Veci môžete nosiť v pracovnom čase na OcÚ Hruštín.
Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec alebo
krabíc, aby sa nepoškodili transportom
Ďakujeme za Vašu pomoc.
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inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Porovnajte si s nami ceny:
- hypoték (SLSP, VÚB, ČSOB, Tatrabanka,..)
- Zákonného a Havarijného poistenia (Kooperativa,
Komunálna, AXA, Allianzsp, ČSOB, Union,..)
- stavebného sporenia (PSS, Wustenrot, ČSOB)
- doplnkového dôchodkového sporenia (ING, AXA, Stabilita,..)
- úrazového poistenia (bez skúmania zdravotného stavu)
Využite možnosť vstupu do II. piliera dôchodkového
sporenia od 1. septembra.
Všetko na jednom mieste v Námestove.

Potrebujete Stavebný dozor?
Poskytujem služby stavebného dozora pre fyzické aj právnické osoby. Tel.: 0908 900013.
v Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170157

Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia
Mláky 7 (budova polície)
029 01 Námestovo
Tel.č.: 0911623039,0917984645
www.nasepoistenie.sk
info@nasepoistenie.sk
Novinka: PZP on-line na www.nasepoistenie.sk

Hľadanie múdrosti
Bol raz jeden mladík, ktorý veľmi dychtil
po múdrosti. Dni i noci ležal v knihách, hĺbal
o záhadách sveta a čítal všetko, čo mu prišlo
pod ruku. Až raz sa dopočul, že v meste je
mudrc, ktorý je skutočne vidiaci!
Mladík veľmi zatúžil po jeho múdrosti
a hneď sa vydal na cestu. Bežal, hlava
v oblakoch, nehľadiac napravo ani naľavo
hnal sa za vznešeným cieľom. Vtom zakopol o opilca, ktorý vyspával na ulici, a tresol
na zem ako mech.
„Ty nemehlo! Grobian, dívaj sa, kam šliapeš!“ zreval ožran a zúrivo sa na neho vrhol.
Natĺkol mu, čo sa do neho vmestilo a chlapec mal čo robiť, aby vyviazol živý. Dobitý
dobehol až k rieke, kde márne hľadal prievoz. Na brehu bol jediný čln, ale ten mal na
dne dieru ako päsť.
„Akú dieru? Že vás ústa nebolia, pane!“
vrieskal o stošesť majiteľ požičovne lodiek.
„Tá loď je bezpečná ako vaše vlastné topánky, to vám prisahám!“
Hovoril tak presvedčivo, že mu chlapec
uveril a čln si požičal. Lenže sotva došiel do
polovice rieky, čln nabral vodu a šiel ku dnu.
Chudák chlapec sa skoro utopil.
Vyliezol zmáčaný na breh a ponáhľal sa
pešo k mestu. Vtom šiel okolo kočiar a kočiš
volal: „Kočiar do mesta pre pánov z paláca!“
Pravdaže, chlapec z paláca nebol, ale
chcel si ušetriť kus cesty. Tajne vliezol do
kočiara a kočiš bez váhania práskol do koní.

MKS pri OcÚ Hruštín

Ale beda! Namiesto do mesta vyšiel opačným smerom a čím viac mladík kričal, tým
besnejšie kočiar letel. Chlapcovi nezostávalo nič iné, než za jazdy vyskočiť. Odretý do
krvi sa vliekol späť a žalostne si zúfal, aký je
osud k nemu krutý práve v tak dôležitý deň.
Ako tak unavene kráčal, priamo oproti zbadal prichádzať človeka, ktorý sa smial od
ucha k uchu a mal zvláštne povedomú tvár.
„Tak čo, chlapče, ako sa ti páčia tie múdrosti? Nevrav, že ma nepoznáš! Ja som predsa ten pijan, čo si ti ľahol do cesty! Snáď
som ťa vylátal dosť, aby si si pamätal, že keď
sa ženieš za svojím cieľom, nikoho pri tom
nesmieš pošliapať! Ja som ti požičal tú deravú loďku. Dúfam, že viackrát nenaletíš na
páčivé reči! O všetkom sa presvedč najskôr
sám, načo máš rozum? A potom som ťa
pekne previezol kočiarom, čo? To aby si
pochopil, že kedykoľvek si chceš skrátiť cestu podvodom, vždy sa dostaneš tam, kam
nechceš. To sú skutočné múdrosti, ktoré hľadáš.
Teraz sa asi hneváš, že som ťa tak potrápil. Jednu múdrosť ti teda pridám. Hlúpi ľudia
ťažkosti nenávidia, ale múdry človek sa
z nich učí. Ty si zbitý, odretý a mokrý ako
žaba, ale si o to všetko múdrejší. Keď pochopíš toto, nepotrebuješ mudrca, ani hrubé
knihy. Život ťa bude sám denne učiť.“

Podujatia v mesiaci
september 2012
1.9.
8.9.
12.9.
15.9.
16.9.
19.9.
22.9.
26.9.
29.9.

Svadobná veselica
Svadobná veselica
Predaj RIKOMAX
Svadobná veselica
Diskotéka
RC Motýlik
Predaj LANTASTIK
EUROPA 2
Predaj MITEX
Rodinná oslava

-internet-
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