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II. ročník futbalového turnaja miniš-
trantov o pohár prezidenta Asocia-
cie kaplánov Bielej Oravy (AKBO),
ktorý je pokračovaním turnajov o po-
hár dekana, sa konal v sobotu 8. júna
na ihrisku na Kutine. Naši miništranti
získali 3. miesto.

V nedeľu 16. júna sa u nás opäť po
roku konal Deň rodiny, ktorý začal
svätou omšou o 14tej hodine. Po nej
nasledoval pri ZŠ Zamost program,
v ktorom sme mohli vidieť vystúpe-
nie ZŠ Hruštín, MŠ Hruštín, SZUŠ
Jánoš, Divadelný súbor BASTA FID-
LI z Hruštína, Zvarcrew, eRko tan-
ce. Počas celého programu nás
sprevádzali šašica Bodka a šašo Bo-
nifác. Hlavným organizátorom bolo
Rodinné centrum Motýlik.

V pondelok, 24.
júna, sa na Obec-
nom úrade v Hruš-
tíne stretli najlepší
žiaci základnej
školy, ktorí získali
popredné umiest-
nenie vo vedo-
mostných a špor-

V poslednú júnovú nedeľu
nám v kultúrnom dome
predviedli žiaci zo ZŠ Záka-
menné vystúpenie o sv.
Cyrilovi a Metodovi, ktoré
sa konalo v rámci jubilejné-
ho roka Cyrila a Metoda.

tových súťažiach v rámci okre-
su i kraja. Riaditeľ školy,
Mgr. Július Kubáni oboznámil
s ich úspechmi starostu obce,
Mgr. Františka Škapca a pred-
nostku OcÚ, Mgr. Darinu Kup-
čulákovú. Starosta obce im
poďakoval za úspešnú repre-
zentáciu nielen školy, ale aj našej obce. Potom každému
odovzdal ďakovný list a knižnú odmenu. Po oficiálnej časti
nasledovalo malé posedenie, na ktorom mali žiaci možnosť
diskutovať so starostom obce.

V utorok, 25.
júna sa v kultúr-
nom dome konal
záverečný kon-
cert žiakov SZUŠ
Jánoš, ktorá pô-
sobí na našej zá-
kladnej škole.
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Očami
starostu

85 rokov Škapcová Mária
Martvoňová Anna

80 rokov Rabčanová Agneša
Časo Štefan

75 rokov Kazimier Ján
70 rokov Snováková Angela

Kazimierová Kristína
Hojová Helena

65 rokov Kľusková Jolana
Martvoňová Margita
Vlžák Jozef

60 rokov Kormaňák Peter
Kupčuláková Mária
Drígeľová Mária

55 rokov Zemenčík Jozef
Ustaníková Terézia
Sekulová Marta

50 rokov Gemeľová Viera
Očkajáková Margita
Zajacová Mária

                Martvoňová Helena, PhDr.

Prišli medzi nás:
Marek Maťuš Adela Kompanová

Uzavreli manželstvo:
Milan Zemenčík a Natália Gurová
Mgr. Milan Hojo

a Mgr. Martina Rusnáková
Šimon Socha

a Dajana Chlustinová

25. výročie sobáša:
František Radzo

a manželka Terézia

Odišli od nás:
Mária Radzová, 85 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci júl 2013

Kto má rád intenzívne
slnečné lúče, tak na svo-
je si prišiel počas dvoch
júnových týždňov. Tro-
pické počasie niektorých
potrápilo, no niektorí boli nadšení,
že konečne je tu teplo a s teplom si
užívali aj osviežujúce kúpanie.

Činnosť za mesiac jún:
1/ Na budove športového areálu na

Kutine pán. Ľ. Zajac nám po vonkajších
opravách nastriekal fasádu farbou.

2/ Pracovníci zamestnaní v Česko -
slovenskom projekte vyžínali trávu oko-
lo vysadených stromčekov na Zábave a
Pod Kamenným.

3/ Firma Rezostav nám odvodnila fut-
balové ihrisko za ZŠ Zamost.

4/ Pracovníci obce namaľovali a za-
betónovali parkové lavičky pri ZŠ Vý-
hon, pri ZŠ Zamost a supermarkete.

5/ Nezamestnaní pracujúci na obec-
ných prácach pokosili parky v centre
obce, športový areál na Kutine a cintorín
vo Vaňovke.

„Boh nám dal život z lásky a z lásky nám ho v určenom čase zoberie.
Našou úlohou je život prijať a zmysluplne ho s láskou prežiť.“

(Štefan Kónya)

6/ Vo Vaňovke v obec-
nej budove pracovníci
obce pokračovali v re-
konštrukčných prácach.

Vážení občania.
 Začalo prázdninové obdobie. Pre deti

relax a pre rodičov a starých rodičov
väčšia zodpovednosť a starostlivosť.
Vždy na začiatku prázdninového obdo-
bia upozorňujem mladých, aby neničili
náš spoločný majetok. Vandalizmus je
všeobecný jav, pretože mladí ľudia ne-
vedia, čo so svojou energiou, a tak ničia
všetko, čo im príde do cesty. Potúžení
alkoholom robia neplechu v zastávkach,
na miestnom trhovisku a na iných
miestach v obci. Peniaze, ktorých má
obec veľmi málo, musí tak dávať ešte aj
na pravidelné opravy po vandaloch. To-
uto cestou vyzývam aj rodičov, aby svo-
je deti upozornili na svoje správanie a
konanie. Minulý rok si niektorí jednotlivci
sami zaplatili spôsobené škody, lebo boli
z daných skutkov usvedčení.

Mgr. František Škapec, starosta obce

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 10 (neprí-

tomný: Ing. M. Lipničanová)
2. Informáciu starostu obce o plnení

uznesenia z predchádzajú zasadnu-
tia OZ zo dňa 07.03.2013.

3. Žiadosť pána Milana Kompana a man-
želky Heleny, bytom Črchľa 418/108,
029 52 Hruštín.

4. Žiadosť Ing. Jána Uhríka, bytom Sl-
nečná 137/13, 029 52 Hruštín.

5. Žiadosť Heleny Kytašovej, Lán 660/
75, 029 52 Hruštín a Tatiany Voško-
vej, Pod Príslopom 171/27, 029 52
Hruštín.

6. Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky za obdobie od
1.1.2012 do 31.12.2012 Obce Hruš-
tín.

7. Odborné stanovisko kontrolóra obce
Hruštín k Záverečnému účtu Obce
Hruštín za rok 2012.

Uznesenie zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 04.06.2013 Číslo: OZ 02/2013

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
B/ Schvaľuje:
1. Vypracovanie geometrického plánu

na miestnu komunikáciu ul. Veterná.
2. Výkup miestnej komunikácie na ulici

Veterná za úradnú cenu 3,32 Eur/m2.
3. Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 1/2008,

ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/
2008 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Hruštín a ktorým sa
dopĺňa a mení Dodatok č. 1/2012 k
VZN č. 1/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Obce Hruštín.

4. Záverečný účet Obce Hruštín za rok
2012, Vyhodnotenie Programového
rozpočtu Obce Hruštín za rok 2012
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Nepoužité finančné prostriedky roz-
počtového hospodárenia Obce Hruš-
tín za rok 2012 v celkovej výške
20 267,72 Eur prideliť 10 %, t. j.

2 026,77 Eur na rezervný fond
a 90 %, t. j. 18 240,95 Eur na pokrytie
výdavkov v kapitálovom rozpočte.

5. Výročnú správu Obce Hruštín na r. 2012.
6. Schvaľuje úpravu Rozpočtu ZŠ Hruš-

tín na rok 2013.
7. Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín na

rok 2013.
C/ Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Emílie Ťasnochovej, by-

tom Črchľa 378/97, 029 52 Hruštín o
predbežný súhlas na odkúpenie obec-
ného pozemku.

2. Žiadosť Klubu biatlonu Breza, so síd-
lom Grúnik 52, 029 53 Breza o fi-
nančný príspevok.

3. Žiadosť OFF ROAD KLUBU, so síd-
lom Črchľa 405/134, 029 52 Hruštín
o finančný príspevok.

4. Žiadosť Jozefa Mišánika, bytom Va-
ňovka, Dolný koniec 839/36, 029 52
Hruštín o predbežný súhlas na odkú-
penie obecného pozemku.

5. Žiadosť občianskemu združeniu MO-
TÝLIK, Črchľa 451/44, 029 52 Hruš-
tín o finančný  príspevok.

Mgr. František Škapec, starosta obce
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ROK VIERY – VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, KTORÝ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH
Z Katechizmu kato-

líckej Cirkvi promulgo-
vaného bl. Jánom Pav-
lom II. 11. októbra
1992: V čase vychádz-
ky do hôr istý turista
zbadal človeka, ktorý

sa nachádzal v nebezpečenstve. Privolal
teda k nemu záchrannú službu. Po mno-
hých rokoch stál pred súdom ako obžalo-
vaný z vraždy. S údivom spoznal, že sud-
com je jeho dávny záchranca. Preto sa
obrátil naňho s prosbou: „Pane, zachráň-
te ma i teraz!“ No sudca odpovedal: „Te-
raz som sudcom a nemôžem s tým nič
urobiť.“

Rovnako aj Boh nám dáva v živote
záchrannú ruku, ale raz bude naším sud-
com. Prví Ježišovi učeníci verili, že Pán
sa vráti ešte počas ich života. Verili, že
príde medzi ľudí už nie ako človek, ktoré-
ho možno spochybniť a odmietnuť. Vráti
sa v Božej moci a sláve. Nikto už nebude
môcť pochybovať o jeho autorite alebo
spochybňovať jeho plnú moc. Každý spo-
zná, že je Boh, Vykupiteľ a Sudca, ktorý
bude súdiť v Božom mene a takto zavŕši
stvorenie. Prví kresťania boli netrpezliví.
No pochopili, že Boží čas má iný rozmer
ako ten ľudský. A že stále platí: O dni,
keď Pán príde znovu, nevie nik, ani anjeli
v nebi, ani Syn, iba Otec (Mk 13,32). Aj
dnes aj v minulosti sú a boli mnohí ľudia i
sekty, ktorí predpovedali čas konca sveta
– neúspešne. Pre nás všetkých platí na-
pomenutie apoštolov: Bdejte, lebo nevie-
te, kedy príde Pán (Mt 24, 42).

Kristova cirkev vníma samu seba ako
spoločenstvo, ktoré očakáva príchod svoj-
ho Pána a pripravuje mu cestu. Každo-
ročne slávi advent. Buduje spoločenstvo,
ktoré je pripravené ísť v ústrety Prichá-
dzajúcemu a želá si, aby prišiel. Kristovo
kráľovstvo je už prítomné v jeho Cirkvi,
ale ešte nie je zavŕšené. To sa uskutoční
príchodom Kráľa na našu zem s mocou a
veľkou slávou (Lk 21, 27). Toto Kráľov-
stvo ešte napádajú zlé mocnosti. Pri parú-
zii (druhý príchod Krista) sa uskutoční
konečné Božie víťazstvo nad zlom a po-
sledný súd.

Posledný súd: Kristovi ako vykupite-
ľovi sveta patrí plné právo súdiť skutky
a srdcia ľudí. Toto právo získal svojím
krížom. Aj Otec „všetok súd odovzdal
Synovi“ (Jn 5,22). No Syn neprišiel preto,
aby súdil, ale aby spasil a dával život,
ktorý má v sebe. Každý človek, ktorý
v tomto živote odmieta Božiu milosť, už
odsudzuje sám seba, dostane odplatu
podľa svojich skutkov a môže sa aj nave-
ky zatratiť, ak odmietne Ducha lásky. Na
konci časov príde oslávený Kristus súdiť
živých a mŕtvych a každého človeka od-
mení podľa jeho skutkov a podľa toho,
ako prijal alebo odmietol Božiu milosť.
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho
Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí
každému podľa jeho skutkov. (Mt
16,27)Cieľom druhého príchodu Ježiša

Krista je vzkriesenie z mŕtvych a spra-
vodlivá odplata. (Mt 25,31-46)

Keď príde Kristus vo svojej sláve, ožiari
nás jeho svetlo. Pravda otvorene vyjde
na svetlo: naše myšlienky, skutky, náš
vzťah k Bohu a k ľuďom – nič z toho sa už
nebude dať ukryť. Spoznáme konečný
zmysel stvorenia, pochopíme obdivuhod-
né Božie cesty k našej spáse a konečne
dostaneme odpoveď na otázku, prečo
mohlo mať zlo takú moc, keď jediným
skutočne mocným je Boh. Posledný súd
bude zároveň aj našim súdom. Tam sa
rozhodne, či budeme vzkriesení k večné-
mu životu, alebo budeme navždy odlúče-
ní od Boha. Na tých, ktorí si zvolili život,
vloží Boh ešte raz svoju stvoriteľskú ruku.
V „novom príbytku“ (porov. 2 Kor 5,1)
budú žiť naveky na Božiu slávu a budú
chváliť Boha telom aj dušou. Boh oddelí
svojich verných nasledovníkov od tých,
ktorí poslušnosť len predstierajú, a od
neveriacich. Skutočným dôkazom našej
viery sú naše skutky. Správať sa ku
všetkým ľudom, ktorých stretneme, ako
keby boli Ježišom, nie je ľahká vec. To,
čo robíme pre iných, ukazuje, čo si vlast-
ne myslíme o Ježišových slovách, ktoré
nám povedal – nasýtiť hladných, poskyt-
núť prístrešie tým, ktorí sú bez domova,
navštíviť chorých. Do akej miery sa odli-
šujú naše skutky od skutkov tých, čo len
predstierajú kresťanstvo, alebo od neve-
riacich?
Z dokumentu pápeža Benedikta XVI.
Porta fidei, ktorým sa oznamuje Rok
viery:

14. Rok viery bude tiež vhodnou príle-
žitosťou na posilnenie svedectva lásky.
Sv. Pavol pripomína: „A tak teraz ostáva
viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia
z nich je láska” (1 Kor 13, 13). Ešte radi-
kálnejšími slovami – ktoré oddávna zavä-
zovali kresťanov – apoštol Jakub hovorí:
„Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí,
že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho
taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra
bez šiat a chýba im každodenná obživa a
niekto z vás by im povedal: ,Choďte
v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!‘, ale
nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo
to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je
sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: ,Ty
máš vieru a ja mám skutky.‘ Ukáž mi
svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich
skutkov ukážem vieru” (Jak 2, 14 – 18).
Viera bez lásky neprináša ovocie a láska
bez viery by bola len citom v neustálom
područí pochybnosti. Viera a láska sa
navzájom potrebujú tak, že jedna umož-
ňuje druhej ísť jej cestou. Nemálo kresťa-
nov venuje svoj život s láskou opuste-
ným, marginalizovaným alebo vylúčeným
zo spoločnosti ako tým, za ktorými pre-
dovšetkým treba ísť, a ktorých je najdôle-
žitejšie podporovať, pretože práve v nich
sa odráža tvár samého Krista. Vďaka vie-
re môžeme spoznávať tvár vzkrieseného
Pána v tých, ktorí nás prosia o lásku.
„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili

jednému z týchto mojich najmenších bra-
tov, mne ste urobili” (Mt 25, 40): tieto
slová sú napomenutím, na ktoré nesmie-
me zabudnúť, a trvalým pozvaním, aby
sme opätovali lásku, s ktorou sa nás On
ujal. Práve viera nám umožňuje spozná-
vať Krista a jeho láska nás pobáda pomá-
hať zakaždým, keď sa On stane naším
blížnym na ceste života. Podopieraní vie-
rou hľadíme na svoje námahy vo svete s
nádejou, v očakávaní „nového neba a
novej zeme, na ktorých prebýva spravod-
livosť” (2 Pt 3, 13; porov. Zjv 21, 1).

15. Keď život apoštola Pavla dospel
ku koncu, žiada od učeníka Timoteja, aby
sa usiloval o vieru (porov. 2 Tim 2, 22)
rovnako pevne, ako keď bol chlapec (po-
rov. 2 Tim 3, 15). Cítime, že táto výzva je
určená každému z nás, aby sa nikto ne-
stal vo viere lenivým. Viera nás sprevá-
dza životom a umožňuje nám vždy no-
vým pohľadom vnímať zázraky, ktoré Boh
pre nás koná. Viera zameraná na pocho-
penie znakov čias v dejinnej prítomnosti
zaväzuje každého z nás, aby sme sa stali
živými znakmi prítomnosti Zmŕtvychvsta-
lého vo svete. To, čo dnešný svet zvlášť
potrebuje, je vierohodné svedectvo tých,
ktorí sú – osvietení na duchu i v srdci
Pánovým slovom – schopní otvárať srd-
cia i mysle mnohých, ktorí túžia po Bohu
a pravom živote bez konca.

„Pánovo slovo sa šírilo a oslávilo” (2
Sol 3,1): nech tento Rok viery ešte viac
posilní vzťah s Kristom, Pánom, lebo iba
v ňom je istota do budúcnosti a záruka
pravej a trvalej lásky. Slová apoštola Pet-
ra vrhajú posledný lúč svetla na vieru:
„Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak tre-
ba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky,
aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho
vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré
sa tiež skúša ohňom, bola na chválu,
slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš
Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevi-
deli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte
a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slá-
vy, že dosahujete cieľ svojej viery – spá-
su duší“ (1 Pt 1, 6 – 9). Kresťania v živote
zakusujú radosti i trápenia. Koľkí svätci
prežívali samotu! Koľkí veriaci sú aj
v našej dobe skúšaní Božím mlčaním,
zatiaľ čo by chceli počuť jeho utešujúci
hlas! Pokým skúšky života umožňujú po-
chopiť tajomstvo kríža a podieľať sa na
Kristovom utrpení (porov. Kol 1, 24), sú
predohrou k radosti a nádeji, ku ktorým
viera vedie: „Keď som slabý, vtedy som
silný” (2 Kor 12, 10). S pevnou istotou
veríme, že Pán Ježiš premohol zlo a smrť.
S touto pevnou nádejou sa mu zveruje-
me: On je prítomný medzi nami, premáha
moc zlého (porov. Lk 11, 20), a Cirkev,
viditeľné spoločenstvo jeho milosrden-
stva, ostáva v ňom ako znak definitívne-
ho zmierenia s Otcom. Zverme tento čas
milosti Božej Matke, vyhlásenej za „bla-
hoslavenú”, lebo „uverila” (Lk 1,45).

Spracoval p. f.
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Najmladšia generácia v obci
3.6. – sa uskutočnilo podujatie z príležitosti MDD, ktoré

sme z dôvodu nepriaznivého počasia zrealizovali v priesto-
roch ŠJ. Pre deti bola pripravená diskotéka s množstvom
sprievodných aktivít. Najväčšiu radosť mali deti z lietajúcich
balónov, ktoré boli naplnené héliom.

Poďakovanie patrí sponzorom podujatia.
• OcÚ Hruštín, p. starostovi za sladkosti,
• p. Miroslavovi Šeligovi a p. J. Šeligovej za hélium, balóny,

sladkosti,
• Poľovníckemu združeniu Hruštín, ktoré prispelo sponzor-

ským darom v hodnote 82 €. V tejto sume zakúpili pre deti
MŠ veľké výkresy, kancelárske, farebné a krepové papiere,
lepidlá, fixky, pastelky.

Zároveň sa chcem veľmi pekne poďakovať p. M. Šeligovi,
ktorý zasponzoroval nový nábytok v šatni a umyvárke 3. tr., p.
M. Kompanovi za stolárske práce a montáž nábytku, p. M.
Martvoňovi za vymaľovanie priestorov šatne a umyvárky 3.tr.
a pracovníkom VPP.

5.6. – sa konala beseda
s p. policajtom Mgr. T. Šándo-
rom, preventistom PZ SR, ktorý
prišiel deťom porozprávať o bez-
pečnosti na cestách. Vysvetlil
im, ako správne a bezpečne pre-
chádzať cez cestu. P. Šándor
pozval aj policajtov - psovodov,
ktorí nám predviedli, ako chyta-
jú zločincov so svojimi štvorno-
hými pomocníkmi, psíkom Zam-
borom a Nerom. Vďaka pánom
policajtom z dopravnej polície si
deti mohli prezrieť policajné

auto, hovorili do vysielačky a vyskúšali policajnú sirénu.
P. Mgr. Šándorovi i jeho kolegom ďakujeme za besedu
a pekný darček.

12.6. – sa v Orav-
skej Polhore usku-
točnil XVI. ročník
Okresnej športovej
olympiády detí ma-
terských škôl. Súťa-
žiaci L. Drígeľ,
J. Šubjak, D. Ga-
nobják a O. Hojo
predviedli svoje po-

hybové schopnosti v športových disciplínach skok do diaľky
z miesta, beh na 20 m šprint, hod do diaľky tenisovou loptič-
kou, štafetový beh 4x20 m. Za účasť, snahu a férové športové
súťaženie získali od organizátorov podujatia pekný darček.
Ďakujeme za reprezentáciu MŠ.

16.6. – deti 1. tr. vystúpili so svojím kultúrnym programom
na podujatí „Deň rodiny“. Za prípravu programu ďakujem
p. uč. D. Jaššovej a p. uč. M. Kršákovej.

17.6. – deti 1. a 2.
triedy (5 - 6 ročné deti)
sa spolu s p. uč. vybrali
na školský výlet do Orav-
skej Lesnej na Oravskú
lesnú železnicu. Po prí-
chode nastúpili do vláči-
ka a previezli sa stanica-
mi Tanečník a sedlo Bes-
kyd na Orave. V Orav-
skej Lesnej navštívili aj
miestnych škôlkarov.
Deti boli síce unavené,
ale plné radosti a pek-
ných zážitkov.
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20.6. – deti 1. a
2. tr. absolvovali s
p. učiteľkami turis-
tickú vychádzku do
Vaňovky.

25.6. – sa usku-
točnila rozlúčka s
predškolákmi, ktorí
od septembra za-
sadnú do školských
lavíc. Každý pred-
školák sa pochválil
svojim rodičom, čím
chce byť, keď vy-
rastie. Z dievčat
chcú byť pani dok-
torky, učiteľky, ka-

derníčky, a chlapcov
najviac láka stať sa
hokejistom, futbalis-
tom, policajtom, či
d r u ž s t e v n í k o m .
Všetkým prajeme,
aby sa im v škole
darilo a tešili sa zo
školských úspe-
chov.

27.6. – do mater-
skej školy zavítala divadelná skupina BASTA FIDLI, ktorú
tvoria žiaci ZŠ Hruštín. Pod vedením D. Kupčulákovej a M.
Časovej sa deťom MŠ predstavili s predstavením „Zabudnutá
princezná.“ Medzi deti prišla princezná, ktorú nikto nepotrebo-

val. Kamaráti z roz-
právky nelenili a roz-
hodli sa princeznič-
ke pomôcť. Deťom
sa predstavenie veľ-
mi páčilo a mladých
divadelníkov odme-
nili potleskom. Ďa-
kujeme.

- 40 detí pred-
školského veku zís-
kalo osvedčenie o
absolvovaní pred-
primárneho vzdelá-

vania, ako doklad o získanom vzdelaní.
Veľmi pekne ďakujem p. farárovi za ochotu a venovaný

čas, ktorý strávil s našimi predškolákmi na hodinách nábožen-
stva.

Počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená.
Zamestnanci MŠ si budú čerpať dovolenku.

Zamestnancom MŠ ďakujem za celoročnú prácu a prajem
príjemnú dovolenku a oddych.

Dňa 28.08.2013 (streda) o 15.00 hod. sa bude konať
v priestoroch školskej jedálne rodičovské združenie. Rodičia
získajú aktuálne informácie o prevádzke MŠ, stravovaní, po-
platkoch.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Jún – mesiac poľovníctva
Už sme si zvykli na to, že každý mesiac v roku okrem

svojho pomenovania, má pridaný svoj osobitný prívlastok,
ktorý ho na základe nejakej vzájomnej odlišnosti charakteri-
zuje. Kalendárnemu mesiacu jún je priradený – mesiac
poľovníctva. I keď slovo poľovníctvo, v prvom momente
človeka zavádza do významu, že je to lov zveri, v skutočnos-
ti v tomto období prebieha zrod novej generácie zveri žijúcej
v prírode, ktorá v tomto čase potrebuje hlavne pokoj
a ochranu v poľovnom revíri. Poľovníctvo je súbor činností
na ochranu, chov, zušľachťovanie a lov zveri, a má aj funkciu
určitej ochrany územia pred prípadným infikovaním domá-
cich zvierat, príp. človeka chorobami, ktoré sa občas
v prírode vyskytnú (besnota, mor ošípaných...). Väčšinou sú
takéto prípady riešené radikálnym spôsobom – úplným lo-
vom tejto zveri a jej bezpečnou veterinárnou likvidáciou,
ktoré vykonávajú členovia poľovníckeho združenia v tomto
revíri.

Od úplného začiatku svojej existencie má prenajaté po-
zemky pre výkon práva poľovníctva v našej obci – katastrál-
nom území PZ Hruštín, ktorému v dohľadnej dobe končí
nájomná zmluva. PZ je v našej obci dobre fungujúcou orga-
nizáciou, ktorá po všetkých stránkach vo svojej činnosti
v rámci okresu i celej Oravy je hodnotená na najvyšších
miestach. Prácu v rámci reprezentácie obce môžete posúdiť
podľa akcií, ktoré PZ organizovalo v minulosti (poľovnícka
výstava, ples,...) ,a ktoré ešte pripravujeme v nasledujúcom
období.

V tejto dobre rozbehnutej činnosti, ktorá je vzájomne
osožná, by sme so súhlasom vlastníkov chceli pokračovať aj
v budúcich rokoch. Do obnovy nájomných zmlúv sú zainte-
resovaní vlastníci pozemkov, ktorí v zmysle zákona 274/
2009, ktorý určuje spôsob uznania poľovného revíru, na
zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov zvolia splno-
mocnencov. Títo ich budú zastupovať vo veci uznania
a užívania poľovného revíru. Týmto by sme chceli osloviť
vlastníkov pozemkov v katastri obce Hruštín o súhlasné
stanovisko k tomu, aby v tomto revíri pokračovalo v činnosti
PZ Hruštín. Za pochopenie ďakujeme.

 PZ Hruštín

Hruštínska prevodovka + Off Road
V nedeľu,

4. augusta 2013, sa
v „kameňolome“

pri družstve uskutoční
„II.ročník súťaže doma
vyrobených traktorov

a Off Road áut“.

Pripravené budú rôzne sprievodné akcie: skákací hrad,
vyhliadkové lety vrtuľníkom, jazda na koni a iné.

PoPoPoPoPodujadujadujadujadujatia v mesiatia v mesiatia v mesiatia v mesiatia v mesiaci júl 2013ci júl 2013ci júl 2013ci júl 2013ci júl 2013
MKS pri OcÚ Hruštín

6.7. Svadobná veselica
10.7. Predaj LANTASTIK
10.7. Zber plastov
14.7. Športový deň
17.7. Predaj MASNICA
20.7. Kosecký maratón
21.7. Valné zhromaždenie
24.7. Predaj ALADIN
27.7. Svadobná veselica
28.7. Kaplnka Vaňovka
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Školské výlety a exkurzie:
5. 6. – 2. AB – Or. Podzámok – rozpráv-
kový hrad
7. 6. – 7. AB – Or. Lesná, Stará Bystrica,
Vychylovka, Žilina
12. 6. – 6. AB – Liptovský Mikuláš, De-
mänovská jaskyňa, Jasná
20. 6. – 8. AB – Divadlo Žilina

5.6. – Učitelia prírodovedných pred-
metov pripravili pre žiakov 9. ročníka
kvíz Milionár. Navzájom súťažili štyri druž-
stvá – 2 z 9.A a dve z 9.B. Všetci zúčast-

není dostali diplom a malú odmenu. Vy-
túžený milión si odnieslo družstvo diev-
čat z 9.A v zložení: Janka Sochová, Ga-
bika Hojová a Lucia Maďaríková.

11.6. – v areáli ZŠsMŠ Rabča sa
uskutočnili majstrovstvá okresu NO
v atletike mladších žiakov. Naši MŽ tromfli
svojich starších spolužiakov, keď získali
4 miesta na stupni víťazov. Na 2. mieste
v skoku do diaľky bola Katka Bobková
(405 cm), 3. miesto v diaľke obsadil Ma-
rek Katreník (462 cm), v kriketke Matúš
Kľuska (49,48 m), a v behu na 600 m
Majka Remeňová (2:06,18 min). Blaho-
želáme! Okrem nich nás reprezentovali
Katka Hojová, Zuzka Remeňová, Aneta
Kotúľová, Tatiana Zemenčíková, Števo
Katreník a Dominik Šmiheľ.

12. 6. – mali žiaci 5.ročníka besedu
s pani záchranárkou Margitou Hojovou,
ktorá im predviedla, ako správne posky-
tovať prvú pomoc. Na záver ju žiaci po-
trápili zvedavými otázkami.

24. 6. – Aj tohto roku prijal pán sta-
rosta Mgr. F. Škapec s pani prednostkou
Mgr. D. Kupčulákovou na Obecnom úra-
de v Hruštíne najúspešnejších reprezen-
tantov našej školy. 22 žiakov, ktorí vo
vedomostných či športových súťažiach
dosiahli medailové umiestnenia v rámci
okresu, regiónu či kraja, bolo odmene-
ných peknou knihou, drobnými suvenír-
mi, ďakovným listom i aktuálnou foto-
grafiou z akcie (ďakujeme, pán Šalata!).

Do vitríny s trofejami v našej škole
pribudol ďalší pohár - za dobrú spolu-
prácu školy a obecného úradu. Ďakuje-
me!

Tu sú mená našich NAJ:
Marek Kaprálik, Matej Martvoň, Juraj

Jurovčík, Lucia Maďaríková, Ján Ma-
kúch, Adrián Socha, Adam Vyskoč, Lu-
káš Šeliga, Dominik Šmiheľ, Katarína
Bobková, Mária Remeňová, Matúš
Kľuska, Marek Katreník, Matúš Kopilec,
Júlia Gáborová, Lujza Gáborová, Valé-
ria Krivačková, Viktória Šalatová, Diana
Teťáková, Mária Rosiarová, Silvia Mart-
voňová, Lukáš Kupčulák

24. a 25.6. žiaci druhého stupňa ab-
solvovali teoretickú a praktickú časť úče-
lového cvičenia. Žiaci riešili úlohy z týchto
oblastí: dopravné situácie, zdravotná prí-

prava, riešenie mimoriadnych situácií,
pobyt a pohyb v prírode a šport. Medzi
jednotlivými stanovišťami sa zabavili rôz-

nymi veselými úlohami. Na záver účelo-
vého cvičenia nám ukázali mladí požiar-
nici, čo sa pod vedením skúseného čle-
na PŽ p. V. Hutiru naučili. Celú akciu
pripravil a riadil p.u. Ivan Halmeš, ktoré-
mu pomáhali vyučujúci a žiaci deviate-
ho ročníka. Žiaľ, počasie nám tohto roku
neprialo, takže sa uskutočnilo len v ško-
le a jej okolí.

14.6. – deviataci (9.B) sa lúčili so
školou rozlúčkovým večierkom. Svojim
pedagógom odovzdali kvietky a spolu
sa vytancovali a zabavili. Dievky vyob-
liekané v pekných róbach, chlapci pod
kravatou si nastúpili pred učiteľský zbor,
Majka Rosiarová predniesla rozlúčkovú
reč, žiaci si spolu zaspievali vtipné od-
povede na všelijaké Maťove otázky. Pán
riaditeľ sa so žiakmi rozlúčil poďakova-
ním za dobré skutky a zaželaním úspe-
chov na nových pôsobiskách. Hodiny
tanca (preberané na telesnej výchove)
sa deviatakom zišli v ďalšom programe -
nasledovali totiž volenky, metlový tanec
a dobrá zábava pri hudbe v podaní Mar-
tina Halušku. Učitelia i deviataci sa dob-
re zabavili pri prezentácii fotografií 9.B,
ktorú pripravil Andrej Ľubek.

21.6 – Na rozlúčku so školským ro-
kom 2012/13 si žiaci 6. A triedy pozvali
na besiedku svojich rodičov. Pripravili si
pre nich pohostenie a pestrý program
zložený zo scénok, tanca a vtipného
slova. Predviedli sa ako majstri pera,
skvelí imitátori a dobrí znalci svojich spo-
lužiakov.
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21.6. – konala sa koncoročná peda-
gogická rada, ktorá zhodnotila prospech,
správanie a dochádzku žiakov za škol-
ský rok 2012/2013.

Výsledky:
Prospech: Na I. stupni prospelo

všetkých 140 žiakov. Na 2.stupni z 207
žiakov prospelo 198, 9 budú robiť oprav-
nú skúšku 26.8.

Správanie: Bolo udelených 8 napo-
menutí od tr.uč., 5 pokarhaní od tr.uč., 4
pokarhania od RŠ, 7x bola znížená
známka na 2.stupeň. Na druhej strane -
bolo udelených 45 pochvál.

Dochádzka:
I. stupeň – 3.B - priemer 37 vymeška-

ných hodín na žiaka za celý rok, najviac
.A – 76 hod/ž.

II. stupeň – najlepšia 6.B – 46 hod.,
5.B - 61 hod, 9.A – 65 hod. najviac: 7.B –
83 hod/ž.

Končí nám 41 deviatakov, do 1. roční-
ka nastúpi 40 prvákov, pribudnú 2 noví
žiaci po prisťahovaní. Nový školský rok
začne v pondelok 2. septembra 2013.

28. 6. – po odovzdaní vysvedčení,
diplomov a ocenení za zber kôrky sa
učitelia rozlúčili s kolegyňou, výchovnou
poradkyňou Mgr. Ľubicou Koumbovou,
ktorá odchádza po 20-ročnom pôsobení
v našej škole, na nové pôsobisko. Ďal-
šia rozlúčka bola s pánom kaplánom
Mgr. Petrom Randjákom, ktorý takisto
odchádza na nové pôsobisko. Obom za
ich prácu ďakujeme a želáme veľa úspe-
chov v ďalšom živote. Pri spoločnom
posedení všetkých zamestnancov, bý-
valých kolegov i pána starostu sme zvlá-
dli aj oslavu okrúhleho jubilea našej pani
zástupkyne Mgr. Eleny Mičiakovej. Bla-
hoželáme!

Ďakujem všetkým pedagógom a za-
mestnancom školy za celoročnú prácu a
prajem príjemnú dovolenku, oddych a
načerpanie nových síl do ďalšieho škol-
ského roka.

OZNAMY:
- Spoločnosť RAJO bude prevádzko-

vať automat na jogurty v ZŠ Výhon aj
v septembri.

- Z prevádzkových dôvodov (dovo-
lenky, upratovanie) bude telocvičňa po-
čas prázdnin zatvorená. Využiť môžete
tenisový kurt, príp. exteriérový stolnote-
nisový stôl za školou v Zamoste.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Dospelí II. trieda
Klub Z V R P Skóre Body

1 Liesek 22 16 3 3 78 : 22 51
2 Pribiš 22 13 3 6 49 : 21 42
3 Zákamenné 22 12 3 7 68 : 38 39
4 Veličná 22 12 1 9 42 : 53 37
5 Zázrivá 22 9 5 8 45 : 41 32
6 Or.Poruba 22 9 3 10 38 : 39 30
7 Leštiny 22 8 5 9 42 : 42 29
8 Hruštín 22 8 5 9 40 : 41 29
9 Krivá 22 8 3 11 36 : 54 27
10Or.B.Potok 22 7 4 11 35 : 54 25
11Habovka 22 5 3 14 25 : 72 18
12Or.Lesná 22 4 4 14 27 : 48 16

Dorast II.trieda
Klub Z V R P Skóre Body

1 Mútne 12 10 0 2 54 : 13 30
2 O.Podzámok12 8 2 2 50 : 22 26

Futbal – konečné tabuľky

Dňa 8.júna sa na strelnici Slovenskej
akadémie vied v Bratislave konala kvali-
fikačná súťaž o postup na Majstrovstvá
Slovenska v streleckom trojboji, záro-
veň to bol aj memoriál Dušana Muchu.
V disciplíne revolver suverénne zvíťazil
Jozef Jancek z Hruštína pred Igorom
Ďurčom z Bratislavy a Jozefom Guštafí-
kom z Pezinka. V pištoli boli výsledky
vyrovnané, ale aj v tejto disciplíne na
prvom mieste skončil Jozef Jancek, na
druhom Igor Ďurčo a na treťom Igor Ba-
zala.

Na strelnici v Turanoch sa 15.júna
rozhodovalo, kto sa kvalifikuje na Maj-
strovstvá Slovenska v streleckom viac-
boji. Družstvo Hruštína v zložení Jozef
Jancek, Marian Kompan a Marian Slani-
čan po dobrom výkone medzi štrnástimi

3 Hruštín 12 7 1 4 35 : 28 22
4 Beňadovo 12 5 4 3 33 : 33 19
5 Sihelné 12 4 2 6 16 : 39 14
6 Medzibrodie 12 2 0 10 18 : 39 6
7 Rabčice 12 1 1 10 15 : 47 4

Žiaci I.trieda
Klub Z V R P Skóre Body

1 Nižná 22 17 3 2 76 : 21 54
2 Krivá 22 17 1 4 52 : 16 52
3 Zubrohlava 22 14 4 4 68 : 20 46
4 Zázrivá 22 14 3 5 64 : 42 45
5 Mútne 22 13 2 7 72 : 25 41
6 Novoť 22 13 2 7 67 : 40 41
7 Zuberec 22 9 1 12 48 : 65 28
8 Hruštín 22 7 0 15 32 : 59 21
9 Krušetnica 22 5 3 14 30 : 76 18
10Babín 22 4 2 16 19 : 75 14
11Sihelné 22 3 4 15 30 : 80 13
12Lokca 22 3 1 18 15 : 54 10

Zo streleckého športu

najlepšími družstvami chýbať nebudú
a ako úradujúci Majstri Slovenska budú
môcť obhájiť titul. Na súťaži sa ako jed-
notlivec zúčastnil Jaroslav Fendek, kto-
rý nazbieral množstvo skúseností.

 ZOTŠ-Hruštín



07/20138

Hruštín - obecné noviny, mesačník  Redakcia: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52, IČO: 314501, tel.: 043/5577 111  Povolené
OZ z 30. júla 1991  registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09  ISSN 1338-7545  Grafická úprava, sadzba a tlač: ŠTÚDIO F –
Ing. František TEŤÁK, Námestovo  Uzávierka čísla: 3.7.2013  Počet: 800 ks  Nepredajné!

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

Predám 70 ks kvadry 25x30x60 cm. Aj jednotlivo, cena
2,50 €/ks. Informácie Hruštín 251, tel. 0904 055853

OZNAMY
Obvodný pozemkový úrad v Námestove podľa § 5

ods. 5  zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a obec Hruštín
zvolávajú v zmysle § 24 ods. 1 zákona ustanovujúce

zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v ka-
tastrálnom území Hruštín, vykonávaných formou jednodu-
chých pozemkových úprav, ktoré sa uskutoční dňa 21. júla
2013 (v nedeľu) o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Hruštíne.

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o žiada obča-
nov, aby zberné nádoby vykladali v deň odvozu v čase 6.00hod.
– 21.00hod. Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vylože-
né sa dodatočný vývoz neuskutoční.

Výzva pre rodičov detí, ktorým sa poskytuje dotácia na
stravu a na školské potreby, ktorí nie sú v hmotnej núdzi,
t.j. ktorých príjem je najviac vo výške životného minima

Za účelom včasného, správneho a úplného posúdenia náro-
kov na poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu
školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím
návykom pre Vaše deti navštevujúce MŠ a ZŠ na I. polrok
školského roka 2013/2014, t.j. od septembra 2013 do januára
2014, Vás v y z ý v a m e, aby ste predložili doklady preukazu-
júce Vaše príjmy (rozpísané po jednotlivých mesiacoch) za
obdobie od januára 2013 do júna 2013.

Doklady je potrebné predložiť v termíne do 31. júla 2013 na
ÚPSVR Námestovo, časť „B“ , odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, I. poschodie č. dverí 13B.
Jedná sa o nasledovné doklady týchto občanov:
- príjem rodičov – otec, matka
- príjem nezaopatrených detí
- príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)
Za príjem sa považuje:
- čistý príjem zo závislej činnosti osobitne uvádzať daňový

bonus,
- dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestna-

nosti, nemocenské dávky, materské dávky, ošetrovné atď.)
- daňový bonus,
- výživné,
- iné

Všetky príjmy je potrebné predložiť rozpísané po jednotli-
vých mesiacoch.

Pri nedoložení uvedených dokladov do 31. júla 2013 nebude
možné dotáciu poskytnúť.

POZVÁNKA

POZVÁNKA
Obec Hruštín a OŠK Hruštín Vás pozývajú na

ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE
Dňa 14.7.2013 – ihrisko OŠK na Kutine

Začiatok: 13.00 – Futb. turnaj medzi ulicami
Pripravené sú súťaže - pílenie dreva

- pokutové kopy
- vrh guľou
- nosenie pneumatiky
- pre deti

Po skončení športového dňa je pripravená tanečná
zábava v prírode.

Súťaž vo varení kotlíkového guľášu

HRUŠTÍNSKY KOTLÍK
Hruštín (futbalové ihrisko Kutina)

14. júla 2013 (nedeľa), začiatok o 11:00 hod.
hodnotenie guľášu o 15.00 hod.

PODMIENKY:
• 3 členné družstvo
• k dispozícii drevo, voda, jeden chlieb, stôl, lavica, 50

ks tanierov a lyžíc
• kotlík a suroviny vlastné
• súťažiaci si môžu guľáš po odobratí vzoriek predať
• uzávierka prihlášok do 12. júla 2013, tel. č. 0918 346

554 respektíve OcÚ p. Šalata
• prvé tri družstvá obdržia pohár a diplomy

Súťaž vo varení kotlíkového guľášu bude prebiehať
v rámci športového dňa.


