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V sobotu, 14. februára, sa konal 36. ročník „Zimného
lyžiarskeho prechodu piatimi hoľami“. Oproti vlaňajšku
sme tento rok mali snehu dostatok. Po privítaní starostom
obce sa mohlo na trať vydať 270 bežkárov. V polovici trate,
v stredisku SKI Zábava - Vasiľovská hoľa, bolo pre všetkých
pripravené občerstvenie. Tí, ktorí pokračovali dlhšou tra-
ťou, boli vyvezení vlekom, ostatní sa vydali smerom do
obce. Po príchode do cieľa si mohli posedieť v kultúrnom
dome pri guľáši a káve.

V nedeľu, 22. februára sa v kul-
túrnom dome konal už 14. ročník
Veľkej ceny obce Hruštín v streľbe
zo vzduchových zbraní. Tento rok
sa tejto súťaže, ktorú usporiadali
Obec Hruštín a Slovenský zväz
technických športov Hruštín, zú-
častnilo 40 súťažiacich, ktorí boli
rozdelení do 4 kategórií.

Poďakovanie patrí sponzo-
rom: Obec Hruštín, SKI Zábava
– Miroslav Virlič, Ing. Jozef Sno-
vák, Pizzeria Magnum – Ľuboš
Jancek, Dária – Darina Kompa-
nová, Čierny vrch – Mária Pidí-
ková, Šimon Očkaják, Socha
Peter a YOVOX.

Za foto z trate ďakujeme Jo-
zefovi Ťasnochovi.

Výsledky dievčatá
1. Remeňová Zuzana 166 b.
2. Remeňová Mária 157 b.
3. Katreníková Alžbeta 154 b.

Výsledky chlapci
1. Zajac Daniel 133 b.
2. Jašica Dávid 123 b.
3. Teťák Timotej 112 b.

Výsledky ženy
1. Gáborová Lujza 86 b.
2. Hutirová Margita 71 b.
3. Hutirová Magdaléna 63 b.

Výsledky muži
1. Gábor Jozef 134 b.
2. Jurina Ján 131 b.
3. Firic Ján 127 b.

14. ročník
Veľkej ceny
obce Hruštín

36. ročník Zimného lyžiarskeho prechodu
piatimi hoľami

36. ročník Zimného lyžiarskeho prechodu
piatimi hoľami
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Očami
starostu

 „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“
 (Ján Pavol II.)

85 rokov Šeliga Ľudovít
75 rokov Martvoňová Emília

Jurinová Emília
Vlžáková Mária
Martvoň Ľudovít

70 rokov Slameník František
65 rokov Kampoš Ján

Hutirová Helena
60 rokov Kampošová Terézia
55 rokov Martvoň Jaroslav
50 rokov Mišánik Jozef

Jašica Milan
Škombárová Terézia
Rosiar Pavol
Časová Margita
Škapcová Anna

25. výročie sobáša:
František Šeliga a manželka

Uzavreli manželstvo:
Anton Sekula a Katarína Škerlíková
Marek Jurovčík

a Michaela Veselovská

Prišli medzi nás:
Matej Genšor Gréta Ťasnochová
Paulína Tomulcová  Šimon Baraniak

Odišli od nás:
Albína Mišániková, 83 rokov
Zuzana Hutirová, 88 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci marec 2015Početné zimné športové

akcie ako sú lyžiarske pre-
chody dominovali nielen
u nás, ale aj v okolitých ob-
ciach. Vydarené snehové
podmienky priali organizátorom,
ale i nadšencom lyžiarskeho športu.

Činnosť za mesiac február.
1/ Elektrikári p. Marián Martvoň, p. Štefan

Žilinec a p. Miroslav Haluška v hasičskej
zbrojnici v Hruštíne urobili rozvody elektric-
kého vedenia.

2/ Cez jarné prázdniny p. Miroslav Martvoň
a p. Ján Kompan vymaľovali chodbu ku-
chyne v materskej škôlke.

3/ Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dol-
ný Kubín pokračovala na prácach kanali-
zácie v uliciach Lán a Kutina.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci
na obecných prácach pracovali počas me-
siaca na zimnej údržbe chodníkov.

5/ Obec vypracovala a podala žiadosti na ha-
sičskú techniku pre DHZ Hruštín a DHZ
Vaňovku na Ministerstvo vnútra.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených

prácach veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
Viacerí občania telefonicky, osobne, ale aj

poslanci obecného zastupiteľstva sa ma pýta-
li, prečo za mostom na niektorých uliciach
nesvietia všetky svetlá verejného osvetlenia.
Pracovníci firmy, ktorí robia inštaláciu nového
verejného osvetlenia v januári pri montáži uro-
bili skrat elektrického vedenia, čo zapríčinilo
vypadnutie osvetlenia. Svetlá sú v záruke,
montážna firma objednala z Enelu v Taliansku
náhradné súčiastky, na ktoré už čakajú druhý
mesiac. Ďalšou otázkou bolo, kedy bude do-
končená kanalizácia a ako to bude s asfalto-

vaním ulíc. Oravská vodáren-
ská spoločnosť a. s. má
ukončiť kanalizáciu do kon-
ca tohto roka. Vodárenská

spoločnosť by mala zaas-
faltovať kanalizačné ryhy a pre-

kopy po uliciach do konca roka. Obec by mala
začať asfaltovať celé ulice na budúci rok po-
stupne, ako tieto ryhy uľahnú. Asfaltovanie
sme chceli už realizovať tento rok, ale mnohí
ho neodporúčajú kvôli upadaniu podložia
v ryhách, že je lepšie počkať. Na prvom pra-
covnom zasadnutí poslanci obecného zastu-
piteľstva na môj návrh schválili zvýšenie prí-
spevku pri narodení dieťaťa a to od 1.3.2015
zo 66 na 100 eur. Taktiež príspevok 5000 eur
na detské ihrisko pri MŠ. Aj takýmto spôso-
bom chceme podporiť rodiny s deťmi v roku
rodiny. Poslanci obecného zastupiteľstva sta-
rostovi obce schválili plat v takej výške, aký
som mal v minulom volebnom období. Staros-
tovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny
rok a násobku podľa §4 ods.1 alebo násobku
podľa § 4 ods. 7. Taktiež plat sa odvíja od
počtu obyvateľov od 3001–5000 obyvateľov
čo činí 2.17 násobok. Poslanci mi navýšili zá-
kladný plat o 50 %.

Základný plat 1862 + 50 % navýšenie (931)
= 2793 € v hrubom. Z toho odvody do ZP a SP
+ daň = 805. Čistá mzda činí: 1989 €.  Všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí oce-
nili moju predchádzajúcu prácu, sa chcem veľ-
mi pekne poďakovať. Tak, ako v minulom vo-
lebnom období, aj teraz budem chcieť získavať
financie pre obec z eurofondov a iných projek-
tov, aby sa naša obec ďalej rozvíjala.

Mgr. František Škapec, starosta obce

ROZVOD
 Jedného dňa som sa z práce vrátil do-

mov a moja manželka práve prestierala stôl
k večeri. Chytil som ju za ruku a vážne som
jej povedal: „Musíme sa porozprávať.“

Pokojne si sadla a začala jesť. Uvidel
som v jej očiach bolesť. Zrazu som nevedel,
čo povedať, no musel som jej oznámiť, o čom
som už dlho premýšľal.

„Chcem sa rozviesť,“ začal som pokojne
a položil na stôl žiadosť o rozvod. Nezdalo sa
mi, že by ju moje slová nahnevali. Namiesto
toho sa ma tichým hlasom spýtala: „Prečo?“

Vlastne som to ani nevedel pomenovať.
A hoci som mal pocit, že je toho veľa, bol
som ticho. Jediné, čo zo mňa po chvíli vypa-
dlo bolo, že milujem niekoho iného. Moje
srdce už patrilo Mirke. Neľúbil som viac svo-
ju ženu. Len som ju ľutoval. Nasledujúci deň
som sa vrátil domov veľmi neskoro a videl
som ju, ako niečo píše za stolom. Nevečeral
som. Rovno som si išiel ľahnúť do postele
a hneď som aj zaspal. Bol som unavený po
bohatom dni s Mirkou. Ráno mi oznámila
svoje podmienky rozvodu. Nič odo mňa ne-
chcela. Prosila ma len o jeden mesiac odkla-
du nášho rozvodu. Prosila ma, aby sme sa
za tento jeden mesiac snažili zo všetkých síl
žiť normálnym životom. Uviedla veľmi jedno-
duchý dôvod. Náš syn mal o mesiac skúšky
a ona nechcela narušiť jeho prípravu naším
rozvodovým konaním. S tým som prakticky
nemal žiadny problém.

No mala ešte jednu prosbu. Prosila ma,
aby som si spomenul na začiatok nášho ro-
dinného spolunažívania, ako som ju niesol

na rukách do izby v deň našej svadby. Prosila
ma, aby som ju každé ráno počas tohto me-
siaca nosil na rukách z našej spálne ku vcho-
dovým dverám. Pomyslel som si, že sa zbláz-
nila. No nechcelo sa mi hádať. Koniec koncov,
bol som to ja, kto mal milenku a chcel to celé
rýchlo ukončiť. Len preto, aby som urobil naše
posledné spoločné dni znesiteľnými, prijal som
teda jej zvláštnu požiadavku. Medzi nami už
nebolo blízkosti a intímnosti, a to ešte viac
umocňovalo moje rozhodnutie rozviesť sa.

Keď som ju niesol v prvý deň na rukách,
vyzerali sme veľmi nešikovne. Náš syn nás so
smiechom pozoroval a tlieskal: „Oco nesie
mamu na rukách!“ Jeho slová ma pichli. Zo
spálne do obývačky, potom k dverám, išiel
som viac ako desať metrov držiac manželku
na rukách. Zatvorila oči a povedala: „Nehovor,
prosím, nášmu synovi o rozvode.“ Prikývol
som a cítil som, ako sa ma to na chvíľu dotklo.
Pustil som ju pri dverách a ona vyšla von
smerom na autobusovú zastávku, aby odišla
do práce. Ja som odišiel do kancelárie.

Na druhý deň to už bolo o niečo jedno-
duchšie. Vošiel náš syn a povedal, že je čas
vyniesť mamu. Moment, keď otec vynáša na
rukách jeho matku, sa stal základnou súčas-
ťou jeho života. Moja manželka kývla rukou na
syna, aby podišiel bližšie a silno ho objala.
Otočil som sa. Bál som sa, že si to rozmyslím
v túto poslednú minútu. Potom som ju vzal na
ruky, keď som šiel zo spálne cez obývačku do
predsiene. Jej ruka obvinula moju šiju mäkko
a prirodzene. Držal som jej telo pevne a blíz-
ko, tak isto, ako v deň našej svadby. Ako sa
mesiac chýlil ku koncu, jej oveľa menšia váha
ma znepokojila.

V posledný deň, keď som ju držal na
rukách, zmeravel som. Syn odišiel do školy.
A ja som ju ešte stále silno držal. Povedal
som jej, že som si nevšimol, že v našom
vzťahu jednoducho chýbala blízkosť a odi-
šiel som do kancelárie. Išiel som ale k Mirke.
Vyskočil som z auta tak rýchlo, že som ani
nezatvoril dvere. Bál som sa, že čokoľvek,
čo ma zdrží, donúti ma rozmyslieť si to, čo
som chcel práve urobiť. Vybehol som po
schodoch. Mirka otvorila dvere a ja som jej
povedal: „Prepáč, Mirka, nechcem sa rozvá-
dzať.“ Mirka sa akoby zrazu prebudila zo
sna. Dala mi facku, zabuchla dvere a rozpla-
kala sa. Zišiel som dole a odišiel autom
preč. V kvetinárstve som po ceste domov
objednal kyticu kvetov pre moju ženu. Preda-
vačka sa ma opýtala, čo má napísať na kar-
tičku. Usmial som sa a povedal jej: „Budem
ťa nosiť na rukách každé ráno, kým nás smrť
nerozdelí!“ V ten večer som prišiel domov
s kvetmi v rukách a s úsmevom na mojej
tvári, vyletel som po schodoch a našiel som
svoju manželku v posteli mŕtvu. Moja man-
želka bojovala počas mnohých mesiacov
s rakovinou, no ja som bol tak zaujatý živo-
tom s Mirkou, že som si to ani nevšimol.
Vôbec som nevidel, že sa niečo deje. Vede-
la, že skoro umrie a chcela ma uchrániť od
negatívnej reakcie nášho syna v prípade, že
by sme sa rozviedli. Aspoň v očiach nášho
syna som zostal milujúcim manželom.

Nedovoľte, aby sa vytratila z vášho vzťa-
hu blízkosť, nech už prežívate čokoľvek. Je
to vec, pre ktorú sa vždy oplatí bojovať, nech
je to v danej chvíli akokoľvek ťažké.

  (Prevzaté z eduworld)
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Uznesenie č. 1/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 1: Otvorenie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

 Účasť poslancov v počte: 11

Uznesenie č. 2/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 2: Zloženie sľubu poslanca OZ

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Konštatuje, že:

Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Vincent Žilinec zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 3/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27.02.2015
K bodu č. 3: Prejednanie predchádzajúceho uznesenia OZ

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z predchá-
dzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hruštíne zo dňa
11. 12. 2014.

Uznesenie č. 4/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 4: Zriadenie stálych komisií pri OZ Hruštín, členov školskej

rady, menovanie funkcionárov DHZ Hruštín a Vaňovka
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Zriaďuje:
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu: predseda: JUDr. Ján Macík,

členovia: Mgr. Peter Teťák, Ing. Marta Lipničanová
2. Komisiu pre výberové a verejné obstarávanie: predseda: Zdenka

Snováková,
členovia: Dominik Zemenčík, JUDr. Ján Macík, Vincent Žilinec,
Ing. Ivana Teťáková, Ľuboš Jancek

3. Sociálnu komisiu: predseda: PhDr. Helena Martvoňová
členovia: Ing. Marta Lipničanová, Zdenka Snováková, Ľubomír Sno-
vák, Marta Martvoňová

4. Komisiu kultúry, športu a cestovného ruchu: predseda: Mgr. Peter
Teťák
členovia: JUDr. Ján Macík, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Jozef
Šalata, Mgr. Monika Stieranková

5. Komisiu životného prostredia a výstavby: predseda: Ing. Ivana Teťá-
ková
členovia: Vincent Žilinec, Dominik Zemenčík, Ing. Michal Škapec,
Stela Kubicová

B/ Volí:
1. Členov Školskej rady pri Základnej škole Hruštín: Ľubomír Snovák,

Zdenka Snováková
2. Členku Školskej rady pri Materskej škole Hruštín: Ing. Marta Lipni-

čanová
C/ Menuje:
1. Členov DHZ Hruštín: Veliteľ: Štefan Kľuska

Preventivár: Tomáš Tomáň
Strojník: František Žilinec

2. Členov DHZ Vaňovka: Veliteľ: Ing. Štefan Sedlár
Preventivár: Milan Mišánik
Strojník: Stanislav Zeenčík ml.

Uznesenie č. 5/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 5: Určenie sobášiaceho

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Poveruje:

 Výkonom sobášiaceho: Zdenku Snovákovú

Uznesenie č. 6/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 6: Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného

zastupiteľstva Hruštín a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
Hruštín

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hruští-
ne a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Hruštíne.

Uznesenie č. 7/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 7: Prejednanie podnetu Ing. Františka Krivačku na

preskúmanie zákonnosti konania starostu obce Hruštín v zmysle
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

Podnet Ing. Františka Krivačku na preskúmanie zákonnosti konania
starostu obce Hruštín v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
v znení neskorších zmien, s tým, že dané zmluvy  budú prehodnotené
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 8/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 8: Prerokovanie zmlúv Obce Hruštín

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Navrhuje:

Prerokovanie zmlúv Obce Hruštín v obecnom zastupiteľstve a ich
prehodnotenie na najbližšom zasadnutí obec. zastupiteľstva.

 Uznesenie č. 9/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 9: Prejednanie žiadostí

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2015:

 a/ Rodičovské združenie pri Základnej škole Hruštín vo výške: 2.500,-
Eur

 b/ Obecný športový klub Hruštín vo výške: 10.000,- Eur
 c/ Poľovnícky spolok Hruštín vo výške 1.000,- Eur (na knihu) + 250,-

Eur (údržba), spolu: 1.250,- Eur
 d/ Rodinné centrum Motýlik Hruštín vo výške 2.500,- Eur (na materi-

ál a energie)
 e/ Slovenský kosecký spolok Veľký Šariš vo výške 750,- Eur (dopra-

va)
2. Predbežný súhlas na odkúpenie obecného pozemku CKN č. 1335/

2 o výmere 18 m2 pre Mgr. Zuzanu Snovákovú, Radzovka 618/18,
029 52 Hruštín.

B/ Neschvaľuje:
1. Žiadosti o finančný príspevok, ktoré prišli po 30.11.2014.
2. Žiadosť o prenájom obecného bytu vo Vaňovke pre Erika Mišánika,

Vaňovka 778/19, 029 52 Hruštín.

 Uznesenie č. 10/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 10: Zrušenie VZN č. 3/1998 o podmienkach podnikania na

území obce Hruštín
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Ruší:
VZN č. 3/1998 o podmienkach podnikania na území obce Hruštín.

Uznesenie č. 11/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 11: Zrušenie VZN č. 1/1991, ktorým sa upravuje čistenie,
údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného k. ú. obce

Hruštín
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Ruší:
VZN č.1/1991, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verej-

ných priestranstiev a ostatného k. ú. obce Hruštín.
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Uznesenie č. 12/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 12: Návrh Dodatku č. 1/2015 k VZN č. 1/2014 o podmien-

kach držania psov na území obce
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2014 o podmienkach držania psov na

území obce.

Uznesenie č. 13/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 13: Návrh VZN č. 2/2015 Zásady hospodárenia s

finančnými prostriedkami obce Hruštín
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
VZN č. 2/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

obce Hruštín.

Uznesenie č. 14/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 14: Návrh VZN č. 3/2015 o poplatkoch za poskytované

služby Obcou Hruštín
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
VZN č. 3/2015 o poplatkoch za poskytované služby Obcou Hruštín.

Uznesenie č. 15/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 15: Návrh Dodatku č. 4/2015 k VZN č. 1/2008 a Dodatku
č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

a školských zariadeniach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Dodatok č. 4/2015 k VZN č. 1/2008 a Dodatku č. 3/2011 o výške

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaria-
deniach.

Uznesenie č. 16/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 16: Schválenie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného

plánu zóny Hruštín – Zábava
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Prerokovalo:
Správu o postupe obstarávania a spracovania Zmien a doplnkov

č. 1 Územného plánu zóny Hruštín – Zábava.
B/ Konštatuje, že:

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny Hruštín – Zábava
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.
C/ Schvaľuje:

V zmysle § 26, § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, Zmeny a doplnky
č. 1 Územného plánu zóny Hruštín – Zábava.
D/ Ukladá:

Obci Hruštín:
1. Zaslať schválené Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny

Hruštín – Zábava Okresnému úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej
politiky, odd. územného plánovania, Andreja Kmeťa č.17, 010 01
ŽILINA, opatrený doložkou (pečiatkou), na ktorej bude
- označenie schvaľovacieho orgánu,
- číslo uznesenia a dátum schválenia,
- odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a podpis.

2. Vyhotoviť Registračný list (vyhotoví OSO ÚPP a ÚPD), ktorý spolu
s kópiou uznesenia o schválení sa doručí na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor územného plánovania
v Bratislave a na Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej
politiky, odd. územného plánovania.

 Uznesenie č. 17/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 17: Návrh VZN č. 1/2015 o záväznej časti Zmien

 doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Hruštín – Zábava
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Prerokovalo:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa schvaľuje

záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Hruštín –
Zábava.
B/ Schvaľuje:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa schvaľuje
záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Hruštín –
Zábava.

Uznesenie č. 18/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 18: Prejednanie a určenie platu starostu obce Hruštín

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Určuje:

Podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení ne-
skorších predpisov zvýšenie platu starostu obce o 50 % s účinnosťou
od 01.03.2015.

Uznesenie č. 19/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 19: Zmena Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2015

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:

Zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2015 v nasledovných polož-
kách:
Príjem - bežný rozpočet schválený rozdiel upravený
111 003 Výnos dane z príj. 706.400,00 € + 12.700,00 € 719.100,00 €
Výdaj - bežný rozpočet schválený rozdiel upravený
Program 1.1
620 Poistné a prísp. posl. 1.252,00 € + 200,00 € 1.452,00 €
635 006 Údržba ZŠ Zamost 0,00 € + 3.000,00 € 3.000,00 €
637 026 Odmeny poslanci 3.583,00 € + 500,00 €  4.083,00 €
Program 5.1
632 001 Verejné osvetlenie 31.000,00 €  + 3.000,00 €  34.000,00 €
Program 8.1
642 014 Príspevok narodenie 3.054,00 €  + 1.000,00 € 4.054,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet schválený rozdiel upravený
Program 10.1
717 002Detské ihrisko MŠ Hruštín 0,00 €  + 5.000,00 € 5.000,00 €

Uznesenie č. 20/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 20: Oboznámenie s vykonanými kontrolami za rok 2014
kontrolórom obce Hruštín, schválenie Plánu práce kontrolóra obce

Hruštín na 1. polrok 2015 a Správa o činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2014.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Správu s vykonanými kontrolami za rok 2014 kontrolórom obce

Hruštín.
2. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
B/ Schvaľuje:
 1. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hruštín na 1. polrok 2015.

Uznesenie č. 21/2015
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 27. 02. 2015
K bodu č. 21: Rôzne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce:

– o stave prác na verejnom osvetlení
– o pokračovaní prác na kanalizácii
– o úprave ciest a rigolov v obci Hruštín
– o úprave potoka, rigola a miestnej komunikácie v ulici Zavoda

Mgr. František Škapec, starosta obce
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Najmladšia generácia v obci
9. 2. – v sále KD sa uskutočnil maškarný

ples detí MŠ. Na náš detský karneval zavítali
dve rozprávkové víly a fašiangové popoludnie
spríjemnili rôznymi aktivitami. Tanečný parket
sa zaplnil princeznami, vílami, čarodejnicami,
rytiermi, zvieratkami, ktoré pozvali do tanca
i svoje mamičky, babičky, ockov, dedkov. Usi-
lovní tanečníci sa mohli posilniť fašiangovými
šiškami a čajom. Poďakovanie patrí zamest-
nancom MŠ za prípravu karnevalu, občerstve-
nie a p. J. Šalatovi za ozvučenie a hudbu, ZRŠ
za darčeky.

Prijímanie detí na predprimárne
vzdelávanie

Do materskej školy sa prijímajú deti na
základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu
sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku
spravidla od 3-6 rokov, deti s odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou a s dodatočne
odloženou šk. dochádzkou. Do materskej školy
sa prijímajú deti priebežne, alebo na nasledu-

júci školský rok. Miesto a termín podávania
žiadostí pre nasledujúci šk. rok zverejní riadi-
teľka po dohode so zriaďovateľom na budove
MŠ a inom verejne prístupnom mieste spravi-
dla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka
spolu s miestom a termínom zverejní aj pod-
mienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa
prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti
s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Ostatné podmienky prijímania detí určí riadi-
teľka a po prerokovaní s pedagogickou radou
školy zverejní na viditeľnom mieste.

Rok rodiny – Význam ľudskej sexuality
Milovaní bratia a sestry, drahí man-

želia, milé rodiny!
Keď sa začítame do prvých stránok Bib-

lie, začne sa pred nami otvárať nádherný
príbeh Božej lásky, ktorej prejavom je stvo-
renie sveta či stvorenie človeka. Pozna-
nie, že hmotný svet je dielom Božej lásky,
a že človek je tvor stvorený z lásky na Boží
obraz, patrí medzi prvé pravdy Božieho
zjavenia, ktoré nám odkrýva Božie slovo.
Ponorme sa však ešte hlbšie do týchto
Božích právd a nájdime v nich plnú pravdu
o človeku.

Človeka možno definovať ako jednotu
tela a duše. Už z tohto najjednoduchšieho
pohľadu na človeka môžeme vybadať, že
v človeku sú prítomné dve podstatné zlož-
ky – telo a duša. Telo je hmotnou a duša
duchovnou skutočnosťou. Hmotná a du-
chovná zložka v človeku vytvára jednotu.
Toto spojenie hmotného a duchovného sa
odráža aj v pohľade našej viery na stvore-
ný svet. Boh – čistý duch, stvoril hmotný
svet a vstúpil do jeho dejín. Ježiš Kristus,
Boží Syn, vzal na seba telo a stal sa jed-
ným z nás. Aj vo sviatostiach sú konsekro-
vané materiálne veci, pričom sa stávajú
viditeľnými znakmi duchovnej milosti. Oby-
čajný chlieb a víno, voda, olej – to všetko
sú materiálne spôsoby, v ktorých sa sprí-
tomňuje duchovný Boh. A rovnako i naše
telesné skutky majú duchovný rozmer. Keď
nasýtime hladného, dáme piť smädnému,
zaodejeme nahého, prichýlime pocestné-
ho, navštívime chorého alebo pochováme
mŕtveho – nie je to len telesný skutok, ale
skutok, ktorý v sebe obsahuje aj duchovný
rozmer.

Človek stvorený na Boží obraz podľa
vzoru spoločenstva osôb Trojjediného
Boha je schopný vytvárať vzťahy, vytvára
spoločenstvo osôb. Aj vytváranie ľudských
vzťahov tým, že je človek z duše a tela, má
svoj duchovný i telesný rozmer. Byť stvo-
rený na Boží obraz zahŕňa aj to, že človek
bol stvorený ako muž a žena. Ľudská se-

xualita je nielen telesná, ale tiež je záro-
veň aj duchovná. Práve sexualita nás ľudí
uschopňuje vstúpiť do jedinečného vzťa-
hu, vzťahu úplného darovania sa druhému
človeku, uschopňuje nás vstúpiť do hlbo-
kého spoločenstva lásky a života.

Niekedy sa Cirkvi zazlieva, že ľudskej
sexualite venuje priveľký priestor, akoby
vraj neexistovali dôležitejšie morálne otáz-
ky. Lenže ľudská sexualita nám naplno
ukazuje základné poslanie ľudskej exis-
tencie. Boli sme stvorení z lásky Boha.
Boh je láska, ktorá sa dáva a byť stvorený
na Boží obraz znamená pre človeka aj
poslanie žiť túto dávajúcu sa lásku. Správ-
ne chápaná sexualita je spôsobom, kto-
rým sa človek realizuje v sebadarovaní sa
druhému človeku. A naplno sa stáva člo-
vek Božím obrazom aj schopnosťou po-
dieľať sa na stvoriteľskom diele Boha, čo
sa deje vtedy, keď spojenie dvoch osôb –
muža a ženy – má za výsledok vznik no-
vého života. Ľudská pohlavná láska je ob-
razom vnútorného života Boha, života Naj-
svätejšej Trojice. Biblické rozprávanie o
stvorení človeka hovorí o tom, ako prvý
človek prekonáva pôvodnú samotu. Pre-
konáva ju v spojení, vo vytvorení spolo-
čenstva s druhým človekom, a tým nachá-
dza nielen svoju vlastnú identitu, ale iden-
titu obohatenú o spojenie s druhým člove-
kom. Keďže ide o ústredný prvok našej
identity, sexualita nemôže byť izolovaná
od významu ľudskej osoby. Sexualita nie
je nikdy iba niečím telesným alebo emoci-
onálnym. Vždy zahŕňa oveľa viac. Sexuál-
na túžba ukazuje, že človek nie je se-
bestačný. Túži po intimite s druhým, preto
nikdy nie je len čisto biologickou záleži-
tosťou.

V dôsledku prvotného hriechu však do
ľudského života vstupuje žiadostivosť.
A zhubne zasahuje každú oblasť ľudskej
existencie, aj sexualitu. Výsledkom tejto
drámy prítomnosti zla vo svete je okrem
iného aj mylné chápanie ľudskej sexuality.

Chápanie, že sexualita je len niečo teles-
né a chápanie, v ktorom sexualita slúži len
na uspokojenie vlastných túžob. Vtedy sa
však druhý človek stáva len a len predme-
tom, a to je veľké poníženie dôstojnosti
človeka a ohromné ochudobnenie zmyslu
sexuality. Boli sme stvorení tak, aby sme
dokázali žiť v úplnom darovaní sa druhé-
mu človeku a vyjadriť toto darovanie nielen
duchovne, ale aj telesne. Takto chápaná
a prežívaná sexualita je výsledkom nie
žiadostivosti, ale príťažlivosti, nie uspoko-
jenia seba, ale darovania sa. Sebadarova-
nie nie je obmedzením, ale naplnením člo-
veka. Je stretnutím sa s osobou, a nie
vnímaním druhého ako predmetu vlastné-
ho uspokojenia.

K takto prežívanej sexualite sme po-
zvaní, drahí bratia a sestry! Naplno predo-
všetkým vy, drahí manželia. Ján Pavol II.
hovorí, že naše stvorenie ako telesných
osôb s telom mužov a žien, je sviatostnou,
posvätnou skutočnosťou. A sexuálne se-
badarovanie, slobodne ponúkané a slo-
bodne prijímané v rámci manželského
zväzku, sa stáva spôsobom, ktorým man-
želia posväcujú svet. Áno, manželstvo je
jedinečným priestorom, v ktorom sa má
úplné darovanie sa muža a ženy prežívať.
Manželstvo je viac, než len ľubovoľným
právnym vzťahom akýchkoľvek ľudí a že
dieťa vnímame ako plod úplného darova-
nia sa a nie ako vec, na ktorú máme práv-
ny nárok. Manželia, ktorí svoju sexualitu
žijú ako úplné darovanie sa druhému, po-
sväcujú svet. Toto, drahí bratia a sestry asi
nie je obraz sexuality, na ktorý sme zvyk-
nutí. Médiá, kultúra aj umenie nám v sú-
časnosti ponúkajú jej veľmi pokrivený ob-
raz, neraz dokonca vulgárny. Prijmite po-
zvanie očistiť tento, dnes tak veľmi pokri-
vený, obraz ľudskej sexuality. Nech vás
v tom požehnáva Boh, ktorý je Láskou,
ktor sa dáva!

 FÚ – prevzaté z BÚ Sp. Podhradie
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Deti sa do MŠ prijímajú na základe písom-
nej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú pred-
loží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravot-
nom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný
zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia
o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie prí-
slušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie. O zaradení dieťaťa so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhod-
ne riaditeľka na základe odporúčania všeobec-
ného lekára pre deti a dorast a školského
zariadenia výchovného poradenstva a preven-

cie a informovaného súhlasu zákonného zá-
stupcu. Počet detí v triede môže byť znížený
najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximál-
ny počet zaradených detí so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami v jednej trie-
de je dve. Výkonom práv začleneného dieťaťa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami nemôžu byť obmedzené práva ostatných
detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdeláva-
nia. V materskej škole môže pôsobiť aj asis-
tent učiteľa. Písomné rozhodnutie o prijatí ale-
bo neprijatí dieťaťa do materskej školy k za-
čiatku školského roka vydá riaditeľka do
31. augusta. Rozhodnutie o odklade povinnej
školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný
zástupca riaditeľke do 15. apríla.

 Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa po-
čas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní
odo dňa podania žiadosti.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
HRUŠTÍN na šk. r. 2015/2016

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č.245/2008, § 59, ods.3 (Školský zákon) riadi-
teľka materskej školy zverejňuje po dohode
so zriaďovateľom miesto a termín podávania
žiadosti pre nasledujúci školský rok.

Žiadosti sa vydávajú a preberajú v budove
Materskej školy Hruštín

Vydávanie, odovzdávanie žiadostí, prevza-
tie rozhodnutí o prijatí na predprimárne vzde-
lávanie sa bude realizovať v budove Materskej
školy Hruštín v určených dňoch a hodinách.

Žiadam rodičov, ktorí podali žiadosť v mi-
nulom šk. roku, aby si prevzali v MŠ aktuálne

tlačivo a priniesli ho v čase zápisu kompletne
vyplnené a potvrdené od lekára.

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie na
školský rok 2015/2016

Postup pri zápise na predprimárne vzdelá-
vanie

Termín vydávania žiadostí na predprimár-
ne vzdelávanie: od 2. marca 2015 do 6. marca
2015 v čase od 7.00 hod. – do 10.00 hod. a od
14.00 hod. – do 15.30 hod.

od 9. marca 2015 do 13. marca 2015
v čase od 7.00 hod. – 9.00 hod. a od 12.00
hod. do 15.30 hod.

Tlačivo žiadosti a tlačivo s informáciami
o dieťati nájde rodič na web. stránke MŠ
www.mshrustin.sk

Termín odovzdania žiadostí na predprimár-
ne vzdelávanie:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do
materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu
s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast
a tlačivo s informáciami o dieťati v dňoch: od
16. marca 2015 do 20. marca 2015 v čase od
08.00 hod. – do 10.30 hod. a od 15.00 hod. –
do 15.30 hod.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie a odpo-
rúčanie od všeobecného lekára pre deti a do-
rast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným
postihnutím predkladá tiež vyjadrenie prísluš-
ného odborného lekára.

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí dieťa-
ťa na predprimárne vzdelávanie: od 11. mája
2015 do 15. mája 2015 v čase od 08.00 hod. –
do 11.00 hod. a od 15.00 hod. do 15.30 hod.

od 18. mája 2015 do 22. mája 2015 v čase
od 10.00 hod. – do 14.00 hod.

Prijímanie detí do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na zá-
klade písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast.

Deti sa prijímajú do materskej školy spravi-
dla od troch do šiestich rokov. Ak ide o dieťa so

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreba-
mi, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej
školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný
zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 15. apríla.
Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia
povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží
zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prija-
tie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa.

Ďalšie podmienky prijatia:
1. Podanie písomnej žiadosti do materskej

školy. Rodičia odovzdajú osobne riaditeľke
MŠ v čase zápisu, od 16. marca 2015 do
20. marca 2015 v čase od 08.00 hod. – do
10.30 hod. a od 15.00 hod. – do 15.30 hod.

2. Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci
dochádzku do materskej školy.

3. Základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hy-
giena, stravovanie, obúvanie...).

4. Dovŕšenie vekovej podmienky prijatia –
k 1. septembru kalendárneho roka, kedy
má dieťa nastúpiť do MŠ.

KRITÉRIA PRI PRIJÍMANÍ DETÍ do MŠ
v zmysle zákona č. 245/2008 § 59.

Do materskej školy sa prednostne prijí-
majú deti:

Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do
31. augusta príslušného kalendárneho roka
a do určeného termínu (do 20. marca prísluš-
ného kalendárneho roka) podajú prihlášku do
MŠ.

Deti s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou, ktoré spravidla do 15. apríla prí-
slušného kalendárneho roku odovzdajú písom-
né rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa
na zápise o odklade školskej dochádzky die-
ťaťa.

Deti s dodatočne odloženou povinnou škol-
skou dochádzkou.

Deti zamestnaných rodičov, ktorí majú tr-
valý pobyt v Hruštíne.

Deti, ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do
15. septembra 2015.

Deti zamestnaných rodičov, ktoré majú
v MŠ staršieho súrodenca a v rodine nie je
dieťa mladšie ako 3 roky a ktoré nastúpia do
MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného
kalendárneho roka.

Deti zamestnaných rodičov, ktoré dovŕšia
k 31. augustu 2015 tri roky a do určeného
termínu (20. marec 2015) podajú prihlášku do
MŠ a nastúpia do materskej školy do 15.sep-
tembra 2015.

Deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zá-
stupca.

Deti mladšie ako tri roky - v prípade nena-
plnenej kapacity.

V priebehu školského roka sa prijímajú deti
na predprimárne vzdelávanie len v prípade, ak
to bude kapacita zariadenia dovoľovať.

OZNAMY
Vážení rodičia, ak máte záujem zapísať
svoje dieťa do MŠ na budúci šk. rok, urob-
te tak čím skôr. Tlačivo žiadosti a dotazník
o dieťati dostanete priamo v materskej škole
alebo si ho môžete stiahnuť na web. strán-
ke MŠ. www.mshrustin.sk Vyplnenú žia-
dosť a tlačivo s informáciami o dieťati je
potrebné osobne odovzdať riad. MŠ v bu-
dove MŠ, v termíne od 16. marca do
20. marca v čase od 8.00 hod. do 10.30
hod. a od 15.00 hod do 15.30 hod.
ŽIADOSTI SA PREBERAJÚ V BUDOVE
MŠ, PREVEZMEME LEN KOMPLETNE
VYPLNENÉ TLAČIVO.

Silvia Vlžáková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2015
5. 2. – sa v CVČ v Námestove konalo

okresné kolo geografickej olympiády. Júlia Gá-
borová (7.A) a Vaško Baraniak (5.A) boli druhí,
J. Jurovčík a J. Melek (8.B) sa stali úspešnými
riešiteľmi, školu reprezentovali ešte Z. Gábo-
rová a Z. Martvoňová. Žiakov pripravovali p.uč.
Martvoňová a Kopilcová. Ďakujeme za prípra-
vu, Julke budeme držať palce v krajskom kole.

10. 2. – Už sa fašiang kráti, už sa nenavrá-
ti...skoro stovka masiek zavítala do kultúrneho
domu na školský karneval. Program modero-
vali deviatačky Alžbeta a Valéria. Vystúpili diev-
čatá z tanečného odboru ZUŠ Jánoš a spe-
vom spestrili celý priebeh speváčky Natália
a Veronika. O výbornú hudbu sa postaral DJ
p. Šalata, za čo mu patrí poďakovanie. Záro-
veň ďakujeme rodičovskému združeniu za fi-
nančný príspevok na odmeny pre masky
a všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a zabaviť sa.

11. 2. – sa na ZŠ Komenského v Námesto-
ve uskutočnil florbalový turnaj ml. žiakov. Vý-
sledky: ZŠ Kom. NO – Lokca 6 – 2; ZŠ Hruštín
– ZŠ Kom. NO 4 – 5; ZŠ Lokca – ZŠ Hruštín
5 – 4. Postúpila Lokca.

12. 2. – sa v Námestove uskutočnilo okres-
né kolo dejepisnej olympiády. ZŠ Hruštín re-
prezentovalo 5 žiakov, ktorí potvrdili očakáva-
nia a získali tri medailové umiestnenia. Vý-
sledky: kategória F (6.roč.) – Terka Meleková
– 11.miesto; kategória E (7.roč.) – Julka Gá-
borová – 1. miesto; kategória D (8.roč.) – Ivan
Snovák – 1. a Jožko Melek 5. miesto; kategó-
ria C (9.roč.) – Valika Krivačková – 2. miesto;
Všetkých pripravovala p.uč. Kubániová. Bla-
hoželáme a držíme palce na krajskom kole!!

13. 2. – v našej telocvični sa konala kvalifi-
kácia na okresné kolo vo vybíjanej. Dievčatá
ukázali, že sú veľké bojovníčky, čo im po-
mohlo k prvému miestu a k postupu do okres-
ného kola! GRATULUJEME! Na turnaji sa zú-
častnili: ZŠ Hruštín, ZŠ Lokca, ZŠ Námestovo

– Slnečná. Reprezentovali: M. Bereňová,
Z. Firicová, J. Gáborová, T. Gemeľová, A. Go-
čalová, L. Drígľová, J. Hojová, T. Meleková,
M. Snováková, N. Šeligová, Z. Šubjaková,
V. Žilincová. Pripravoval p.uč. Bomba.

13. 2. – sa v kultúrnom dome uskutočnil
I. žiacky ples. Od školského parlamentu vzi-
šiel návrh, ktorý sa pričinením p.uč. Holmíko-
vej a kol. stal skutočnosťou. Žiaci, ktorí sa
chceli zabaviť v kultúrnom prostredí, s občer-
stvením, súťažami, tombolou, zaplatili symbo-
lické vstupné 50 centov, prišli v spoločenskom
oblečení a o dobrú zábavu bolo postarané.
O dobrý výber hudby sa starali DJ Rišo
a Matúš. Dievčatá sa predviedli v spoločen-
ských šatách, chlapci v oblekoch – radosť
pozrieť! Výhercovia sa potešili tombolovým
cenám, ktoré venovali p. učitelia. Veríme, že
táto akcia bude mať v budúcnosti pokračova-
nie.

16.– 20. 2. – v našom kraji boli jarné prázd-
niny. Dúfame, že si ich vďaka krásnemu poča-
siu každý užil...

23. 2. – v CVČ Námestovo sa uskutočnilo
vyhodnotenie výtvarnej a literárnej aktivity –
62. ročníka súťaže Európa v škole. Našu školu
reprezentovali práce žiakov Kristíny Veselov-
skej, Michaely Kompanovej, Daniela Zajaca,
Romana Fendeka, Natálie Kupčulákovej
a Matúša Drígľa (7.A) Z nich sa najviac darilo
Miške Kompanovej (7.A), ktorá vo svojej kate-
górii obsadila pekné 2. miesto. Žiakov pripra-
vovala p.uč. Smidžárová. Ďakujeme za dobrú
reprezentáciu a k výsledku srdečne blahože-
láme!

23. 2. – Posledný februárový týždeň sme
zvládli aj lyžiarsky výcvik so žiakmi 7. ročníka.
Na začiatku boli podľa svojich schopností roz-
delení do troch skupín, ale ku koncu už veru
nebolo poznať, kto bol úplný začiatočník. Zaži-
li sme všetky možné druhy počasia – slniečko,
dážď, sneženie i takú hmlu, že sme sa na
svahu ledva videli. Opäť sme súťažili o najstra-

patejší účes (vyhrala Lenka Hojová), aj o najo-
riginálnejšiu masku (Jojo Šalata). Cenu za
vytrvalosť sme udelili Erikovi Voškovi a cenu
za najlepšie heslo dňa si odniesla 3. skupina
za štvrtkové heslo: Ráno prišli samé masky –
naše baby boli krásky, aj Mikuláš bradatý,
k tomu chlapci strapatí.

Výcvik sme opäť zavŕšili pretekmi v slalo-
me a tu sú tí najšikovnejší:

Slalom chlapci:1. Roman Fendek, 2. Ma-
túš Kopilec, 3. Matúš Kaprálik

Slalom dievčatá:1. Lenka Hojová, 2. Miška
Kompanová, 3. Júlia Gáborová

Musíme s uspokojením skonštatovať, že
po dlhom čase sa nestal žiadny úraz, ktorý by
potreboval lekárske ošetrenie. Znovu ďakuje-
me obci Hruštín a firme KALO za autobus,
ujom vlekárom za ochotu a personálu Ski Va-
siľovská hoľa za výborné polievky a ústreto-
vosť (a inštruktorom pp.uč. Kopilcovej, Polja-
kovej, Kormaňákovej a Bombovi za trpezlivosť
a vynaliezavosť – pozn. RŠ)

24. 2. – v CVČ Námestovo sa konalo okres-
né kolo v prednese rozprávok Rozprávkové
vretienko. Naša škola bola zastúpená žiačkou
Anastáziou Šeligovou z 2.A, ktorá v 1. kategó-

rii prekvapila a obsadila krásne 2. miesto! Sr-
dečne blahoželáme a ďakujeme jej i p.uč.
Martine Šalatovej za výbornú reprezentáciu
školy.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Podujatia v mesiaci marec 2015
7.3. Hruštínskym chotárom

11.3. Predaj RUCEK
14.3. Rodinná oslava
18.3. Predaj ALADIN
21.3. Rodinná oslava
30.3. Zdravotná prednáška

MKS pri OcÚ Hruštín

Dňa 9.2.2015 sa Výbor člen-
skej základne COOP Jedno-
ta v Hruštíne zišiel na svo-
jom rozšírenom zasadnutí,

aby zhodnotil svoju činnosť za rok 2014.
Zástupca COOP Jednota Námestovo in-

formoval, že výsledky, ktoré dosiahli pre-
vádzkové jednotky v okrese, sú dobré. Bola
modernizovaná predajňa supermarket
v Oravskej Lesnej a rekonštruovaná admi-
nistratívna budova Jednoty v Námestove.

Na dobrých výsledkoch sa podieľali aj
naše predajne v obci. Aj v tomto roku chce-
me zlepšovať v našich predajniach podmien-
ky a kultúru predaja. Zameriame sa hlavne
na tovary vlastnej značky, ktorých je už viac
ako 800 na našom trhu a na ich dostupnosť.
Výrobky vlastnej značky majú garantovanú
kvalitu preto, že sú to jediné výrobky na
Slovenskom trhu, u ktorých sa pravidelne
kontroluje dohodnutá kvalita.

Na výročnom zasadnutí boli schválené
materiály ako je plán práce a programový
plán na rok 2015, podľa ktorých bude VČZ
v tomto roku pracovať.

J. Kravčíková



03/20158

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

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: 9. 3. 2015  Počet: 800 ks  Nepredajné!

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Totálny výpredaj textilu, obuvi a hračiek so zľavou 30%
František Martvoň STAMAR

Návrat k prechodu
Dobrý deň, boli sme na pochode 5-timi hoľami organizovanom

obcou Hruštín. Boli sme veľmi spokojní – prekrásna príroda, počasie
úžasné, milí ľudia, perfektná stopa – síce stúpania pod Kubínkou
nám dali trochu zabrať, ale zvládli sme to.

Kamaráti ma vyprovokovali, že vám nenapíšem o jednom problé-
me, ktorý sme zaznamenali: keď sme po pochode vchádzali do
Hruštína, z jedného veľkého domu sa z komína valil hustý čierny
a smradľavý dym.

Ja som poznamenala, že by gazda potreboval kominára, ale
miestni chlapci ma opravili, že gazda by skôr potreboval priložiť do
pece niečo poriadnejšieho.

Preto vám aj píšem, aby ste ľudí upozorňovali, že do kotlov sa
nehádžu staré handry, igelity a PET-fľaše a podobné hrôzy, lebo sa
vám to odrazí na zdraví vašich vlastných občanov – síce gazda bude
mať chvíľku teplúčko, ale v dedine bude viac bronchitíd a ďalších
hrozných chorôb. Nie je to problém len vašej obce, štipľavý dym nás
„sprevádzal“ aj na bežkárskej trase v Oravskej Lesnej, kde sme boli
ubytovaní. Problém s dymom riešia už aj v Zakopanom – ľudia tam
prídu za čerstvým vzduchom a namiesto toho sa „dusia“ dymom.

Na Morave už existuje vládny program na dotácie pre občanov pri
kúpe ekologických kotlov, po dedinách na Ostravsku chodia deti ako
ekologické hliadky do domov, z ktorých sa valí hustý dym a upozor-
ňujú občanov na tento problém.

Ešte raz ďakujem za krásne zážitky, ktoré sme zažili v bežkárskej
stope na Orave a prajem vám veľa zdaru aj pri riešení problému
s dymom.

 S pozdravom B.O, Trenčín

XVII. ročník
Hruštínskej stolnotenisovej miniligy 2014–2015

 Konečná tabuľka:

1. Ridaj sa  15 11 2 2 162:92 38
2. Jancek team  15 11 0 4 165:105 37
3. Chrumkáči  15 10 1 4 172:99 36
4. Sokoli  15 4 2 9 115:157 25
5. Lata  15 4 1 10 106:164 22
6. Ľadničkári  15 1 2 12 85:177 16

Bodové hodnotenie mužstiev:
Ridaj sa (162): Ján Jurčiga ml. 45, J. Kotúľ 38,5, M. Kotúľ 27,5,
Joz. Jurčiga 27, L. Snovák 20, Ján Jurčiga st. 2, J. Kubica 2
Jancek team (165): J. Mišánik 54,5, Jar. Jancek 32, Mil. Jancek 31,5,
Joz. Jancek ml. 21, Ľ. Jancek 16,5, Š. Kľubis 8,5, Joz. Jancek st. 1
Chrumkáči (172): Š. Očkaják 45, F. Martvoň 36,5, J. Šeliga 35,
F. Snovák 12,5, Š. Škapec ml. 11,5, F. Macák 3,5, M. Halaštík 2
(+ 18 bodov kontumačne)
Sokoli (115): Mar. Snovák 25,5, J. Teťák 25,5, M. Slameník 23,5,
Mil. Snovák st. 13, J. Firic 11, T. Teťák 4, T. Hojo 2,5, Mil. Snovák ml. 1,5,
J. Hutira 0,5, S. Kaprál 1 (+ 5 bodov kontumačne)
Lata (106): Š. Škapec st. 27, Ľ. Slaničan 15,5, K. Kubolek 14,
J. Kupčulák 11, M. Ľubek 10,5, T. Tomáň 4,5, J. Slaničan 3, J. Jurký 2,5
(+ 18 bodov kontumačne)
Ľadničkári (85): T. Troják 41, M. Očkaják 14, J. Očkaják 9, P. Janovčík
8, M. Jašica ml. 4,5, M. Slaničan 3  (+ 1,5 bodu kontumačne)


