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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

 V nedeľu, 2.augusta sa v kameňolome konal 4. ročník súťaže te-
rénnych áut „Hruštínsky Off Road“. V dvoch kategóriách súťažilo
57 jazdcov. Po súťaži a vyhodnotení nasledovala tombola a zábava
v prírode.  Poďakovanie patrí Offroad klubu Hruštín a taktiež spon-
zorom, ktorý podporili akciu a všetkým ktorý pomohli pri organizá-
cii akcie.                                                                              (jš)

 V nedeľu, 23. augusta, sa už dvanásty krát stretli pri
Lomnianskej kaplnke veriaci z farností Hruštín, Vaňov-
ka, Lomná a Krušetnica, kde si pobožnosťou uctili Pan-
nu Máriu. Stretlo sa ich tam okolo 700, a keďže tento

rok boli usporiadateľmi hruštinci, pobožnosť viedol
správca farnosti vdp. Rastislav Waxmonský. Po nej na-
sledovalo občerstvenie vo forme pečenej klobásky, kto-
rú pripravili zamestnanci OcÚ Hruštín.                            (jš)
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Očami
starostu

Obrazom duše a srdca je – reč človeka.
(Seneca)

Tak konečne!
Vzdychli si viacerí, ktorým už extrémne tep-

loty začali robiť zdravotné problémy. Miernej-
šie teploty nám priniesol začiatok septem-
bra. Tešíme sa tomu, lebo väčšinu z nás čaká
zber zemiakov.

Činnosť za mesiac august:
1/ Pracovníci obce a pán J. Drígeľ

pozvárali do hasičskej zbrojni-
ce bočné schody, zábradlie a
regály na ukladanie hasičskej
techniky.

2/ Vo Vaňovke pán Ing. J. Uhrík a
jeho pracovník pán M.Voška
svojou technikou rozšírili a
spevnili cesty do Klinka a na
Lán.

3/ Pracovníci firmy pána Ing. J. Janču nám zaasfaltovali
vchod do hasičskej zbrojnice v Hruštíne a taktiež poop-
ravovali výtlky v centre obce a pri kultúrnom dome.

4/ Obec podala žiadosť na Ministerstvo školstva na opravu
havarijného stavu podláh v budove ZŠ Zamost. V žia-
dosti sme boli úspešní a koncom júla sme dostali na opra-
vu 31 250 €. Obec spolufinancovala sumou 3 500 € a ZŠ
sumou 676 €.

5/ Počas mesiaca august sa v ZŠ Zamost realizovali tieto
práce: búracie práce a na všetkých 3 chodbách sa polo-
žila nová dlažba. Na týchto prácach sa podieľali pracov-

níci firmy pána Ing. J. Snováka, živnostníci pán
Ľ. Zajac , pán školník J. Kľuska , pán T. Vlžák
a nezamestnaní pracujúci na obecných prá-
cach. Pri prácach bola použitá aj obecná

technika /traktor, vlečka/
6/ Tesári pán. Ľ. Krivačka, pán T. Tomáň a pán

F. Tomáň urobili na hasičskej zbrojnici ríňu a preložili šin-
dol na kaplnke sv. Anny.

7/ OVS Dolný Kubín zaasfaltovala po kanalizácii a vodovo-
de cestu v celej šírke v ulici Zamost a časť cesty ku Pe-
kárni.

8/ OVS Dolný Kubín pokračovala na kanalizácii na uliciach
Lán, Dedina, Kút a Hrnčiarka.

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

Vážení občania.
Geodetická firma pána J. Kupčuláka v týchto dňoch roz-

poslala občanom, ktorí sú zapojení do malých pozemkových
úprav návrh na umiestnenie stavebných pozemkov. Ako sme
Vás informovali prostredníctvom obecného rozhlasu, v ok-
tóbri po zbere úrody, budú pozemky rozdelené. Tí občania,
ktorí prídu o záhumienky, by sa mali nahlásiť na Poľnohos-
podárskom družstve v Hruštíne. Tieto záhumienky im budú
pridelené v druhej lokalite.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Čo je v živote dôležité...
V živote nie je dôležité skórovať. Nie je dôležité, koľkí

priatelia vám volajú, s kým ste chodili, či s niekým
chodíte teraz, alebo nechodíte s nikým. Nie je dôleži-
té, akému športu sa venujete, ktorý chlapec, alebo
dievča sa vám páči. Nie sú dôležité vaše topánky, ani
farba vašich vlasov, ani farba vašej kože. Nie je dôle-
žité, kde bývate, ani do akej školy chodíte. V skutoč-
nosti nie sú dôležité ani známky, ani peniaze, ani ob-
lečenie, ani to, či vás príjmu na vysokú školu, alebo
nie. Nie je dôležité, či máte veľa priateľov, alebo ste
osamelý, nezáleží ani na tom, či vás ostatní akceptu-
jú, alebo nie. To v živote vôbec nie je dôležité!

Dôležité je to, koho milujete a koho okolo seba zra-
ňujete. Dôležitý je váš vzťah k samému sebe. Dôleži-
tá je dôvera, šťastie a súcit. Dôležité je podporiť svo-
jich priateľov a vnútornú nenávisť premeniť na lásku.

 V živote je dôležité nebyť žiarlivým, závistným, ale
prekonať nevedomosť a vybudovať si sebadôveru.
Dôležité je to, čo hovoríte a čo si myslíte. Dôležité je
hodnotiť ľudí podľa toho, kým sú, a nie podľa toho, čo
majú.

A najdôležitejšie je žiť tak, aby váš život ovplyvnil
život niekoho iného tak, aby mohol povedať, že bez
vás, by to nikdy nedokázal ! Táto voľba je v živote tým
najdôležitejším...

T. Kostovčík
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Uznesenie č. 43/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 6: Schválenie Zmlúv o dodávke a odbere tepla.

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Schvaľuje:
1. Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 4/2015 s dodávate-

ľom BIOMASA, združenie právnických osôb, IČO:
36126055, so sídlom 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743.

2. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3-1/2006 o prenájme
priestorov kotolne a súvisiacich priestorov kotolne v Zá-
kladnej škole Hruštín - Zamost s dodávateľom BIOMA-
SA, združenie právnických osôb, IČO: 36126055, so síd-
lom 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743.

3. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3-2/2006 o prenájme
priestorov kotolne a súvisiacich priestorov kotolne v Zá-
kladnej škole Hruštín - Výhon s dodávateľom BIOMASA,
združenie právnických osôb, IČO: 36126055, so sídlom
023 34 Kysucký Lieskovec č. 743.

4. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3-3/2006 o prenájme
priestorov kotolne a súvisiacich priestorov kotolne v Kul-
túrnom dome Hruštín s dodávateľom BIOMASA, združe-
nie právnických osôb, IČO: 36126055, so sídlom 023 34
Kysucký Lieskovec č. 743.

Uznesenie č. 44/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 7: Schválenie Zmlúv s OVS, a. s., Dolný Kubín.

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Schvaľuje:
Zmluvu č. 3492015 uzavretú podľa zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulá-
cii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
v platnom znení s OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 80
Dolný Kubín, IČO: 36672254.

Uznesenie č. 45/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 8: Oboznámenie kontrolórky Obce Hruštín s vyko-
nanými kontrolami za 1. polrok 2015.

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Berie na vedomie:
Informáciu kontrolórky Obce Hruštín o vykonaných kon-
trolách za 1. polrok 2015 .

Uznesenie č. 46/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 9: Informácia o spoločnom projekte nakladania
s biologickými odpadmi.

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Schvaľuje:
Zapojenie sa do spoločného projektu nakladania s biolo-
gickými odpadmi pre obec Hruštín.

Uznesenie č. 38/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 1: Otvorenie

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 8 (neprítomní: Z. Snováková,
Ľ. Snovák, Mgr. P. Teťák)

B/ Schvaľuje:
Program navrhnutý podľa pozvánky.

Uznesenie č. 39/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 2: Prejednanie predchádzajúceho uznesenia OZ

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení

z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Hruštíne konaného dňa 29.05.2015.

2. Informáciu Ing. Marcela Bakoša o zásobovaní vodou
a kanalizácii oravského regiónu, etapa 2.

Uznesenie č. 40/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 3: Informácia starostu obce ohľadom petície za
opravu cesty III/2283 Hruštín – Zábava.

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce ohľadom petície za opravu ces-
ty III/2283 Hruštín – Zábava.

Uznesenie č. 41/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 4: Návrh Dodatku č. 1/2015 VZN č. 3/2015 o po-
platkoch za poskytované služby Obcou Hruštín.

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Schvaľuje:
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 3/2015 o poplatkoch za po-
skytované služby Obcou Hruštín.

Uznesenie č. 42/2015 zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 5: Konsolidovaná výročná správa Obce Hruštín,
Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo Hruš-
tín a Dodatok správy audítora.

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora, Dodatok správy audítora
o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s kon-
solidovanou a individuálnou účtovnou závierkou a Kon-
solidovanú výročnú správu Obce Hruštín.
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Uznesenie č. 47/2015 zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 10: Zmena Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2015 a zmena Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2015.

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Schvaľuje:
1. Zmenu Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2015 v nasledovnej položke:

222 09211 635006 1 34.750,— € údržba

2. Zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2015 v nasledovných položkách:

Príjem – bežný rozpočet schválený rozdiel  upravený
111 003 Výnos dane z príjmov 735.598,00 €  + 80.450,00 €  816.048,00 €
111 ZŠ Dotácia: oprava podlahy 0,00 €  + 31.250,00 €  31.250,00 €
Príjem – kapitálový rozpočet
322 001 Dotácia MŠ – zateplenie fasády 0,00 €  + 10.000,00 €  10.000,00 €
231 Prívesný vozík – predaj 0,00 € + 50,00 € 50,00 €
Výdaj – bežný rozpočet
Program 1.1
635 006 (údržba budovy ZŠ Zamost) 3.000,00 € - 3.000,00 €  0,00 €
Program 3.2
635 006 (údržba ciest – rigoly)  89.859,00 € + 50.000,00 €  139.859,00 €
Výdaj – kapitálový rozpočet
Program 10.1.
717 001 Ihrisko pri PD Hruštín  0,00 € + 20.000,00 €  20.000,00 €
717 002 Zatepl. MŠ Hruštín-spoluf. 2.000,00 € + 10.000,00 € 12.000,00 €
717 002 Dotácia MŠ - zateplenie 0,00 € + 10.000,00 € 10.000,00 €

Uznesenie č. 48/2015 zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28.08.2015

K bodu č. 11: Rôzne

Obecné zas tup i te ľs tvo

A/ Schvaľuje:
Zmenu účelu finančných prostriedkov v sume 64,00 € pre Rodičovské združenie pri ZŠ Hruštín.

 Mgr. František Škapec
 starosta obce

Každý z nás túžime po šťastí a poko-
ji, no napriek tomu sa v našich životoch
stretávame s bolesťou a zraneniami.
Zranenia neobchádzajú ani mnohé
manželstvá. Príčin týchto zranení je
mnoho: chudoba, choroba, rôzne dru-
hy závislosti (alkohol, drogy, gambler-
stvo), nezamestnanosť, rozvod, neča-
kaná smrť najbližších...

Manželia sa však neraz zrania aj
v oblasti, ktorá má ich život robiť radost-
ným. Tou oblasťou je ich sexualita. Sa-
motný Ježiš, vedomý si veľkosti daru
sexuality, ako aj daru manželstva a jeho
nerozlučiteľnosti, ich vo svojom učení
chráni. Vo svojej reči na vrchu o man-
želstve hovorí: „Počuli ste, že bolo po-

vedané: ´Nescudzoložíš!´ No ja vám
hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žia-
dostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom
srdci“ Pre mnohých mužov i ženy je
náročné nehľadieť na opačné pohlavie
len ako na objekt vlastného potešenia,
ale hľadieť naň aj ako na osobu hodnú
milovania a úcty! Následkom toho do-
chádza k manželským zraneniam. Zra-
nenia manželov sú mnohokrát dôsled-
kom ich života v mladosti. Sexualita
vnímaná v zmysle „uži si a nič viac“,
zraňuje mnohých mladých chlapcov a
dievčatá. Následne títo mladí plní zra-
není vstupujú do manželského života a
v ňom neraz rania aj svojho manželské-
ho partnera. Na vyriešenie zraneného

manželského vzťahu sa pri dnešnej
mentalite zmýšľania odporúča ako to
najlepšie riešenie rozvod. A tak Ježišo-
ve slová o nerozlučiteľnosti manželstva
aj dnes sú pre mnohých rovnako tvrdou
rečou, akou boli aj pre jeho učeníkov,
ktorí sa vyjadrili: „Keď je to tak medzi
mužom a ženou, potom je lepšie neže-
niť sa.“

Drahí bratia a sestry! Ježiš nás svo-
jou obetou uzdravil zo všetkých zrane-
ní, aj zo zranení v oblasti sexuality, pre-
to mu patríme celí. No občas sa sprá-
vame tak, že všetko chceme dať Páno-
vi, len do tejto jedinej oblasti nášho ži-
vota Pána nechceme vpustiť. Aj z úst
veriacich niekedy počuť námietku: „Čo
mi má čo Cirkev hovoriť ako mám/máme
žiť svoj/náš manželský život? Je to
moja/naša súkromná vec, do ktorej ni-
koho nič nie je.“ Mnohí aj dnes považu-
jú učenie Cirkvi o manželstve, sexuali-

Rok rodiny: Domov pre zranené srdce
Drahí bratia a sestry, milí manželia, drahé rodiny! V rámci Roka rodiny

chceme vás pozvať osvojiť si vnímanie Cirkvi aj ako domova, ktorý posky-
tuje „strechu“ pre zranené srdce človeka. V nej je totiž možné stretnúť sa
s Lekárom, ktorý lieči ľudské zranenia, i tie manželské.
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Dňa 12.06.2015 bola petícia doruče-
ná Úradu Žilinského samosprávneho
kraja, následne bolo dňa 10.07.2015
k havarijnému stavu v úseku km 0,000
– 2,000 cesty uskutočnené pracovné
stretnutie za prítomnosti zástupcov
všetkých dotknutých subjektov, pričom
na petíciu mi bolo odpovedané listom
zo dňa 22.07.2015.

V skratke, doručená odpoveď obsa-
huje popis stavu cesty, popis činností
majúcich vplyv na jej zlý stav a odkaz
na zápisnicu a v nej zachytené opatre-
nia, ktoré boli dňa 10.07.2015 prijaté na
pracovnom stretnutí. V nasledujúcich
riadkoch si dovolím zacitovať závery
z pracovného stretnutia, na ktoré odpo-
veď na petíciu odkazuje a po splnení
ktorých za Žilinský samosprávny kraj
zaviazal zaradiť cestu do plánu opráv:

– Nakoľko v súčasnej dobe (z dôvodu
nedovolených terénnych úprav) nie je
zrejmá hranica cestného telesa naj-
mä v km 1,200 — 2,000, zástupca
správcu cesty pôjde vyznačiť’ pred-
bežnú hranicu cestného telesa;

– Majiteľ Píly - Ing. Jaššo si v zmysle
podmienok ku kolaudácii oplotí areál

tak, aby manipulácia a nakladanie
s drevnou hmotou bolo mimo cestné
teleso vo vlastnom areáli;

– Oravská vodárenská spoločnosť,
a.s., Dolný Kubín ako investor stav-
by „Zásobovanie vodou a kanalizá-
cia oravského regiónu, etapa 2.“ za-
bezpečí, aby skládka výkopového
materiálu bola upravená tak, aby bolo
obnovené odvodnenie cestného te-
lesa a k týmto úpravám dá správca
cesty podmienky;

– Obecný úrad Hruštín a Obecný úrad
Oravský Podzámok, ako príslušné
stavebné úrady. zabezpečia, aby ne-
dochádzalo k nedovoleným zásahom
do cestného telesa t.j. nedovolené
terénne úpravy, úpravy vjazdov, bu-
dovanie nových drobných stavieb
(oplotenie, garáž a pod.). Ku každé-
mu zásahu resp. úprave cestného
telesa cesty III/2283 je nutné stano-
visko správcu cesty, kde budú dané
podmienky pre tento zásah. Správca
cesty požaduje zvýšený stavebný
dohľad k predmetnej ceste;

– Správca cesty požaduje, aby Okres-
ný úrad Námestovo, odbor cestnej

dopravy a pozemných komunikácií
vykonával pravidelnú kontrolu a vý-
kon štátneho odborného dozoru na
predmetnom úseku cesty;

– V prípade nedovoleného pohybu trak-
torov, lesných traktorov a mechaniz-
mov so založenými reťazami, resp.
ťahania drevnej hmoty po ceste III/
2283 je nutné túto skutočnosť ozná-
miť polícii, nakoľko je porušovaný
zákon o cestnej premávke

Je pozitívne, že Žilinský samospráv-
ny kraj na základe petície pristúpil
k čiastkovým opravám cesty a vo vzťa-
hu k úseku km 0,000 – 2,000 cesty ve-
dúcom popri poľnohospodárskom druž-
stve a píle zmenil svoj postoj tak, že
oproti doterajšiemu odmietaniu opravy
cesty prisľúbil po splnení dohodnutých
opatrení jej opravu. Uvedenie cesty na
Zábavu do dobrého stavu je na pro-
spech nás všetkých a teda by sme sa
my všetci mali zaujímať o mieru plnenia
vyššie uvedených opatrení. Mojím cie-
ľom nie je uspokojiť sa len s prísľubom
opravy cesty v budúcnosti a z uvede-
ného dôvodu sa budem aj ja sám zaují-
mať o plnenie vyššie uvedených opat-
rení, pričom po ich splnení budem Ži-
linský samosprávny kraj žiadať o prisľú-
bené zaradenie cesty do plánu opráv.

Ján Macík

te, antikoncepcii za „tvrdú reč“. Reč
Cirkvi nemôže byť inou akou bola Ježi-
šova reč. Musí však byť hlásaná s rov-
nakou láskou, pochopením a milosrden-
stvom, aké preukazoval Ježiš mnohým
ľuďom zraneným aj v oblasti sexuality.
Spomeňme si na ženu pristihnutú pri cu-
dzoložstve, na slzy prostitútky, ktoré
zmáčali Ježišove nohy, na Samaritán-
ku, ktorá vymenila mnohých mužov a
ktorej sa Ježiš dal napiť živej vody. Tým-
to všetkým sa Ježiš stal lekárom, ktorý
liečil pravdou a milosrdenstvom.

Preto aj dnes Ježišovo učenie sa má
stať liekom aj pre zranené manželstvá.
Tento liek im je podávaný v Cirkvi a skr-
ze Cirkev. Sv. otec František Cirkev
nazýva „poľnou nemocnicou“, ktorá už
vyliečila i smrteľné rany spôsobené ži-
votom aj v oblasti manželskej lásky.
Preto vás, drahí bratia a sestry, osobit-
ne vás, milí manželia chceme povzbu-
diť, aby ste sa nebáli vstúpiť do domu
Cirkvi. V tomto dome vás čaká Ježiš,
váš Lekár, ktorého nepotrebujú zdraví,
ale chorí.

Sv. Augustín povedal: „Pán [ako] skú-
sený lekár vedel lepšie, čo sa deje
v chorom človeku, ako chorý človek
sám.“ A vychádzajúc z podobenstva
o milosrdnom Samaritánovi, Augustín

Sv. otec Benedikt XVI., v súvislosti
s rozvedenými a znovusobášenými po-
vedal: „Myslím, že veľkou úlohou far-
ností a katolíckeho spoločenstva je uro-
biť všetko, čo je v ich silách, aby títo
ľudia cítili, že sú milovaní, prijímaní, že
nie sú mimo [... ] Ich utrpenie nie je iba
fyzickým a psychickým súžením, ale
i utrpením pre veľké hodnoty viery v cir-
kevnom spoločenstve [...] Som presved-
čený, že ak je skutočne vnútorne prija-
té, je pre Cirkev darom. Je potrebné,
aby vedeli, že práve takto slúžia Cirkvi
a sú v jej srdci“ Cirkevné spoločenstvo
sa nemôže podobať farizejom, ktorí na-
ložili bremená na iných, no sami žili bez
nich. Preto usilujme sa o to, aby sa
v našich cirkevných a farských spolo-
čenstvách nikto necítil osamelý práve
kvôli svojim manželským problémom a
zraneniam, ale nech práve tam nájde
okruh priateľov, s ktorými sa bude môcť
podeliť o svoje radosti a žiale.

Drahí bratia a sestry! Ako hriešni a
zranení hriechom spoločne vstúpme do
domu Cirkvi, sami sa v ňom stretnime
s Ježišom ako lekárom, nechajme sa
ním vyliečiť a privádzajme k tomuto
stretnutiu aj našich blížnych. A zas ako
Cirkev, staňme sa domovom pre zrane-
né srdcia. FÚ prevzaté z BÚ Sp. Podhradie

hľadí na Cirkev ako na hostinec, kde sa
uzdravuje zranený pocestný, keď sa
modlí a prosí: „Dovoľ nám, zraneným,
utiekať sa k lekárovi, dovoľ nám byť pri-
vedenými do hostinca Cirkvi, aby sme
boli uzdravení.“

Aj súčasný Sv. otec pozýva každého
človeka na stretnutie s Kristom týmito
slovami: „Pozývam každého kresťana,
nech sa už nachádza na akomkoľvek
mieste a v akejkoľvek situácii, na nové
osobné stretnutie s Ježišom Kristom...
Niet dôvodu na to, aby si niekto myslel,
že takéto stretnutie nie je preňho, pre-
tože ́ nikto nie je vylúčený z radosti, kto-
rú daruje Pán´“

Našou úlohou je preto: po prvé, ne-
chať sa stretnúť s Lekárom a vyliečiť sa
ním – jeho láskou a milosrdenstvom.
Toto stretnutie sa deje predovšetkým vo
sviatosti zmierenia, ktorej má predchá-
dzať zmierenie s našimi blížnymi.

Po druhé, je potrebné pestovať tzv.
„apoštolát pohostinnosti“. To znamená:
otvoriť naše srdcia, otvoriť dvere našich
farností a farských spoločenstiev zrane-
ným. V našej spoločnosti, kde sa 43%
manželstiev rozvádza, sme povolaní
osobitným spôsobom sa ujať rozvede-
ných, odlúčených manželov, či manže-
lov prechádzajúcich rozličnými krízami.

Vážení občania,
týmto by som Vás rád informoval o výsledku petičnej akcie za opravu ces-
ty č. III/521001 (III/2283) smerujúcej z centra obce Hruštín na Zábavu. Záro-
veň sa Vám týmto chcem poďakovať za pomerne širokú podporu petície.
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Odpoveď na petíciu Cesta Zábava
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Výbor členskej základne v obci Hruš-
tíne, pri COOP Jednota SD Námes-
tovo srdečne blahoželá svojim čle-
nom, ktorí sa v III. Q. 2015 dožili

okrúhleho životného jubilea. Naše blahoželanie patrí na-
sledovným členom Jednoty: J. Šalatovi, M. Radzovej,
Ing. V. Kubiritovi, A. Škapcovej, A. Žilincovej, M. Mar-
tvoňovej, M. Hutirovej, M. Džmuráňovej, M. Baraniakovej,
M. Snovákovi, I. Krivačkovej a R. Jaňákovej.

Milí jubilanti,
na záver je tu vinš s vôňou ruží,
nech vám zdravie stále slúži.
Nech vám ešte pribudne rôčkov dosť,
aby ste každému robili len radosť.

J. Kravčíková

Otvorenie predajne COOP vo Vaňovke
V piatok 4. septembra 2015 bola vo Vaňovke otvorená

modernizovaná predajňa COOP Jednota Námestovo –
POTRAVINY. Predajná plocha sa zväčšila zo 62 m2 na sú-
časných 96 m2. Rozšírenie predajne bolo na úkor priestorov
Pohostinstva. V predajni je viac výstavnej plochy na vylože-
nie tovaru v regáloch a v nových chladiacich a mraziacich
zariadeniach. Vytvorilo sa lepšie sociálne zázemie pre za-
mestnankyne predajne, sklady pre skladovanie tovaru a vy-
budovala sa nová prekrytá rampa na príjem a manipuláciu
s tovarom. Priestory predajne budú vykurované teplovodným
kúrením (doteraz boli elektrické akumulačné pece).

Po otvorení predajne ostanú na prenájom pivničné priestory
o ploche 85 m2, kde bol počas modernizácie náhradný pre-
daj. Informácie na telefóne 0915 891 118.

Ing. Kravčík František

Igor Jagelek, vedúci obchodno prevádzkového úseku COOP
Jednota Námestovo; Mgr. František Škapec, starosta obce
a Ing. František Kravčík, vedúci útvaru obchodnej politiky COOP
Jednota Námestovo pri prehliadke predajne.
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Odpoveď na podnet občanov ulice Zamost
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V prvom rade, je potrebné brať ohľad
na to, z ktorej krajiny bol výrobok kúpe-
ný, teda či ide o niektorý členský štát
EÚ vrátane Nórska a Islandu, alebo o
tzv. tretiu krajinu.

Pokiaľ ide o výrobok zakúpený v tre-
tích krajinách, je situácia zložitejšia a
každý prípad je potrebné skúmať oso-
bitne, teda univerzálny „recept“ tu nee-
xistuje. Vždy je však potrebné komuni-
kovať s predávajúcim a hľadať prijateľ-
né východisko.

Pokiaľ však ide o výrobky zakúpené
v niektorom členskom štátu EÚ vráta-
ne Nórska a Islandu, situácia je pre
spotrebiteľa priaznivejšia a to z toho
dôvodu, že systém reklamácii tu fungu-
je podobne ako u nás. Pokiaľ zistíme,
že výrobok má vadu, je potrebné kon-
taktovať predávajúceho a uplatniť si re-
klamáciu. Pokiaľ zahraničný predáva-
júci nechce reklamáciu prijať alebo ju
prijme, ale napriek jej oprávnenosti ju
nechce uznať, prípadne so spotrebite-
ľom vôbec nekomunikuje, má spotrebi-
teľ možnosť bezplatne požiadať o po-
moc Európske spotrebiteľské centrum,
ktoré v Slovenskej republike pôsobí pod
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky. O pomoc je potrebné žiadať
vyplnením elektronického formulára, v
ktorom spotrebiteľ uvádza popis prob-
lému a priloží príslušné dokumenty, na-

príklad doklad o zakúpení výrobku a pí-
somnú komunikáciu s predávajúcim
a.p. Po preskúmaní žiadosti je táto po-
stúpená Európskemu spotrebiteľskému
centru príslušnému podľa sídla predá-
vajúceho, ktoré následne za spotrebi-
teľa priamo kontaktuje predávajúceho

Ako postupovať v prípade reklamácie výrobkov zakúpených v zahraničí
s cieľom vyriešiť jeho spotrebiteľský
problém.

Podmienkou využitia služieb Európ-
skeho spotrebiteľského centra je posta-
venie spotrebiteľa a zahraničný, „európ-
sky“ prvok, teda spotrebiteľ a aj obchod-
ník musí byť z niektorého členského štá-
tu EÚ vrátane Nórska a Islandu. Postup
podávania podnetov Európskemu spot-
rebiteľskému centru nájdete tu:

        http://www.esc-sr.sk/
Ján Macík

                                                 VYHLASUJE

                                  Zbierku použitého oblečenia
Čo všetko môžu občania darovať:

Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské), prádlo, ponožky...

Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony

Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zvyšky látok)

Domáce potreby – riad biely i čierny, poháre – nepoškodené

Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky

Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili

Hračky

Elektroniku do 20 kg (žehličky, hriankovače, kulmy, holiace strojčeky, ho-
dinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry, počítače).

Veci zabalené do igelitových vriec či škatúľ, aby sa nepoškodili
transportom, môžete nosiť v pracovnej dobe na Obecný úrad Hruštín
do 25. októbra 2015.

V súčasnosti je úplne bežným javom nákup výrobkov priamo zo zahrani-
čia. So systémom reklamácii v podmienkach Slovenskej republiky sa stre-
tol snáď každý, avšak ako postupovať v prípade reklamácie výrobku zakú-
peného v zahraničí?

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková
organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov
z okraja spoločnosti – materiálnu pomoc sociálne odkáza-
ným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť
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Júl – detský tábor z Lokce – ubytovanie v ZŠ Výhon;
– rekonštrukcia riaditeľne – stierkovanie, zníženie stropu,
nový nábytok (p. Medenci a kol., p. Oleš)

August – rekonštrukcia školských chodieb a vestibulu v
Zamoste (firma Ing. J. Snováka, Ľ, Zajac, S. Vlžák, neza-
mestnaní z OcÚ) – demontáž starej dlažby, odpratanie sute,
nivelačná vrstva, penetrácia, položenie dlažby, výmena
soklov, prahov)

ZO ŽIVOTA ŠKOLY AUGUST - SEPTEMBER 2015

26.8. – opravné skúšky urobili 9 žiaci. Učitelia začali
pripravovať nový školský rok (plány, priestory, výzdoba, upra-
tovanie po rekonštrukcii atď.)

2.9. – slávnostné otvorenie školského roka. Do školy
nastúpilo 328 žiakov (rovnako ako vlani), z toho 37 prvákov.
Máme 18 tried, 8 na Výhone (I. stupeň i školský klub detí),
10 tried je v Zamoste.

 Máme 28 pedagogických a 6 nepedagogických zamest-
nancov. V kolektíve sú minimálne zmeny: z MD sa vrátila
Mgr. L. Žilincová, absolventskú prax skončil u nás Bc. An-
drej Časo. Výchovnou poradkyňou je PhDr. H. Martvoňová.

Od konca septembra začne krúžková činnosť, žiaci si budú
môcť vybrať z ponuky krúžkov, ktorá sa v súčasnosti tvorí.

ZUŠ Jánoš (tanečný, hudobný a výtvarný odbor) bude pô-
sobiť v budove Zamost i Výhon.

Od 1.9. je opäť v prevádzke fitnes a telocvičňa ( pre verej-
nosť po 17-tej hodine) v športovom úbore a čistej obuvi. Re-
zervovanie haly je možné na tel.č. 0908 619 584 – p.Tokár.
Vstup do fitnes – vždy v celú hodinu ( nie napr. o 17,20).

Zber papiera: od 8. do 11.sept. od 14,oo do 16,oo bude
treba papier doviezť do školskej dielne. Tam bude odvážený
a zaevidovaný. Všetci zberači budú odmenení, najlepší aj
vecnými cenami.                Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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85 rokov
Zemenčíková Agneša
Janiaková Rozália

80 rokov
Kupčuláková Mária
Mišánik Mária
Kušnier Ján

75 rokov
Genšor Ján

65 rokov
Slameníková Margita
Jaššová Irena

60 rokov
Šeligová Margita
Krivačková Elena

55 rokov
Snovák Ľudovít
Slaničanová Viera
Kompanová Gabriela

50 rokov
Stieranka Martin
Jurkyová Jana

Prišli medzi nás:
Laura Slaničanová
Tomáš Vlžák

Uzavreli manželstvo:
Daniel Kucharik

a Ing. Lenka Hurtalová
Tomáš Troják

a Andrea Teťáková
Ľudovít Vlžák

a Mgr. Ivana Kazimierová
Martin Drabiňák

a Františka Gemeľová

 25. výročie sobáša:
Václav Hojo

a manželka Margita

  Odišli od nás:
Jozef Radzo, 63 rokov
Stanislav Snovák, 56 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci september 2015

 Čo sa mení tento rok?
Zmeny prinášajú nové možnosti. Keď-

že už nebudem bývať doma tak často
ako popri štúdiu na strednej škole, mu-
sela som urobiť pár zmien. Stretnutia
detí, ktoré sme mávali v piatky, sa pre-
sunú na soboty o 16:00.

 Tiež je pripravená ďalšia lákavá no-
vinka. Deti, ktoré budú chodiť pravi-
delne na stretká, budú raz do me-
siaca ocenené nejakou odmenou.

Kto sa môže zúčastniť?
Všetky deti, ktorých vek je od 7-15

rokov. (Avšak, ak máte mladšieho sú-
rodenca, s ktorým by ste chceli prísť,
vôbec to nebude vadiť).

Čo sa na takom stretku robí?

Stretko pozostáva z modlitby, rôznych
tvorivých dielní, súťaží, aktivít, činností
a určite k tomu patrí spoznanie nových
kamarátov.

Kedy?
Každú sobotu od 16:00- 17:30 v RC

Motýlik (3. poschodie zdravotného stre-
diska).

Kedy začíname?
Prvé stretnutie bude v sobotu 19. sep-

tembra 2015 o 15:00 spojené s takou
menšou akciou „Detská olympiáda“.
Stretneme sa pred zdravotným stredis-
kom. Bude to akcia pre všetky deti, kto-

ré si chcú zdravo zasúťažiť. Tiež spo-
znať, v akej disciplíne- športe sú lepší
ako ostatní. Tešíme sa na všetky deti,
ktoré nám prídu ukázať , že vedia zmys-
luplne tráviť čas.

Kde získam ďalšie informácie?
Presne pre túto potrebu už nejaký čas

funguje i webová stránka
 www.erkohrustin.webnode.sk,
kde zistíte o našich stretkách viac.

Táto doba sa neskutočne rýchlo
mení...

Samy si skúste spomenúť, ako ste trá-
vili svoje chvíľky v detstve. Koľko z vás
sedávalo pred televízorom , počítačom,
tabletom či mobilom ? Sama viem, že
televízor som pozerala iba v sobotu ráno
alebo večer, keď išiel Večerníček. S
narastajúcim vekom sme hrávali na uli-
ciach vybíjanú, volejbal, naháňačku,
schovávačku... Kde sú tie časy? Preto
vás prosím, doprajme deťom trochu
zmeny. Majú možnosť ísť niekde, kde
spoznajú nových kamarátov a zabavia
sa. Viete, že nebudú sedieť v zastáv-
kach.

Niekto sa ma pýtal, prečo to robím,
keď je to dobrovoľnícka aktívna činnosť.
Veď za ňu nedostávam žiadne penia-
ze, strácam voľný čas s priateľmi, rodi-
nou. Ja si to vynahrádzam jedným. Tým,
že som deťom dopriala kúsok seba.

A ešte niečo na záver.
Tieto prázdniny sme si pomáhali pri

organizovaní denného letného tábora a
tiež v auguste sme sa rozhodli urobiť
animátorský tábor. Za pomoc a ochotu
by som sa chcela poďakovať farskému
úradu, obecnému úradu i iným. Aj s ich
pomocou sme deťom skrášlili prázdni-
ny.

Kristína Michalčíková,
vedúca organizácie

„Keď deti nerobia nič, robia neplechu.“
(Henry Fielding)

ERko u nás funguje od roku 2011. Za týchto 5 rokov sme mali množstvo akcií.
Jednou z najväčších a najznámejších na území Slovenska je kolednícka zbierka
Dobrej noviny a s ňou spojená Vysielačka. Okrem toho sme však organizovali
i Vypni telku, zapni seba, Darujme si čas, Guľovačky, Nocovačky v RC Mo-
týlik, Kúpanie sa v AQUA Dolný Kubín , 2 letné tábory – v Oravskom Vese-
lom a Vaňovke, Hľadačky pokladov, Zahraj sa s nami a mnoho iných...

Rovnako aj tento rok plánujeme organizovať rôzne akcie, ktoré však predstaví-
me v októbrovom čísle buletína.
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Od 11. júla do 26. júla sa v Oravskej
horárni v obci Hruštín konali 2 turnusy
letného terapeutického tábora pre deti
a mladých, ktorí stratili svojho súroden-
ca alebo rodiča. Tábor organizuje ne-
zisková organizácia PLAMIENOK, kto-
rá pomáha nevyliečiteľne chorým deťom

a rodinám prežiť ich posledné spoločné
chvíle doma. Okrem detskej hospicovej
starostlivosti v domácom prostredí po-
núka Plamienok aj psychologické pora-
denstvo pre deti a rodiny po strate blíz-
keho. V rámci Poradenského centra
organizuje Plamienok každoročne let-

ný tábor, ktorého sa môžu zúčastniť deti
z celého Slovenska. Je bezplatný, tak
ako i všetky služby Plamienka. Je ťaž-
ké naplno sa radovať, kým neprejdeme
smútkom. Tábor poskytuje deťom
priestor na oboje. Odborníci z Plamien-
ka pripravili aktivity, prostredníctvom

ktorých môžu deti bezpečne vyjadriť to,
čo prežívajú. V tábore získajú množstvo
zážitkov a skúseností, ktoré im pomôžu
zažiť pocit blízkosti a otvorenosti nielen
k smútku, ale i k radosti. Jednou z ta-
kýchto aktivít bolo aj sadenie malých
stromčekov. Tento rok už 6. ročník tá-

Letný terapeutický tábor pre deti

bora niesol názov "Zmeňme svet za
sedem dní." Deti tak mohli aj prostred-
níctvom výsadby nových ihličnanov pri-
spieť k zmene sveta a naučili sa, že aj
maličkosti majú veľký význam a môžu
byť dôležitou pomocou. Napriek tomu,
že leto nie je obdobie určené na výsad-
bu stromov, ochotní a milí páni lesníci
Michal Škapec, Ladislav Melek a Ján
Rabčan pomohli túto aktivitu pre deti
zrealizovať a sprostredkovali tak neza-
budnuteľný zážitok. Patrí im za to veľ-
ká vďaka.

Viac info o Plamienku a jeho aktivi-
tách nájdete na:

www.plamienok.sk
www.facebook.com/plamienok.no

Pomáhame, ale nezaobídeme sa bez
pomoci. V mene detí a rodín, o ktoré sa
staráme, ďakujeme.

PLAMIENOK n.o.
Zadunajská 6/A
Bratislava
85101
Číslo účtu: 262 953 0681 / 1100

je vrcholným prezentač-
ným podujatím ľudovej
tradičnej kultúry Hontu.
Dáva návštevníkom do
povedomia bohaté tradí-
cie nášho ľudu.
Každoročne sa koná
v Hrušove. Tento rok tam
mala zastúpenie aj naša
obec. Svoju prácu a vý-
robky tam bola prezento-
vať Syrárska výroba,
Miroslav Šeliga.

Ďakujeme im za zviditeľ-
nenie našej obce.

 (jš)

Hontianska
paráda
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 Dňa 30.8. 2015 sa usku-
točnil 1. ročník RODINNEJ
CYKLOTÚRY. Trasa začína-
la pri kostole a končila pri al-
tánku v blízkosti Oravskej ho-
rárne.17 rodín (59 účastní-
kov) si na začiatku otestova-
lo svoje cyklistické zručnosti
na prekážkovej dráhe. Pri
zdravotnom stanovišti sa
cyklisti dozvedeli, ako po-
skytnúť prvú pomoc pri rôz-
nych poraneniach. Každú ro-
dinku čakalo v cieli malé pre-
kvapenie a 5 km trasu sme
ukončili opekačkou.
Ďakujeme všetkým zúčast-

neným, dobrovoľníkom, obci
Hruštín, Kia Motors a tešíme
sa opäť o rok.

 Rodinné centrum Motýlik

z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

 V nedeľu 23. augusta 2015 sa uskutočnil 5. ročník
Cyklotúry piatimi hoľami. Zúčastnilo sa 44 cyklistov, čo
nás veľmi potešilo. Chceme sa POĎAKOVAŤ zúčastneným,
sponzorom a ľuďom, ktorí nám pomohli zorganizovať takú-
to skvelú cyklotúru :-)

Dúfame, že o rok sa opäť stretneme a tešíme sa zas na
nových nadšencov tohto športu.

Peter Janovčík a Milan Jašica
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POZVÁNKY

RC Motýlik pozýva 2.10.2015 (piatok) o 16-tej deti
vo veku 2-9 r. na veselé hudobné predstavenie

s pesničkami od chrobáčikov čmelka Smejka a lienky
Tanculienky. Pesničky naživo s gitarou alebo ukulele,

ktoré deti roztancujú, zapoja do hry, naučia nové
pesničky a ukážu prekrásny svet fantázie.

www.divadlomaska.sk
Predpredaj vstupeniek v RC Motýlik viac info

na tel.č. 0911 022 880. Cena vstupenky 3,50 €.

Od 7. septembra opäť otvárame
pravidelný program a aktivitky v RCM:

Pondelok - 9:00 - 12:00 Herňa pre
deti od 0 - 6 rokov (vždy špeciálny
program pre deti do 2 rokov)

Utorok - piatok - 8:00 - 12:00 Klu-
bík pre deti od 0 - 6 rokov

Streda - 15:00 - 18:00 Tvorivá
dielňa pre všetky deti v sprievo-
de rodičov

Štvrtok - 15:00 - 18:00 Hudobná
škola Yamaha

Piatok - 16:00 - 18:00 eRko stretká

Sobota - 15:00 - 17:00 Telocvičňa
pre rodiny s deťmi

Srdečne pozývame všetky detičky s rodičmi.

Pozvánky RCM:

• Pozývame rodičov s deťmi na bezplatné ukážkové
hodiny Hudobnej školy Yamaha
vo štvrtok 10.09.2015:

o 15:00 h. Robík (pre deti od 4 mesiacov do 1,5 roka)

o 16:00 h. Prvé krôčiky k hudbe (pre deti od 1,5 roka
do 4 rokov)

o 17:00 h. Rytmické krôčiky (pre deti od 4 rokov do 6
rokov)

Stretnutia sa uskutočnia v priestoroch RCM v zdravot-
nom stredisku na 3. poschodí.

• Pozývame všetkých rodičov s deťmi vo veku od 3
do 6 rokov, ktorí majú záujem o pravidelné kolektívne
stretávanie sa a vzdelávanie, na stretnutie v stredu
9.9.2015 od 10:00 do 12:00. Predstavíme vám program
a fungovanie Klubíka pre deti od 3 do 6 rokov. Tešíme
sa na stretnutie s vami.
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Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Predám Škodu Felícia vo výbornom stave a za skvelú
cenu. Bližšie info na tel. č.: 0908 566 130.
Prenajmem rámové lešenie. Rám lešenia má 1 meter šírku
a 2 metre výšku. Veľmi jednoduchá montáž a demontáž.
tel.: 0944 037 371.
Požičiam rúrkové lešenie. Tel. 0908 170 157.
Predám nový elektrický bojler, 150 l. Cena 180,- €. Info:
Hruštín 523, tel.: 0904 201390.

Miroslav Gábor
AUTOMATICKÉ BRÁNOVÉ SYSTÉMY
dodávka, montáž, záručný a pozáručný servis

–  elektronické pohony
–  sekcionálne brány
–  brány, bránky, ploty, zábradlia, prístrešky
–  zámočnícka výroba

Kontakt: Mobil: 0903 646 672
E–mail: miro@migass.sk

Podujatia v mesiaci september 2015

 6.9. Kysucký prameň
 9.9. Predaj RUCEK
12.9. Svadobná veselica
16.9. Predaj MASNICA
19.9. Svadobná veselica
23.9. Predaj ALADIN
26.9. Svadobná veselica

MKS pri OcÚ Hruštín


