
OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 11 Máj 2016
z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

V piatok, 29. apríla bol v centre
obce postavený máj. Aj tento rok
nám ho postavili naši hasiči pod
velením svojho šéfa Štefana
Kľusku. Občerstvenie, ktoré za-
bezpečila obec, ponúkali dospe-
lým poslanci obce Deťom boli
rozdané sladkosti. O hudbu
a spev sa postarali naši folklo-
risti a SONDA.

V dňoch 8. – 10. apríla sa
v Púchove konali Majstrovstvá
Českej a Slovenskej republi-
ky v silovom trojboji. V kate-
górii juniorov do 82,5 kilogra-
mov súťažil aj Tadeáš Socha
z Hruštína. Na jeho prvej do-
terajšej súťaži sa mu podarilo
na nazdvíhať 520 kg v troch
disciplínach. Drep – 200 kg,
tlak na lavičke –  110 kg a mŕt-
vy ťah 210 kg, Vďaka tomu sa
umiestnil na druhom mieste,
čím urobil dobré meno našej
obci Hruštín. Gratulujeme
a ďakujeme.

STAVANIE
MÁJA
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Očami
starostu

Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných,
ale ju nemôže nik nahradiť.

 (Kardinál Mermillod)

Jarným prácam v apríli prialo i poča-
sie a preto skôr, ako inoke-
dy, sme siali a sadili do
zeme. Rozkvitnuté lúky
nás tešia jarnými kvetmi,
ktoré po zime zafarbili
naše okolie.

Činnosť za mesiac apríl:
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-

cujúci na obecných prácach opravili
chodník a schody do MŠ smerom na
poštu.

2/ Pracovníci obce počas mesiaca apríl
rozvážali kontajnery po obci, v rámci
jarného upratovania.

3/ V mesiaci apríl bol dosadený obecný
les Pod Kamenným

a tiež dreviny v centre
obce – kosodreviny pri
zastávke.

4/ Pracovníci obce a pán
J. Drígeľ, pozvárali regály do

skladu kuchyne na obci.
5/ Pracovníci OVS.a.s. Dolný Kubín po-

kračovali v prácach na kanalizácii.
Robili posledné prípojky, dvíhali ka-
nalizačné poklopy a čistili hlavnú ces-
tu pred asfaltovaním.
Som rád, že hlavnú cestu nám robia
v celom profile, nakoľko pôvodne
mala byť asfaltovaná len polovica
cesty tam, kde bola vedená kanali-
zácia. Pripomienkovaním a petíciou
sme dosiahli jej zaasfaltovanie v ce-
lom profile, ale len v úseku takom dl-
hom, kde začala a kde skončila ka-
nalizácia.

6/ Pracovníci OVS. a.s. Dolný Kubín
nám preložili časť vodovodu od kri-
žovatky ul. Lán, až po pána Jance-
ka. V tejto časti na tejto ulici bol po-
ruchový vodovod v dôsledku starého
potrubia.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvede-
ných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Druhá májová nedeľa patrí všetkým

mamám, starým mamám, prastarým
mamkám. Zaslúžia si to. Pre každého
je a mala byť najdôležitejšou osobou na
svete. Je to tá mama, ktorá nás privie-
dla na svet, ktorej náruč sme pocítili ako
prvú. Bolo to jej objatie, pohladenie.
Mama si zaslúži nielen našu úctu, za-
slúži si aj našu lásku. Májový deň ma-
tiek je príležitosť všetko si toto pripome-
núť a poďakovať jej, aby sme v tomto
rýchlom kolobehu života na naše mamy
nezabúdali. Na mamy myslíme nielen
v tento deň, ale po celý rok, hlavne na
tie, ktoré už od nás detí potrebujú po-
moc.

Všetkým mamkám, babkám a pra-
babkám prajem, aby ich láska, ktorú dali
svojim deťom, bola im raz od detí aj
s láskou opätovaná.

Mgr. František Škapec
starosta obce

97 rokov
Paško František

85 rokov
Kupčová Emília

80 rokov
Mišániková Zuzana

75 rokov
Drígľová Mária
Genšorová Helena

70 rokov
Očkaják Jozef

65 rokov
Bištiak Stanislav
Hutira Jozef
Hutira Ján
Maretta Viktor

60 rokov
Jurovčíková Žofia
Piňáková Marta
Žilincová Blažena
Jaššová Mária
Martvoňová Elena
Rabčan František
Jurčigová Margita

55 rokov
Snováková Viera
Kubániová Darina

50 rokov
Hurtala Milan
Ľubeková Margita
Bobka Peter

Uzavreli manželstvo:
Lukáš Dubec a Lucia Kompanová
Ing. Ján Kotúľ

a Mgr. Mária Ťasnochová
Peter Kupčulák a Dominika Kúšová

25. výročie sobáša:
Pavol Kupčo a manželka Alena
Vincent Žilinec a manželka Ľudmila

50. výročie sobáša:
Ondrej Snovák

a manželka Agneša
František Slameník

a manželka Agneša

 Prišli medzi nás:
Michal Kotúľ Matúš Graňák
Natália Maslová Matúš Gočala

 Odišli od nás:
Agneša Kapráliková, 83
Agneša Janceková, 66 rokov
Matej Martvoň, 78 rokov
Mária Bačová, 65 rokov
František Slameník, 96 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci MÁJ 2016

Dňa 15. 5. 2016, v nedeľu sa bude konať
v obecnej budove Vaňovka o 14:00 hod.

VZ bývalých urbarialistov Vaňovka.
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Uznesenie č. 8/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 1: Otvorenie.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9.

B/ Schvaľuje:
Program navrhnutý podľa pozvánky s doplnením nového
bodu č. 10 (Prejednanie žiadosti) a ostatné body sa posunú
na bod č. 11 (Rôzne) a bod č. 12 (Záver).

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 9/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 2: Prejednanie predchádzajúceho uznesenia
OZ.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z pred-
chádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hruš-
tíne konaného dňa 26.02.2016.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 10/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 3: Vyhodnotenie ponúk priameho predaja
obecného majetku.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
Vyhodnotenie ponuky priameho predaja obecného majetku
s tým, že nebola predložená žiadna ponuka.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 11/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 4: Vyhodnotenie ponúk priameho prenájmu
obecného majetku.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje

 Predbežný súhlas na žiadosť p. Márie Vlžákovej, Pod
Uhliskom 267/47, 029 52 Hruštín, na prenájom nebytových
priestorov v budove č. 49/10 (nad poštou) formou priameho
prenájmu za dodržania podmienky špecifikovanej v „záme-
re“ a to najmä v bode d. účel nájmu, vykonávanie podnika-
teľskej činnosti s výnimkou pohostinských zariadení a rých-
leho občerstvenia a predloženia rozpočtu plánovanej rekon-
štrukcie.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 12/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 22. 04. 2015

K bodu č. 5: Voľba prísediaceho na súde.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Volí:
Prísediacich na súde:
– Máriu Firicovú, bytom Radzovka 556/53, 029 52 Hruštín
– PaedDr. Máriu Jaššovú, bytom Dedina 727/73, 029 52

Hruštín.
Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 13/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 6: Schválenie PHSR Obce Hruštín.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
Program rozvoja Obce Hruštín na roky 2016 – 2025.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 14/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 7: Schválenie podania žiadosti „Zberný dvor
na separáciu odpadu – obec Hruštín“.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
Predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP pre projekt:
Názov projektu: Zberný dvor na separáciu odpadov – obec
Hruštín
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu
zo strany žiadateľa z celkových  oprávnených výdavkov:
55.000,00 EUR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 15/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 8: Schválenie Návrhu zmluvy so Žilinským sa-
mosprávnym krajom o prevode vlastnícke-
ho práva k pozemnej komunikácii III/2283.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Budúce odkúpenie a prevzatie cesty III/2283 (staré číslo-

vanie III/521001) od jeho súčasného vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v k. ú. Hruštín v km 0,000 – 4,190,
v k. ú. Oravský Podzámok v km 4,190 – 4,550 a v k. ú.
Mokraďská Hoľa v km 4,550 – 4,668 v celkovej dĺžke 4,668
km do majetku a správy obce a jeho zaradenie do siete
miestnych komunikácií za kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR.
Predmetom prevodu nie sú pozemky pod cestou, ktorých
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v prípade potre-
by zabezpečí obec.

2. Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastnícke-
ho práva k pozemnej komunikácii medzi Obcou Hruštín
ako budúcim kupujúcim a Žilinským samosprávnym kra-
jom ako budúcim predávajúcim, predmetom ktorej bude
záväzok obce prevziať dotknutý úsek cesty do svojho ma-
jetku a správy za kúpnu cenu 1,-- EUR a to v lehote
90-tich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Minister-
stva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o vyra-
dení tohto úseku cesty z cestnej siete.

Mgr. František Škapec,  starosta obce
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Uznesenie č. 16/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 9: Zmena Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 a zmenu Programového rozpočtu
Obce Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách:
Príjem – bežný rozpočet schválený rozdiel upravený
111 003 Výnos dane z príjmov 827.300,00 €  + 77.465,00 € 904.765,00 €
Príjem – kapitálový rozpočet
111 Dotácia (VO)  0,00 €  + 36.000,00 € 36.000,00 €
Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu  0,00 € + 15.000,00 € 15.000,00 €
Výdaj – bežný rozpočet
Program 1.1
637 Služby  27.959,00 €  + 1.215,00 € 29.174,00 €
z toho:
637 004 Všeob. služby  0,00 €  + 315,00 € 315,00 €
(Poradenstvo KO)
637 002 Verejné obstarávanie 600,00 €  + 900,00 € 1.500,00 €
635 Rutinná a štandardná údržba 9.492,00 € + 2.000,00 €  11.492,00 €
(údržba budovy Vaňovka)
Program 4.1
637 – Zberný dvor  0,00 €  + 4.800,00 € 4.800,00 €
637 005 (Externý manažment)
Program 6.3
635 Rutinná a štandardná údržba  332,00 €  + 1.000,00 €  1.332,00 €
635 006 Údržba DS a okolia
Program 6.4
635 Rutinná a štandardná údržba 1.639,00 €  + 10.000,00 € 11.639,00 €
635 006 Opravy - kuchyňa

Výdaj – kapitálový rozpočet
Program 10.1
716 Projekt IBV Kutina-Dielnice 0,00 € + 23.880,00 € 23.880,00 €
713 004 Kuchynské vybavenie – spotr.30.000,00 € - 10.000,00 € 20.000,00 €
717 001 IBV Kutina-príprava cesty  0,00 €  + 30.000,00 € 30.000,00 €
717 001 IBV Kutina – materiál(kamenivo)0,00 € + 20.000,00 € 20.000,00 €
717 001 Zberný dvor - spoluf. 2.000,00 €  + 53.000,00 € 55.000,00 €

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 17/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 22. 04. 2016

K bodu č. 10: Prejednanie žiadosti.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Žiadosť Ing. Františka Hutiru, nar. 24.04.1972 a Ing. Lenky Hutirovej, nar.

25.10.1973, obaja bytom Tehelná 25, 831 03 Bratislava o zámenu pozemku vo
vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO: 00314501, par-
cela CKN č.1532/24 k. ú. Hruštín o výmere 18m2, spoluvlastnícky podiel 1/1,
za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku vo výške 103,86 EUR
(5,77 EUR/ m2 ) s pozemkom parcela CKN č. 1531/55 k. ú. Hruštín o výmere
18 m2 za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku vo výške 90,00 EUR
(5,00 EUR/ m2), ktorého sú vlastníkmi žiadatelia podľa geometrického plánu
č. 41962249-4/2016 vypracovaného Ing. Jozefom Revajom a podľa znalecké-
ho posudku č. 47/2016 vyhotoveného znalcom Ing. Michaelou Dírerovou.

2. Žiadosť Ing. Františka Hutiru, nar. 24.04.1972 a Ing. Lenky Hutirovej, nar.
25.10.1973, obaja bytom Tehelná 25, 831 03 Bratislava o kúpu pozemku vo
vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO: 00314501, par-
cela CKN č.1532/16 k. ú. Hruštín o výmere 9 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, za
cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 47/2016 vyhotoveného znalcom
Ing. Michaelou Dírerovou vo výške 51,93 EUR (5,77 EUR/ m2) priamym preda-
jom pre žiadateľov.
Osoby nie sú v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších
predpisov podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Boh, dieťa a mama

Dieťa oslovilo Boha: „Povedal si
mi, že ma zajtra pošleš na Zem, ale
ako tam budem taký malý a bezmoc-
ný žiť?“

A Boh povedal: „Tvoj anjel tam
bude na teba čakať a bude sa o teba
starať.“

Dieťa sa ďalej pýta: „Ale tu v nebi
nepotrebujem na to, aby som bol
šťastný nič iné - len spievať a usmie-
vať sa...“

Boh povedal: „Tvoj anjel bude
spievať pre teba a bude sa na teba
aj usmievať. Budeš cítiť jeho anjelskú
lásku a budeš veľmi šťastný.“

Opäť sa pýta dieťa: „Ako pochopím,
čo mi budú ľudia hovoriť, keď nepo-
znám ich jazyk?“

Boh povedal: „Tvoj anjel ti povie
tie najkrajšie a najsladšie slová, aké
môžeš kedy počuť a s veľkou trpezli-
vosťou a starostlivosťou ťa naučí ho-
voriť.“

Dieťa sa pýta: „A čo mám robiť,
keď budem chcieť hovoriť s vami?“

Boh povedal: „Tvoj anjel ťa naučí,
ako sa modliť.“

Dieťa sa pýta: „Kto ma bude chrá-
niť?“

Boh povedal: „Tvoj anjel ťa bude
chrániť, aj keď to bude znamenať ri-
ziko pre jeho život.“

Dieťa vraví: „Ale ja už budem na-
vždy smutný, pretože ťa neuvidím.“

Boh povedal: „Tvoj anjel bude
vždy s tebou hovoriť o mne, naučí ťa
ako sa dostať späť ku mne, aj keď
vždy budem vedľa teba.“

Dieťa tušilo, že nastal čas a spý-
talo sa: „Bože, keď mám teraz nao-
zaj odísť, povedz mi, prosím, meno
môjho anjela.“

Boh povedal: „Budeš jej jednodu-
cho hovoriť, mami.“

(Zdroj: internet)
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V duchu slov pápeža Františka ku
Roku milosrdenstva: Mojím vrúcnym
želaním je, aby sa kresťanský ľud po-
čas tohto jubilea zamýšľal nad telesný-
mi a duchovnými skutkami milosrden-
stva, zamyslíme sa nad tretím skutkom
telesného milosrdenstva – pocestných
pritúliť.

O mnohých veciach života platí, kto
to neprežil, ten to nepochopí. To isté
platí aj o tom, že ten, kto má svoj do-
mov a je v ňom šťastný, len ťažko vie
pochopiť, čo to znamená ostať človekom
bez domova. A predsa takmer všetci
z nás sme sa na pár dní ocitli mimo do-
mova, buď sme boli v nemocnici, alebo
na návšteve, alebo na turnuse za prá-
cou, alebo aj na dovolenke. Vtedy sme
nachvíľu pocítili, že domáce jedlo má
lepšiu chuť, boli sme obmedzení v hy-
giene, mali sme posteľ, ale nebola ako
tá naša doma, chýbali nám naši najbliž-
ší. A tak keď sme sa vrátili domov, po-
mysleli sme si: Všade dobre, ale doma
najlepšie.

To, že človek mimo svojho domova
sa necíti šťastne, poukazuje a to, že túto
situáciu v jeho živote zapríčinila neja-
ká zlá vec. Tú zlú vec mohol človek
spáchať sám a tak z vlastnej viny sa
stal človekom bez domova. Takto prvým
človekom bez domova vlastnou vinou
sa stal Adam so svojou manželkou. Ich
domovom bol raj - Eden. Ale po spá-
chaní hriechu boli z raja vyhnaní a stali
sa tulákmi. Rovnako, keď Kain zabil
brata Ábela, nemohol zostať doma, Boh
mu povedal: Budeš nestály a túlavý na
zemi.

Takto aj dnes mnohí prišli o svoj do-
mov vlastnou vinou: kvôli alkoholu
a drogám, kvôli lenivosti, kvôli neposluš-
nosti rodičom, kvôli veľkému hnevu
s príbuznými. Niektorí kvôli veľkým zlo-
činom, ako sú vražda, znásilnenie, nie-
lenže museli opustiť domov, ale dostali
sa aj do väzenia, v niektorých prípadoch
i na doživotie. Všetci, ktorí takto a po-
dobne pochybili, znášajú teraz ťažký
údel bezdomovcov: prehrabujú sa
v smetných košoch, aby našli niečo na
zjedenie, oblečenie, spávajú na želez-
ničných staniciach, v zime na teplo-
vzdušných alebo teplovodných potru-
biach, odvážnejší žobrú, niektorí od
zimy a hladu aj zomierajú.

Treba povedať, že medzi tými, čo sa
ocitli na týchto posledných miestach ži-
vota, nie sú len takí, čo sa tam dostali

ROK MILOSRDENSTVA
– POCESTNÝCH PRITÚLIŤ

vlastnou vinou, ale sú tam aj takí, kto-
rých tam dostala vina iných, ich bezcit-
nosť a chlad. Niektorí napríklad ocho-
reli, prišli o zamestnanie a tým pádom
aj o živobytie. Niektorí zažívali doma
násilie, nepokoj vojny a tak zo svojho
domova ušli a nový si nenašli. Niektorí
boli prepustení z detského domova, či
iného sociálneho zariadenia a nevedeli
sa zaradiť do života. Niektorí mladí mali
svoj dom, ale nemali vydarených rodi-
čov. Všetci títo, ktorí sa na okraj spo-
ločnosti nedostali vlastnou vinou, okrem
ťažkých vonkajších podmienok, zažívajú
vo svojom srdci aj pocit hanby za svoj
stav, lebo oni sa do neho nedostali vlast-
nou skazenosťou, nestratili cit rozlišo-
vať, čo je dobré a čo zlé. A veľakrát pre
vonkajší výzor sú rovnako odsúdení
spoločnosťou ako tí, ktorí si boli sami
na chybe.

Na obhajobu tých, čo prišli o domov
nie z vlastnej viny, treba spomenúť sa-
motného Pána Ježiša, lebo aj on už od
narodenia znášal na zemi údel bezdo-
movca. Narodil sa v maštali, musel ute-
kať zo svojej krajiny do Egypta, aby si
zachránil život. A preto o ňom evanje-
lista napísal: Medzi vlastných prišiel
a vlastní ho neprijali. Inde v evanjeliu
čítame, ako sa sám Ježiš vyznáva: Líš-
ky, majú svoje skrýše a nebeské vtáky
hniezda, ale syn človeka nemá kde hla-
vu skloniť. Pán Ježiš z vlastnej skúse-
nosti vedel, čo je to nemať domov,
a preto sa v správe o poslednom súde
stotožňuje aj s tými, ktorí sú len na ces-
te a bez domova, hovorí: čo ste urobili,
neurobili aj jednému z pocestných, mne
ste to urobili, neurobili. Týmito slovami
nás vyzýva zaujať postoj k tým, ktorí
ostali bez domova a žijú po našom
boku.

Pri pohľade na ľudí bez domova ne-
mali by sme sa ospravedlňovať tým: že
ani mne nikto nepomáhal postaviť sa
v živote na nohy, všetko som si musel
urobiť sám, a veľa sa pritom natrápiť,
prečo by so mal pomáhať druhým, nech
sa oni potrápia a nečakajú hotové veci.
Kto takto zmýšľa, toho sa Boh pýta ako
sa pýtal Kaina: A kde je tvoj brat Ábel?
Či som ja strážcom svojho brata, to je
Kainovská výhovorka zbavujúca sa zod-
povednosti za druhých, za ich situáciu.

Na druhej strane nedá sa rovnako
pomáhať každému človeku, ktorý sa
ocitne bez domova, nebolo by to ani
medzi nimi spravodlivé. Pán Boh nám

dal rozum, aby sme aj pri pomoci dru-
hým vedeli rozmýšľať a rozlišovať:

1. rozlíšenie sa týka toho, že ten, kto
nás prosí o pomoc, či ju naozaj po-
trebuje, alebo sa len robí, že je na
pomoc odkázaný. Vieme, že dnes sa
niektorí za bezdomovcov aj preoblieka-
jú, lebo im to vynáša. To, či je niekto
naozaj chudák, zistíme ľahko. Ten, kto
je naozaj chudák, uspokojí sa s tým, keď
mu ponúkneme jedlo, oblečenie. Ale
ten, kto tieto veci odmieta a žobre od
nás len peniaze, ten skutočný chudák
nie je, ten to chce na alkohol, alebo chce
na nás zarobiť a tomu nie sme povinní
pomáhať.

2. rozlíšenie je práve to, či sa niekto
ocitol v núdzi na ulici z vlastnej viny,
alebo vinou druhých. Jasné, že ten,
kto si nie je sám na vine, tomu by sme
mali skôr pomôcť ako tomu, kto si svoj
osud bez domova sám zapríčinil.

3. rozlíšenie je pri tých, ktorí sú svoj-
mu údelu bezdomovca sami sebe na
vine. Niektorí z nich si až na vlastnej
biede uvedomili svoje chyby, chceli by
sa polepšiť, len im nemá kto podať po-
mocnú ruku. A druhí chcú pokračovať
v životnom štýle bezdomovca, lebo tak
im to vyhovuje, nemusia robiť a niekto
sa nad nimi zmiluje. Tým, čo sa chcú
polepšiť, ak im z našej strany len trošku
pomôžeme, z ich strany to znamená
veľa – vráti ich to z ulice do domova.

Príkladom ako pomáhať ľuďom bez
domova je známy kňaz Maroš Kuffa,
ktorý pre mnohých bezdomovcov vytvo-
ril spoločný domov. Tiež do neho nepri-
jíma zaradom všetkých, len tých, ktorí
pristúpia na podmienky, podľa ktorých
sa u neho žije. Ale na druhej strane je
tým, kde všade štátne úrady vidia pre-
kážku, aby nemuseli pomáhať ľuďom
z ulice, on ju tam nevidí a tomu, kto si
to váži, pomôže.

Nezabudnime, že hoci máme svoje
domy a nežijeme na ulici, ale aj my sme
na tejto zemi len pocestnými a ideme
do domu nebeského Otca. S láskou,
súcitom a pochopením na ceste živo-
tom pomáhajme tým, ktorí nás o to pro-
sia a našu pomoc si vážia, aby i nám
Pán Ježiš bez problémov a akýchkoľ-
vek výhrad mohol povedať: Poď požeh-
naný do domu môjho Otca.               pf
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY APRÍL 2016

– výsledky žiakov 9.roč. z celoslovenského testovania
v predmetoch matematika a slovenský jazyk, ktoré sa
uskutočnilo 6. 4. 2016:
Matematika: ZŠ Hruštín – 66,8 % najlepší v 9.A:
S. Kubicová a A. Snováková – 90 %; najlepší v 9.B –
M. Očkaják a I. Snovák – 95 %
Slovenský jazyk: ZŠ Hruštín – 64,3 % najlepší v 9.A:
D. Martvoňová a A. Snováková – 92 % najlepší v 9.B:
B. Jaššová a J. Jurovčík – 92 %

–  uskutočnil sa školský volejbalový turnaj dievčat, v kto-
rom bolo takéto poradie:
1. miesto: 8.A, 2. miesto: 8.B, 3. miesto: 7.A, 4. miesto:
9.B; 5. miesto: 9.A; 6. miesto: 7.B. Ďakujeme dievčatám,
že sa zúčastnili, vyučujúcim Tv za zorganizovanie turnaja
a víťazkám z 8.A blahoželáme!

11.4. – vedomosti z dejepisu, náboženstva a literatúry si
preverili siedmaci v spoločenskovednom kvíze. Teoretické
odpovede spestrili zábavné úlohy medzi jednotlivými kola-
mi.

Poradie: 1. miesto A. Maciwodzinská, Z. Gáborová,
M. Bereňová – 7.A; 2. miesto Z. Martvoňová, N. Martvoňo-
vá, T. Meleková – 7.B; 3. miesto J. Kaprál, M. Makúch,
A. Jancek - 7.B; 4. miesto K. Očkaják, T. Šimek, J. Žilinec –
7.A

13. 4. – v knižnici na Výhone sa stretli prváci a tretiaci, aby
si navzájom preverili svoje čitateľské i prezentačné zručnos-
ti. Popasovali sa s rozprávkou Perníková chalúpka. Tretiaci
prečítali rozprávku mladším kamarátom z interaktívnej tabu-
le. Zaujali ich hlasným výrazným čítaním i krásnymi farebný-
mi ilustráciami.

21. 3. sa 65 žiakov zapojilo do medzinárodnej súťaže Ma-
tematický klokan. Po zverejnení výsledkov sa úspešnými rie-
šiteľmi stali: prváci Maťko Žilinec, Nelka Martvoňová a Jožko
Firic, druháčka Miška Jurčigová, tretiaci sú Jakub Korytiak,
Bibka Snováková, Adam Martvoň a Samko Teťák a štvrták
Rastislav Kupčulák. Z II. stupňa sa úspešnými riešiteľmi sta-

li ôsmaci Júlia Gáborová a Matúš Kopilec. Školským šampi-
ónom je Bibka Snováková z 3.A. Všetkým srdečne blahože-
láme! Pochvalu si však zaslúžia všetci, ktorí sa do súťaže
zapojili.

18.– 22. 4. sa žiaci II.A a II.B vďaka príspevku zo štátneho
rozpočtu 100 € na žiaka mohli zúčastniť Školy v prírode
v Tatranskej Lomnici. Klasické učenie v triede vymenili za
učenie v priestoroch hotela Sasanka a za mimoškolské akti-
vity - vychádzky po Vysokých Tatrách. Spoznávali okolie Tat-
ranskej Lomnice, múzeá, zvieratá a rastliny TANAP-u a ab-
solvovali výstup lanovkou na Skalnaté pleso. Zdolali Hrebie-
nok pozemnou lanovkou, navštívili Bilíkovu chatu a horskú
službu v Starom Smokovci. Spoznali Štrbské pleso, športo-
vý areál i skokanské mostíky. Poďakovanie patrí všetkým
33 zúčastneným žiakom za dobré správanie a pani učiteľ-
kám M. Poljakovej, S. Nožinovej a Vl. Vlžákovej za nonstop
starostlivosť počas celého týždňa.

20. 4. sa v Žiline usku-
točnilo krajské kolo geo-
grafickej olympiády, na
ktorom sme mali aj my
svojich zástupcov – Zu-
zanu Gáborovú (7.A), Zu-
zanu Martvoňovú (7.B)
a Juraja Jurovčíka (9.B).
Pripravovali p. uč. Mart-
voňová a p. uč. Kopilco-
vá. Ďakujeme za dobrú
reprezentáciu našej ško-
ly.

20. 4. sa v žiackej kniž-
nici stretli milovníci knihy
a pekného čítania. Z kaž-
dého ročníka (okrem ôs-
meho) sa prihlásili čitate-
lia s obľúbenou knihou,
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z ktorej pekne nahlas prečítali zaujímavý úryvok. Spomedzi
všetkých porota niektorých odmenila cenami a všetci si od-
niesli žolíka, sladkosť a príjemný zážitok.
5. roč. – 1. J. Šeligová – 5.B; 2. L. Kaprálik – 5.B; 3. R. Stra-

ková – 5.B
6. roč. – 1. K. Ťasnochová – 6.B; 2. P. Socha – 6.A; 3.

V. Dudášiková – 6.B
7. roč. – 1. T. Meleková – 7.B
9. roč. – 1. B. Jaššová, N. Očkajáková, A. Plutinská

18. 4. – konala sa trištvrteročná pedagogická rada a infor-
mačný deň pre rodičov žiakov našej školy.

 25. 4. – uskutočnil sa v budove základnej školy na Výho-
ne zápis do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 33 predškolákov
(18 chlapcov, 15 dievčat), do 1. ročníka nastúpi pravdepo-
dobne 31 detí (2 triedy). Foto zo zápisu si môžete pozrieť na
www stránke školy vo Fotoalbume, v časti ZÁPIS 2016. Ro-
dičia majú možnosť fotografie si skopírovať v riaditeľni školy.

26.4. – Učitelia prírodovedných predmetov, matematiky
a informatiky pripravili pre žiakov 8. ročníka vedomostno-
zábavný kvíz. Otázky z chémie, fyziky, biológie, geografie,
matematiky a informatiky preverili vedomosti súťažiacich. Kre-

ativitu a slovnú vynaliezavosť museli preukázať pri úlohách
zábavného kola. Víťazom sa stalo družstvo z 8.A v zložení
Cedrik Altman, Filip Šubjak a Matúš Drígeľ. Všetci súťažiaci
boli odmenení vecnými cenami, ktoré boli kúpené z fondu
ZRPŠ.

Výsledky zberu pomarančovej kôrky v školskom roku
2015–2016:
I. stupeň:

1. miesto 1.A – priemer na žiaka 1,82 kg – M. Dirga 7,0;
S. Lihanová 4,5; P. Plančo 3,75; M. Hurák 3,45

2. miesto 2.A – priemer 1,77 kg – Žilincová S. 5,9, Šalato-
vá S. 4,55; Martvoňová M. 3,2;

3. miesto 2.B – priemer 1,58kg - Kytašová S. 12,2; Šeli-
gová I. 5,0; Pašková S. 3,2

II. stupeň:
1. miesto 5.B – priemer 3,0 kg na žiaka – T. Uhrík 22,5;

V. Holubčíková 8,5; M. Zemenčíková 4,8;
2. miesto 7.A – priemer 0,83 kg na žiaka – M. Bereňová

4,57; A. Maciwodzinská 3,52; Z. Gáborová 3,3;
3. miesto 6.B – 0,7 kg na žiaka – G. Očkajáková 8,4;

L. Radzová 2,5; L. Jaššová 1,6;

TOP 10 v zbere:
1. T. Uhrík, 5.B – 22,5 kg; 2. S. Kytašová, 2.B – 12,2 kg;

3. M. Kľusková, 4.A – 10,0 kg; 4. A. Šeligová, 3.A – 9,3 kg;
5. S. Hojo, 3.A – 8,7 kg; 6. V. Holubčíková, 5.B – 8,5 kg;
7. G. Očkajáková, 6.B – 8,4 kg; 8. M. Dirga, 1.A – 7,0 kg;
9. S. Žilincová, 2.A – 5,9 kg; 10. N. Očkajáková, 9.B – 5,3 kg.
Za 315 kg kôrky sme dostali 237 € (do fondu Rodičovského
združenia). Všetci zúčastnení budú odmenení, víťazi z TOP
10 špeciálne.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Veronika potrebuje našu pomoc
Volám sa Veronika Frčová z Babína. Som študentka Ob-

chodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Mám 18 rokov a od
novembra 2014 som po autohavárii zostala ochrnutá na

vozíku. Pre lekárov je môj stav
konečný a už pre mňa nič ne-
robia. Ja sa však nevzdávam
a postupnou rehabilitáciou sa
môj stav pomaličky zlepšuje.
Preto by som vás chcela požia-
dať o akýkoľvek finančný prí-
spevok. Financie použijem na
veľmi potrebnú rehabilitáciu.
V budúcnosti by som chcela
podstúpiť aj liečbu pomocou
vlastných kmeňových buniek,
ktorá je finančne náročná. Vo-
pred vám ďakujem za pomoc.

Liečba
Liečba kmeňovými bunkami

je jedna z najmodernejších metód liečby. Kmeňové Liečba
kmeňovými bunkami je jedna z najmodernejších metód lieč-
by. Kmeňové bunky majú vďaka svojej schopnosti seba-
obnovy liečebné, regeneračné a hojivé účinky. Preto sa
používajú pri liečbe mnohých druhov ochorení, na regene-
ráciu poškodených alebo opotrebovaných buniek a obno-
vu tkanív v tele. Kmeňové bunky sa dokážu meniť na bun-
ky chrupaviek, kostí, svalov aj nervového tkaniva.
Kontakt pre pomoc:

Veronika Frčová
0915 632 275 / nika.frcova@centrum.sk
Číslo účtu: 5057056454/0900
IBAN: SK13 0900 0000 0050 5705 6454
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Najmladšia generácia v obci
Apríl nás nesklamal...prezentoval sa naozaj bláznivým

počasím, a preto sa o to viac tešíme z teplých slnečných
lúčov.

Keďže je obdobie veľkého upratovania a úprav okolia, aj
nám pracovníci obecného úradu krásne zrenovovali schody
k pošte a upravili okolie MŠ. Ďakujeme všetkým i pánu sta-
rostovi.

11. 04. 2016 V triedach detí predškolského veku sa reali-
zovalo testovanie školskej spôsobilosti. Na základe výsled-
kov mohli pracovníčky CPPPaP z Námestova odporučiť
v prípade potreby odklad povinnej školskej dochádzky.

18. 04. 2016 Celý týždeň navštevovala našu MŠ študent-
ka 1.ročníka PaSA Janka Hojová, ktorá pod pedagogickým
dozorom p. uč. Mgr. Polákovej Soni vykonávala svoju náču-
vovú prax.

22. 04. 2016 V našej MŠ sme spoločne oslávili „Deň
ZEME“. Keďže nebolo už potrebné upratovať okolie MŠ, uc-
tili sme si našu Zem rôznymi prácami a športovými aktivita-
mi. Deti rozprávali o dôležitosti našej Zeme, jej krásach
a predovšetkým o jej ochrane a čistote.

25. 04. 2016 Naši predškoláci mali veľký deň. Opäť nav-
štívili ZŠ, aby mohli ukázať, čo všetko už vedia a že sú zrelí
budúci školáci. Niektorí vstupovali na zápis do ZŠ so stra-
chom a obavami, ale každý sa napokon osmelil a vydal zo
seba maximum. Tento rok je v našej MŠ 34 predškolákov,

a okrem nich boli zapísané do 1. ročníka ešte dve deti, ktoré
našu MŠ nenavštevovali. V prípade, že je dieťa zapísané do
inej ZŠ (nie v Hruštíne), je potrebné priniesť potvrdenie riadi-
teľovi tunajšej školy. V prípade odkladu povinnej školskej do-
chádzky je potrebné priniesť potvrdenie od psychológa (Sprá-
va z vyšetrenia školskej spôsobilosti) do MŠ aj do ZŠ.

28. 04. 2016 Šikovné speváčky Nelka Kazimierová a Grétka
Snováková za sprievodu p.uč. Polákovej prezentovali našu

MŠ v nesúťaž-
nej prehliadke
ľudových pies-
ní „Štrngalky“
v Oravskom
Veselom. Stre-
tli tam mnoho
k a m a r á t o v
z iných orav-
ských MŠ a za-
spievali im
piesne „V zá-
hradôčke pod
o k i e n k o m “
a „Sedemde-
siat sukieň
mala“. S pek-
ným kultúrnym
vyžitím sa nám
vrátili domov aj
s diplomami.

29. 04. 2016
„Máj, máj, máj
zelený, pod
oblôčkom sa-
dený...“

Za sprievodu
ľudových pies-
ní aj pri našej
MŠ vyrástla
krásna májka.
Dievčence ju
vyzdobili stuž-
kami, potešili
sa všetci spe-
vom a tancom.
Ďakujeme za
májku obecné-
mu úradu a ši-
kovným ujom,
ktorí nám ju
osadili.

Milí rodičia, prihlášky na predprimárne vzdelávanie sa
snažte priniesť v stanovených termínoch:
od 02.05.2016 do 06.05.2016 v čase od 10.30–15.00 hod.
od 09.05.2016 do 13.05.2016 v čase od 8.00–12.00 hod.
Termín vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie:
od 20. 06. 2016 do 24. 06. 2016 v čase od 10.30–15.00 hod.
 od 27. 06. 2016 do 01. 07. 2016 v čase od 8.00–12.00 hod.

Riaditeľka MŠ má ale zo zákona právo tento termín predĺ-
žiť až do konca augusta.
Ďakujem za pochopenie a toleranciu.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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V apríli sa už naplno rozbehli futbalové súťaže, keď po druž-
stve dospelých a starších žiakoch odohrali svoje zápasy aj
dorastenci a mladší žiaci. Tí hrajú turnajovým spôsobom
v skupine systémom každý s každým. Skupina má štyroch
členov. Každé družstvo v skupine musí zorganizovať spomí-
naný turnaj a poslednú aprílovú sobotu sme sa roly hostite-

Prvá súťaž na strelnici v Hruštíne v tomto roku
bola tretieho apríla. Súťažilo sa v praktickej streľ-
be (IPSC), zúčastnili sa jej Jozef Jancek a Jozef
Očkaják. Ukázalo sa, že ani rýchla streľba nero-
bí našim strelcom problém. Obaja skončili do pia-
teho miesta, dokonca Jozef Jancek skončil dru-
hý za Dominikom Jendroľom a tretí bol Viliam Pši-
tek.

Dňa 10. apríla sa strelci zišli na Memoriáli Ma-
riána Janovčíka v streľbe z veľkorážnej pištole
a zo samopalu. V súťaži družstiev zvíťazilo „Ačko“
Hruštína v zložení Marián Kompan, Marián Sla-
ničan a Jozef Jancek, druhé skončilo „Béčko“
Hruštína v zložení Ľudovít Vlžák ml., Vladimir Stra-
ňák a Jozef Očkaják a tretie skončilo družstvo
z Bratislavy (Hrčková, Šimeková a Lipovský).
V súťaži jednotlivcov zvíťazil Marián Kompan, na
druhom mieste skončil Jozef Jancek a tretí Edo
Lipovský.

O týždeň neskôr, 17. apríla sa súťažilo na strel-
nici v Hruštíne v streleckom trojboji o Memoriál
Kuľkovského. Prvý skončil Marián Slaničan, dru-
hý Marián Kompan a tretí Pavel Motyčka.

ZOTŠ Hruštín

Strelci

Futbal
ľov zhostili práve my. Môžeme konštatovať, že organizačne
sme ho zvládli veľmi dobre, ale čo je potešiteľnejšie, boli
predvedené výkony našich najmladších futbalistov. Ďalší tur-
naj sa odohrá 14. 5. v Oravskej Lesnej a veríme, že naši
chlapci opäť predvedú výborné výkony.

Mgr. Peter Teťák
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POZVÁNKY
 Vážení spotrebitelia,

Od februára
existuje nová
možnosť rýchleho,
n e f o r m á l n e h o
a bezplatného rie-
šenia spotrebiteľ-
ských sporov
s predávajúcim.
Ide o alternatívne
riešenie sporov
(ARS), ktorého
zmyslom je do-

siahnutie zmieru, resp. dohody medzi spotrebiteľom
a predávajúcim na vyriešení sporu. ARS má význam
spravidla tam, kde spotrebiteľ cíti zo strany predávajú-
ceho krivdu, avšak vzhľadom na nižšiu hodnotu sporu
vec nemá záujem riešiť súdnou cestou.

Je potrebné zdôrazniť, že ide výlučne o riešenie spot-
rebiteľských sporov, pričom spotrebiteľ má právo v prí-
pade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporu až po tom, čo vyu-
žije všetky svoje možnosti na vyriešenie sporu. Pokiaľ
spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako predávajúci vyba-
vil napríklad jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že pre-
dávajúci porušil niektoré jeho práva, je potrebné, aby sa
v prvom rade obrátil na predávajúceho so žiadosťou
o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od
dňa jej odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie za-
mietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS
obrátiť na niektorý subjekt ARS, s ktorým má predávajú-
ci zo zákona povinnosť spolupracovať. Subjekt alterna-
tívneho riešenia sporu ukončí spor spravidla do 90 dní
odo dňa jeho začatia a to tak, že buď dôjde k dohode
o vyriešení sporu a vec bude vyriešená k spokojnosti
obidvoch strán, alebo k dohode o vyriešení sporu ne-
dôjde a vec bude ukončená odôvodneným stanoviskom,
ktoré má pre spotrebiteľa význam pri uplatňovaní si prá-
va súdnou cestou.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre
reguláciu sieťových odvetí (energetika), Úrad pre regu-
láciu elektronických komunikácií a poštových služieb (te-
lekomunikácie, poštové služby) a Slovenská obchodná
inšpekcia (ostatné spotrebiteľské veci mimo finančných
služieb). Orgánom alternatívneho riešenia sporov sú aj
spotrebiteľské združenia zapísané v zozname subjek-
tov alternatívneho riešenia sporov vedenom Minister-
stvom hospodárstva SR.

JUDr. Ján Macík

Podujatia v mesiaci máj 2016

11. 5. Predaj LANTASTIK
14. 5. Rodinná oslava
15. 5. Deň matiek
18. 5 Predaj ALADIN
28. 5. Svadobná veselica

MKS pri OcÚ Hruštín
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Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157
Kúpim stavebný pozemok v lokalite Hruštín.
Tel.: 0904 684 270

Predávam a vozím štrky a piesky za výborné ceny.
Tel.: 0905 433 836

 Dňa 15. 4. 2016 sa konalo 27. Zhro-
maždenie delegátov COOP Jednota
Námestovo s.d., ktorého sa zúčastnili
aj traja delegáti našej členskej základne.

Na zhromaždení boli prerokované nasledovné materiály:
– správa o činnosti Predstavenstva COOP Jednota Ná-

mestovo, s.d. od 26. Zhromaždenia delegátov, ktoré sa
konalo dňa 17.4.2015

– správa Predstavenstva COOP Jednota Námestovo
s.d. za rok 2015 a zámery COOP Jednota na rok 2016

– správa kontrolnej komisie
– schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015 a záve-

ry auditu
– vyhodnotenie výborov členských základní COOP Jed-

nota za rok 2015
 Náš VČZ patril aj v uplynulom roku medzi najaktívnejšie

výbory, za čo mu bolo priznané aj ocenenie. Ocenené boli
nasledovné VČZ: Námestovo, Hruštín, Bobrov, Oravská
Polhora a Babín.

 Rok 2016 bol v COOP Jednota Námestovo, s.d. rokom
volebným, preto sa na 27. Zhromaždení delegátov konali
voľby orgánov predstavenstva a kontrolnej komisie. Za
predsedu COOP Jednota Námestovo bola opätovne zvo-
lená Ing. Štefánia Gočalová. Za predsedníčku kontrolnej
komisie bola zvolená Viktória Sekerášová.

 J. Kravčíková


