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Druhý júlový víkend patrí už tradične Dňom obce Hruštín. V sobotu
sme mali daždivú, ale aj napriek
tomu program začal o 15.30 hodine
vystúpením hudobnej skupiny
SONDA. Po nej sa nám predviedli
hostia z našej družobnej gminy Zabierzów, FSk Hruštín, gitaristka Natália Žuffová a kapela Arvagrass.
Deti sa mohli celé popoludnie zabávať s Mimoňmi, súťažiť s eRkom,
dať si pomaľovať tvár alebo si zaskákať na nafukovacom hrade, ktorý bol obidva dni zadarmo.
Taktiež bola možnosť vyskúšať kacafrc, opekance a škvarkové pagáče, ktoré pripravili folkloristi. Poľovníci z Hruštína zasa navarili tri druhy poľovníckeho guľášu, s ktorými
boli prihlásení do 5. ročníka Hruštínskeho kotlíka.

V nedeľu bolo počasie už slnečné, preto sme poobede o 13.00 hod.
začali 3. ročníkom „Volejbalového
turnaja“ a o 15.00 hod. začalo ďalšie kolo „Hruštínskej futbalovej miniligy. Volejbalový turnaj vyhrali
„SYMPAŤÁCI“, druhé miesto získali
„POZBERANCI“ a tretie miesto vlaňajší víťaz „SONDA“.

V priebehu popoludnia v programe vystúpili SONDA a Lokčiansky
pramienok. Pre deti bolo vystúpenie
divadla z Banskej Bystrice. Taktiež
si mohli znova poskákať na nafukovacom hrade, či si pozrieť hasičskú
Tatru, hruštínskych hasičov. Dospelí súťažili v nosení pneumatiky, vrhu
guľou, v pílení dreva a v kopaní jedenástok.

Dni obce 2016 podporili: Obec
Hruštín, SONDA, FSk Hruštín, Poľovnícky spolok Hruštín, OŠK Hruštín,
eRko, Prvá stavebná sporiteľňa, Ing.
Miroslav Jaššo, COOP Jednota Námestovo, Nataly – J. Prílepok, Naše
poistenie.
Ďakujeme!
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Radosť z darovania je silnejšia, než život. Naozaj chudobný je ten, kto ju
nikdy nepocítil.
(Bruno Ferrero)

Činnosť za mesiac júl:
1/ Pracovníci obce vyžali trávu okolo
stromčekov Pod Kamenným a ohradili
žrďami okraje pozemkov.
2/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na
obecných prácach pokosili cintorín v Hruštíne a priestranstvá vo
Vaňovke smerom ku Vaňovskej kaplnke.

9/ Pracovníci OVS, a.s. Dolný Kubín pokračovali v
úprave terénu po kanalizácii a odstraňovaní porúch.
Všetkým, ktorí sa podieľali na
uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.

Očami
starostu

3/ Pán Zemenčík nám na obecnej budove vo Vaňovke osadil nové ríne , zvody vody a snehové lapače.
4/ Firma p. Maxu nám na obecnej budove vo Vaňovke vyčistila od hrdze strechu a zároveň ju natrela polyuretánovou farbou.
5/ Pracovníci firmy p. Ing. J. Snováka
začali počas prázdnin so zatepľovaním
a úpravou fasády na druhej budove materskej školy.
6/ Vybraná firma výberovým konaním
nám začala s úpravou miestnych komunikácií – skrývka zeminy v lokalite Kutina – Dielnice.
7/ Obec opätovne vypracovala a podala žiadosť na Ministerstvo životného
prostredia na zberný dvor komunálneho odpadu.

V

8/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných prácach opravili
priepust popod cestu Zavodou a vyčistili rigoly na miestnych komunikáciách
(Lán, Črchľa).

letnom období, čase prázdnin
obyvatelia obce i návštevníci rekreačných zariadení vo väčšom množstve prichádzajú do prírody za oddychom, prípadne zberom lesných plodov. V rámci prevencie by sme chceli
upozorniť na zvýšenú možnosť stretu
s našou najväčšou šelmou – medveďom hnedým. I keď regulačným lovom
povoleným Ministerstvom životného
prostredia, za posledných šesť rokov
v našom revíri boli ulovené 3 ks (posledný 23. 7. 2016), jeho populácia je
na vzostupe, a tým vzniká väčšia pravdepodobnosť stretu medveďa na potulkách v prírode. Medveď je v skutočnosti, tak ako každá zver, plachý
a pred človekom hľadá únik. Problém
nastáva v prípade, že je nejakým spôsobom v tomto obmedzovaný a dostáva sa do stresového konania, v ktorom je nevypočítateľný a môže sa stať
nepríjemným spoločníkom. Stáva sa
veľa príhod, keď medzi skupinkami hubárov, ktorí aj v prípade, že boli hluč-

Vážení občania
Posledné dni sa ma mnohí pýtate, či
sa už môžete pripojiť na kanalizáciu.
O tomto rozhoduje OVS a.s. Dolný Kubín, ktorá nateraz kontroluje kanalizačné potrubia a odstraňuje poruchy. Až
potom, keď bude dielo odovzdané
a prebraté, dajú pokyn na pripojenie sa
ku kanalizácii.
Ďalšia otázka bola, kedy sa bude robiť chodník dolu Dedinou. Počas mesiaca júl sa ukončilo výberové konanie.
Zhotoviteľ diela čaká na zapojenie kanalizačných prípojok a s prácou začne
v septembri.
Mgr. František Škapec
starosta obce

ní, pohyboval sa dezorientovaný medveď a hľadal si únikovú cestu. Týmto
nechceme návštevníkov lesa odrádzať
od chvíľ strávených v prírode, no berieme to ako našu povinnosť upozorniť na
stav, aký momentálne v našom revíri
existuje.
Poľovníci svojím konaním v revíri sa
snažia nie len o určitú bezpečnosť ľudí
– lov problematických predátorov, ale
aj o ochranu poľnohospodárskych a lesných kultúr – lov hlavne jelenej zveri
a chov zveri.
K týmto činnostiam sú budované poľovnícke zariadenia – krmelce, soliská,
krmoviská, vnadiská, posedy... Krmelce, soliská a krmoviská sú umiestňované v miestach, ku ktorým má zver blízky prístup aj v zime – okraje lesov. Vnadiská sú situované v miestach mimo
poľnohospodárskych kultúr a slúžia na
odlákanie zveri od lokalít, kde by na plodinách mohli spôsobovať škody. Posedy umiestňujeme na miesta, ktoré nerušia užívanie pozemkov a esteticky

Oznámenie o výsledku volieb
do výboru a dozornej rady
Pozemkového spoločenstva
urbarialistov Hruštín
Voľba prebehla na dvoch čiastkových schôdzach zhromaždenia vlastníkov Pozemkového spoločenstva
urbarialistov Hruštín, ktoré sa konali
28. 2. 2016 a 1. 5. 2016. Po sčítaní
hlasov získali nadpolovičný počet
všetkých hlasov títo členovia: do výboru spoločenstva boli zvolení
Štefan Haluška
František Jancek
Štefan Kľuska
Šimon Ľubek
Václav Macák
Ing. Michal Škapec
Ján Šmiheľ
do dozornej rady boli zvolení
Jozef Kompan
Ing. František Krivačka
František Tomulec
Výbor zvolil za svojho predsedu
Ing. Michala Škapca, za podpredsedu Jána Šmihľa.
Dozorná rada zvolila za svojho
predsedu Jozefa Kompana.
Ing. Michal Škapec,
predseda spoločenstva

zapadnú do prostredia. Ich využitie nie
je len za účelom pozorovania, ale aj
za účelom lovu a to len v dobe, ktorá
je stanovená zákonom. Jedná sa
o miesta kde je tlak zveri na tieto plodiny, a kde je problém vykonať lov
z dôvodu, že terén je príliš prehľadný
a úspešnosť lovu je nulová.
V miestach, kde sa pestujú poľnohospodárske plodiny, neprikrmujeme
ani nevnadíme. Tieto činnosti sa vykonávajú vo vzdialenejších lokalitách,
a tým sa snažíme predísť škodám.
Zver je však voľne žijúci živočích, ktorý nepozná hranice, noc je väčšinou
jeho dňom a správa sa podľa svojich
prirodzených pudov. Výsledkom sú
niekedy aj neželané návštevy obhospodarovaných pozemkov, na ktorých
môžu spôsobiť aj nejakú škodu. Našou úlohou je podľa možnosti v čo
najväčšej miere sa snažiť, aby týchto
prípadov bolo čo najmenej.
Poľovnícky spolok Hruštín
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Dňa 15. 7. 2016 sme sa v Sečovciach rozlúčili s naším
rodákom – kňazom vdp. Milanom Šeligom SDB
Na pohrebe sa zúčastnilo aj početné
množstvo veriacich z Hruštína. Za
všetkých občanov Hruštína sa vdp. Milanovi Šeligovi v rozlúčkovom príhovore poďakoval starosta Mgr. František
Škapec.
Dôstojný otec vladyka, duchovní otcovia, rehoľné sestry, vážená smútiaca
rodina, vážené smútočné zhromaždenie.

vieme, že Boh odmieňa život človeka
nie podľa jeho dĺžky, ale podľa jeho
skutkov. Životná cesta kňaza Milanka
Šeligu, tak sme ho familiárne v dedine
volali, sa začala v rodnej dedine Hruštín na Orave.
Základ jeho viery začal v zbožnej rodine, ktorá sa nikdy nevzdala svojej viery a toto prostredie ho pevne formovalo. Keď ho v roku 1996 vysvätili za kňa-

Bolo to len pred pár mesiacmi, keď
som stretol nášho rodáka, kňaza Milanka Šeligu na hruštínskom cintoríne.
Jeho nemiznúci úsmev na tvári, stisk
rúk, jeho otázky, ako sa nám darí na obci
a zároveň slová povzbudenia. To bolo
moje posledné stretnutie s naším kňazom, ktoré mi utkvelo hlboko v pamäti.
Správa o jeho chorobe nás v dedine
zasiahla ako blesk a zomkla nás
všetkých k modlitbe.
Všetci sme mali v srdci nádej na
uzdravenie a v tejto nádeji sme aj žili,
i keď sme sa vedeli o zákernosti choroby. Dnes vieme, že Pán Boh rozhodol
ináč. Aj takáto chvíľa, akou je tento pohreb, má byť pre nás všetkých nádejou,
v akú veril a mal skúšaný Jób v starom
zákone, keď zvolal :
„Som presvedčený, že môj Obranca žije
a posledný sa zdvihne zo zeme.
Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený a zo svojho tela Boha uvidím.
Vtedy ho ja, veru ja, sám uvidím.
Moje oči ho uzrú, a nie iný.“
Tieto slová sú pre nás veriacich vzpruhou, povzbudením i potvrdením, že každé utrpenie a bolesť v našom živote
majú zmysel a sú zdrojom zásluh pre
nebo.
Každé lúčenie bolí – zvlášť, keď nás
opúšťa človek, ktorý mal svoje duchovné plány a život ešte pred sebou. Ale

za v Spoločnosti Božieho slova, pôsobil na viacerých miestach. Tak, ako si
vážil svoju rodinu, tak mala v jeho srdci
miesto aj jeho rodná obec.
Rád sem chodieval. Miloval prírodu,
ktorá obklopuje našu dedinu. Veľmi si
vážil vieru a zbožnosť svojich predkov
a vždy nám ju dával za príklad.
„Moji milí rodáci...“ týmito slovami nás
často oslovoval, keď chodil do našej
farnosti, povzbudzoval nás k úcte
k Panne Márii. Mal vždy čas a srdce
otvorené pre každého.
Ešte máme v živej pamäti spomienku na 20. výročie kňazstva, ktorú už pre
chorobu osobne s nami neoslávil.
Drahý náš pán farár Milanko Šeliga.
Ďakujeme Vám za Váš kňazský život,
ktorého stredobodom bol Eucharistický
Kristus. Ďakujeme Vám aj za čas, ktorý
nám bol dopriaty stráviť s vami a za
všetko, čo ste pre nás rodákov urobili.
Modlitbou Vám chceme vyprosiť, aby
ste sa stretli s tým, ktorý dával zmysel
Vášmu životu, Vašej práci a Vašim skúškam: s Bohom, ktorý v Ježišovi Kristovi
sa stal jedným z nás, a ktorý aj Vám dal
účasť na tomto veľkom kňazstve.
Nech mocná Orodovníčka, Panna
Mária, ktorej ste boli veľkým ctiteľom,
vyprosí Vám milosť u Boha.
Odpočívajte v pokoji!

JUBILANTI
v mesiaci AUGUST 2016
80 rokov
Kazimierová Rozália
75 rokov
Dirgová Margita
Šeliga Milan
70 rokov
Snovák Tomáš
Bulvas Viktor
65 rokov
Piňáková Mária
Snováková Alžbeta
Kazimierová Elena
Šeligová Daniela
60 rokov
Škapec Ivan
Radzo František
55 rokov
Šeliga Miroslav
Buknová Terézia
Maďaríková Agneša
Haluška Miroslav
Snovák Ján
50 rokov
Maďarík František
Tomulcová Janka
Záhora Ľubomír
Hojová Marta
Macák Ján

Prišli medzi nás:
Mária Genšorová
Patrik Kavoň
Dušan Varinský
Jurovčíková Karin
Jurovčík Peter
Janka Šeligová
Karin Šeligová
Pavol Snovák

Uzavreli manželstvo:
Martin Gerek
a Lenka Ťasnochová
Mgr. Ján Martvoň
a Katarína Kunová

25. výročie sobáša:
František Gemeľa
a manželka Viera
Jozef Gočala
a manželka Mária

Odišli od nás:
Vendelín Maďarík, 64 rokov
František Kupčo, 75 rokov
Jozef Žilinec, 71 rokov
Helena Trojáková, 89 rokov
Štefan Martvoň, 82 rokov
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Čo je mediácia?
Mediácia je spôsob riešenia konfliktov prostredníctvom komunikácie. Zrejme každý človek už v živote riešil nejaký spor. Niekedy sa vyriešia rýchlo
a nenásilne a inokedy je potrebný k pomoci súd. Mediácia je vlastne alternatíva, ktorá pomáha vyriešiť spory tak, aby
boli spokojné obe strany. To je základný rozdiel oproti súdu. V mediácií neexistuje víťaz ani porazený. Jej cieľom je
dohoda, ktorá je výhodná pre obe zúčastnené strany sporu.

Ako prebieha?
Mediácia je v prvom rade o dobrovoľnosti. Obe strany sporu sa stretnú
s mediátorom, ktorého úlohou je dať
obom dostatočný priestor, aby mohli

predostrieť svoj pohľad na vec. Potom
nasleduje diskusia, kde je úlohou mediátora udržať pokojnú atmosféru, ktorá diskusiu podporuje. Keď si konflikt
vzájomne vysvetlia, pristupuje sa k ďalšej fáze a tou je návrh riešení. Návrhov
môže byť niekoľko, každý účastník
môže predložiť svoje návrhy. Tu opäť
zasahuje mediátor, ktorý pomáha stranám nájsť taký návrh, s ktorým by boli
obaja spokojní. Mediátor vystupuje ako
nestranná osoba. Potom sa pristupuje
k formálnym záležitostiam, ako je spísanie dohody, návšteva notára a pod.

Čo je predmetom?
Predmetom mediácie môže byť akýkoľvek konflikt, ktorý ľudia majú, okrem
konfliktov zasahujúcich do trestného
práva. Takže mediátor môže byť nápomocný pri sporoch susedských, rodinných (dedičstvo, pozemky, rozdelenie
majetku pri rozvode, starostlivosti o deti
po rozvode...), pracovných, obchodných, spotrebiteľských. Možnosti riešiť
spory mediáciou je veľmi veľa.

Prečo práve mediácia?
Mediáciu je vhodné využiť preto, lebo
je veľmi efektívna. V prvom rade šetrí
čas. Spory, ktoré sa na súdoch vlečú
niekoľko mesiacov a niekedy aj rokov,
sa prostredníctvom mediácie môžu

S t re l c i
Dňa 2. a 3. júla sa na strelnici v Príbelciach konalo ďalšie kolo kvalifikácie na
Majstrovstvá Slovenska v streleckom trojboji.
Dvojdňovú súťaž absolvovali Jozef Jancek, Marián Slaničan, Jozef Očkaják, Ľudovít Vlžák st. a Ľudovít Vlžák ml. Zároveň
sa súťažilo o VC LIAZ Veľký Krtíš. Svoju
dominanciu v disciplíne revolver potvrdil
Jozef Jancek a s veľkým náskokom zvíťazil. To isté platí v pištoli, kde s prehľadom
zvíťazil Marián Slaničan. Výborne si počínal aj Jozef Očkaják, keď v obidvoch disciplínach skončil v prvej desiatke. Všetci
traja už majú zabezpečený štart na Majstrovstvách Slovenska. Ďalší cieľ je dostať
sa na medzinárodnú súťaž, ktorá tento rok
bude na strelnici Luleč pri Brne. Jozef Jancek a Marián Slaničan patria medzi najlepších 12. strelcov, ktorí budú reprezentovať
Slovensko. Zabojovať môže aj Jozef Očkaják, ktorý má ešte šancu. O všetkom sa
rozhodne v poslednom kvalifikačnom súboji, ktorý bude 20. a 21. augusta na domácej pôde v Hruštíne.
ZOTŠ Hruštín

urovnať v priebehu niekoľkých stretnutí. Ďalšou výhodou je to, že šetrí peniaze. Platí sa iba za čas skutočne strávený s mediátorom, úkony potrebné k výkonu mediácie a notárske poplatky.
Odpadajú náklady na advokátov, súdne trovy a iné poplatky. Ako už bolo
spomínané, základom mediácie je dobrovoľnosť. Tak sa nemôže stať, že niekto
je donútený spor riešiť, keď o to nemá
záujem. Z toho hneď vyplýva, že keď
niečo človek robí dobrovoľne, nie len že
sa vzťahy s druhou stranou nezhoršujú, ale v prípade dohody sa aj zlepšia.
No a nemôžeme zabudnúť aj na ďalšiu
dôležitú výhodu, ktorou je to, že spory
riešené prostredníctvom mediácie sú
neverejné. Mediátor je viazaný mlčanlivosťou a spor je riešený iba medzi stranami, ktorých sa týka, nemá tam prístup
verejnosť, čo ocenia všetci, ktorí neradi
súkromné veci rozoberajú na verejnosti.

Kde nájdeme mediátorov?
V okrese Námestovo sa Kancelária
mediátorov nachádza na Hviezdoslavovom námestí č. 1. Je to v budove Maríny na 1. poschodí. Viac informácií získate na webovej stránke:
www.dohodamediaciou.sk alebo na
tel. čísle 0903 220 992 Mgr. Ladislav
Šnapko, prípadne 0907 098 713
Mgr. Henrieta Šnapková.
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Nový zákon o odpadoch – čo priniesol našej obci?
1. 1. 2016 nadobudol účinnosť a platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Nový zákon priniesol
nový systém do odpadového hospodárstva aj našej obce.
Zmeny ktoré sa týkajú aj občanov
našej obce sú:
1. Nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce (ďalej len „VZN o odpadoch“).
2. Dôslednejšie dodržiavanie VZN
o odpadoch.
3. Popis systému odpadového hospodárstva na webovej stránke obce.
4. Snaha postupne znižovať produkciu komunálneho odpadu.
5. Zlepšenie pri triedení základných
zložiek odpadov – papier, plasty,
sklo, kovy a tetrapaky.
6. Spoplatnenie drobného stavebného
odpadu.
7. Povinnosť pre každú domácnosť
kompostovať svoj bioodpad na svojom pozemku.
8. Zavedenie zberu jedlých olejov
a tukov.
9. Zber pneumatík od občanov
10. Prísny zákaz tvorby čiernych skládok.
11. Pokuta pre občanov až do výšky
1500 EUR, pri porušení ustanovení
VZN odpadoch.
12. Pokuta pre podnikateľov až do výšky 6 638 EUR ak porušia VZN
o odpadoch obce.

Každý občan našej obce je povinný
začať vnímať svoj odpad, ktorý vyprodukuje, že je jeho. Má povinnosť s týmto odpadom naložiť podľa nového VZN
o odpadoch.
Je veľmi dôležité aby sme začali produkovať menej komunálneho odpadu
a začali lepšie triediť odpad (najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky). Čím viac budeme odpadu triediť,
tým viac budeme šetriť prostriedky obce
a tým môžeme obecné financie lepšie
využiť napr. na nový chodník, nové ihrisko pre deti alebo novú oddychovú
zónu v obci.
Došlo k zmene aj v poplatkoch na
území obce sa zaviedlo spoplatnenie
drobného stavebného odpadu. Spoplatnenie drobného stavebného odpadu
prikazuje zákon a berme to ako fakt.
Ďalšia významná zmena je v nakladaní s biologickým odpadom – každá
domácnosť je povinná kompostovať svoj
biologický odpad – dokázateľne. Ak rodina kompostuje, odzrkadlí sa to aj
v množstve odpadu, ktorý skončí v kuka
nádobe a následne na skládke odpadov.
Obec ponúka novú možnosť zberu
jedlých olejov a tukov – nevlievajte, prosím, jedlé oleje, ktoré používate na va-

Lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej pri predaji na diaľku
alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Spotrebiteľskej
verejnosti je už
spravidla známe,
že pri predaji
uskutočnenom na
diaľku, či mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho majú zákonom garantovanú
možnosť (mimo výnimiek uvedených
v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.)
odstúpiť od zmluvy. Spotrebitelia si
spravidla uvedomujú možnosť odstúpiť od zmluvy ešte pred dodaním tovaru, prípadne v zákonom stanovenej
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť,
že táto štrnásťdňová lehota platí v prí-

pade, ak si predávajúci splnil svoje informačné povinnosti a pred uzatvorením zmluvy informoval spotrebiteľa
o jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
a zároveň ak mu poskytol formulár na
odstúpenie od zmluvy.
Ak síce predávajúci neposkytol uvedené informácie včas a riadne, ale poskytol ich dodatočne, najneskôr však do
12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru,
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní
elektronického obsahu nedodávaného
na hmotnom nosiči, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo
dňa, keď predávajúci dodatočne splnil
informačnú povinnosť.
Pokiaľ sa tak nestalo a predávajúci
spotrebiteľovi neposkytol uvedené infor-

renia do výleviek, ale je potrebné precediť ich do čistej plastovej fľaše, dobre uzatvoriť a priniesť na obecný úrad,
kde je umiestnená nádoba určená pre
zber biologického odpadu.
Zakazuje sa tvorba čiernych skládok
– upozorňujem občanov, že ak sa takáto skládka v našej obci nájde – obci hrozí pokuta od 4000 EUR – takže zase
nezostane na nové ihrisko....
Zmena nastala aj v zbere pneumatík.
Obec nie je oprávnená odoberať odpadové pneumatiky od občanov ani v prípade, ak je v obci zberný dvor. Odpadové pneumatiky musia prevziať distribútori pneumatík (pneuservis, autoservis). Distribútor je povinný zabezpečiť
na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík,
bez ohľadu na výrobnú značku a na
dátum uvedenia pneumatík na trh, po
celú prevádzkovú dobu.
A na záver dávam do pozornosti pokuty v novom VZN o odpadoch, ktoré
sa pohybujú pre občanov až do výšky
1500 EUR, pri porušení ustanovení VZN
odpadoch a pokuta pre podnikateľov až
do výšky 6 638 EUR, ak porušia VZN
o odpadoch obce.
Spracovala: Ing. Ďurišová
mácie ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
Uvedené informácie je predávajúci
povinný poskytnúť spotrebiteľovi jednak pred uzatvorením zmluvy, ale je
ich tiež povinný spotrebiteľovi doručiť
na trvanlivom nosiči bezodkladne po
uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku,
najneskôr však spolu s dodaním tovaru, resp. pri predaji mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je povinný odovzdať spotrebiteľovi zmluvu,
či potvrdenie o uzatvorení zmluvy.
Spotrebitelia tak majú možnosť zabezpečiť si prehľad o začiatku plynutia lehoty a majú možnosť, v prípade nesplnenia si povinností predávajúcim, využiť predĺženú lehotu na odstúpenie od
zmluvy.
JUDr. Ján Macík
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Pred niekoľkými dňami sa skončili

31. svetové dni mládeže

(25.-31.7.2016) v Krakove v Poľsku
Po návrate do Vatikánu Sv. otec
František konštatoval: „Svetové dni
mládeže (SDM) sa stali prorockým
znamením pre Poľsko, pre Európu
a pre svet.“ Všetci sa tak trochu „cítime a sme mladí“ a aby sa SDM
skutočne stali pre nás prorockým
znamením, povzbuďme sa myšlienkami homílie pápeža pri záverečnej
svätej omši v nedeľu 31.7.2016 na
„Campus Misericordiae“ v Krakove:
Milí mladí, prišli ste do Krakova, aby
ste stretli Ježiša. A dnešné evanjelium
nám hovorí práve o stretnutí medzi Ježišom a jedným človekom, Zachejom
v Jerichu (porov. Lk 19,1-10)... Dochádza tu k najprekvapivejšiemu stretnutiu, tomu so Zachejom, šéfom „mýtnikov“, čiže vyberačov daní. Zachej bol
bohatým kolaborantom nenávidených
rímskych okupantov; využíval ľud, a pre
svoju zlú povesť sa ani nemohol priblížiť k Učiteľovi. Musel však čeliť niekoľkým prekážkam, aby sa s Ježišom stretol.
Prvou prekážkou je nízka postava.
Zachej nedokázal vidieť Učiteľa, pretože bol malý. Aj dnes nám hrozí riziko
byť ďaleko od Ježiša, pretože sa necítime na dostatočnej úrovni, pretože
máme nízke vedomie hodnoty seba
samých. Je to veľké pokušenie, ktoré
sa netýka len sebaúcty, ale dotýka sa
aj viery. Lebo viera nám hovorí, že sme
„Božími deťmi. Boh nás miluje takých,
akí sme, a žiaden hriech, nedokonalosť

či zlyhanie ho nedonúti zmeniť postoj.
Pre Ježiša nik nie je nižší a vzdialený,
nik nie je bezvýznamný, lež všetci sme
vyvolení a dôležití: ty si dôležitý! A Boh
počíta s tebou, pre to, kto si, nie pre to,
čo máš: v jeho očiach nič nezaváži oblečenie, ktoré máš, alebo mobil, ktorý
používaš; nezáleží mu, či si podľa módy,
jemu záleží na tebe, takom, aký si...
Zachej mal i druhú prekážku na ceste k stretnutiu s Ježišom: paralyzujúcu
hanbu... Môžeme si predstaviť, čo sa dialo v Zachejovom srdci pred tým, než
sa vyštveral na planý figovník; bol to
zápas: na jednej strane krásna, silná
zvedavosť poznať Ježiša; na druhej riziko hrozného trapasu. Zachej bol verejnou osobnosťou; vedel, že svojím
pokusom vyštverať sa na strom, by sa
zosmiešnil v očiach všetkých. Veď on
bol šéf, mocný človek; no tak veľmi nenávidený. Prekonal však hanbu, lebo
príťažlivosť Ježiša bola silnejšia. Pocítil, že Ježiš je pre neho tak dôležitý, že
by urobil pre neho čokoľvek... Ani vy sa
nehanbite priniesť mu všetko, zvlášť slabosti, námahy a hriechy v spovedi: On
vás dokáže prekvapiť svojím odpustením a svojím pokojom...
Po nízkej postave, po paralyzujúcej
hanbe, je tu tretia prekážka, ktorej musel Zachej čeliť, už nie vo svojom vnútri, lež okolo seba. Je ňou šomrajúci zástup, ktorý ho najprv blokoval a potom
kritizoval... Niektorí ľudia vám budú klásť
prekážky. Budú sa snažiť, aby ste verili, že Boh je vzdialený, prísny a málo
citlivý, dobrý voči dobrým a zlý voči

zlým... Mnohí vás budú považovať za
snilkov, pretože veríte v nové ľudstvo,
ktoré nepripúšťa nenávisť medzi národmi, nevidí hranice medzi krajinami ako
bariéry a uchováva vlastné tradície bez
egoizmov a urazenosti. Nenechajte sa
odradiť: svojím úsmevom a svojím otvoreným náručím ohlasujete nádej... Zástup v ten deň súdil Zacheja, hľadel naň
zhora nadol; Ježiš však urobil opačne:
zdvihol zrak k nemu. Ježišov pohľad
siaha poza nedostatky a vidí osobu;
nezastavuje sa pri jeho zlobe z minulosti, ale hľadí na dobro budúcnosti...
S týmto Ježišovým pohľadom môžete
pomáhať vzrastu nového ľudstva, bez
toho, aby ste čakali, že vás pochvália,
usilujúc sa o dobro samotné, spokojní
s uchovaním si čistého srdca a v pokojnom zápase za čestnosť a spravodlivosť. A tú radosť, ktorú ste zadarmo prijali od Boha, prosím vás, zadarmo dávajte, pretože toľkí na ňu čakajú!...
Vypočujme si, nakoniec, slová Ježiša Zachejovi, ktoré sa zdajú byť povedané práve pre každého jedného z nás:
„Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome“. Mohli by sme povedať, že Svetový deň mládeže začína
dnes a pokračuje zajtra, doma, pretože
tam ťa chce odteraz stretať Ježiš. Nechce zostať iba v tomto meste alebo
v milých spomienkach, ale túži prísť do
tvojho domu, prebývať v tvojom každodennom živote: v štúdiu a v zamestnaní, v priateľstvách a citoch, v plánoch
a snoch... Dúfa, že medzi všetkými kontaktmi a e-mailami každého dňa bude
na prvom mieste zlatá niť modlitby!...
Dôverujte, že Boh pamätá: jeho pamäť
nie je „pevný disk“, ktorý zaznamenáva
a archivuje všetky naše dáta, ale jeho
pamäťou je láskavé a súcitné srdce, ktoré sa teší z definitívneho zmazania každej našej stopy zla...
(prevzaté z internetu TK KBS)

P O Z VÁ N K Y
POZÝVAME VÁS NA ŠPORTOVO
– ODDYCHOVÚ UDALOSŤ

BEH NA ZÁBAVU
nedeľa 28. AUGUST 2016
7:00 – 10:00 – Registrácia účastníkov
8:00 – Kondičná chôdza 5 km pre každého
10:00 – Spoločný štart behov na 5 a 12 km
Sprievodný program
Ceny pre najlepších troch, pre najlepšieho
Hruštínčana/Hruštínku.
Štart/ Cieľ: AGROHOTEL,
Trasa: Oravská Horáreň, Točňa a späť
Bližšie informácie: facebook.com/Beh na Zábavu
http://nazabavu.wbl.sk

Obec Hruštín
a Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín
Vás pozývajú na

XIV
očník
XIV.. rročník
Hasičskej sekerky
obce Hruštín,
ktorý sa uskutoční 13. augusta 2016 – sobota
Program:
13.00 hod. – prezentácia súťažiacich družstiev
na ihrisku Kutina
13.30 hod. – nástup družstiev
14.00 hod. – súťaž požiarnych družstiev
17.00 hod. – vyhodnotenie výsledkov, odovzdanie cien a posedenie pri guľáši
18.00 hod. – zábava v prírode
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z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

Už tradične letnú prestávku medzi majstrovskými súťažami vyplnila futbalovým nadšencom Hruštínska futbalová miniliga. Tohto roku uplynul už jej 21. ročník, ktorý
bol mimoriadne napínavý. Pri účasti piatich družstiev
musel o víťazovi rozhodovať až posledný zápas, v ktorom sa stretol konečný víťaz Zamost s Chrumkáčmi.
V tabuľke sa na ďalších miestach umiestnili Hromotĺci,
nasledovaní Ľadničkármi a na poslednom mieste sa

V sobotu, 16. júla,
sa v Suchej Hore
konala nočná
hasičská súťaž.
Hruštínskym mužom
útok nevyšiel podľa
ich predstáv, ale
naše dievčatá
získali 1. miesto.
Gratulujeme.

O

z podujatí

O

z podujatí

O

z podujatí

umiestnil nováčik miniligy Basko team. Hráči Zamostu
boli úspešní aj v individuálnych oceneniach, keď sa
najlepším strelcom stal Ján „Johny“ Kupčulák a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Ján Vigoda.
Poďakovanie patrí organizátorom, Obci Hruštín, OŠK
Hruštín a všetkým hráčom, ktorí sa zapojili do aktívneho športovania.
Mgr. Peter Teťák
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V nedeľu, 24. júla, sme v rámci futbalového popoludnia na Kutine zablahoželali dlhoročnému členovi
a funkcionárovi OŠK Hruštín Františkovi Jancekovi
k jeho životnému jubileu. Pri tejto príležitosti sa odohral aj exhibičný zápas medzi našimi dorastencami
a internacionálmi z Hruštína, za ktorých v bráne nastúpil aj spomínaný oslávenec. Škoda, že celú akciu
poznačila nepriazeň počasia. Napriek tomu sme boli
svedkami toho, že naši bývalí hráči to s loptou stále
vedia. Za celú akciu ďakujeme organizátorom, Obci
Hruštín a ešte raz blahoželáme oslávencovi k jeho
jubileu.
Mgr. Peter Teťák

24. júla sa uskutočnil 2. ročník rodinnej cyklotúry. 10 rodín (33 účastníkov) vyštartovalo z parkoviska pri kostole
na 5 km trasu smerom na Zábavu. Už na začiatku cyklotúry policajná hliadka skontrolovala vybavenie cyklistov
a ich bicyklov. „Deti do 15 rokov sú povinné bicyklovať s prilbou na hlave“ znelo hlavné odporúčanie policajtov.
Každú rodinu čakalo v cieli malé prekvapenie a cyklotúru sme ukončili guľášom na Kravčíkovej chate.
Ďakujeme všetkých zúčastneným, dobrovoľníkom, obci Hruštín, sponzorom (X-Sport Bike, Heineken Slovensko)
a tešíme sa opäť o rok.
Rodinné centrum Motýlik
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Každoročne sa na sviatok sv.Anny stretávame pri Vaňovskej kaplnke, ktorá je sv. Anne
zasvätená. Krížovou cestou, ktorá vedie cestou ku kaplnke, sprevádzal účastníkov pán
kaplán Mgr. Miroslav Žmijovský. Svätú omšu
slúžil duchovný otec ThLic. Roland Gerát. Po
jej skončení boli všetci zúčastnení pozvaní na
guľáš, ktorý s podporou obce pripravili poľovníci z Vaňovky.

Polovica prázdnin za nami,
a tú ďalšiu sme odštartovali
v plnom prúde workshopom
žonglovania. 1. augusta v poobedňajších hodinách ku nám
pricestoval Filip Hajduk (známy aj ako Historický Šaško
Fjodor), ktorý prišiel naučiť
niečo zo svojich kúskov. Filip
Hajduk je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Pre viac ako 85 účastníkov
predviedol množstvo kúskov
zo svojho umenia v žonglovaní a naučil nás žonglovať
s loptičkami, krútiť tanieriky na
paličke, balansovať s kuželkami, ...zahrali sme sa spolu
množstvo hier a v sále kultúrneho domu sa neustále ozýval veselý smiech. Podujatie
sa uskutočnilo vďaka podpore obce Hruštín a ďakujeme aj
všetkým dobrovoľníkom – rodičom za pomoc pri organizovaní podujatia.
RCM
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V nedeľu 31. júla sa uskutočnil už 9. ročník HRTN daj. Počas pekného, no troška
veterného popoludnia sa mohli ľudia pozrieť na súťaž skateboardistov, zasúťažiť
si v kameň/papier/nožnice, vyskúšať grafitty. Pre deti bola pripravená cukrová vata,
pre dospelých chladené pivko. Peniažky
vyzbierané ako dobrovoľný príspevok
budú použité pri výstavbe workoutového
ihriska v Hruštíne, podarilo sa vyzbierať
250 €, ďakujeme!
Veľká vďaka patrí sponzorom:
PS Parkety – Peter Švába,
Trajekt streetshop, Škapec servis,
Ľadničkári, Miško Rošťák,
Bobka – ručne robené šperky,
Ľudovít Snovák, Peter Murín,
Boardlife.sk.
Ďakujeme Obci Hruštín a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii.
Tešíme sa na jubilejný 10. ročník.
Apko

Najmladšia
generácia v obci
Oznam pre rodičov detí prijatých
do MŠ: Dňa 31.08 2016 o 14:45 hod.
sa v MŠ uskutoční ZRPŠ, kde budú
rodičom predložené informácie
o výchovno-vzdelávacom procese
ich detí a o chode MŠ. Ste srdečne
vítaní.
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci
AUGUST 2016
6.8.
10.8.
13.8.
17.8.
20.8.
24.8.
27.8.

Svadobná veselica
Predaj BLAŽEK
Svadobná veselica
Predaj ALADIN
Svadobná veselica
Predaj MITEX
Koncert Krivačka
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Ako každoročne, aj v roku 2016 sa konala celoslovenská súťaž v kosení trávy
ručnou kosou. Súťaž prebiehala počas
siedmych kôl Slovenskej koseckej ligy.
Prvé kolo koseckej ligy sa uskutočnilo
na Považí v Drahovciach. V druhom kole
hostil koscov Prašník na Myjavských kopaniciach. Potom sa liga presťahovala na
východ a tretie kolo sa uskutočnilo na
Zemplíne, v Nižnom Hrušove. Ďalšie dve

08/2016

kolá sa konali na Šariši v Ľubovci
a v Krivanoch, tam pod názvom Šarišské kosače. Šieste kolo bolo v Ostrom
Grúni v Kľakovskej doline a záverečné
kolo na hornej Nitre v Cígli.
Obec Hruštín mala aj tento rok na každom kole koseckej ligy hojné a skalné
zastúpenie koscov a koskýň (Emília
a Lenka Šeligové, Agneša Zemenčíková,
Helena a Ivana Teťákové, Marta Jurino-

vá, Marta a Mária Gombalové, Marta Gáborová, Matúš Zemenčík, Ján Štajer,
Ján Gombala st., Ján
Gombala ml., Ján Jurina,
Štefan Martvoň, Jozef Šeliga, Marek Matúš), ktorí
hrdo reprezentovali našu
obec nielen svojou zručnosťou, rýchlosťou a šikovnosťou, ale aj ukážkovou kvalitou kosby. Okrem
súťaží v rámci koseckej
ligy sa počas roka uskutočnilo ďalších deväť koseckých podujatí, na ktorých hruštínski kosci nechýbali.
Po spočítaní výsledkov
zo všetkých koseckých kôl
sa Majstrom Slovenska
v kosení trávy ručnou kosou v kategórii „mládež do
18 rokov“ stal Matúš Zemenčík z Vaňovky.
V kategórii „ženy“ si prvenstvo vybojovala Emília
Šeligová z Hruštína a stala sa tak Majsterkou Slovenka v kosení trávy ručnou kosou, tesne, na druhom mieste skončila Agneša Zemenčíková z Vaňovky a bronzovú priečku
obsadila Helena Teťáková
z Hruštína.
Kompletné výsledky zo
všetkých súťaží ako aj informácie o koseckých akciách sú dostupné na webovej stránke
www.kosci.sk.
Kosecké podujatia prezentujú a podporujú nielen
súťažné kosenie, ale aj zachovávanie tradícií, folklóru, kultúry a zvykov našich
predkov zdedených z generácie na generáciu preto KOSENIU ZDAR!
Ing. Ivana Teťáková
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia
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inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O

inzercia

O Agrohotel príjme do pracovného pomeru kuchára/kuchár-

O

O
O

O

ku. Nástup možný ihneď. Informácie na mieste alebo
tel: 0911 631 992
Výbor Pozemkového spoločenstva urbarialistov Hruštín
ponúka na predaj motorové vozidlo Lada Niva 1.7. Rok
výroby 2003. Stav tachometra 49 000 km. STK do 6/2017.
Cena 500 eur vrátane DPH. Kontakt 0911 356 482
Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157
Predám 4 ks pneumatík Insa Turbo Traction Track v rozmere 235/70 R16 (dezén 70 % terén, 30 % cesta). Dezén
14mm v strede, bez poškodení, ako nové. Vhodné na Opel
Frontera, Nissan Terrano, Land Rover... Cena 250,- €
0907 363 052
Predám 4 ks pneumatík Lassa Competus AT v rozmere
235/70 R16 obutých na plechových diskoch (BMW 5x120,
7J). Dezén cca 5-6mm. Cena 150,- €. 0907 363 052

Najlepší výber, najnižšie ceny!

Predávam a vozím štrky a piesky za výborné ceny.

Tel.: 0905 433 836
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