
OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 11 September 2016
z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

V nedeľu, 2. augusta, sa v kameňolome konal 5. roč-
ník súťaže terénnych áut „Hruštínsky Off Road“.
V dvoch kategóriách súťažilo 57 jazdcov. Po súťaži
a vyhodnotení nasledovala tombola a zábava v prí-
rode.

Oceneným súťažiacim
gratulujeme a ďakujeme
za účasť ostatným sú-
ťažiacim.
Ďakujeme aj priazniv-
com tohto športu za to,
že si našli čas a prišli
podporiť súťažiach a vy-
tvorili príjemnú atmo-
sféru.
Taktiež ďakujeme spon-
zorom, ktorí podporili
akciu a všetkým, ktorí
pomohli pri organizácii
akcie.
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Očami
starostu

Prázdniny skončili a všetkým žiakom sa
so začatým školským rokom začali škol-
ské povinnosti. Všetkým žiakom našej
školy prajem, aby zodpovedným prístu-
pom k učeniu robili radosť rodičom, učiteľom
a nakoniec získanými poznatkami aj sebe.

Činnosť za mesiac august:
1/ Pracovníci firmy p. Ing. J. Snováka nám zateplili

a urobili novú fasádu na druhej budove MŠ a časti ku-
chyne. Začatím školského roka firma dokončila svoju prá-
cu a tak celá budova MŠ je už zateplená, aj s novou fa-
sádou.

2/ Obec na základe vypracovanej žiadosti podanej na
Ministerstvo financií získala dotáciu 13500 € na zateple-
nie MŠ.

3/ Firma OSC. s. stavebno-cestná spoločnosť, s.r.o. nám
dokončila skrývku ornice a vyrovnanie časti miestnych
komunikácií v lokalite Kutina-Dielnice. Hlavné komuniká-
cie boli spevnené štrkovým lôžkom.

Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých, postranných pohnútok..., ale aj tak rob dobre.
(Sv. Matka Tereza)

4/ Pracovníci OVS, a.s. Dolný Kubín po-
kračovali v odstraňovaní porúch na kana-
lizácii.
5/ 2. septembra prebrala vybratá firma ve-

rejným obstarávaním svoje pracovisko – chod-
ník dolu Dedinou. Táto problémová časť úseku bude

realizačne dosť náročná, nakoľko v časti, kadiaľ sa chod-
ník bude robiť, sú telekomunikačné káble, vodovod a ka-
nalizácia. S prácou na chodníku sme museli čakať až
dovtedy, kým sa nezrealizuje kanalizácia. Oceňujem
ústretovosť všetkých majiteľov záhradiek pred domami
(ani jeden nebol proti), ktorí súhlasili s realizáciou chod-
níka aj za cenu, ak by bolo treba niečo zo záhradky aj
ubrať. Touto cestu im ďakujem a všetci sa tešíme na jeho
dokončenie.

6/ Pracovníci a nezamestnaní pracujúci na obecných
prácach pokosili areál MŠ a centrum obce.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľ-
mi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Chcel by som Vás upozorniť, ktorí máte záhumienku

v lokalite „Pod Uhliskom“ (smerom od pána Kupčuláka
nahor, popri Hruštínke) aby ste v jeseni nerobili poľno-
hospodárske práce – oranie a siatie. V tejto lokalite bude
vytýčená obecná cesta. Po vytýčení bude urobená skrýv-
ka ornice, vyrovnanie cesty a navezenie časti cesty štr-
kom.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Podujatia v mesiaci SEPTEMBER 2016
3. 9. Svadobná veselica
7. 9. Predaj RUCEK

11. 9. Koncert Kollárovci
14. 9. Predaj LANTASTIK
17. 9. Svadobná veselica
21. 9. Predaj ALADIN
24. 9. Svadobná veselica

MKS pri OcÚ Hruštín



09/20163

V tomto mimoriadnom svätom Roku
milosrdenstva si akosi viac uvedomu-
jeme skutočnosť, ako veľmi nás Boh
má rád a chce naše dobro, hoci sme
slabí a hriešni. Viac prežívame lásku
Boha Otca, ktorý nás nesúdi, ale prijí-
ma ako otec, vracia nám svoju dôstoj-
nosť, súcití s nami a nevyčíta nám. Tak
nás má rád, že sa nám dokonca roz-
behne v ústrety ako otec márnotratné-
mu synovi z Evanjelia, ktorý premárnil
všetok majetok a vracia sa domov...
Stačí, keď prejavíme dobrú vôľu a ľú-
tosť, akej sme schopní, príjme nás,
objíme a pozve na hostinu. Ale touto
hostinou nebude žiadny rezeň, či zá-
kusky, ale On sám. Boh a dokonalá
radosť v ňom, spolu s Máriou, našou
Matkou a všetkými svätými.

Aké by to boli deti, ktoré by sa ne-
snažili napodobňovať a nasledovať
svojho otca?! A my všetci sme adop-
tované Božie deti. Preto chceme i my
„napodobňovať“ svojho milosrdného
Otca. Aj motto tohto svätého Roku mi-
losrdenstva: Milosrdní ako Otec! nás k
tomu povzbudzuje. Skutky duchovné-
ho a telesného milosrdenstva, ktoré
nám učenie Cirkvi predkladá, istotne
poznáme. Povzbuďme sa niekoľkými
praktickými radami k praktizovaniu mi-
losrdenstva podľa príbehu o dvoch dre-
vorubačoch:

V jednej hore pracovali dvaja drevo-
rubači. Obidvaja svoje sekery majstrov-
sky ovládali. Obidvaja stínali rovnako
mohutné, silné a tvrdé kmene, ale kaž-
dý mal iný spôsob práce. Prvý vytrvalo
rúbal do stromu, úder za úderom a pre-
stával, len aby sa nadýchol. Druhý si
z času na čas oddýchol. Pri západe sln-
ka bol prvý drevorubač unavený, vysi-
lený a so svojím stro-
mom hotový tak na po-
lovicu. Druhý bol so
svojou prácou hotový.
„Nechápem to,“ čudo-
val sa prvý. „Ako sa ti
to mohlo podariť? Veď
si každú hodinu oddy-
choval.“ Druhý sa
usmial. „To si si všimol,
že som sa každú hodinu
zastavil. Ale to si už nevidel, že som to
vždy využil na to, aby som si nabrúsil
sekeru.“

Náš duch je ako sekera. Každý deň
ho treba trochu „nabrúsiť“ napríklad aj
takto:
1. Denne sa zastaviť na desať minút

pred Pánom.
2. Čerpať silu zo sviatostného života

a modliť sa.
3. Boh nám daruje každý deň 24 ho-

dín; my mu darujme aspoň jednu
a zúčastnime sa na sv. omši.

4. Prejsť sa, kedykoľvek môžeme
a žasnime nad tým, čo stvoril Pán.

5. Každý deň povedať svojim dra-
hým, že ich máme radi.

6. Nezabudnúť sláviť výročia, naro-
deniny, meniny a podobné rodin-
né príležitosti.

7. Byť láskavý a zdvorilý nie iba k ľu-
ďom tam vonku, ale aj k tým, s kto-
rými bývame pod jednou strechou.

8. Buďme vďační.
9. Ochotne pomôcť každému, kto to

potrebuje.
10. Tešiť sa z úspechu druhého.
11. Pozerať na nebo a zamieriť do výš-

ky...
V tomto príbehu známeho talianske-

ho spisovateľa Bruna Ferrera vidíme,
aký je dôležitý poriadok v našom ži-
vote. Všetko má svoj čas! Máme mať
čas na prácu, štúdium, ale rovnako
i čas pre Pána, pre náš sviatostný ži-
vot, čas na čítanie Sv. Písma, modlit-
bu, službu... Ak budeme takto denne
„ostriť svoju sekeru“, uvidíme i pozitív-
ny výsledok.

Všetkým, zvlášť študentom a deťom
na začiatku školského roka, žičím a od
Pána vyprosujem silu každý deň usi-
lovne „brúsiť svoju sekeru“: mať čas
pre Boha, blížneho i seba. Takto sa ne-
staneme obeťou depresií, úskokov,
stresov, smútku..., ale naplníme svoj
život Bohom, radosťou, pokojom a zís-
kame vnútornú radosť, ktorú nám ten-
to nepokojný svet „vziať nemôže“...

R.G.

Matka Teré-
zia, vlastným
menom Ag-
nes Gonxhe
Bojaxhiu, sa
n a r o d i l a
27. 8. 1910
v Skopje
(Macedón-
sko). V ná-
b o ž e n s k e j
výchove významnú úlohu zohrali rodi-
čia, štátne gymnázium, Mariánska kon-
gregácia, ale aj juhoslovanskí jezuiti,
hlavne Franjo Jambrekovič, ktorý jej už
ako 12-ročnej čítal listy misionárov z In-
die. Ako 18-ročná premýšľala o svojej
budúcnosti. Zvláštnym spôsobom sa
znova stretla s listami, v ktorých boli
kázne jezuitských misionárov z Indie.
Túžila po misiách, ale nechcela byť re-
hoľníčkou. Keďže premýšľala, ako by
sa dostala do Indie, jediné východisko
bolo vstúpiť do rehole. Jezuiti jej
sprostredkovali kontakt s loretskými
sestrami v Írsku, ktoré mali v Bengál-
sku misijné stanice. Dňa 29. 11. 1928
odchádza do kláštora Loreto v Rath-
farnham, Dublin, odtiaľ do Indie
(1.12.1928), kde začína svoj noviciát
v Dárdžilingu spolu s juhoslovanskou

spolusestrou Máriou Magdalénou. Do-
stala rehoľný habit a dala si meno Te-
rézia z úcty ku sv. Terézii (z Lisieux) od
Dieťaťa Ježiša (6. 1. 1929). Po zložení
sľubov sa stala učiteľkou zemepisu
a dejepisu v Kalkate. Ďalej študovala,
dosiahla magisterský titul a stala sa ria-
diteľkou školy. 24. 5. 1931 zložila prvé
sľuby a 24. 5. 1937 večné sľuby v Dár-
džilingu. V Kalkate sa politická situácia
postupne zostrila a po menších vzbu-
rách medzi hinduistami a moslimami vy-
pukla 16. 8. 1946 posledná, najkrvavej-
šia z nich. Matka Terézia začala uvažo-
vať o svojom živote a pravej ceste.
10. 9. odchádza do Darjeelingu na du-
chovné cvičenia, aby si ujasnila svoje
povolanie. Pri odchode na stanici v Kal-
kate sa ocitla medzi chudobnými, jeden
z nich kričal, že je smädný a hladný.
Jeho slová jej počas duchovných cvi-
čení rezonovali v ušiach. Keď sa vrátila
do Kalkaty, bola rozhodnutá o zmene
života. Požiadala svoju predstavenú
o dovolenie žiť mimo kláštora a praco-
vať v kalkatských chudobných štvrtiach.
Povolenie z Ríma si vyžiadala o mesiac
neskôr. Dňa 18. 8. 1948 Matka Terézia
odchádza z rehole loretániek a oblieka
si biele sári s belasým okrajom a krí-
žom na ramene. Odchádza do Patny na

tri mesiace k lekárskym misionárkam
na ošetrovateľský kurz. V decembri sa
vracia do Kalkaty a býva u malých chu-
dobných sestier. 21. 12. 1948 otvára
prvú školu v chudobnej štvrti Moti Jhe-
el. Kongregácia misionárok lásky –
sestry Matky Terézie so sídlom v Kal-
kate bola schválená 7. 10. 1950.

K rehoľným sľubom (chudoba, čis-
tota, poslušnosť) pridala štvrtý sľub: po-
skytovať horlivú a dobrovoľnú službu
tým najúbohejším. 1. 2. 1965 sa ses-
try stávajú rehoľnou spoločnosťou s pá-
pežskými právami. V roku 1976 na žia-
dosť amerických biskupov Matka Te-
rézia zakladá kontemplatívnu vetvu
rehole sestry Slova. V roku 1979 je jej
udelená Nobelova cena, bola ozdobe-
ná aj viacerými čestnými doktorátmi
svetových univerzít. V r. 1997 sa zo
zdravotných dôvodov vzdala misie, na
jej miesto nastúpila sestra Nirmala.

Zomrela ako 87 ročná 5. 9. 1997 ako
sestra, ktorá napriek všetkým prekáž-
kam, ktoré jej kládli nepriatelia k no-
hám, vždy robila dobro. Jej sestry vy-
konávajú charitatívnu činnosť po celom
svete. Svätý Otec Ján Pavol II. r. 2003
vyhlásil Matku Teréziu za blahoslave-
nú.

4.9.2016 Svätý otec František Mat-
ku Terezu svätorečil.

Svätá MATKA TERÉZIA Z KALKATY, REHOĽNÍČKA (životopis)
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Uznesenie č. 35/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín

konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 1: Otvorenie.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 10.

B/ Schvaľuje:
Program navrhnutý podľa pozvánky
s doplnením nového bodu č. 8 (Správa
o prevedených a ukončených kontro-
lách za 1. polrok 2016 ) a bodu č. 9 (Ná-
vrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra Obce Hruštín na 2. polrok
2016) a ostatné body sa posunú na bod
č. 10 (Rôzne) a bod č. 11 (Záver).

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 36/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín

konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 2: Prejednanie predchádza-
júceho uznesenia OZ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o kontrole pl-
nenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Hruštíne konaného dňa 10.06.2016.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 37/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín

konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 3: Prejednanie žiadostí.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
1. Žiadosť Dariny Kompanovej, Hrnčiar-

ka 532/12, 029 52 Hruštín a odporú-
ča, aby si majitelia nevýherných hra-
cích prístrojov podali žiadosť o zní-
ženie dane z nevýherných hracích
prístrojov.

2. Sťažnosť na správanie na školskom
ihrisku Výhon Mariána Martvoňa,
Výhon 481/2, 029 52 Hruštín.

3. Žiadosť o záväzné stanovisko Obce
k výstavbe rodinného domu a gará-
že pre Ing. Tomáša Žilinca a Ivany
Žilincovej, Črchľa 389/125, 029 52
Hruštín.

4. Žiadosť o odpredaj alebo prenájom
nehnuteľnosti pre PD Hruštín, Črch-
ľa 396/145, 029 52 Hruštín a odpo-
rúčame doložiť do budúceho zasad-
nutia OZ vizualizáciu a návrh rieše-
nia územia.

B/ Schvaľuje:
1. Predbežný súhlas na odpredaj obec-

ných pozemkov pre Petra Hurtalu,
Črchľa 419/106, 029 52 Hruštín na
základe geometrického plánu a zna-
leckého posudku.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 38/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín

konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 4: Konsolidovaná výročná
správa Obce Hruštín, Správa nezávis-
lého audítora štatutárnemu orgánu obce
Hruštín a Dodatok správy audítora.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Konsolidovanú výročnú správu Obce
Hruštín za rok 2015, Správu nezávislé-
ho audítora štatutárneho orgánu obce
Hruštín a Dodatok správy audítora
o overení súladu konsolidovanej výroč-
nej správy s konsolidovanou a individu-
álnou účtovnou závierkou.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 39/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín

konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 5: Navýšenie výšky príspev-
ku z rozpočtu obce Hruštín na činnosť
centier voľného času.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
Príspevok pre činnosť centier voľného
času vo výške 7,50 Eur/dieťa/mesiac po
predložení vykázanej dochádzky.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 40/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 26.08.2016

K bodu č. 6: Plnenie Rozpočtu obce
Hruštín za 1. polrok 2016.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Obce Hruštín za
1. polrok 2016.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 41/2016 zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 7: Návrh Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 a návrh na navý-
šenie Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách:

schválený rozdiel upravený

Príjem – bežný rozpočet
111 003 Výnos dane z príjmov 904.765,00 €  + 9.460,00 € 914.225,00 €
133 003 Daň za NHP 204,00 € + 68,00 € 272,00 €
223 001 Poplatky za hrob. miesto 120,00 € + 80,00 € 200,00 €
223 001 Poplatky za služby VZN 140,00 € + 100,00 € 240,00 €
223 001 Poplatky za DS 160,00 € + 100,00 € 260,00 €
242 Úroky z vkladov 487,00 € + 600,00 € 1.087,00 €
292 008 Príjmy z lotérií 110,00 € + 90,00 € 200,00 €
292 012 Príjmy z dobropisov 8.549,00 € + 2.000,00 € 10.549,00 €

Príjem – kapitálový rozpočet
322 001 Dotácia – zateplenie MŠ 0,00 € + 13.500,00 € 13.500,00 €
Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu 155.000,00 € + 117.155,00 € 272.155,00 €

Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
637 002 Verejné obstarávanie 1.800,00 €  + 500,00 € 2.300,00 €
633(633 002 výpočtová technika) 8.943,00 € + 1.500,00 € 10.443,00 €
Program 2.1
632 Energie 350,00 €  + 154,00 € 504,00 €
633 005 Špeciálne stroje-hadice 653,00 € + 214,00 € 867,00 €
633 005 Prac. odevy DHZ Hruštín 1.374,00 € + 1.625,00 € 2.999,00 €
Program 3.1
637 Špeciál. služby – geometr. plány 1.236,00 €  + 500,00 € 1.736,00 €
Program 3.2
635 Rutinná a štandardná údržba 34.805,00 € + 81.500,00 € 116.305,00 €
 (údržba ciest-rigoly) 116.305,00 € - 1.839,00 € 114.466,00 €
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Program 4.3
635 Údržba – verejná zeleň 332,00 €  + 100,00 € 432,00 €
Program 6.1
635 006 Tenisové ihrisko pri ZŠ Zamost 0,00 €  + 12.500,00 € 12.500,00 €
Program 6.2
637 Poplatky SOZA 200,00 € + 60,00 € 260,00 €
Program 6.3
632 001 Energie DS 450,00 € + 280,00 € 730,00 €
Program 6.4
632 001 Palivo, kúrenie 21.800,00 € + 8.100,00 € 29.900,00 €
632 002 Vodné 1.400,00 € + 965,00 € 2.365,00 €
633 003 Telekomunikačná technika 1.200,00 €  + 1.500,00 € 2.700,00 €
633 004 Stolovanie 800,00 € + 2.000,00 € 2.800,00 €
633 006 Fotografický materiál 300,00 € + 1.000,00 € 1.300,00 €
635 006 Údržba MKS 11.639,00 € - 6.000,00 € 5.639,00 €
Program 12
Výdavky hradené
z rozpočtu obce Hruštín 30.758,00 € + 1.839,00 € 32.597,00 €

Výdaj – kapitálový rozpočet
Program 10
713 003 Kamerový systém Kutina 0,00 € + 2.000,00 € 2.000,00 €
716 Projekt ihrisko ZŠ Zamost 0,00 € + 1.200,00 € 1.200,00 €
717 001 IBV Dielnice – Kutina 50.000,00 € + 19.300,00 € 69.300,00 €
717 001 Chodník Dedina 100.000,00 € - 15.310,00 € 84.690,00 €
717 001 IBV Pod Uhliskom 0,00 € + 20.000,00 € 20.000,00 €
717 002 Zateplenie MŠ 22.000,00 € - 4.035,00 € 17.965,00 €
717 002 Dotácia – Zateplenie MŠ 0,00 € + 13.500,00 € 13.500,00 €

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 43/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín

konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 9: Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti Hlavného kontrolóra Obce Hruš-
tín na 2. polrok 2016.

Obecné zastupiteľstvo

B/ Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kon-
trolóra Obce Hruštín na 2. polrok 2016.

 Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 44/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín

konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 10: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Návrh zmluvy o nájme pozemku a ne-
bytových priestorov s OŠK Hruštín.

B/ Neschvaľuje:
Návrh obmedziť predajné akcie v MKS
na 1 krát do mesiaca a odporúča pre-
dajné firmy upozorniť, že v prípade karu
bude predajná akcia zrušená.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Strelci
Dňa 20. a 21. augusta sa na strelnici

v Hruštíne konali posledné kvalifikačné
preteky o postup na majstrovstvá Slo-
venska v streleckom trojboji. Naši traja
strelci Jozef Jancek, Marián Slaničan
a Jozef Očkaják mali nomináciu zabez-
pečenú už v predstihu, preto sa mohli
venovať organizovaniu súťaže. V sobo-
tu sa výsledky hodnotili do súťaže Me-
moriál Mariána Kompana. Výsledky boli
tesné, veď strieľala celá Slovenská špič-
ka. Na stupne víťazov sa z Hruštína
dostal len Jozef Jancek, keď zvíťazil
v disciplíne revolver.

Na strelnici v Istebnom sa 28. augus-
ta súťažilo v malorážnom pištoli, veľko-
rážnom pištoli a vo veľkorážnom revol-
veri. Nechýbali tam naši strelci Jozef
Jancek a Jozef Očkaják. V malorážnom
pištoli Jozef Jancek skončil na 2. mies-
te. Vo veľkorážnom pištoli Jozef Očka-
ják na 2. mieste a Jozef Jancek na
3. mieste. V revolveri suverénne zvíťa-
zil Jozef Očkaják a Jozef Jancek obsa-
dil druhé miesto.

ZOTŠ Hruštín

Uznesenie č. 42/2016
zo zasadnutia OZ Hruštín

konaného dňa 26. 08. 2016

K bodu č. 8: Správa o prevedených
a ukončených kontrolách za 1. polrok
2016.

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
Správu o prevedených a ukončených
kontrolách za 1. polrok 2016.

 Mgr. František Škapec, starosta obce
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ZO ŽIVOTA ŠKOLYAUGUST – SEPTEMBER 2016

August – upratovanie školských
priestorov v Zamoste i na Výhone, ma-
ľovanie striech na školskej dielni i na
šatni.

30. 8. – opravnú skúšku z matemati-
ky robil neúspešne1 žiak. Učitelia za-
čali pripravovať nový školský rok (plá-
ny, priestory, výzdoba atď.)

5. 9. – slávnostné otvorenie školské-
ho roka. Do školy nastúpilo 315 žiakov
(o 13 menej ako vlani), z toho 31 prvá-
kov. 6 žiakov nám odišlo do škôl so
športovým zameraním či kvôli presťa-
hovaniu. Máme 18 tried, 8 na Výhone
(I. stupeň i školský klub detí), 10 tried je
v Zamoste.

Máme 28 pedagogických a 6 nepe-
dagogických zamestnancov. V kolektí-
ve sú tieto zmeny: z MD sa vrátila
Mgr. L. Stančeková. Novou vychováva-
teľkou v ŠkD je Mgr. H. Huráková. Tried-
nymi učiteľkami v prvom ročníku sú Mgr.
A. Holišíková (1.A) a Mgr. M. Pidíková
(1.B). V piatom ročníku sú triednymi
Mgr. K. Molnárová (Janolková) v 5.A
a Mgr. A. Radzová (5.B). Výchovnou po-
radkyňou je PhDr. H. Martvoňová.

Už 10 rokov Hudobná škola YAMA-
HA úspešne vyučuje predškolské
programy pre deti od 4 mesiacov do
6 rokov v Dolnom Kubíne a túto mož-
nosť teraz ponúka aj obci Hruštín. Je to
skvelá príležitosť urobiť niečo pre svoje
dieťa.

Výskumy dokázali, že dieťa vníma
a rozoznáva zvuky už v prenatálnom
období v tele matky. Po narodení deti
veľmi rýchlo rozoznávajú melódie, či už
sa jedná o uspávanku alebo napríklad
melódiu známej televíznej relácie. Väč-
šina malých detí má výborne vyvinutý
hudobný sluch, čo im napomáha pri
osvojovaní reči. Bez raného hudobné-

Od konca septembra začne krúžko-
vá činnosť, žiaci si budú môcť vybrať
z ponuky krúžkov, ktorá sa v súčasnos-
ti tvorí.

ZUŠ Jánoš (tanečný, hudobný a vý-
tvarný odbor) bude pôsobiť v budove
Zamost i Výhon.

Informácie o žiackej knižke

Vážení rodičia, v tomto školskom roku
pokračujeme v ročníkoch 5.-9. s inter-
netovou žiackou knižkou. Prístupové
heslá ostávajú v platnosti. Rodičia pia-
takov – dostanete ich osobne pri náv-
števe školy (stačí jeden zákonný zá-
stupca).

Od 5. 9. je opäť v prevádzke fitnes
a telocvičňa (pre verejnosť po 17-tej ho-
dine) v športovom úbore a čistej obuvi.
Rezervovanie haly je možné na tel.
č. 0908 619 584 – p.Tokár. Vstup do fit-
nes – vždy v celú hodinu (nie napr.
o 17.20).

Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy

Skvelá príležitosť urobiť niečo pre svoje dieťa!
ho vzdelávania sa však u väčšiny ľudí
táto schopnosť vytratí. Mozog rozozná-
va a spracováva hudbu rovnako ako reč
za predpokladu, že tento proces začne
v správny čas. Pokiaľ dieťa dostane
včas potrebné hudobné podnety, môže
byť hudba vnímaná ako „druhý materin-
ský jazyk“. Každé dieťa sa rodí s vloha-
mi k hudobnému cíteniu, ktoré mu
umožňuje naučiť sa akýkoľvek jazyk na
svete. Hudobný sluch je možné do
šiesteho roku života dieťaťa cielene for-
movať v kvalite, ktorá potom už ďalej
nie je možná. Dôležité sú pri tom pri-
merané metódy. Rozvoj hudobného cí-
tenia v ranom detskom veku podporuje
jazykovú kompetenciu, ktorá predstavu-
je dôležitý faktor vo vzdelávacom pro-
cese a možnostiach profesijného roz-
voja. Cielené hudobné vzdelávanie roz-
víja základné predpoklady k úspešné-
mu rozvoju osobnosti. Hranie a spieva-

nie zvláštnym spôsobom prispieva
k tvorbe tímového ducha. Na rozdiel od
športu, kde ide vždy o súťaženie a zvy-
šovanie výkonnosti, sú v hudobnej ob-
lasti v strede pozornosti vedľa sústre-
denia a disciplíny tiež schopnosti, ako
napríklad načúvanie, ohľaduplnosť,
empatia atď. Deti, ktoré absolvujú pred-
školské hudobné programy v našej ško-
le, sa dokážu omnoho lepšie zaradiť do
vyučovacieho procesu základných škôl,
či už po stránke jazykovej, rečovej, po-
hybovej, emocionálnej i sociálnej.

Rodičia môžu svojím správaním vý-
razne ovplyvniť hudobné vzdelávanie
svojich detí. Nepremárnite šancu pre
vaše dieťa a využite ponuku bezplat-
ných ukážkových hodín predškolských
hudobných programov pre deti od
4 mesiacov do 6 rokov aj v Hruštíne!
Vývoj nepočká!

Viac na www.hudobnaorava.sk
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Najmladšia generácia v obci
„Otváraj sa brána, pekná maľova-

ná... poď k nám kamarát, budeme sa
spolu hrať...“

V tomto školskom roku bude aj naša
MŠ realizovať predprimárne vzdeláva-
nia podľa nového ŠkVP, ktorý je vypra-
covaný v súlade s inovovaným ŠVP pre
predprimárne vzdelávanie schváleným
MŠVVaŠ SR.

Júl – vzhľadom na to, že bol nedo-
statočný záujem rodičov o prevádzku
počas letných prázdnin, bola MŠ zatvo-
rená. Mohli sme tak realizovať opäť ne-
jaké potrebné rekonštrukcie.

Hneď na začiatku prázdnin sa začalo
s oteplovaním pavilónu A, za čo patrí
poďakovanie firme pána Ing. Snováka
Jozefa a p. starostovi Mgr. Škapcovi.

Krásne vynovenú máme aj umývarku
v pavilóne A, na ktorej sa podieľali pán
Zajac Ľudovít a Zajac Jaroslav. Ďaku-
jeme.

31. 08. 2016 sa v priestoroch MŠ ko-
nalo ZRŠ. Rodičia boli oboznámení
s obsahom a podmienkami Školského
poriadku MŠ Hruštín. Prítomní rodičia
získali aktuálne informácie o prevádz-
ke MŠ, poplatkoch spojených s poby-
tom dieťaťa v MŠ, stravovaní a prebeh-
la voľba triednych dôverníkov. Výšku
príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ určil
zriaďovateľ všeobecne záväzným naria-
dením, Dodatok č. 1/2013, ktorým sa
dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Hruštín, a ktorým sa dopĺňa a mení Do-
datok č. 1/2012 k VZN č. 1/2008 o výš-

ke príspevku na čiastočnú úhradu ná-
kladov v školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Hruštín. Za pobyt dieťaťa v MŠ pri-
spieva zákonný zástupca príspevok na
výchovu a vzdelávanie 10 € mesačne
na jedno dieťa.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa: –
ktoré má jeden rok pred plnením povin-
nej školskej dochádzky, – ak zákonný
zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ
doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi.

Okrem tohto príspevku je rodič povin-
ný uhradiť príspevok na stravu dieťaťa.

Celodenná strava: 1,12 € z toho: de-
siata: 0,26 € desiata + obed: 0,90 € olov-
rant: 0,22 €

05. 09.2016 – spoločne otvoríme
školský rok 2016/2017.

Do MŠ bolo prijatých 99 detí:

1. trieda 5-6 ročné deti (26 detí) –
12 dievčat, 14 chlapcov,
vyučujúce: Bc. Sedlárová Helena,
Mgr. Poláková Soňa

2. trieda 5-6 ročné deti (25 detí) –
11 dievčat, 14 chlapcov (stredná veko-
vá skupina: 9 detí)
vyučujúce: Bc. Kompanová Veronika,
Jaššová Daniela

3. trieda 4-5 ročné deti (25 detí ) –
12 dievčat, 13 chlapcov
vyučujúce: Očkajáková Lenka, Bc. Oč-
kajáková Marcela

4. trieda 3-4 ročné deti (23 detí ) –
9 dievčat, 14 chlapcov
vyučujúce: Martvoňová Terézia, Mich-
nová Viera

Aj v tomto školskom roku pokračuje
projekt „Angličtina hrou“, ktorý bude
viesť zamestnankyňa CVČ „Maják“ Ná-
mestovo. Aktuálne informácie získate
od p. učiteliek.

Na záver chcem ešte v mene
všetkých zamestnankýň zaželať na-
šej kolegyni Kompanovej Veroni-
ke (Kupčulákovej) a jej manželovi
všetko len to najkrajšie pri spoloč-
nej ceste životom.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

80 rokov
Mesík Jozef

75 rokov
Krivačková Margita
Kušnierová Helena
Kompan Milan

65 rokov
Mišániková Žofia

60 rokov
Bukna Milan
Baraniak Václav
Žilinec Ladislav

55 rokov
Teťák Jozef
Hojo Miroslav

50 rokov
Páterková Marta
Jaššová Oľga

 Prišli medzi nás:
Matúš Jurky
Ema Žilincová
Agáta Škapcová
Ela Drabiňáková
Lusia Dubcová
Denis Paško
Liliana Katrenčíková

Uzavreli manželstvo:
Lukáš Hurtala

a Dominika Jurkyová

Peter Bruník
a Jana Ťasnochová

Ľuboš Sekula
a Gabriela Jurkasová

Adam Kompan
a Veronika Kupčuláková

František Ľubek
a Michaela Trnková

Juraj Šoška
a Margita Kotúľová

 Odišli od nás:
Karin Jurovčíková
Margita Martvoňová, 85 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci SEPTEMBER 2016
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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

Už XV.ročník Hasičskej sekerky obce Hruštín sa konal
druhú augustovú sobotu na ihrisku na Kutine. Tento
rok si svoje sily v štyroch kategóriách zmeralo 15 druž-
stiev. Z mužov si najlepšie počínalo družstvo DHZ Hruš-
tín 1, ktoré si odnieslo aj putovnú sekerku. Druhé bolo
družstvo DHZ Babín a tretie družstvo DHZ Hruštín 2.
U žien sa najlepšie umiestnilo družstvo DHZ Hruštín,
potom DHZ Babín a napokon DHZ Vaňovka. V kategórii
Plameň chlapci zvíťazil DHZ Vasiľov, druhý bol DHZ
Vaňovka a tretí DHZ Babín. U dievčat zvíťazil DHZ Vasi-
ľov a druhý skončil DHZ Hruštín. Hasiči a záchranári
OSP Kobylany (Poľsko) družobnej gminy obce Hruštín,
pre „deti“ pripravili penu, v ktorej sa mohli vyšantiť.
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Dňa 28. augusta 2016 sa uskutoč-
nil 6. ročník cyklotúry piatimi ho-
ľami. Chceme sa ešte raz POĎA-
KOVAŤ sponzorom, pomocníkom
a všetkým 91 cyklistom, ktorí si
našli čas a zdolali 5 hôľ :-) Boli
sme potešení počtom zúčastne-
ných z našej a iných obcí, miest,
dokonca aj zo zahraničia :-) :-)
Dobrovoľný príspevok sme odo-
vzdali Petrovi Hynštovi (chlapec
s Downovým syndrómom), ktorý
veľmi pekne ďakuje. Tešíme sa na
ďalší ročník CPH 2017.

Peter Janovčík
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Milí priatelia behu!
Ďakujeme Vám za Vašu účasť na podujatí „Beh na Zá-
bavu“, ktoré sa konalo v nedeľu 28. augusta a dúfame,
že sa takto stretneme aj na budúci rok. Ďakujeme aj
našim sponzorom: Agrohotel Tri brezy, Oravská horá-
reň, Obec Hruštín a našim ďalším partnerom.
Podujatie považujeme za úspešné. Vzhľadom na veľmi
pekné počasie, 0. ročník a kolíziu termínov paralelne
konajúcich sa akcií (cyklotúra, horský NW, požiarnicke
preteky, na hrade...), je účasť 27 účastníkov výborná.
Osobne som bol milo prekvapený dobrým časom víťa-
zov v behu na 5 a 12 km. Dobrú reklamu nám urobili
sestry Remeňové. Chýbala účasť žiakov. Prednášky sa
neuskutočnili z dôvodu nedostatočného záujmu. Ak by
ste mali záujem o jej obsah, napíšte na mail na cen-
trum. Dúfame, že na budúci rok sa stretneme opäť.
Prajeme Vám veľa ďalších športových a osobných úspe-
chov. Športu zdar!

Ľ. Záhora

Bezstarostné úsmevy mladosti jubilantom kalendár vzal, ale životné skú-
senosti, ktoré každého hrejú pri srdci, im ponechal.
V III. štvrťroku 2016 medzi jubilantov patria títo členovia COOP Jednoty:
L. Mateček, M. Kazimierová, M. Gombalová, F. Jancek, Z. Vošková,
E. Genšorová, Ľ. Bražinová, M. Martvoňová, H. Teťáková, R. Kazimiero-
vá, M. Piňáková, E. Kazimierová, J. Mesík, M. Krivačková, M. Šalatová
a O. Jaššová. Výbor členskej základne jubilantom praje zdravie a rodin-
nú pohodu.  J. Kravčíková
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Aj tento rok sme
      usporiadali det-
ský denný letný tá-
bor. Tábor sa konal
od 22.8-26.8.2016.
Zúčastnilo sa ho
70 detí a 14 animá-
torov. Každý deň
sme začínali svätou

omšou o 9:00 a počas dňa sme sa modlili i Korunku k Božie-
mu milosrdenstvu a deti sme naučili i spevavú modlitbu pred
jedlom. Počas týchto piatich dní sme navštívili rôzne zákutia
Hruštína. V pondelok sme kvôli zlému počasiu boli v kultúr-
nom dome. V utorok sme na Kutine varili guláš (ďakujem
mojim rodičom a gulášmajstrovi Vincentovi Žilincovi, ktorí nám
ochotne pomohli s prípravou). V stredu nás čakal výlet do
Klina, kde sme prežili deň plný hier a zábavy i s pánom fará-
rom. Štvrtok sme strávili na lúke pri pekárni. A týždeň sme
ukončili na Zábave, kde sme deťom odovzdali ceny, ktoré si
zaslúžili za prácu v tímoch.

Chcela by som veľmi poďakovať Pánu Bohu, že nám do-
prial slnečné a teplé počasie a bez jeho pomoci by sme nič

takéto neorganizovali. Veľká vďaka patrí i farskému úradu,
pánu starostovi a obecnému úradu, mojim rodičom za trpez-
livosť a ochotu pomôcť mi, Vincentovi Žilincovi za varenie
gulášu, pani kuchárkam v škôlke, i pani Plančovej za upeče-
nie šišiek.

Na záver však veľká vďaka patrí i animátorkám, ktoré si
našli a obetovali deťom svoj čas. Našlo sa tak 14 dievčat,
ktoré sa rozhodli tento jeden týždeň obetovať svoju energiu
našej mladšej generácii. Uvedomila som si, že tieto dievčatá
sú presne tou generáciou, s ktorou sme začali pracovať, keď
sa eRko u nás založilo a veľmi ma teší, že sa posunuli
o krôčik vyššie a pevne dúfam, že sa niektoré z nich poduj-
mú pokračovať v stretkách.

Všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave tohto-
ročného tábora úprimné Pán Boh zaplať.

Za odmenu som animátorkám dala ponuku návštevy nášho
bývalého pána kaplána Petra Randjaka v Červenom Klášto-
re. Tak sme sa dohodli, že 2. 9. pôjdeme na víkend do Pie-
nin. Počas tohto výletu sme splavili Dunajec, boli sme na
omši v Červenom Kláštore i navštívili Poľsko. Pán farár Ran-
djak sa o nás veľmi dobre postaral a sme veľmi vďačné, že
si na nás našiel čas.

Tento rok sa pravidelné stretnutia začnú v mesiaci októ-
ber, o presnom termíne budem informovať v ďalšom čísle
buletínu.

Kristína Michalčíková

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia
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Predám koryto na obáranie (cena 50 EUR), sadbové ze-
miaky (10 Eur/25kg), 200 l sud z nafty (cena 20 Eur). Vo-
lajte len vážni záujemcovia na tel. č. 0908 944 764
Predám stavebný pozemok v čistom prostredí Hruštína
časť Dielnice o rozlohe 900 m2 s krásnym výhľadom do
okolia. Cena 30 eur za m2. Kontakt 0907 834 462
Prevádzam brúsenie kotúčových píl priemeru od 25 do
100 cm. A píl s SK plátkami so zubami rovnými, šikmými
a trapézovými. Cena dohodou. Kontakt: 0907 310 570.
Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157
Kúpim stavebný pozemok na Dielniciach.
Inf. Hruštín 0903 423 359

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

Najlepší výber, najnižšie ceny!


