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

V utorok 18. októbra sme sa stretli na „Po-
sedení s dôchodcami“. Po sv.omši v kosto-
le sa presunuli dôchodcovia do kultúrneho
domu, kde ich privítal starosta obce a nasle-
doval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti

Strelci
V Čáčove pri Senici sa 8. októbra konali Majstrovstvá Slo-

venska v trojpolohovej streľbe zo samopalu na 100 metrov.
V disciplíne štandard sa medzi 30 najlepších nominovali dvaja
strelci z Hruštína – Jozef Jancek a Marián Slaničan. Naši
strelci v tejto disciplíne nepatrili medzi favoritov, o to viac teší
výsledok Jozefa Janceka keď v ľahu strelil maximum
100 bodov a celkovo skončil na výbornom 4. mieste aj keď
strelil rovnaký počet bodov ako tretí. Marián Slaničan bol
v prvej desiatke – na peknom 9. mieste.

Na strelnici v Hruštíne sa 16. októbra ukončila sezóna.
Súťažilo sa v streleckom viacboji. V disciplíne pištoľ s pre-

hľadom zvíťazil Marián Slaničan, v disciplíne samopal
a v hode granátom na cieľ Jozef Jancek. Celkovo v jednot-
livcoch zvíťazil Marián Slaničan, druhý skončil Jozef Jancek
a tretí Jozef Očkaják.

V kategórii ženy obsadila tretie miesto Viera Vlžáková.
V súťaži družstiev prvé miesto obsadil Hruštín v zložení Ma-
rián Slaničan, Jozef Jancek a Jozef Očkaják, druhé miesto
obsadil Martin a tretie Turany.

z materskej školy, žiaci základnej školy, divadlo Bas-
ta fidli, tanečníčky SZUŠ Jánoš a folkloristi. Po progra-
me a obede si v rozhovoroch zaspomínali na svoje
mladé časy.
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Očami
starostu

„Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.“
                (Antoine de Saint-Exupéry)

Činnosť za mesiac október:
1/ Pracovníci stavebnej firmy Žibek

nám na ulici Dedina dokončili celý chod-
ník zo zámkovej dlažby, ďalej upravili
terén do dvorov a boli urobené nové
betónové záhradky majiteľom, ktorým
bolo zo záhradiek ubraté. Firma osadi-
la na obecnom pozemku podľa projek-
tu 2 stĺpy na osvetlenie prechodu pre
chodcov. Taktiež firma vypílila a doas-
faltovala priestor celkom ku chodníku.

Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým pracovníkom tejto firmy, za
kvalitne odvedenú prácu. Zároveň sa
chcem poďakovať tým občanom, ktorí
boli ústretoví pri realizácii chodníka, kto-
rý bol v obci v rámci bezpečnosti chod-
cov veľmi potrebný. Chodník, s ktorého
projektovou dokumentáciou sme zača-
li už pred 4 rokmi, oceňujú hlavne ob-
čania bývajúci v dolnej časti ulice Dedi-
na, Dielnice, Kutina a prechádzajúci
motoristi.

2/ Pracovníci Ing. J. Janču z Dolného
Kubína, nám zaasfaltovali zvyšné výtl-
ky vo Vaňovke, prechod Za Vodou pri
pánovi Katreníkovi a časť uličky pri pá-
novi Kotúľovi.

3/ Firma Bitunova, nám urobila novú
miestnu komunikáciu z liateho asfaltu
v chatovej oblasti Zábava. Na túto ko-
munikáciu nám finančne prispeli: Ski
Zábava Hruštín – pán Virlič, Lesy Slo-
venskej republiky a Urbár Dolný Kubín.

4/ Obec zakúpila do kuchyne mater-
skej školy konvektomat, kde sa denne
varí vyše 200 obedov.

5/ Pán Peter Jancek nám vykopal
svojím mechanizmom ryhu na 3 stĺpy
a kábel verejného osvetlenia vo Vaňov-
ke. Elektrikár pán F. Sedlár, dal do ryhy
elektrické káble.

 Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach nám zabe-
tónovali 3 pätky na verejné osvetlenie.

6/ Obec vypracovala projektovú do-
kumentáciu na rozšírenie vodovodu
a kanalizácie v lokalite Kutina – Dielni-
ce. Ďalej bolo vydané stavebné povo-
lenie na danú stavbu a podaná žiadosť
na Ministerstvo životného prostredia –
environmentálny fond o spolufinanco-
vanie.

7/ Obec podala žiadosti na Minister-
stvo životného prostredia – environmen-
tálny fond na finančné prostriedky na
vodovod Pod Uhliskom a vo Vaňovke
na Hradách.

8/ VÚC Žilina po spoločnom rokovaní
s obcou nám zaasfaltovala od PD až
po Oravskú horáreň 2 km komunikácie
s tým, že spomínanú cestu dá do sprá-
vy obce.

9/ Obec zakúpila druhý chladiaci box
pre zosnulých do Domu smútku.

10/ Vo Vaňovke sa uskutočnilo stret-
nutie občanov ohľadom pozemkových
úprav. Bol zvolený 7-členný výbor, kto-
rý bude koordinovať tieto úpravy.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore
uvedených prácach veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania
V lokalite Kutina – Dielnice obec Hruš-

tín v spolupráci s SSE Žilina pripravuje
projekt pripojenia NN-nízkeho napätia,
prípojok pre budúce rodinné domy.

Do tohto projektu chceme zahrnúť
celú lokalitu, čo predstavuje približne

150 rodinných domov. Už niekoľko krát
sme vyzvali občanov, ktorí majú v da-
nej lokalite stavebné pozemky, aby si
podali žiadosť o zriadenie prípojky NN.
Doteraz tak urobilo 16 občanov, ktorí si
požiadali o zriadenie prípojky NN a za-
platili aj pripojovací poplatok, ktorý sa
pohybuje v rozmedzí 215 – 250 eur.
Ďalších 25 občanov si podalo žiadosť,
ale do dnešného dňa ešte poplatok ne-
zaplatili. Ak chceme, aby bola daná lo-
kalita celá pripojená na rozvody NN,
mali by si vlastníci pozemkov čím skôr
zaplatiť tento poplatok. Môže sa stať, že
projekt bude urobený len k tým staveb-
ným pozemkom, ktorých majitelia zapla-
tili pripojovací poplatok. Do budúcnosti
si ďalší majitelia stavebných pozemkov
budú musieť na svoje náklady zaplatiť
rozšírenie siete NN.

Vážení občania odporúčam Vám po-
žiadať si o pripojenie do siete NN a za-
platiť tento poplatok čím skôr (do konca
roka) aj keď v dohľadnej dobe nebude-
te stavať rodinné domy. Do budúcnosti
budete mať pri Vašom stavebnom po-
zemku vybudovanú prípojku NN a po-
zemok sa Vám zhodnotí, či už budete
stavať, alebo ho predáte. Vybudovaním
prípojky NN ku stavebnému pozemku
nevzniká povinnosť platiť nájom za elek-
trickú energiu pre SSE, ako si to niek-
torí občania myslia. Nájom sa platí až
po namontovaní elektromera, keď sta-
vebník má stavebné povolenie.

Takáto situácia je i v lokalite Pod Uh-
liskom, kde je zaplatený len 1 pripojo-
vací poplatok na sieť NN, hoci viem, že
aj ďalší občania by chceli do budúcnosti
v tejto lokalite stavať rodinné domy.

Za pochopenie ďakujem.
Mgr. František Škapec

starosta obce

Podujatia v mesiaci
NOVEMBER 2016

 5.11. Svadobná veselica
12.11. Párty DJ P.M.C.
16.11. Predaj RUCEK
19.11. Katarínska zábava
23.11. Predaj ALADIN
26.11. Rodinná oslava
30.11. Predaj LANTASTIK

MKS pri OcÚ Hruštín
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Uznesenie č. 50/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 18. 10. 2016

K bodu č. 1: Otvorenie.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

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

B/ Schvaľuje:
 Program podľa pozvánky.

Hlasovanie:
Za: 9

Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, PhDr.
H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z. Sno-
váková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilnec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. M. Lipničanová, JUDr. J. Macík
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Uznesenie č. 51/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 18. 10. 2016

K bodu č. 2: Zmluva o spoločnom
financovaní a o vzájomných právach
a povinnostiach pri asfaltovaní ciest
medzi Obcou Hruštín a Oravskou vo-
dárenskou spoločnosťou, a. s.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Zmluvu o spoločnom financovaní
a o vzájomných právach a povinnos-
tiach pri asfaltovaní ciest medzi Ob-
cou Hruštín a Oravskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s.

Hlasovanie:
Za: 9

Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, PhDr.
H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z. Sno-
váková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilnec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. M. Lipničanová, JUDr. J. Macík
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Uznesenie č. 52/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 18. 10. 2016

K bodu č. 3: Návrh zmeny Rozpočtu obce Hruštín na rok 2016.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu obce Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách:

schválený rozdiel upravený
Výdaj – bežný rozpočet
Program 1.1
637 002 Verejné obstarávanie 2.300,00 € + 500 ,00 € 2.800,00 €
637 005 Externý manažment 2.500,00 € - 2.500,00 € 0,00 €
637 026 Odmeny – poslanci 3.583,00 € + 1.792,00 € 5.375,00 €
Program 2.1
633 005 Špeciálne stroje-hadice 867,00 € + 150,00 € 1.017,00 €
637 002 Školenia DHZ 230,00 € + 450,00 € 680,00 €
Program 3.1
637 Špeciálne služby - geometr. plány 1.736,00 € + 1.210,00 € 2.946,00 €
Program 3.2
635 Rutinná a štandardná údržba
(údržba ciest-rigoly) 114.466,00 € - 832,00 € 113.634,00 €
Program 4.3
637 Všeobecné služby 53.122,00 €  + 11.100,00 € 64.222,00 €
(odvoz PDO a separovaný zber)
Program 6.1
635 006 Tenisové ihrisko pri ZŠ Zamost 12.500,00 € - 12.500,00 € 0,00 €
Program 6.3
637 Konkurzy, súťaže 1.500,00 € - 1.500,00 € 0,00 €
Program 6.4
633 003 Telekomunikačná technika 2.700,00 €  + 1.500,00 € 4.200,00 €
(zabezpečenie Kutiny)
Program 7.1
637 Školenia 1.500,00 € + 200,00 € 1.700,00 €
Program 12
Výdavky hradené z rozpočtu obce Hruštín
(navýšenie platov 6 %) 32.597,00 €  + 430,00 € 33.027,00 €
Výdaj – kapitálový rozpočet
Program 10
717 001 Zberný dvor 27.535,00 € - 6.400,00 € 21.135,00 €
717 002 Rekonštrukcia miest. komun. 60.054,00 € + 6.400,00 € 66.454,00 €

Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, PhDr. H. Martvoňová, Ľ. Snovák,

Z. Snováková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilnec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ing. M. Lipničanová, JUDr. J. Macík
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 53/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 18. 10. 2016

K bodu č. 4: Rôzne.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Schvaľuje:
Prenájom priestorov kultúrneho
domu pre ZUŠ Jánoš (tanečný od-
bor) v dňoch pondelok, utorok
v sume 3,- Eur/hod. (okrem karov).

Hlasovanie:
Za: 9

Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, PhDr.
H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z. Sno-
váková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilnec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. M. Lipničanová, JUDr. J. Macík
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec,
starosta obce
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V týchto dňoch prežívame slávnosť všetkých svätých
a pamiatku zosnulých. O svätosti existujú rôzne neskutoč-
né tvrdenia, ktoré zo svätých urobili čudákov. Avšak byť
svätým znamená byť normálnym a hlboko ľudským.
Okrem svätých, ktorí sú už v nebi, aj dnes máme medzi
sebou veľa svätcov. Sú to ľudia, ktorých možno bežne stre-
táme. V ich blízkosti sa cítime príjemne. Vieme, že môže-
me s nimi počítať v každej chvíli, sú ochotní vypočuť nás, či
kráčať s nami v našich starostiach i radostiach. Istotne tiež
mávajú svoje slabé chvíľky. Sú to ľudia ako my, možno iba
intenzívnejšie milujú Boha a človeka. Preto je nám pri nich
tak dobre... Nezabudnime: svätosť musí mať „ľudskú tvár“.
A dosiahnuť ju je Božou milosťou, nie je to len „o našich
ľudských silách“ a preto musíme o ňu prosiť.

Pred nedávnom vo Vatikánskom rozhlase hovorili o svä-
tosti ako o normálnosti. Byť svätým v podstate vyžaduje
zodpovedne sa postaviť k svojmu životu. Plniť si svoje po-
vinnosti voči Bohu, voči sebe samému i blížnym. Byť svä-
tým znamená byť normálnym. Pretože normu pre nás
pripravil Boh. Ak napĺňame poslanie, ktoré Boh pre nás pri-
pravil, stávame sa takými, akými nás chce mať. Teda blíži-
me sa k norme. Aby sme však zistili poslanie, ktoré ma pre
nás Pán, modlíme sa, chodíme do kostola, pristupujeme
k sviatostiam a vzdelávame sa vo viere.

Ak sa snažíme takto žiť, môžeme byť radostní, tešiť sa
z darov, ktoré nám Boh dáva a netrápiť sa, neupadať do
depresie. Jednoducho sa snažme a radostne žime s isto-
tou, že Boh všetko riadi a teší sa na naše stretnutie. Asi tak
ako sa to stalo v tomto príbehu: Starý chorý muž prijal od
svojho lekára zlú správu o svojom zdravotnom stave. Ako
sa pripravoval na odchod z ordinácie, otočil sa a oslovil
lekára: „Pán doktor, bojím sa smrti. Povedzte mi, čo je tam
na druhej strane dverí?“ Lekár veľmi potichu odvetil: „To
neviem.“ „Vy to neviete? Ste kresťan a neviete čo je na
druhej strane?“ Lekár sa zamyslel a chytil kľučku dverí svojej
ordinácie. Z druhej strany bolo počuť škrabanie a kňuča-
nie. Lekár otvoril dvere do ordinácie zo súkromnej časti
vbehol dnu jeho pes. Vyskakoval v nespútanej radosti, že
našiel svojho pána. Lekár sa obrátil na pacienta: „Videli ste
môjho psa? Nikdy v tejto ordinácii nebol a nevedel čo je vo
vnútri. Nevedel nič, okrem toho, že je tu jeho pán... A keď
sa dvere otvorili, vstúpil bez obáv. Viem málo o tom, čo sa
nachádza na druhej strane po smrti. Ale viem jednu vec...
Je tam môj Pán a to úplne stačí...“

V tomto novembrovom čase pamätajme v modlitbách aj
na našich zomrelých bratov a sestry, našich drahých blíz-
kych, ktorým sa už skončila možnosť snažiť sa dosiahnuť
normu, ktorú mal pre nich Boh. Už sa s ním stretli. Ďakuj-
me za nich a snažme sa žiť tak, aby sme sa raz s nimi
stretli v nebi! Buďme múdri a normálni: zodpovedne využi-
me čas, ktorý máme k dispozícii..., veď nevieme, kedy sa
otvoria dvere večnosti a privíta nás Pán! Utiekajme sa
k Bohu a nemrhajme sily a vzácny čas, na nejakú hallowe-
en oslavu... tekvice a strašidelné masky! Neamerikanizuj-
me sa, ale postavme do stredu nášho života Krista!
(Viac o problematike halloween sa môžeme dočítať v KN
č. 43 s. 18-19.)

Žičím a od Pána prosím, pre seba i všetkých v našej far-
nosti, milosť byť „normálnym“, byť svätým!

farár

Buďme normálnymi!  11. októbra 2016 nás navždy opustila
naša rodáčka Rozália Hojová

– sestra Kanízia, SSpS

Narodila sa
1. 1. 1928 ako
piate z devia-
tich detí rodi-
čom Štefanovi
Hojovi a Márii,
rod. Martvoňo-
vej. Základnú
školu navšte-
vovala v rod-
nom Hruštíne
a už v 2. roční-
ku bola na pr-
vom svätom
prijímaní. Svia-
tosť birmova-
nia prijala
v roku 1939
z rúk spišské-

ho biskupa Jána Vojtaššáka. Už od detstva pociťovala túž-
bu po zasvätenom živote. 7. 4. 1948 opustila rodný dom
i kraj a odišla do kláštora v Ivanke pri Nitre. Pri obliečke
6. 1. 1949 prijala rehoľné rúcho a nové meno – Kanízia.
Jej čas prípravy na skladanie prvých rehoľných sľubov
bol prerušený v roku 1950, kedy sa kláštory násilne likvi-
dovali. Vtedy bola spolu s ostatnými sestrami a novicka-
mi prevezená do Čiech, do fabriky TEXLEN v Horním Sta-
rém Měste u Trutnova, kde za zatvorenými múrmi kostola
tajne zložila svoje prvé rehoľné sľuby. Vo fabrike praco-
vala osem rokov. Potom ich presťahovali do Charitného
domu v Bílej Vode u Javorníka, neskôr pracovala ako sa-
nitárka v Domove dôchodcov v Jindřichovicích pod Smr-
kem. Významné dni sestier museli zostať utajené, a tak
to bolo aj s jej prípravou na zloženie doživotných sľubov.
Na Slovensko sa vrátila až 1.1. 1970. V Zlatých Morav-
ciach pracovala 25 rokov v paramentike, ktorá bola pod
patronátom Spolku sv. Vojtecha. Neskôr, už ako dôchod-
kyňa, vypomáhala v exercičnom dome v Spišskom Štiav-
niku. V roku 2000 prišla do provinciálneho domu v Ivanke
pri Nitre, kde s nezištnou láskou vypomáhala pri opatere
starších chorých sestier, kde napokon svoj život naplne-
ný modlitbou, radostnou prácou a obetou odovzdala svoj-
mu Stvoriteľovi a Pánovi.

Sestra Kanízia, odpočívajte v pokoji!

VIANOČNÉ TRHY
10. ročník

16. december 2016
v KD Hruštín

Kto má záujem predávať svoje výrobky, môže sa
prihlásiť na tel. čísle ZŠ: 043/55 24 542

pripravujeme          pripravujeme          pripravujeme
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Po úspešnom ukončení stavby „Zásobovanie vodou a ka-
nalizácia Oravského regiónu, etapa II.“ si Vás dovoľujeme
požiadať o zabezpečenie splnenia povinností vlastníka ne-
hnuteľnosti v súvislosti s odkanalizovaním odpadových vôd
z nej. Ukončením tohto vodohospodárskeho diela, v rámci
ktorého bola vybudovaná v časti vašej obci stoková sieť de-
lenej sústavy (len na odvádzanie splaškových vôd), ako aj
kanalizačné prípojky vrátane revíznej šachty, začala pre
všetkých zúčastnených ďalšia etapa riešenia problémov lik-
vidácie odpadov zo žúmp v dotknutej časti obce. V zmysle
platnej legislatívy kanalizačnú prípojku si zriaďujete Vy, ako
budúci producent na svoje náklady. Špecifikácia podmienok
napojenia ako aj dodržanie zásad je nutnosťou pre bezprob-
lémový proces začiatku odkanalizovania odpadových vôd
a aj ich čistenia. Z tohto dôvodu uvádzame nasledovné zá-
sady, ktoré ste povinný dodržať:
1. Producent môže vypúšťať do VK výlučne splaškovú od-

padovú vodu, nesmie zaústiť vody z povrchového odtoku
(tzv. zrážkové vody) zo striech a iných plôch, prípadne
drenážne alebo iné balastné vody. Takéto vody je potreb-
né odviesť mimo tohto systému.

2. Producent nesmie do VK vypúšťať OV cez domovú čistia-
reň, septik (nádrž s odtokom), alebo cez funkčnú žumpu.
Kanalizačná prípojka musí tieto objekty obchádzať, alebo
budú zrušené počas budovania pripojenia. Odpad z tých-
to zariadení musí byť likvidovaný zákonným spôsobom
s hodnoverným dokladovaním.

3. Producent nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky
a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č. 1 Zá-
kona č. 364/2004 Z.z. (napr. močovku, srvátku zo spraco-
vania syrov a výroby syrových nití), znečistenie OV musí
zodpovedať všeobecným limitom určeným prevádzkovým
poriadkom pre splaškové OV.

4. Zahájenie budovania samotného napojenia domovej časti
kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu môže byť
vykonané vlastníkom nehnuteľnosti až po doručení potvr-
denej prihlášky vypúšťania odpadových vôd do sídla OVS,
a.s. Dolný Kubín. Tlačivo je v prílohe tejto žiadosti.

Najskorší termín pripojenia je od nadobudnutia právoplat-
nosti kolaudácie uvedenej stavby v druhej polovici novem-
bra 2016.

Vážený producent odpadových vôd
Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti pripojiť ju kanalizačnou

prípojkou na verejnú kanalizáciu tam, kde je vybudovaná,
vyplýva z výkladu § 23, ods. 2) Zákona č. 442/2002 Z.z..
Za riešenie likvidácie odpadu žúmp z domácností na
základe svojich právomocí (§ 36, ods. 9), písm. c) Zákona
č. 442/2002 Z.z.) je zodpovedná príslušná obec. Preto obec
Hruštín vydala Všeobecné záväzné nariadenie (VZN), v kto-
rom je uvedený najneskorší termín zriadenia napojenia do
6 mesiacov od začatia prevádzky. V prípade nedodržania
týchto zákonmi určených povinností a termínu budeme núte-
ní uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému Okresnému úra-
du Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie,
v ktorého kompetencii je riešenie tohto priestupku.

V prípade súhlasu (rozhodujúci je termín uvedený v pri-
hláške) so zhotovením napojenia kanalizačnej prípojky v ter-
míne:
1. Do 3 mesiacov od začatia prevádzky stavby OVS, a.s.

vykoná likvidáciu odpadových vôd zo žumpy bezodplat-
ne.

2. Do 6 mesiacov od začatia prevádzky stavby OVS, a.s.
vykoná likvidáciu odpadových vôd zo žumpy za cenu
20 € bez DPH.

3. Po uplynutí termínu uvedeného vo VZN bude likvidácia
odpadových vôd zo žumpy účtovaná podľa platného cen-
níka OVS, a.s. Dolný Kubín.

Ostatní producenti, ktorí OVS, a.s. nepožiadajú o uvedenú
službu, budú musieť predložiť dôveryhodný písomný doklad,
akým spôsobom likvidovali odpad zo žumpy za obdobie po-
sledných 6-tich mesiacov.

Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa nám podarí vy-
riešiť problém často nezákonného nakladania s odpadom zo
žúmp. Tým sa vytvoria lepšie podmienky pre skultúrnenie
Vášho bývania a skvalitnenie životného prostredia v našom
regióne. V prípade potreby konzultácie, alebo záujmu o služby
OVS, a.s. môžete kontaktovať zamestnancov: Ing. Rončák,
č. t. 0905 850 602, Bc. Grebáč, č. t. 0905 850 599.

Ing. Milan Ďaďo
generálny riaditeľ

V praxi sa často stane, že v obchodoch sa objaví aj
taký výrobok, ktorý je pre svoje vlastnosti nebezpečný.
Pokiaľ sa preukáže, že výrobok je nebezpečný, je ne-
vyhnutné zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu. Čo však
v prípade, ak už spotrebitelia zakúpili takýto výrobok?

Výrobok, ktorý pre svoje vlastnosti nie je bezpečný,
sa nemal nikdy objaviť na trhu. Pokiaľ spotrebitelia zis-
tia, že si zakúpili nebezpečný výrobok, majú právo ho
kedykoľvek vrátiť.

Toto právo majú spotrebitelia bez ohľadu na záruku,
čiže vrátiť ho môžu kedykoľvek, aj po uplynutí záručnej
doby. Predávajúci, výrobca, dovozca alebo distribútor
sú podľa zákona povinní nebezpečný výrobok prevziať
späť a do troch pracovných dní od jeho prevzatia spot-
rebiteľovi vrátiť jeho kúpnu cenu. Výrobca alebo dovoz-

ca je povinný prevziať nebezpečný výrobok späť aj vte-
dy, ak spotrebiteľ už nemá doklad o kúpe výrobku.

Je viacero možností, ako sa dozvedieť o tom, že vý-
robok je nebezpečný. Oznámenia o nebezpečných vý-
robkoch sú zverejňované jednak na internetovej strán-
ke SOI v sekcii „nebezpečné výrobky“ spolu s ich zo-
brazením, identifikačnými údajmi a opisom rizika, ale
tiež bývajú zverejňované v rôznych médiách, či priamo
v prevádzkach, v ktorých boli predávané.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že musí ísť o presne
ten istý výrobok, ktorý sa nachádza v oznámení. Práva
spotrebiteľa súvisiace s nebezpečným výrobku sa ne-
vzťahujú na rôzne príbuzné modely, prevedenia, príp.
iné odlišnosti výrobku.

JUDr. Ján Macík

Nebezpečný výrobok
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY OKTÓBER 2016

5. 10. – v Lokci sa konalo obvodné kolo v malom futbale
SŽ. Naši chlapci zvíťazili nad Lokcou i nad Brezou, ale pre-
hrali s Babínom a obsadili nepostupové 2. miesto.

7. 10. – V Námestove na ZŠ Slnečná sa konalo obvodné
kolo v malom futbale MŽ. Naši mladší žiaci podľahli Babínu
i Or. Polhore, vyhrali nad ZŠ Slnečná NO a obsadili 3. miesto.

7. 10. – prišiel do našej školy ukázať svoj talent tanečník
Miroslav Bruise Žilka. Žiakom 1.–9. ročníka ukázal, že kaž-
dý z nás má v sebe skrytý talent. Naučil nás kúsky zo svojich
choreografií, porozprával nám o súťažiach, ktorých sa zú-
častnil a predviedol nám svoju tvorbu. Všetkým žiakom sa
vystúpenie tanečníka páčilo. Bol to skvelý umelecký zážitok.

10. 10. – v Lokci sa konalo obvodné kolo v minifutbale
najmladších žiakov (3.–4.roč.). Porazili sme Lokcu, remizo-
vali s Babínom a vďaka lepšiemu skóre sme postúpili na
okresné kolo. To sa uskutočnilo 18.10. na umelej tráve pri
CVC Maják v Námestove. Postupne sme podľahli Novoti,
domácej NO Slnečná, vyhrali sme nad Mútnym a remizovali
s Or. Polhorou. Stačilo to na 4. miesto.

13. 10. – žiaci na Výhone sa na vyučovaní pohrali s jese-
ňou. Premenili sa na pestrofarebné jesenné lístie. Prváci boli
žltí, druháci oranžoví, tretiaci zelení a štvrtáci červení. S té-
mou JESEŇ každý ročník ďalej pracoval rôznym spôsobom.
Na výtvarnej výchove, čítaní či prírodovede. Zaujímavý spô-
sob vyučovania deti potešil.

15. 10. – sa zišli po 40 rokoch spolužiaci z 9.A a 9.B
(nar. 1960–61) so svojimi triednymi pp.uč. Mesíkovou, Dob-
roňovou a Mesíkom. Popozerali si školu, zaspievali pesnič-
ku, pripomenuli si fotoprezentáciou svoje školské roky
a v spomínaní pokračovali ešte dlho v agrohoteli Tri brezy.
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17. 10. – za účasti 109 rodičov sa uskutočnilo plenárne
rodičovské združenie. Bola podaná správa o činnosti školy

za uplynulý školský
rok, správa o hos-
podárení s prost-
riedkami RZ,
schválený rodičov-
ský príspevok vo
výške 10 € na žia-
ka. Po plenárnom
sa konali aj triedne
združenia, boli zvo-
lení triedni dôverní-
ci.

18. 10. – naši žiaci prispeli do kultúrneho programu na tra-
dičnom Posedení s dôchodcami v kultúrnom dome. Ďakuje-
me vystupujúcim i pani učiteľkám za prípravu programu.

– Naši žiaci majú možnosť od októbra 1x do týždňa dostá-
vať jablkovo-broskyňovú šťavu (0,2 l) a jabĺčko alebo hrušku
(1ks). Toto všetko zadarmo v rámci projektu Školské ovocie
od firmy Mirutomi, Ťapešovo.

28.–31. 10. – jesenné prázdniny

Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priestory
telocvične a fitnes v pracovné dni od 17. – 21. hod, cez
víkend od 8,oo do 21,oo. Kontakt na správcu telocvične:
Mgr. Tokár, tel.: 0908 619 584

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Najmladšia generácia v obci
Celý mesiac október sa nám niesol v duchu „úcty k našim

starým rodičom“.
Viac sme sa zaoberali otázkami života, detstva, dospelosti

a staroby. Hovorili sme o úcte nielen k dospelým a starým
ľuďom, ale i o tolerancii a empatii k chorým a k ľuďom so
zdravotným postihnutím.

18. 10. 2016 Naša celá dedina prežívala deň venovaný
práve našim starším občanom, na ktorom boli vzdať prejav
úcty a vďaky za celú našu MŠ aj deti predškolského veku.
Veríme, že krátkym folklórnym vystúpením a malým prekva-
pením potešili a rozihrali srdcia našich starkých.

18. 10. 2016 Našu MŠ poctili svojou návštevou sokoliari
z Považskej Bystrice „Falconarii“, ktorí priblížili deťom život
nočných a denných dravcov. Predstavili nám majestátneho
orla, rýchleho sokola a okatého výra. Predviedli letové schop-
nosti týchto dravcov a výstroj, ktorú potrebuje sokoliar pre
prácu s takýmito dravcami.

Počas tohto mesiaca sme pozornosť zameriavali aj na zdra-
vú plnohodnotnú stravu a zdravý životný štýl. Deti pracovali
rôznymi spôsobmi s ovocím a zeleninou, viac sa apelovalo
na zdravý spôsob života. Poznávali a rozlišovali rôzne druhy
ovocia a zeleniny pomocou zmyslov a boli viac povzbudzo-
vané k pohodovému stravovaniu v MŠ.

„Pozrite sa
deti, ako šarkan
letí...“

Pre jeseň je
šarkan typickým
znakom, ktorý
nesmie na oblo-
he chýbať. Ako
po iné roky, aj
teraz naša MŠ
spolu s inými
skrášlila zhoto-

veným šarka-
nom OC Klinec
v Námestove.
Počasie nám
síce neprialo ísť
púšťať šarkana
do prírody, verí-
me však, že
ešte bude možnosť a deti sa budú môcť potešiť. Aby nám
však nebolo za šarkanom smutno, vyhlasuje naša MŠ vý-
stavu doma zhotovených šarkanov .

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Dňa 15.10. sme mali prvé
stretko.

Veľmi milo ma prekvapil po-
čet 46 detí (od 2.-6. ročníka).
Po modlitbe a predstavení sa

sme sa vybrali na ihrisko za základnú školu na Výhone,
kde sme sa venovali rôznym aktivitám.

Chlapci si zahrali futbal a polovička dievčat vybíjanú
a tá druhá polovička iné hry zamerané na postreh, šikov-
nosť,...

V dňoch od 11.–12. 11. 2016 sa bude konať akcia NOCOVAČKA. Avšak dali sme len jednu podmienku a to takú,
že sa deti musia zúčastniť aspoň dvoch stretiek . Čo budeme robiť cez Nocovačku? Ukážeme si prezentáciu
o Afrike, aby deti vedeli, ako sa dá pomôcť v rámci Dobrej noviny, zahráme sa množstvo hier, vytvoríme si vianočné
ozdoby a mnoho iného.

Týmto by som chcela motivovať i ostatné deti, aby chodili na stretká. Stretká sú každú sobotu od 15:00–16:30
v centre RC Motýlik.

Kristína Michalčíková

1... Boh sa Vás nespýta akým autom ste jazdili, ale koľko ľudí
ste v ňom zviezli.

2... Boh sa Vás nespýta akú veľkosť mal Váš dom, ale koľko
ľudí ste v ňom pohostili.

3... Boh sa Vás nespýta do čoho ste sa obliekali, ale bude sa
pýtať koho ste obliekli.

4... Boh sa Vás nespýta koľko ste zarobili peňazí, ale akým spô-
sobom.

5... Boh sa Vás nespýta aké názory ste hlásali, ale spýta sa ako
ste pracovali.

6... Boh sa Vás nespýta koľko ste mali priateľov, ale spýta sa
koľkým z nich ste boli priateľom.

7... Boh sa Vás nespýta v akej štvrti ste bývali, ale spýta sa ako
ste vychádzali so svojimi susedmi.

8... Boh sa Vás nespýta na farbu Vašej kože, ale spýta sa na
farbu Vášho charakteru.

9... Boh sa Vás nebude pýtať, koľkými jazykmi ste rozprávali,
ale akým jazykom lásky, ste rozprávali o svojich blížnych.

10... Boh sa Vás nespýta prečo ste tak dlho váhali s prijatím vie-
ry.

On Vás potom vo svojej milosti odprevadí do Vášho nebeského
obydlia, namiesto brán pekelných.

                  (Zdroj: internet)

TUŠÍTE, NA KTORÉ VECI SA BOH RAZ NEBUDE PÝTAŤ ?
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Celá sezóna sa pre nás začala sé-
riou zápasov na súperových ihriskách.
To je nezvyklé a samozrejme aj nároč-
nejšie bojovať na súperovom ihrisku,
napr. dorastenci odohrali päť zápasov
vonku, kým sa prvýkrát predstavili
doma, ale podobne to bolo aj u mužov
a starších žiakov.

Dospelým vstup do sezóny nevyšiel
podľa predstáv. Po štyroch prehrách
u súperov sa prvýkrát predstavili na do-
mácom trávniku a hneď bodovali. Her-
ný prejav i výsledky sa postupne zlep-
šovali, ale nestačilo to na lepšie ako na
10. miesto v tabuľke. Tím je stále sužo-
vaný početnými zraneniami a častou ro-
táciou hráčov. Čiastočne sme sa snaži-
li tento problém riešiť angažovaním hrá-
čov Ťapešova, ktoré sa medzitým od-
hlásilo zo súťaže. Došlo však k zrane-
niam aj týchto hráčov a tak zo zamýš-
ľaných posíl pravidelne nastupoval iba
brankár Pavol Žofaj.

Väčšiu radosť nám robili svojimi vý-
konmi dorastenci, ktorí dokázali v 5. lige
v šestnásťčlennej tabuľke skončiť na
7. mieste len s malou bodovou stratou
na čelo tabuľky. Ani oni sa nevyhli za-
váhaniam v zápasoch, i keď sa nikdy
počas zápasu nevzdávali a bojovali až
do konečného hvizdu. Chlapci pracujú
svedomito na tréningoch a rovnako ich
dochádzka na zápasy a nasadenie sú
prísľubom do budúcnosti. Ostáva veriť,

Poslednou októbrovou sobotou sa pre naše družstvá
skončila jesenná časť futbalovej súťaže 2016/2017

že vo svojej práci zotrvajú čo najdlhšie
a ostanú stále zanietení pre futbal.

Starší žiaci aj po tom, čo ich opustilo
niekoľko opôr a doplnili ich chlapci
z kategórie mladších žiakov, dokážu stá-
le konkurovať najlepším v súťaži. Hrá-
me 4. ligu a v tabuľke sme skončili na
5. mieste. Postavenie v tabuľke mohlo

byť ešte lepšie, žiaľ viaceré zápasy sme
nedokázali dotiahnuť do víťazného kon-
ca a tak sme len remizovali. Družstvo
sa prezentovalo kvalitnou defenzívnou
činnosťou na čele s brankárom Ivanom
Kytašom. Musíme zapracovať na zakon-
čení, pretože mnohé šance, ktoré sme
si dokázali vypracovať, ostali nevyuži-
té.

Najväčšiu radosť nám ale robia chlap-
ci, ktorí hrajú za mladších žiakov. Vo
svojej skupine, v ktorej sú ešte hráči
Babína, Žaškova a Párnice sú suverén-
ne na čele. Zatiaľ jediné body stratili až
na poslednom turnaji, keď remizovali
s Babínom. V tejto kategórii máme aj
najlepších strelcov celej súťaže, keď
v 12 zápasoch sa dokázal 19-krát pre-
sadiť Andrej Jurovčík a 16-krát Adrián
Očkaják. Obaja nastupujú aj za starších
žiakov, rovnako ako aj ďalší traja chlap-
ci. Dobre zapadli medzi starších kama-
rátov, dokážu sa medzi nimi presadiť,
čo je len dôkazom dobrej práce so žiak-
mi u nás.

Ostáva dúfať, že cez zimnú prestáv-

ku všetci hráči budú poctivo trénovať,
aby sme dokázali v jarnej časti súťaže
konkurovať ostatným celkom, pretože
nikto nechce byť posledný a všetci sa
budú snažiť hrať čo najlepšie.

Začiatkom novembra sa bude v Dol-
nom Kubíne v Srňacom konať ďalší
kemp brankárov, ktorý organizuje Orav-

ská brankárska škola. My na toto sú-
stredenie, na ktorom budú svoje skú-
senosti s tréningom brankárov odovzdá-
vať známi brankárski tréneri, vysielame
Andreja Kľusku (dorast) a Romana
Vlžáka (mladší žiaci).

Rovnako s prichádzajúcou jeseňou sa
rozbehli aj súťaže v stolnom tenise.
Hruštín reprezentujú dve družstvá –
Hruštín „A“ – 7. liga a Hruštín „B“ –
8. liga. Nášmu A-čku sa zatiaľ darí, keď
sú po odohratí piatich zápasov bez pre-
hry na čele svojej skupiny. B-čko je na
tom tiež veľmi dobre. Zatiaľ sa štyrikrát
tešili z výhry a len raz remizovali. Dúfa-
me, že našim hráčom vydrží forma čo
najdlhšie a bude sa im dariť aj naďalej.

Na záver zostáva poďakovať všetkým
priaznivcom športu, fanúšikom, podpo-
rovateľom, samozrejme aj obci Hruštín,
všetkým funkcionárom, trénerom
a v neposlednom rade aj rodičom, ktorí
podporujú svoje deti v športe.

Mgr. Peter Teťák,
predseda OŠK Hruštín
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85 rokov
Bieľ Ján

75 rokov
Očkajáková Margita

65 rokov
Slameník František
Vlžák Ľudovít
Drígeľ Jozef
Brašeňová Mária, Ing.

60 rokov
Genšor Milan

55 rokov
Slaničan Ján

 Prišli medzi nás:
Dominik Stieranka
Eliška Jaššová
Jakub Vraňák

Uzavreli manželstvo:
Ondrej Očkaják

a Adriána Rabčanová
Marek Paško

a Lýdia Kľusková
Jozef Krivačka

a Anna Žilincová
Martin Ďurčo

a Zdenka Gereková
Zoltán Sihelský

a Margita Očkajáková

25. výročie sobáša:
Ing. Jozef Mišánik

a manželka Marta

 Odišli od nás:
Emília Martvoňová, 77 rokov
Milan Hojo, 61 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci NOVEMBER 2016

Výbor člen-
skej základ-
ne COOP
J e d n o t a

v Hruštíne oznamuje členom, ale
i ostatným držiteľom nákupnej karty
COOP Jednota, že už od 27. októb-
ra 2016 do 31. decembra 2016 je
možné uplatniť si zľavu z nákupu za
I. polrok 2016. Zľavu si môžete uplat-
niť formou ďalšieho nákupu v predaj-
niach COOP Jednota v našej obci,
alebo aj v iných predajniach Jedno-
ty v okrese Námestovo.

J. Kravčíková

prijme do zamestnania na plný
pracovný úväzok

SERVISNÉHO TECHNIKA
– KURIČA

PRE ZABEZPEČENIE PLYNU-
LÉHO CHODU KOTOLNÍ

NA SPAĽOVANIE BIOMASY
V REGIÓNE ORAVA

(OKRES NÁMESTOVO)

Nevyhnutné požiadavky:
– SŠ vzdelanie s maturitou technic-

kého zamerania
– manuálna zručnosť, obratnosť, usi-

Hruštínu v rámci tohto športu robia
dobré meno dvojičky Mária a Zuzana
Remeňové, ktoré v uplynulej sezóne
podali chvályhodné výkony.

V biatlone sa konalo osem pretekov,
z toho tri kolá Majstrovstiev Slovenskej
republiky. Zuzana Remeňová získala
sedemkrát 1. miesto a raz druhé miesto.

Skončila letná biatlonová sezóna

Mária Remeňová obsadila jedenkrát
1. miesto, šesťkrát 2. miesto a jeden-
krát 3. miesto. Na spomínaných Maj-
strovstvách SR získala Zuzana 3-krát
titul „Majsterka republiky“. Mária obsa-
dila dvakrát druhé miesto a jedenkrát
tretie miesto.

 Blahoželáme a ďakujeme za dobrú
reprezentáciu našej obce.

 združenie právnických osôb

lovnosť a chuť vzdelávať sa v od-
bore

– technické myslenie v praxi
– vodičský preukaz skupiny B
– základná práca s poč ítačom

(e–mail, Word, Excel)

Výhodou je:
- kuričský a zváračský preukaz

Termín nástupu do zamestnania:
1. december 2016

Záujemcovia o túto pozíciu môžu za-
slať žiadosť so životopisom na adresu
biomasa@biomasa.sk alebo poštou
najneskôr do 21.11.2016.

Osobné pohovory s uchádzačmi sa
budú konať na Obecnom úrade
v Hruštíne, presný termín Vám ozná-
mime.

Kontakt: BIOMASA, združenie práv-
nických osôb, 023 34 Kysucký Lies-
kovec 743, www.biomasa.sk
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P O Z V Á N K Y

Čaká na Vás:

hriatô na privítanie
heligonkári

večera
dezert
káva

0,5 l vína
kapustnica

stand up comedy
tombola

Rodičovské združenie pri ZŠ
Hruštín Vás pozýva

na ŠKOLSKÝ PLES

Poľovnícky spolok Hruštín Vás pozýva na 6. Poľovnícky
ples, ktorý sa uskutoční 14. 1. 2017 v KD Hruštín

Vstupenky si môžete zakúpiť v Pizzerii Magnum Hruštín
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Predám 4 ks pneumatík Insa Turbo Traction Track v roz-
mere 235/70 R16 (dezén 70 % terén, 30 % cesta). Dezén
14 mm v strede, bez poškodení, ako nové. Vhodné na Opel
Frontera, Nissan Terrano, Land Rover... Cena pneumatík
250,- €. Tel: 0907 363 052.
Predám 4 ks pneumatík Lassa Competus AT v rozmere
235/70 R16 obutých na plechových diskoch (BMW 5x120,
7J). Dezén cca 5-6 mm. Cena spolu s diskami 150,- €.
Bez diskov dohodou. Diery na diskoch sedia na BMW,
Range Rover, VW Transporter... Tel.: 0907 363 052.
Predám 230 kg prasa z domáceho chovu. Cena doho-
dou. Inf. na č.t.: 0902 896 657

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

Najlepší výber, najnižšie ceny!


