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V sobotu, 11.februára, sa konal už 38.ročník „Zim-
ného lyžiarskeho prechodu piatimi hoľami“, ktoré-
ho sa zúčastnilo 295 lyžiarov. V polovici trate,
v stredisku SKI Zábava – Vasiľovská hoľa, bolo pre
všetkých pripravené občerstvenie. Tí, ktorí pokra-
čovali dlhšou traťou, boli vyvezení vlekom, ostatní
sa  vydali smerom do obce. Po príchode do kultúr-
neho domu dostali všetci účastníci vlajku a nálep-
ku a mohli si posedieť si pri guľáši a káve.

Od decembra 2016 do februára 2017 sa
uskutočnil v telocvični v Hruštíne 6. ročník
zimnej futbalovej miniligy. Zúčastnilo sa ho
5 mužstiev. Víťaza sme spoznali už v pred-
poslednom kole. Rozhodovalo sa o ňom
v zápase medzi Chrumkáčmi a Zamostom.
Hráči Zamostu potrebovali vyhrať tento zá-
pas aspoň o 2 góly, keďže v prvom vzájom-
nom zápase prehrali 3:5. Nakoniec sa im
podarilo zvíťaziť 7:4 a v tabuľke preskočili
Chrumkáčov len vďaka lepšiemu skóre zo
vzájomných zápasov. V poslednom kole sa
rozhodovalo o 3. priečke v zápase Hromotĺ-
ci – Ľadničkári. Hromotĺci v tomto zápase
nesmeli prehrať o viac ako 1 gól aby si udr-
žali 3. miesto. Ľadničkárom sa podarilo zá-
pas zdramatizovať, keď otočili stav z 3:2 na
3:4, ale ďalší gól už nestrelili a skončili na
4. priečke. Posledné miesto obsadil tím Bas-

ko. Najlepším strelcom sa stal Kupčulák Ján s 28 gólmi
a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Jurovčík Jaro-
slav.                                                        Matúš Očkaják

Najstarším účastníkom prechodu bol
p. Janotík z Námestova /1939.
Poďakovanie patrí sponzorom podu-
jatia: Obec Hruštín, Magnum Ľuboš
Jancek, Ing. Jozef Snovák, Čierny
vrch – Mária Pidíková, Dária – Darina
Kompanová, YOVOX, Šimon Očkaják,
SKI Zábava – Miroslav Virlič a Joze-
fovi Ťasnochovi za foto.
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Mrazivá a dlhá zima už stráca svoju moc a počasie už
ovplyvňujú náznaky prichádzajúcej jari. Určite každý z
nás sa už teší na teplejšie a slnečné dni.

Vážení občania.
Na sklonku jesene sme dokončili v

ul. Dedina bezpečnostný chodník pre
chodcov. Chodci sa mu tešili a tešia,
ale nastal ďalší problém. Niektorí vo-
diči si z chodníka urobili celodenné parko-
vanie, alebo parkovanie na pol dňa. Jeden do 3/4 chod-
níka cúvnuté auto od hlavnej cesty, druhý zaparkuje na
celú plochu opakovane, aj na pol dňa. Vodiči či vodičky
majú rodinné domy, kde majú dvor a možnosť parkovať.
V ul. Dedina je skutočne úzka cesta, kde chodec pri ta-
komto parkovaní musí obísť auto tak, že vychádza spoza
auta a vstupuje na hlavnú cestu, pričom spoza auta ne-
vidno, či po ceste ide auto, alebo nie. Sami viete, aká je
premávka. Takto musia manévrovať s kočíkom mamičky,
takto idú školopovinné deti a ostatní chodci. Bojím sa, že
takýmto spôsobom chodenia po hlavnej ceste sa fakt nie-
čo stane. Kto potom bude, ak sa niečo stane, za to zod-

„Pravá podstata pôstu nie je v zdržanlivosti od jedla, ale od hriechu.“           (Sv. Ján Zlatoústy)

povedný? Myslím si, že 9 smrteľných úrazov chodcov v
našej obci za predchádzajúce roky, už stačilo. Skúsme
sa zamyslieť, že každý chodíte aj po iných chodníkoch v

obci pri hlavnej ceste, či už so svojimi
deťmi, alebo ako dospelí do centra
obce a všimnite si, kde sa takto par-
kuje. Na druhej strane chodníka od
pána J. Kupčuláka, je chodník roky

a nikto na chodníku neparkuje, nikto
sa nesťažuje, pričom majitelia majú tiež

autá. Jedine na pár minút stoja tam služobne autá pošty,
alebo záujemci o syrové výrobky. Musíme si uvedomiť,
že patríme do dediny, kde musí nám predovšetkým ísť o
spoločné dobro a bezpečnosť nás všetkých. Článkom re-
agujem na podnet rozhorčených občanov z ulíc Dedina,
Dielnice a Kutina. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa: 24.2. 2017, sme daný problém tiež rozoberali. V prí-
pade neuposlúchnutia problém s parkovaním pri hlavnej
ceste bude už riešiť dopravná polícia pokutou.

 Za pochopenie ďakujem.
Mgr. František Škapec

starosta obce

Najväčšia obeta
Na cintoríne v Buffale stojí nádherný mramorový kríž. Na podstavci

je zlatými písmenami vytesaný nápis: „Lodníkovi Jánovi Meinardovi,
ktorý umrel za nás, vďační cestujúci lode Schwalbe.“ Ako sa to stalo?
Z Detroitu do Buffala plávala loď. Už takmer na konci cesty vznikol
požiar. Ohnisko požiaru bolo akurát v kabíne, kde bol kormidelník.
Loď mala ešte ďaleko k brehu. Oheň prepukol až tak, že kormidelní-
ka nikto nevidel. Počuli len jeho hlas. Kapitán uistil ľudí, že loď dopra-
ví k brehu a ľudia sa budú môcť zachrániť. Keď sa kormidelníkovi
jedna ruka zoškvarila, druhú, ktorú si chránil, položil na kormidlo, aby
loď dopravil k brehu. Podarilo sa mu to. Loď pristála, všetci mohli
vyjsť a zachránili sa. Až na jedného: kormidelník zhorel. Zahynul, aby
oni žili.

Tak ako za cestujúcich zomrel kormidelník - za nás zomrel Ježiš.
Zomrel tou najpotupnejšou a najbolestivejšou smrťou, aby sme boli
zachránení pred večnou smrťou.                                     Zdroj: internet

Podujatia v mesiaci
MAREC 2017

5.3. Súťaž v streľbe
 8.3. Predaj RUCEK
11.3. VS ZOTŠ
18.3. Rodinná oslava
22.3. Predaj LANTASTIK
26.3. Valné zhromaždenie

PSU Hruštín

MKS pri OcÚ Hruštín

Ako každý rok je možnosť
rozhodnúť, komu darujete

2 % zo svojich daní. V našej
obci požiadali 3 organizácie

o 2 % z dane, sú to:
RC Motýlik, Orava Fénix

a ZRPŠ Hruštín.
Darujte časť svojich daní pre

rozvoj našej obce.
Viac info na:

http://rozhodni.sk/.

Očami
starostu

2%
ĎAKUJEME
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kov pre Farmáciu spol. s r. o., Čer-
veného kríža 1602/35, Námestovo,
zastúpená konateľom spoločnosti
PharmDr. Miroslavou Šelianovou

Hlasovanie:
Za: 10 Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

Marta Lipničanová, JUDr. Ján Macík,
PhDr.H.Martvoňová, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D.
Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 0

Uznesenie  č. 4/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č. 4: Oboznámenie s vykona-
nými kontrolami za 2. polrok 2016 a
správy o činnosti hlavného kontroló-
ra za rok 2016.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Berie na vedomie :
Správu o prevedených a ukončených
kontrolách za 2. polrok 2016 a Sprá-
vu o činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2016.

Uznesenie  č. 5/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č. 5: Schválenie kúpnej zmlu-
vy medzi obcou Hruštín a Ing. Fran-
tiškom Krivačkom.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Schvaľuje:
Kúpnu zmluvu s Ing. Františkom Kri-
vačkom, nar. 26.02.1966 bytom Ku-
tina 8/25, 029 52 Hruštín na odkúpe-
nie pozemkov CKN parc. č. 1866/1
k. ú. Hruštín o výmere 351 m2, spo-
luvlastnícky podiel 1/1, CKN parc. č.
1866/2 k. ú. Hruštín o výmere 637
m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 a Jan-
kou Krivačkovou, nar. 18.02.1971,
bytom Kutina 8/25, 029 52 Hruštín,
na odkúpenie pozemku CKN parc. č.
1867 k. ú. Hruštín o výmere 131 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1, do vlast-
níctva Obce Hruštín, Kultúrna 468/2,
029 52 Hruštín, IČO: 00314501 na
vybudovanie inžinierskych sietí v IBV
Hruštín - Kutina, Dielnice, za cenu
20,- Eur/ m2.
Ide o priamy predaj podľa § 9a
písm.c., zákona č. 138/1991 Z. z.
Osoby nie sú v rozpore so zákonom
SNR č. 138/1991 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov podľa § 9 odsek
6 a odsek 7.

Hlasovanie:
Za: 10 Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, Ing.
Marta Lipničanová, JUDr. Ján Macík,
PhDr.H.Martvoňová, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Ze-
menčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 0

Uznesenie  č. 6/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č. 6: Prejednanie zámennej
zmluvy medzi obcou Hruštín a Rím-
sko-katolíckou cirkvou.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Predbežný súhlas na uzatvorenie zá-
mennej zmluvy medzi Obcou Hruš-
tín, Kultúrna 468/2, 029 52, Hruštín,
IČO: 0031450 a Rímsko-katolíckou
cirkvou, Farnosť Hruštín, Dedina 52/
4, 029 52 Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 10 Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

Marta Lipničanová, JUDr. Ján Macík,
PhDr.H.Martvoňová, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 0

Uznesenie  č. 7/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č. 7: Nákup pozemkov pod
chodníkom v ulici Dedina.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Odkúpenie pozemkov pod chodní-
kom v ulici Dedina od vlastníkov
v cene 3,32 €/m2 pre Obec Hruštín,
Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO:
00314501.
Jedná sa o novovytvorené parcely
vyhotovené geometrickým plánom
č. 17883369-125/2016 vypracované-
ho Jozefom Kupčulákom, GEODET
Námestovo zo dňa 26.01.2017, parc.
č. CKN 1149/2 o výmere 2 m2 spolu-
vlastnícky podiel 1/1, vlastník Zuza-
na Radzová, nar. 31.10.1979, Hruš-
tín č. 93, parc. č. CKN 1153/4 o vý-
mere 13 m2 spoluvlastnícky podiel
1/1, vlastníci Náčin Tomáš, nar.
23.11.1990 a Ivana Náčinová, nar.
28.12.1994, obaja bytom Dedina

Uznesenie č. 1/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č. 1: Otvorenie.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

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

B/ Schvaľuje:
Program doplnený o nový bod č. 7
(Nákup pozemkov pod chodníkom v
ulici Dedina), ostatné body sa posu-
nú za bod č. 7 a bod č. 10. sa presu-
nie na bod. č. 4.

Hlasovanie:
Za: 10 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,

Ing. Marta Lipničanová, JUDr. Ján
Macík, PhDr. H. Martvoňová, Z. Sno-
váková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 0

Uznesenie č. 2/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

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

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Berie na vedomie:
Prejednanie predchádzajúceho
uznesenia OZ.

Uznesenie  č. 3/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č. 3: Prejednanie žiadostí.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Schvaľuje:
1. Krátkodobý prenájom bytu vo Vaňov-

ke pre rodinu Marečkovú, Pod Uh-
liskom č. 273/60, Hruštín za cenu náj-
mu + energií v sume 170,- �/mesiac
do konca roka 2017.

Hlasovanie:
Za: 10 Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

Marta Lipničanová, JUDr. Ján Macík,
PhDr.H.Martvoňová, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 0

2. Žiadosť o predĺženie nájomnej Zmlu-
vy č. 5 z roku 2012 na ďalších 5 ro-
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723/65, Hruštín, parc. č. CKN 1155/
3 o výmere 8 m2 spoluvlastnícky po-
diel 1, vlastník Mária Slivčáková, nar.
6.2.1943, Hruštín 724, spoluvlastníc-
ky podiel 1/4, vlastník Milan Slivčák,
nar. 25.2.1969, Hruštín 724, spolu-
vlastnícky podiel 1, vlastník Jozef
Slivčák, nar. 14.11.1975, Hruštín 724,
parc. č. CKN 1165/4 o výmere 3 m2

spoluvlastnícky podiel 1/1, vlastník
Otília Časová, nar. 27.1.1959, Hruš-
tín 729, parc. č. CKN 1167/2 o vý-
mere 5 m2 spoluvlastnícky podiel 1,
vlastník Ľudovít Rabčan, nar.
2.7.1960, Hruštín 730, parc. č. CKN
1171/2 o výmere 9 m2 spoluvlastníc-
ky podiel 1/1, vlastník Ľubomír Smi-
džár, nar. 12.8.1977, Hruštín 739,
parc. č. CKN 1173/5 o výmere 4 m2

spoluvlastnícky podiel 1/1, vlastník
Dušan Rošták, nar. 7.11.1978, Za
Vŕškom 683, Nižná nad Oravou,
parc. č. CKN 1181/7 o výmere 1 m2

spoluvlastnícky podiel 1, vlastník Ján
Šmiheľ, nar. 30.7.1977, Hruštín 736,
spoluvlastnícky podiel 1, vlastník
Helena Šmihľová, nar. 13.8.1981,
Hruštín 736, parc. č. CKN 1184/4
o výmere 1 m2 a parc. č. CKN 1184/
5 o výmere 6 m2, spoluvlastnícky po-
diel 1, vlastník Helena Hutirová, nar.
6.3.1950, Hruštín 534, spoluvlastníc-
ky podiel 1 , vlastník Ondrej Troják
nar. 27.1.1958, Hruštín 737, parc. č.
CKN 1186/2 o výmere 5 m2, spolu-
vlastnícky podiel 1/1, vlastník Milan
Krúpa nar. 7.6.1960 a Zuzana Krú-
pová, nar. 24.4.1964, obaja bytom
Hruštín 458.

Ide o priamy predaj podľa § 9a
písm.c., zákona č. 138/1991 Z. z.

Osoby nie sú v rozpore so zákonom
SNR č. 138/1991 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov podľa § 9 odsek
6 a odsek 7.

Hlasovanie:
Za: 10 Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

Marta Lipničanová, JUDr. Ján Macík,
PhDr.H.Martvoňová, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 0

Uznesenie  č. 8/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č. 8: Návrh zmien Rozpočtu
Obce Hruštín na rok 2017 (tabuľka
vpravo hore).

Hlasovanie:
Za: 10 Bc. M.Haluška, Ľ. Jancek,

Ing. Marta Lipničanová, JUDr. Ján

Macík, PhDr.H.Martvoňová, Z. Sno-
váková, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 0

Uznesenie  č. 9/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č. 9: Návrh VZN č. 1/2017, kto-
rým sa schvaľuje Zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru
obce, miestna časť Vaňovka a Šta-
tút Dobrovoľného hasičského zboru
obce, miestna časť Vaňovka.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
VZN č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje
Zriaďovacia listina Dobrovoľného ha-
sičského zboru obce, miestna časť
Vaňovka a Štatút Dobrovoľného ha-
sičského zboru obce, miestna časť
Vaňovka.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

Marta Lipničanová, JUDr. Ján Macík,
PhDr.H.Martvoňová, Z. Snováková,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Ži-
linec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 1 Mgr. P. Teťák

Uznesenie  č. 10/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.22.2017

K bodu č.10: Návrh VZN č. 2/2017, kto-
rým sa schvaľuje Zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru

A/ Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 v nasledovných položkách:

 schválený rozdiel upravený
Výdaj - bežný rozpočet
Program 3.2
635 Rutinná a štandardná údržba
       (údržba ciest-rigoly)  48.682,00 € – 7.000,00 € 41.682,00 €
Program 5.1
637 004 Služby občanom
             (digitálna mapa na webe)  0,00 € + 1.200,00 € 1.200,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
716 Projekt mult. ihrisko Vaňovka 0,00 € + 2.800,00 € 2.800,00 €
       a detské ihrisko Hruštín
717 001 Oddychový park centrum 6.000,00 € – 1.100,00 € 4.900,00 €
717 003 Spevnená plocha – parku 0,00 € + 4.100,00 € 4.100,00 €

obce Hruštín a Štatút Dobrovoľného
hasičského zboru obce Hruštín.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
VZN č. 2/2017, ktorým sa schvaľuje
Zriaďovacia listina Dobrovoľného ha-
sičského zboru obce Hruštín a Šta-
tút Dobrovoľného hasičského zboru
obce Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

Marta Lipničanová, JUDr. Ján Macík,
PhDr.H.Martvoňová, Z. Snováková,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Ži-
linec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 1 Mgr. P. Teťák

Uznesenie  č. 11/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.02.2017

K bodu č.11: Návrh VZN č. 3/2017 Po-
žiarny poriadok obce Hruštín.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
VZN č. 3/2017 Požiarny poriadok obce

Hruštín.
Hlasovanie:
Za: 10 Bc.M.Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

Marta Lipničanová, JUDr. Ján Macík,
PhDr.H.Martvoňová, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D.
Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Snovák
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
 starosta obce
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V súlade so Stanovami COOP Jednota
Námestovo sa dňa 13.2.2017 konalo v KD
v Hruštíne výročné zasadnutie Výboru
členskej základne. Výročného rokovania
sa okrem členov výboru zúčastnili aj de-
legáti zhromaždenia, zamestnankyne
všetkých PJ v našej obci. Pozvaní boli aj zamestnanci ria-
diaceho aparátu COOP Jednota Námestovo pochádzajú-
ci z našej obce. Ako hostia boli prítomní p. I. Jagelek, pod-
predseda COOP Jednoty a zároveň vedúci prevádzkové-
ho úseku a p. Mgr. F. Škapec starosta obce Hruštín. Na
výročnom rokovaní bola vyhodnotená celoročná činnosť
VČZ podľa programového plánu a plánu práce na r. 2016,
činnosť miestnych PJ, úroveň poskytovaných služieb, zá-
sobovanie PJ počas roka, ale hlavne počas rôznych akcií,
hospodárenie so združenými prostriedkami, kontrolná a
brigádnická činnosť, aktualizácia a spresňovanie členskej
základne a zoznamu zákazníkov. Na rokovaní bol schvá-

Vstupujeme do
pôstneho obdobia.
Čas, v ktorom si viac
uvedomujeme, čo
všetko Boh pre nás
urobil. Samotný pôst
nie je len o telesnom
obmedzovaní sa, o dié-
tach..., ale je to aj prí-
ležitosť k stíšeniu sa,
k meditácii o Ježišo-
vom umučení i o svo-
jom živote. Možno by
sme sa v tomto čase
mohli lepšie správať
k ľuďom, byť častejšie

na svätej omši, krížovej ceste... Je to vlastne čas, kedy
máme odstrániť všetky prekážky – všetky veci a
činnosti, ktoré zatarasujú našu cestu k Bohu.

Takéto obdobie sme už prežili mnohokrát... a čo sa
zmenilo v našom živote? Posunuli nás tieto obdobia pôstu
bližšie k Bohu? Sme láskavejší, ľahšie odpúšťame, sme
ochotní veľkoryso pomôcť, či vynaliezavejší v láske...?
Nezostalo s nami všetko po starom asi tak nejako ako
s dvoma sestrami, ktoré sa pred mnohými rokmi rozhne-
vali?!

Keď sa jednej blížila osemdesiatka, začalo to mladšej
Marte vyčítať svedomie. Najskôr výčitky potláčala, ale keď
počula, že sestra je ťažko chorá a leží v nemocnici, išla ju
navštíviť. Chorá sestra ležala veľmi bledá v posteli, ale
keď ju videla prichádzať, prísne sa na svoju sestru pozre-
la. Slabým hlasom jej povedala: „Lekári tvrdia, že som
veľmi chorá. Ak zomriem, Marta, tak vedz, že som ti
odpustila. Ale ak sa uzdravím, tak zostane medzi nami
všetko po starom....“

Majme odvahu naozaj zodpovedne začať tohoročné
pôstne obdobie! Aby nás pokánie viedlo k radosti a nie
k pýche, podráždenosti a vnútornému napätiu, riaďme sa
týmito pravidlami:

Pôst nie je diéta. Diétou sa zameriavame na seba,
ale pôstom na Boha!

Hlavným cieľom pôstu je uvedomiť si, že naozaj
sme vo všetkom na Bohu závislí!

Vnútorný význam pôstu spočíva v jeho spojení
s modlitbou a almužnou!

PÔST NEBUDUJE NAŠE EGO, ALE BUDUJE
SPOLOČENSTVO S BOHOM!

Boh nechce naše čokolády a klobásy, On chce naše
srdce, radosť a lásku; chce, aby sme strávili viacej času v
jeho prítomnosti!

Takže máme opäť šancu vrátiť sa do postoja Bo-
žích detí a pripomenúť si, že najdôležitejšie je pre nás
to, čo o nás „povie Boh“ a nie ľudia. Tí majú naozaj
rôzne kritéria na posudzovanie našich skutkov. Možno aj
takéto:

Jeden starý muž, chlapec a osol išli do mesta. Chlapec
išiel na oslovi a starý muž kráčal peši. Ako tak šli, míňali
ľudí. Ktosi poznamenal, že je to hanba, keď starý muž ide
peši, zatiaľ čo chlapec sa vezie. Muž a chlapec si mysleli,
že kritika je zrejme správna a tak si vymenili pozície.

Za nejakú dobu opäť míňali nejakých ľudí, ktorí pozna-
menali: „Aká to hanba! On nechá toho malého chlapca ísť
peši. “A tak sa rozhodli, že pôjdu peši obaja. Za krátko
opäť míňali ďalších ľudí, ktorí si mysleli, že sú hlúpi, keď
idú obaja peši, pretože majú na vezenie dobrého osla.
A tak teda ďalej išli na oslovi obaja! Míňali ďalších ľudí,
ktorí ich zahanbovali slovami: „To je strašné dať na chudá-
ka osla taký náklad!“... Tak obaja zišli a spolu niesli osla...

Všetkým vyprosujem požehnaný pôstny čas! Ve-
rím, že sa nám podarí priblížiť sa bližšie k Bohu a viac
pochopiť, že On je pre nás ten najdôležitejší! Jediným
dôvodom toho, prečo niečo v tomto pôstnom čase urobí-
me, nech je BOH. V mene nášho Pána vám na vašich
osobných krížových cestách zo srdca žehnám.

farár (váš duchovný otec)

Už je tu opäť pôst. Čo s ním?

lený plán práce, programový plán a roz-
počet na rok 2017. Zástupca COOP Jed-
nota I. Jagelek informoval o činnosti a vý-
sledkoch COOP Jednota ako celku, ale aj
konkrétne o našich PJ, o modernizácii pre-
dajne domácich potrieb na predajňu hra-

čiek, papiernictva a športových potrieb, o novej Kolektív-
nej zmluve platnej na rok 2017 až 2018, a v tej súvislosti
aj o nových mzdových predpisoch, o prémiových ukazo-
vateľoch podľa produktivity práce a o mnohom inom.
Mgr. F. Škapec podal informáciu o blížiacom sa napájaní
jednotlivých PJ na verejnú kanalizáciu, tiež sa zaujímal
o podrobnostiach mzdových predpisov a nárokov pracov-
níkov PJ, o zimnej údržbe a akciách, ktoré bude OcÚ
v najbližšom období zabezpečovať. H. Jurovčíková, pra-
covníčka riadiaceho aparátu, informovala o možnosti uni-
verzálnej mobilnej aplikácie nákupnej karty do mobilu aj
pre rodinných príslušníkov.                            J. Kravčíková
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Najmladšia generácia v obci
10.02.2017 - Naši predškoláci sa vy-

brali na malý výlet autobusom. Krátka,
ale zato obohacujúca cesta viedla do
Oravského kultúrneho strediska v Dol-
nom Kubíne, kde si mohli pozrieť krás-
ne hlinené výtvory detí z umeleckej ško-
ly z Trstenej. Po výstavke sa stretli tiež
s ujom hrnčiarom Ľubomírom Hoľ-
mom, ktorý im predviedol prácu s hli-
nou. Každý si trošku zašpinil ruky a ako
odmenu za návštevu si do MŠ priniesli
hlinenú sošku sovy a prasiatka…

20.02.2017 –
,,Čo je to za čudná tvár, čudná
tvár?…Vodník, obor, popolvár…
Každý by sa čudoval,
keby nebol KARNEVAL..”

Naši škôlkari sa
v tento deň pre-
menili na posta-
vičky naozaj rôz-
neho druhu. Či už
to boli krásne prin-
cezničky, odvážni
rytieri, kovboji,
zvieratká, všetky
masky boli krásne
a deti sa veľmi po-
tešili tejto veľkole-

pej slávnosti. Naše pozvanie prijali ten-
to rok Emma a Elza zo Snehového
kráľovstva, ktoré sa postarali o skvelú
zábavu. Po peknom predstavovaní ma-
siek si všetci zasúťažili a najmä rozhý-

bali svoje kosti v super dis-
co rytme..:) Nesmelo prav-
daže chýbať ani občerstve-
nie od našich šikovných
kuchárok… tradičné fa-
šiangové šišky s penou
a dobrý čaj. Ďakujeme za
super veľký priestor
a technickú obsluhu.

21.02.2017 – V mater-
skej škole sa realizovalo
fotenie detí. Zhotovené
budú sady fotiek, ktorých
prevzatie nie je záväzné.

22.02.2017 – Na náv-
števu k nám prišiel ,,Ča-
rovný bufet”, s ktorým
sme si naozaj užili. Bol
plný pekných pesničiek,

hádaniek a dôležitých informácií o DO-
PRAVE. Ujo muzikant nám predviedol
hru na elektrickej gitare, spolu s ním
sme si aj zaspievali a na koniec aj za-
tancovali. V kvíze o doprave mali deti
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možnosť získať sladkú odmenu, ktorú
si pre ne ujo pripravil. Overili sme si tak
vedomosti o doprave, potešili sa mo-
dernou hudbou a rezkým tancom.

27.02.2017 – 03.03.2017 - V našom
kraji začali jarné prázdniny. Keďže ro-

dičia mali záujem o pobyt detí v MŠ
(nahlásených bolo 20 detí), plánovala
sa prevádzka MŠ. V pondelok do MŠ
prišlo len 7 detí, preto sme od utorka
28.02.2017 prevádzku prerušili.

JUBILANTI

INFO:
Milí rodičia, na našej stránke www.mshrustin.sk je vytvorená nová kategó-

ria článkov: PRIJÍMANIE DIEŤAŤA A JEHO POBYT V MŠ (pozri vľavo na
ploche), kde budete môcť nájsť rôzne informácie týkajúce sa výchovno-vzdelá-
vacieho procesu detí v MŠ.

Či už sa to týka informácií podmienok a postupu prijímania detí do MŠ,
požiadaviek pri zápise do ZŠ, ale i rôzne iné informácie z oblasti pedagogiky a
psychológie dieťaťa. Malá informovanosť nikdy neuškodí.

Zápis detí do materskej školy 2017/2018
Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2, v ktorej sa

zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od
1. apríla do 30. apríla a zároveň na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola
zabezpečená nadväznosť zápisov do základnej školy a následne do materskej
školy a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky oznamujeme, že
prijímanie detí do materskej školy Hruštín na školský rok 2017/2018 sa
uskutoční v termíne od 13. marca 2017 do 13. apríla 2017. Žiadosť o prijatie
do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u učiteliek v triedach MŠ od 13.03. do 13.04.
2017.

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ budú vydávané v určité dni a v určitý
časový úsek (prosím aby ste čas tolerovali, vzhľadom na to, že zastupujúca
riaditeľka pracuje aj v triede a vtedy sa vám nemôže venovať):

od 15.05.2017 do 19.05.2017 (čas od 10:30 hod. do 15:00 hod.)
od 22.05.2017 do 26.05.2017 (čas od 8:00 hod. do 12:00 hod.)
od 29.05.2017 do 02.06.2017 (čas od 10:30 hod. do 15:00 hod.)

Riaditeľka má právo vydať rozhodnutie najneskôr do konca júna 2017.
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ si prosím pozrite na stránke MŠ.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

90. rokov
Firicová Mária

85. rokov
Jaššová Emília

80. rokov
Kapalková Mária
Vlžák Ján

75. rokov
Teťáková Zuzana

70. rokov
Žilincová Cecília

65. rokov
Krivačka Jozef

60. rokov
Genšorová Agnesa
Jurčiga Ján
Mateka Jozef

55. rokov
Martvoňová Elena
Kubolek Karol
Kotúľová Margita
Mišánik Milan, Ing.
Šeliga Jozef, Ing.
Pašková Viera

50. rokov
Džmuráňová Elena
Bolibruchová Agneša

Prišli medzi nás:
Adriána Martvoňová
Tadeáš Sedlár
Ondrej Lihan
Michal Genšor

Uzavreli manželstvo:
Juraj Sokol

           a Jana Bolibruchová

Odišli od nás:
Marek Kampoš, 34 rokov
František Macák, 68 rokov
Michal Genšor

v mesiaci MAREC 2017
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2017

3.2. – boli polročné prázdniny
– Vo februári sa uskutočnil me-

dzitriedny turnaj vo vybíjanej, ktorý
vyvrcholil 24.2. finálovým kolom. Do
tohto kola sa kvalifikovali 4.A, 5AB, 6.B.
Systémom každý s každým odohrali ur-
putné súboje, ktoré napokon určili po-
radie. Zvíťazilo družstvo dievčat zo
6.B, na druhom mieste bola 5.B, tretia

skončila 5.A trieda. Skúsenosti medzi
staršími spolužiačkami zbierali dievča-
tá zo 4.A triedy, ktorým patrí 4.miesto.
Najlepšou vybíjačkou sa stala Táňa
Sedlárová (6.B).

– Vo februári pripravili p. učiteľky na
Výhone výstavku výrobkov z odpa-
dového materiálu. Žiaci využili svoju

fantáziu a zo starých nepotrebných vecí
vytvorili krásne a zaujímavé výrobky z
plastu, papiera a kartónu. Ostatní spo-
lužiaci obdivovali a ocenili šikovnosť
svojich kamarátov. Výrobky Olivera
Matejčíka z 1.A, Nikolky Martvoňo-
vej z 2.B a Lenky Šeligovej zo 4.A boli
ocenené diplomom a ostatní zapojení
žiaci získali sladkú odmenu.

7.2. - sa v CVČ v Námestove konalo
okresné kolo geografickej olympiá-

dy. Darilo sa nám veľmi dobre: Rasťo
K u p č u l á k
(5.B) zvíťazil,
Júlia Gáboro-
vá (9.A) bola
druhá a Zuzka
G á b o r o v á
(8.A) bola tre-
tia, V. Bara-
niak (7.A) bol
piaty a A. Bo-
hucká (5.B)
obsadila sied-

me miesto. Všetci sa stali úspešnými
riešiteľmi. Žiakov pripravovali p.uč. H.
Martvoňová a J. Kopilcová. Blahože-
láme a ďakujeme!

9.2. - v telocvični ZŠ Hruštín sa kona-
la kvalifikácia na okresné kolo vo
florbale SŽ. Naši chlapci najskôr pora-
zili Brezu 13:1, potom za mohutného
povzbudzovania spolužiakmi zdolali
Lokcu 5:3 a postúpili na okresné kolo,
ktoré bude 10.3. v Rabči. Reprezento-
vali: M.Kopilec, M.Drígeľ, A.Kľuska,
J.Kaprál, D.Zajac, M.Makúch, M.Kap-
rálik, R.Fendek, K.Očkaják. Pripravo-
vala p.uč. Stančeková. Blahoželáme!

14.2. - Naši žiaci sa zapojili do krea-
tívnej súťaže na tému Valentínka. Úlo-
hou bolo vytvoriť pozdrav, plagát alebo
netradičné prianie na sviatok Valentí-
na. Hlasovali zamestnanci školy.
Umiestnenie: 1. miesto vyhrala Júlia
Firicová z 5.B triedy; 2. miesto obsadi-
la Timea Mišániková (5.B) tretie boli
dievčatá zo 7.B Kristína Ťasnochová,
Tamara Radzová, Lucia Radzová.

15.2. - sa v GAB Námestovo usku-
točnilo okresné kolo dejepisnej olym-
piády. ZŠ Hruštín reprezentovali 4 žiač-
ky, ktoré dosiahli tieto umiestnenia:
Kristínka Veselovská – 1. miesto, Jul-

ka Gáborová - 2. miesto, Gitka Tomá-
ňová a Zuzka Martvoňová - 4. miesto;
Všetky sa stali úspešnými riešiteľkami.
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Dievčatá pripravovala p.uč. Kubánio-
vá. Blahoželáme a Julke držíme palce
na krajskom kole v Martine!

17.2. - sa v kultúrnom dome usku-
točnil III. žiacky ples, ktorý pripravili
zástupcovia školského parlamentu
s pani uč. Janolkovou a ZRŠ
S. Šalatovou. Pre niekoho to bol prvý
ples v živote – pekné oblečenie, ob-
čerstvenie, sviečky, obrusy, tombola,
súťaže, dobrá nálada... Po dobrých vla-
ňajších a predvlaňajších skúsenostiach
sa aj tohto roku žiaci dobre zabavili a
vyšantili.

13.-17.2. – v Ski Zábava Hruštín na
Vasiľovskej holi absolvovali žiaci 7.AB
svoj lyžiarsky výcvik. 37 žiakov pod
vedením inštruktorov p.uč. Stančeko-
vej, Kopilcovej, Poljakovej, Bombu
(1deň aj tr.uč. 7.B M.Kormaňákovej)
zvládlo základy lyžovania, za výborné-
ho počasia si lyžiarsky veru dobre uži-
li. Najlepšími lyžiarmi v pretekoch sa
stali Tamara Radzová a Samuel Ša-
lata. Ďakujeme p. Virličovi za ochotu
pri zapožičaní výstroja, úschovu lyží,
chutnú stravu, p. Lokajovi za dovoz
počas celého týždňa.

21.2. – sme usporiadali náš tradič-
ný karneval. Kultúrny dom zaplavili
rozprávkové bytosti a postavy, ktoré
žiaci prezentovali vo vyzdobenej sále.
Na chvíľu sme zabudli na starosti a
povinnosti a oddali sme sa zábave a
veselosti. Všetky masky boli odmene-
né sladkosťami a niektoré z nich mali
šťastie v bohatej tombole. Ďakujeme
Rodičovskému združeniu za poskyt-
nuté ceny, MKS za hudbu, čaj a prí-
jemné prostredie.

21.2. – sa v SOŠ polytechnickej Kňa-
žia uskutočnila regionálna zábavná
technická súťaž pre dvojčlenné tímy
žiakov 7. a 8. ročníka základnej školy

Technický šikula. Zúčastnilo sa jej 28
dvojčlenných družstiev zo 14 škôl
z regiónu Orava. Našu školu reprezen-
tovali siedmaci: Gitka Tomáňová, Zuz-
ka Šubjaková, Timo Zemenčík, Ma-
túš Snovák. Ako škola sme obsadili
6.miesto a dvojice boli zhodne na
9.mieste. Pripravoval p.uč. Halmeš.

27.2. – 3.3.  – žiaci základných
a stredných škôl v Žilinskom kraji mali
jarné prázdniny.

Február – pedagogickú prax absol-
vovala v 4.A študentka Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku Bc. Erika Jurči-
gová a v 4.B študentka Trnavskej uni-
verzity Bc. Milada Mateková.

Mgr.Július Kubáni,
riaditeľ školy
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Strelci
Dňa 18. februára sa v Nitre

uskutočnilo ďalšie kolo Slo-
venského pohára v strelec-
kom trojboji. Zúčastnili sa
ho Jozef Jancek, Marián
Slaničan, Jozef Očkaják a
Jaroslav Jancek. Najlepšie
sa darilo Mariánovi Slani-
čanovi, keď zvíťazil v dis-
ciplíne revolver. Koncom
marca tam pocestujú znova,
na vrchol halovej sezóny,
Majstrovstvá Slovenska.

ZOTŠ Hruštín

Voľný pohyb psov
Prosíme občanov, aby si zatvárali psov, pretože sa premnožil výskyt voľne
pohybujúcich sa psov v katastri obce Hruštín a v miestnej časti Vaňovka.
Kto bude ignorovať túto výzvu, bude pokutovaný v zmysle VZN č.1/2014,
kde je možné uložiť majiteľovi psa pokutu až do výšky 165 Eur.

 Zber obnoseného šatstva 

Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,

ktorý sa bude konať v obci Hruštín do 27. marca 2017.

 Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo
k znehodnoteniu pri prevoze a doniesť na Obecný úrad Hruštín.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky,
záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných)
a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.

 Zber obnoseného šatstva 
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Najlepší výber, najnižšie ceny!

Píla Ing. Miroslav Jaššo, Hruštín príjme do zamestnania
pracovníka na obsluhu gátra. Nástup ihneď. Viac info na
tel.č.: 0907 525 921.
Predám lakované drevené parkety (30 m2). Cena doho-
dou. Tel.: 0902 260 122.
Predám stavebný pozemok na Dielniciach, 1200 m2. Info:
0907 525 921.
Predám malotraktor, podobné ako 25-tka, 3 valec, diesel
z unc. Všetko funguje, pár drobnosti treba dorobiť. Cena
700,- Eur, dohoda možná. Tel.: 0903 809 693.
Predám sadbové zemiaky, poloskorá odroda, 35 Eur/q.
Tel.: 0908 944 764.
Predám koryto na obáranie, doskové. Cena dohodou.
Tel.: 0908 944 764.
Predám 200 L sud z nafty. Tel.: 0908 944 764.

Jarné práce – služby
Vývoz a rozmetanie  maštaľného hnoja
Príprava pôdy pod siatie atď.
Príprava pôdy pod zemiaky
Sadenie a plečkovanie zemiakov
Predaj sadbových zemiakov
Cena dohodu

Ján Šináľ, 0902 728 643, 0917 391 044




