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Matka sedela so
svojou štyri - päť
ročnou dcérkou v
kupé vlaku. Diev-
čatko sa správalo

dosť drzo a hlučne, panej vedľa
vytrhlo noviny z rúk, pá-
novi oproti šmátralo po
okuliaroch, ale matka ho
ani slovkom nenapomenula. Ani
len potom nie, keď maličká kopla
paniu do kolena. Dotyčná pani
matku nakoniec vyzvala, aby ju
napomenula. Ale mladá mamič-
ka sa vzoprela: „Čo si to myslíte?

To nemôžem urobiť. Svoju dcérku
vychovávam antiautoritatívne ! Tre-
ba ju nechať...“

Vtedy vstal mladý bradatý muž,
asi tak dvadsaťročný, jeden z tých
zarastených a zanedbaných mla-

dých ľudí, drzo matke napľul do
tváre a opäť si sadol bez slova.
Mladá žena pobúrená mladíkovou
nevychovanosťou, zlostne a nahne-
vane naňho nakričala, čo si to do-
voľuje, také grobianstvo, na mieste

ho vraj zažaluje, áno, hneď za-
volá sprievodcu a políciu, a dá
ho vyhodiť...

Mladý muž sa usmial, slovný
príval mladej ženy sa ho vôbec
nedotkol. A usmieval sa ešte aj

potom, keď znovu za-
čala nadávať. Ale po-
tom ju odrazu prerušil

a bez irónie jej povedal: „Čo vlast-
ne chcete? Prečo na mňa toľko
kričíte ? Aj ja, som bol vychova-
ný antiautoritatívne!“

M. Richterová

V nedeľu 14. mája sa v kul-
túrnom dome zišli naše mamy,
aby spoločne oslávili svoj svia-
tok. Kultúrnym programom
prispeli k slávnostnej atmosfé-
re deti z MŠ, žiaci ZŠ, tanečníč-
ky SZUŠ Jánoš a folklórny sú-
bor. Na záver sa všetkým prí-
tomným prihovoril starosta
obce Mgr. František Škapec.
Všetky mamy, ktoré sa uvede-
nej akcie zúčastnili, boli obda-
rované sladkosťou.

Antiautoritatívna výchova

     z podujatia     
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac máj:
1/ Pracovníci obce a nezamest-

naní pracujúci na drob-
ných obecných prá-
cach pokosili cintorín,
areál MŠ a verejné
priestranstvá v obci.

2/ Počas mesia-
ca máj sme pokra-
čovali v jarnom
upratovaní. Po obci
boli rozmiestnené
kontajnery na ko-
munálny odpad,
ktorý bol firmou
Brantner odvezený
na skládku do Mar-
tina.

3/  Pracovníci
obce a pracovníci
p. J. Zajaca napojili
na kanalizáciu ZŠ
Výhon a taktiež do-
robili napojenie ka-
nalizácie pri ZŠ Za-
most.

4/ Pracovníci
obce osadili ku
vchodom do MŠ
stojany na bicykle.

5/ Obec Hruštín
vypracovala sta-
vebné povolenie na

Podujatia
v mesiaci
JÚN 2017

MKS pri OcÚ
Hruštín

3.6. Svadobná veselica

7.6. Predaj MITEX

10.6. Svadobná veselica

17.6. Svadobná veselica

21.6. Predaj LANTASTIK

24.6. Rodinná oslava

„Cnosť preteká zo sŕdc matiek do sŕdc detí: lebo deti rady
robia to, čo vidia robiť iných.“                                     (Ján Mária Vianney)

multifunkčné ihrisko pri ZŠ Zamost
a na detské ihrisko pri PD-Hruštín

vypracovala projektovú
dokumentáciu. Násled-
ne vypracovala žiadosť

na Úrad vlády na spolu-
financovanie týchto projek-
tov.

Vážení občania,
s prichádzajúcimi teplými let-

nými mesiacmi nás profesionál-
ni hasiči z Námestova upozor-
ňujú na zvýšené nebezpečenstvo
vzniku požiarov a žiadajú obča-
nov, aby vo voľnej prírode neza-
kladali oheň.

Mgr. František Škapec
 starosta obce
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Realizácia parku prebieha podľa
projektu, ktorý vyhotovil záhradný ar-
chitekt Ing. Ondrej Zajac. Koordiná-
torkou projektu je Mgr. Stanislava
Šalatová. Realizačný a konzultačný
tím tiež tvoria: Katarína Snováková,
Jozef Šalata, Ing. Ivana Teťáková
a Ing. Ondrej Zajac.

Vyčlenené financie sú určené hlav-
ne na materiálové zabezpečenie
tohto projektu, no sú aj činnosti, kto-
ré treba zveriť do rúk skúseným od-
borníkom s potrebnou technikou.

Práce sa konečne rozbehli. Poča-
sie a havária vodovodného potrubia
na pozemku nám situáciu mierne
skomplikovali, no bolo dobré, že sa
to vyskytlo pred začiatkom prác. Keď
sa ukázalo, že toto potrubie je už
staršie, a teda by mohla hroziť poru-
cha aj v budúcnosti, pán starosta Mgr.
František Škapec požiadal OVS
o jeho celkovú výmenu. Nadácia SPP
uznala tieto dôvody oneskorenia re-
alizácie za oprávnené a predĺžili nám
termín preinvestovania dotácie
z 15. júna až na 31. augusta 2017.

Zatiaľ sa podarilo pripraviť terén.
Vďaka Ing. Jánovi Uhríkovi a Mari-

ánovi Voškovi je hotový. Povyťaho-
vali korene po pôvodných stromoch,
priviezli a premiestnili hlinu, zarov-
nali terén, vytvorili prístup k potoku,
obnovili odvodňovací kanál... V na-
sledujúcich dňoch tam privezú aj ka-
menivo na chodníky, štrk, piesok
a humóznu pôdu .

Nasledovať bude výstavba oplote-
nia a chodníkov.

Materiál na plot a bráničky nám so
zľavou zabezpečil a priviezol Jozef

Kupčulák. Ďalší potrebný materiál
za dobré ceny nám zabezpečí Ing.
Martin Martvoň.

Prebiehajú konzultá-
cie a rokovania s ďalšími
odborníkmi a zložkami.
Ochotu zúčastniť sa na
brigáde už prejavili naši
hasiči aj členovia OŠK.
Niektoré činnosti totiž vy-
žadujú zohratú partiu.
Práce vtedy idú hladko,
panuje dobrá nálada,
stmelí sa kolektív...

Po vybudovaní oplo-
tenia a chodníkov tu
bude plno práce aj pre
všetkých ochotných jed-
notlivcov. Bude treba pri-
praviť pôdu a vysadiť ju
rastlinami. Informácie
a výzvy na brigády bu-
deme priebežne uverej-
ňovať na obecnej webo-
vej stránke a facebooku.

Verím, že veľa ľudí
dobrej vôle využije šan-

cu stáť pri zrode tohto parku a zane-
chať v ňom svoju „stopu“.

S. Šalatová

Park: Srdce Priateľom a Prírode
Po úspešnom hlasovaní vďaka dobrovoľníkom a ľuďom ochot-

ným svoj hlas tomuto projektu prideliť sme od Nadácie SPP na
realizáciu parku dostali 6000 € a Obec Hruštín v rámci rozpočtu
vyčlenila na tento účel ďalších 9000 €.
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Najmladšia generácia v obci
02.05.2017 Hoci nám už začal

mesiac máj, kvôli nepriaznivému po-
časiu sme „MÁJKU“ pre naše krásne
dievčatká postavili až v tento deň.
Počasie nám prialo, tak nám s naším
doprovodom spevu stavali škôlkar-
sku májku ujovia z obecného úradu.
Dievčence poviazali stužky, zaspie-
vali sme si a s nadšením sledovali

dvíhanie sa k nebu rôznych farieb.
Poďakovanie patrí obecnému úra-

du za prípravu a jej osadenie… Kaž-
dý deň sme sa takto mohli potešiť
počas celého mesiaca pohľadom na
krásne veselé farby v oblakoch.

03.05.2017 Do našej MŠ zavítala
samotná princezná, ktorá hľadala
svojho pravého princa. Chcela si vy-

brať aj spomedzi našich chlapcov,
ale žiaden ju nechcel, pretože to bola
„Pyšná princezná“. Ale ako v každej
rozprávke, aj v tejto sa napokon všet-
ko dobre skončilo a princezná si svoj-
ho princa našla. Za krásne humorné
prevedenie rozprávky patrí poďako-
vanie dobrým hercom z divadla Prí-
beh zo Žiliny.

10.05.,12.05.2017
„Do ruky Ti kvietok vkladám,

moja milá mamička,
skloň sa ku mne, dám Ti ešte

horúci bozk na líčka…“

Počas týchto dní odovzdali kytičku
pesničiek a básničiek z lásky svojim
mamkám a babkám deti programom
v MŠ. Tak im ukázali svoju lásku a
poďakovanie za ich starostlivosť. Na
záver dostala každá mamka malú po-
zornosť a sladký bozk na líčko.

14.05.2017 Deti 2. triedy s dopro-
vodom p.uč. Jaššovej a Kompanovej
potešili svojim pekným programom
na vystúpení v KD a tak vzdali úctu a
poďakovanie nielen svojim, ale
všetkým matkám v našej obci.

18.05.2017 Keďže sa už blíži ko-
niec školského roka, ako tradične, aj
tento rok sa naši najstarší predškolá-
ci vybrali na výlet. Tento rok namierili
do krásnej kopcovitej oblasti Dono-
valy, kde mali možnosť preskúmať
rozprávkovú dedinu HABAKUKY.

DIVADLO PRÍBEH
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S rozprávkovými hrdinami prežili
krásne dobrodružstvá, kde, ako to
v rozprávkach chodí, pravda a láska
zvíťazili nad zlom. Počasie im prialo,
tak si mohli pošantiť na gigantických
rozprávkových stavbách a preliez-
kach a proti hladu bojovali dobrota-
mi, ktoré im na cestu pripravili naše
tety kuchárky. Unavení a plní nových
zážitkov sa nám šťastne vrátili do
MŠ.

22.05.2017 Počas troch týždňov
budú v MŠ realizovať svoju prax štu-
dentky 3. ročníka PaSa z Turčian-
skych Teplíc (Dirgová M., Kompano-
vá M., Sochová A.). Pod dozorom
pridelených učiteliek samostatne re-
alizujú výchovno-vzdelávací proces
detí. Prajeme im mnoho nápadov
a nadšenia pre túto prácu.

29.05.2017 Ďalšie dve študentky
1. ročníka PaSa (Očkajáková N., Paš-
ková N.) budú mať náčuvnú prax,
aby si odsledovali, v čom spočíva
práca učiteľky MŠ.

V areáli MŠ nám boli pracovníkmi
OcÚ namontované dva stojany na
bicykle, za čo ďakujeme p. starosto-
vi. Je to síce priestor MŠ, ale za-
mestnanci nemajú povinnosť prihlia-
dať na odložené bicykle. Každý si ho
tam vkladáte na vlastnú zodpoved-
nosť. A týmto chcem poprosiť žiakov
ZŠ, pokiaľ tam nemáte odložený svoj
bicykel, nemali by ste sa okolo stoja-
nov ani pohybovať. Ďakujem za po-
chopenie.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

HABAKUKY

DEŇ MATIEK

DEŇ MATIEK
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Po schválení vykonania projektu jednoduchých po-
zemkových úprav v lokalite Dielnice bol prejavený záu-
jem o podobné vysporiadanie vlastníctva k pozemkom aj
v lokalite Poduhlisko, ktorá sa nachádza v platnom územ-
nom pláne obce. Výmera zatiaľ navrhnutého obvodu
projektu je cca 5,3 ha, v ktorej sa nachádza 578 vlastní-
kov. Z tohto počtu je 520 vlastníkov známych, ktorí dispo-
nujú výmerou 5 ha a 58 vlastníkov je s neznámym poby-
tom o výmere 0,3 ha, ktorých zastupuje v projekte zo
zákona Slovenský pozemkový fond.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)
Do obvodu je navrhnutá na riešenie aj cesta Veternej

ulice a časti nevysporiadaných pozemkov nachádzajúce
sa na tejto ulici, s úmyslom vytvoriť pozemky o vhodných
stavebných rozmeroch. Týka sa to vlastníkov, ktorí už
majú niektoré parcely v celkovom vlastníctve, no na
vytvorenie dostatočne širokého pozemku by im bolo po-
trebné dokúpiť nejakú susednú parcelu, s ktorou z rôz-
nych dôvodov je majetkoprávne vysporiadanie veľmi
vzdialené.

Oproti vlastneniu výmery v lokalite Dielnice je rozdiel
v tom, že na tomto území je veľa vlastníkov s malým
nárokom výmere. Je to dané tým, že nevysporiadaná
cesta Veternej ulice sa skladá z malých parciel o výme-
rách cca 50 m2 tvorených z viacerých pôvodných ralí.
Keďže na takúto výmeru pripadá 3 až 7 väčšinou vždy
iných vlastníkov, pri počte takýchto parciel okolo 80, sa
takémuto stavu rozdrobenia držby ani nemožno čudovať.
Pozemok pod touto cestou doteraz nebol majetkoprávne
vysporiadaný, a v prípade, že sa nevykonajú pozemkové
úpravy, by tento, už aj teraz problémový stav, zotrval pre
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v katastrálnom území Hruštín – lokalite Poduhlisko
ďalšiu generáciu. Vlastníci by naďalej teoreticky vlastnili
pozemok tvoriaci cestu tak ako doteraz, no praktický
a skutočne vlastnícky úžitok by nikdy z toho nemali. Pri
riešení umiestnenia nových pozemkov v rámci PPÚ sa
im nárok vo výmere pod cestou presunie na miesto, ktoré
je možné využiť vo svoj vlastný prospech a zamýšľaný
účel.

 Vlastníci hoci aj úplne malej výmery by mali v rámci
ďalšieho konania vo vlastnom záujme zodpovedne pre-
javiť formou zákonom stanovenej zápisnice svoje návrhy
a požiadavky pre umiestnenie pozemku. Aj 1m2 pozem-
ku sa takouto úpravou zhodnotí z ceny 0,- € (pozemok
pod cestou alebo pozemok v podielovom spoluvlastníc-
tve s nedohodnuteľnými vlastníkmi), na pozemok umiest-
nený v novom stave podľa požiadavky vlastníka s nado-
budnutou hodnotou 10 – 20 €. Z toho je zrejmé, že
vlastník v prípade nezáujmu o svoje nehnuteľnosti si
zapríčiní v konečnom dôsledku ich nezvratné znehodno-
tenie. Pozemok v podielovom spoluvlastníctve s rôznymi
vlastníkmi v budúcnosti je veľmi problematické, prípadne

nemožné vysporiadať, príp. ponúknuť k predaju. Výmery
uvedené v predbežnom zozname vlastníkov sú zatiaľ len
približné. Úplne presné budú až po schválení „registra
pôvodného stavu“.

V rámci prípravy boli za účelom zistenia skutočného
stavu v teréne zamerané polohopisné prvky, ktoré majú
zásadný vplyv na správne určenie nielen obvodu projek-
tu, ale hlavne v závere na umiestnenie pozemkov. Jed-
nalo sa hlavne o časti zasiahnuté eróziou potoka Hruš-
tínka a územia, ktoré sú dotknuté elektrickým vedením a
jeho ochranným pásmom, ktoré má dôležitý vplyv na
umiestnenie budúcich stavieb v lokalite.

Na internetovej stránke obce bude priložené grafické
zobrazenie záujmového územia a zoznam dotknutých
vlastníkov so zatiaľ približnými výmerami pozemkov.

Ohľadom bližšieho vysvetlenia k projektu v tejto loka-
lite obecný úrad zvolá hovor dotknutých vlastníkov,
v rámci ktorého bude navrhnutý ďalší postup pre čo
najlepšie a najvýhodnejšie riešenie zjednotenia jednotli-
vých vlastníkov s malou výmerou v projekte.             (JK)
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MÁJ 2017

Kultúra
Dňa 14.5. sa konal „DEŇ MATIEK“

v kultúrnom dome, v programe vy-
stúpili aj naši žiaci, ktorí mamkám
a babkám zaspievali a zatancovali.

19.5. - sa vybraní žiaci 7., 8. a
9.ročníka zúčastnili exkurzie do Vied-
ne. Navštívili Schönbrunn, Hundert-

wasserhaus, obchodné centrum
HUMA, Dóm sv. Štefana (viď stránka
školy)

Súťaže
- Tak ako každý rok, aj tento rok sa

naši žiaci zapojili do medzinárodnej
súťaže s názvom Matematický klo-
kan. Vyskúšať si svoje matematické
schopnosti sa rozhodlo 74 žiakov z
1. stupňa a 11 žiakov z 2. stupňa.
Formou testu si preverili nielen logic-
ké myslenie a priestorovú predstavi-
vosť, ale aj čítanie s porozumením.

Úspešnými riešiteľmi sa po zverej-
není výsledkov stali: Lucia Ľubeková
(2.A), Peter Plančo (2.A), Lara Ťas-
nochová (2.B), Anastázia Šeligová
(4.A), Bibiána Snováková (4.A), Jú-
lia Gáborová (9.A) a Matúš Kopilec
(9.B). Školským šampiónom sa stala

Bibiána Snováková zo 4.A. Šampi-
ónke a úspešným riešiteľom srdečne
blahoželáme a veríme, že súťaž sa
bude tešiť záujmu žiakov aj budúci
rok.

15.5. - sa konala školská olympiá-
da z anglického jazyka. Súťažiaci
boli rozdelení do dvoch kategórií -

5.-6.ročník a 7.-9.ročník.
V I.kategórii bolo poradie:
1. Timea Mišániková (5.B) 2. Barbo-
ra Vlžáková (5.A) 3. Rastislav Kup-
čulák (5.A)
Výsledky II.kategórie:
1. Aneta Maciwodzinska 2. Pavel
Šeliga 3. Ľudmila Žilincová
Víťazom blahoželáme, p.učiteľkám
K.Molnárovej a L.Žilincovej ďakuje-
me za prípravu súťaže a rodičovské-
mu združeniu za vecné ceny pre ví-
ťazov i všetkých zúčastnených.

26.5. – v Žiline sa konalo krajské
kolo vo vybíjanej MŽ. Víťazstvom v
okresnom kole si zabezpečili účasť
na ňom aj naše dievčatá. V Žiline sa
im darilo výborne, obsadili 2.miesto,
keď nad ich sily bola iba postupujúca
ZŠ Hladovka. Blahoželáme!

Atletika
V areáli ZŠ Rabča sa 24.5. konalo

okresné kolo v atletike st. žiakov –
družstiev. Mali sme tam svoje zastú-

EXKURZIA vo Viedni

Olympiáda z anglického jazyka Olympiáda z anglického jazyka
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penie – žiačky Z.Firicovú, L.Jaššovú
a Z.Šubjakovú, žiakov A.Kľusku,
R.Fendeka, M.Jurkyho a M.Drígľa.
Umiestnenia: 1.miesto – Andrej
Kľuska v hode kriketkou i vo vrhu
guľou, 3.miesto Roman Fendek – beh
na 60m, Zuzka Šubjaková – hod kri-
ketkou, štafeta 4x60m (Drígeľ,
Kľuska, Jurký, Fendek). Medailistom
blahoželáme a všetkým ďakujeme za
reprezentáciu školy. Pripravovala
p.uč. Stančeková.

Futbal
- medzitriedny futbalový turnaj žia-
kov 4.-6. ročníka, ktorý sa odohral
v máji priniesol toto umiestnenie:
1. miesto: 6.B; 2. miesto: 6.A;
3. miesto: 4.B; 4. miesto: 4.A;
5. miesto 5.AB. Najlepším strelcom
turnaja sa stal Matúš Hutira (6.A) so
16 gólmi.
- Oficiálne výsledky Testovania 9 v
našej škole:
9.A - MAT - 66,75% priemer v SR –
56,4 % rozdiel: +10,3 % pripravova-
la: Mgr.Kopilcová
9.B - MAT - 77,89% rozdiel: +21,5 %!
pripravovala: Mgr.Červeňová

ZŠ Hruštín - 72,18% ( SR %) – 56,4
rozdiel + 15,8%
9.A - SJL – 63,2 % priemer v SR -
61,2 % rozdiel: +2,0 % pripravovala:
PhDr. Martvoňová, Mgr. A.Viludová
9.B - SJL - 70,11% rozdiel: +8,9%

pripravovala: PhDr. Mart-
voňová, Mgr. A.Viludová
ZŠ Hruštín – 66,56%
(SR %) – 61,2% roz-
diel: +5,4 %

16.5. „Kto chce zdra-
vý byť, musí mlieko piť!“
práve toto heslo sa v ten-
to deň ozývalo z tried pr-
vého stupňa našej ško-
ly. Pri príležitosti Sveto-
vého dňa mlieka si žiaci
na vyučovaní rôznymi
hrami a aktivitami pripo-
menuli význam mlieka
pre naše zdravie. Nauči-
li sa, aké prospešné lát-

ky obsahuje mlieko a vďaka mliečnej
desiate spoznali mnoho mliečnych
výrobkov. Na záver si žiaci v tento
deň pripili, ako inak – pohárom mlie-
ka.

31.5. - prváci sa zúčastnili exkur-

EXKURZIA na Oravskom hrade

Svetový deň mliekaSvetový deň mlieka

Atletika a vybíjaná Atletika a vybíjaná
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Hasiči

90 rokov:
Tomáňová Terézia
85 rokov:
Martvoňová Helena
75 rokov:
Tokár Gabriel, Mgr.
65 rokov:
Snováková Terézia
Bištiaková Mária
Kubica Miroslav
Očkajáková Margita
Katreník František
Brisudová Agnesa
60 rokov:
Hojo Štefan
55 rokov:
Kľusková Margita
Škapec Štefan
Kupčo František
Jurčigová Helena
50 rokov:
Calová Viera
Hurtalová Marta
Rosiarová Terézia
Ľubeková Renáta
Svýba Ján
Zemenčíková Agneša

Prišli medzi nás:
Matúš Firic, Matej Graňák

Uzavreli manželstvo:
Peter Vigoda

a Veronika Drígľová
Jozef Hnat

a Monika Natšinová
Ing. Tomáš Maslaňák

        a Mgr. Margita Kľusková
Bc. Ján Hojo

           a Ing. Eva Pisarčíková

Odišli od nás:
František Krivačka, 84 rokov
Agneša Hurtalová, 90 rokov
Ondrej Kompan, 61 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci
JÚN 2017

V sobotu, 3 júna
sa v Dolnom Kubíne
uskutočnilo územné
kolo súťaže dorastu
UzO Dolný Kubín /
celá Orava /. Doras-
tenci Dhz Hruštín,
pod vedením Fran-
tiška Žilinca, skon-
čili na treťom mieste
a postupujú na kraj-
ské kolo. Blahoželá-
me a budeme im dr-
žať palce.

zie na Oravskom hrade – Rozpráv-
kový svet na Oravskom hrade. „Po-
lepetkovo rozprávkové klbko“ prinies-
lo žiakom výber kúzelných príbehov
pospájaných čarovným klbkom. Žia-
ci pomáhali Polepetkovi rozmotať klb-
ko plné rozprávok: Jurošík, Hlúpa
žena, Kocúr v čižmách, Dlhý nos a
Zlatá rybka.

Mgr.Július Kubáni,
riaditeľ školy

EXKURZIA na Oravskom hrade
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Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Ponúkam brigádu v Čechách, montážne prace pre
mužov, výhodné platové podmienky. Tel.:  0911 776 670.


