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Ako možno skutočne vyzerajú tvoje dni z pohľadu
Nebeského Otca, ktorý sa o teba stará? Nech sa páči,
započúvaj sa...

JA: Bože, môžem sa Ťa niečo opýtať?
BOH: Samozrejme...
JA: Sľúb mi, že sa nenahneváš...
BOH: Sľubujem...
JA: Prečo si dopustil dnes na mňa

toľko zlých vecí...?
BOH: Čo tým myslíš?
JA: No, ráno som zaspal...
BOH: Áno...
JA: Trvalo večnosť, kým mi na-

skočilo auto...
BOH: Aha...
JA: K obedu som nedostal sen-

dvič, ktorý som si objednal - a musel
som čakať!

BOH: A?
JA: Na ceste domov mi skapal mobil

práve, keď mi ktosi zavolal...
BOH: Chápem
JA: A ako keby toho nebolo dosť, prídem

domov a chcem si dať nohy do môjho nového masážne-
ho stroja a zrelaxovať, a on - chvíľočku pracoval a práve
pred chvíľou prestal fungovať! Dnes nič nešlo správne!!!
Prečo si to dopustil?!

BOH: Dovoľ mi to vysvetliť:

Geniálny plán Boha pre teba
Anjel Smrti stál nadránom pri tvojej posteli a ja som

poslal troch svojich anjelov bojovať s ním o tvoj život.
Potrebujem ťa ešte niekoľko rokov pre mnoho dobra,

ktoré sa chystám cez teba urobiť - ak mi to
samozrejme dovolíš... No a nechal som ťa

počas toho radšej spať, nech ťa to nedesí.
Tvojmu autu som nedovolil hneď ráno

naštartovať. Počkal som chvíľu, čo sa
podľa teba - chápem - zdalo večnosťou.
Ak by si totiž naštartoval hneď a šiel po
svojej ceste do práce ako každý deň,
objavil by sa na tvojej ceste opitý vodič,
ktorý by ťa nabral a dochrámal celé
tvoje telo. Takto sa mu podarilo akurát
trochu ďalej od toho miesta mierne za-
točiť a nabúrať len do koša s odpadka-
mi. Aj jeho som mimochodom ochránil

pred smrťou, pri havárii s tebou by on
zomrel. Takto iba zaplatil veľké peniaze za

opravu auta a smetný kôš a rozhodol sa už
nikdy nesadať za volant opitý.
A tá osoba, ktorá pripravovala na obed tvoj

sendvič ako každý deň, bola dnes veľmi chorá a hoci
o tom nevedela, rozniesla by túto chorobu na mnohých
ľudí. Nechcel som, aby si dostal to, čo mala ona. Vedel
som, že si nemôžeš dovoliť vymeškať v práci niekoľko
týždňov liečením sa z choroby, ktorá by tentoraz zane-

Volám sa Roman Saniga. Pochá-
dzam z dediny Liptovské Revúce. Po
kňazskej vysviacke v roku 2012 som
bol kaplánom v Námestove rok a pol,
potom tri a pol roka v neďalekom Mút-
nom a teraz prichádzam k Vám do
Hruštína, ako Váš kaplán, pomocník
Vášho duchovného otca. Keď som mal
primície, tak pri mojom rodnom dome
som mal napísanú myšlienku sv. Jána
Mária Vianneya: „Kňaz nie je kňazom
pre seba, on je tu pre Vás!“ Tak toto
sa snažím v mojom kňazskom povo-
laní aj vyplniť životom. Preto Vás ch-
cem poprosiť o modlitby za mňa, aby
som to naozaj žil...V Roku kňazov

bolo na jednom billboarde napísané:
„Modli sa za svojho kňaza, lebo aj on sa
modlí za Teba“ a tak Ťa chcem poprosiť,
aby sme sa za seba modlili, aby sme žili
verne svoje povolanie... Tiež som mal na
jednom z primičných obrázkov slová
sv.Jána XXlll. „Môj Bože, dovoľ, aby som
prostredníctvom Panny Márie priviedol
každého aspoň o krôčik bližšie k Tvojmu
Synovi.“ O to sa chcem tu v Hruštíne
snažiť a na tom pracovať, aby sme si
budovali, prehlbovali a rozvíjali vzťah s
Bohom, aby sme si spasili dušu...aby
sme bojovali o nebo...je to ťažký a ná-
ročný boj, ale pre nebo sa to oplatí, NEBO
ZA TO STOJÍ!!! Spoločne kráčajme vpred
večnosti s Bohom, pre ktorú sme povo-
laní.

Váš kaplán Roman Saniga

Nový pán kaplán

(pokračovanie na 2. strane)
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Očami

starostu

Činnosť za mesiac september:
1/ Firma Combin a.s. pokračova-

la v stavebných prácach na zber-
nom dvore.

2/ Na základe po-
danej žiadosti obec
získala dotáciu 13 500
€ z Ministerstva financií na výmenu
vchodových dverí do kultúrneho
domu.

3/ Pracovníci obce a pán J. Za-
jac s jeho pracovníkmi nám urobili
kanalizačné prípojky do zdravotné-
ho strediska a do Pizzérie Magnum.

4/ OVS a.s. Dolný Kubín nám
začala rozširovať vodovod a kanali-
záciu v časti Kutina – Dielnice.

5/ Pracovníci obce a nezamest-
naní nám pokosili centrum obce,

chala na tebe trvalé následky. Dovo-
lil som jej sa trošku nešikovne pore-
zať, čím tvoj sendvič už nemohla odo-
slať, keďže bol dokrvavený. Jej ka-
marátka, ktorá jej prst preväzovala,
si všimla maličký znak tejto choroby,
lebo jej sestra ochorela na túto cho-
robu pred pár mesiacmi a ledva sa z
nej dostala. Ona ju upozornila a pri-
viedla k lekárovi. Neboj sa, je v po-
riadku. Aj ona sa zachránila.

No a tvoj telefón sa vybil preto,
lebo človek, ktorý ti práve volal, chcel
klamstvom hodiť na teba to, čo si
neurobil a premyslel to tak, akoby
ste sa o tom po telefóne akože roz-
právali a tak by celá vina padla na
teba a nijako by si sa z toho nemohol
vytiahnuť. Okrem veľkej pokuty by si
bol niekoľko rokov vo väzení a tým
by sa ti rozpadla rodina, vzťahy, všet-
ko. Ani nechci vedieť, aké by to malo
dôsledky. Ani som ti s ním nedovolil
hovoriť, preto si krytý. On sa nako-
niec do toho tak zamotá, že sám
bude musieť niesť dôsledky svojich
skutkov. No neboj sa, pokutou len
vráti nakradnuté peniaze tam, kam
patria a vo väzení zabezpečím, aby
sa stretol s mojím kňazom, ktorého
tam posielam každý týždeň už teraz,

Vo chvíli odchodu z tohto sveta bude mať cenu iba láska. Kto sa
postaví pred Boha bez lásky, bude znášať všetky dôsledky svojich
hriešnych postojov. Bude to strašná skúsenosť premárneného živo-
ta a duchovnej smrti.

                                                            (Svätý Šarbel Machlúf)

cintorín a areál materskej školy.
Všetkým, ktorí sa podieľali na

uvedených prácach, veľmi pekne
ďakujem.

Vážení občania,
prázdniny sa skončili

a do školských lavíc zasadli
žiaci a študenti. Plní elánu naštar-
tovali nový školský rok s prianím,
aby ho zvládli čo najlepšie. Žiakom
a študentom  prajem veľa vytrva-
losti a zodpovednosti pri získavaní
vedomostí. Všetkým vyučujúcim
prajem veľa trpezlivosti a  radosti z
poslušných detí.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Očami
starostu

a ktorému sa podarí otvoriť jeho srd-
ce, priznať si chyby a napraviť svoj
život. Všetko je pripravené, neboj sa.

Ach, a ešte ten masážny stroj! Bol
chybný a vyhodil by ti v ten večer
elektriku v celom dome. V tom mo-
mente - pred pár minútami - šiel oko-
lo tvoj dávny priateľ, ktorý ti pred
rokmi veľmi ublížil a povedal si, že ak
ťa nájde doma, konečne ťa príde po-
prosiť o odpustenie. Ak by bolo v tom
momente všetko v dome zhasnuté
kvôli tomu stroju, nenašiel by už dru-
hý deň odvahu a vina toho, čo urobil,
by ho priviedla k ešte väčším hlúpos-
tiam a tak by som ho naveky stratil.
Nemohol som to dopustiť, chápeš?
Preto teraz, kým rozprávame, aj jemu
ešte dodávam odvahu. Ale práve te-
raz vychádza z auta a o minútku bude
klopať na tvoje dvere. Ako som ti aj ja
odpustil tvoj dnešný hnev na mňa,
pretože si to všetko nechápal, aj ty,
prosím, odpusť tomuto svojmu pria-
teľovi. Takisto vtedy urobil to zlé, čo
sa ťa dotklo, lebo nechápal veľa vecí.
Ja som mu to už pomaličky vysvetlil,
teraz je na tebe už iba doložiť po-
sledných pár slov odpustenia a dielo
v jeho duši bude dokonané. Jeho
vina ho už nestiahne k zlu a mne sa
aj vďaka tebe podarí zachrániť jeho
dušu pre večnosť. A o stroj sa neboj,
tvoj dávny priateľ je šikovný opravár
- on ti ho ešte dnes večer s radosťou
opraví.

JA: Je mi to tak ľúto, Bože...
BOH: V poriadku, prijímam tvoju

ľútosť, len sa, prosím, nauč viac dô-
verovať mojej láske k tebe... vo všet-
kom, čo sa ti stane - v naoko dobrých
aj zlých chvíľach tvojho života. Ja
som Pánom nad životom i smrťou. Ja
som Boh - Láska, ktorá neustále mi-
luje a nekonečne milovať bude vás
všetkých - moje milované deti.

JA: Tak.... ja... budem Ti dôvero-
vať!

BOH: A už zajtra, pozajtra, v kaž-
dý deň svojho života nepochybuj, že
môj plán pre tvoj deň je VŽDY LEP-
ŠÍ, než ten tvoj. Veď mi ver, že vidím
všetko, viem všetko a nekonečne
milujem teba a všetkých okolo. Nič
lepšie naozaj nevymyslíš, synu.

JA: Verím, môj Milovaný... Nedo-
voľ mi už pochybovať. Chcem len
povedať, že Ti, môj starostlivý Otec,
ďakujem za všetko, čo si pre mňa
dnes urobil... Napriek môjmu nepo-
chopeniu a hnevu si sa nevzdával.
Ďakujem...

BOH: Niet zač, dieťa moje. Bol to
len ďalší deň, keď som bol tvojím
nekonečne silným a nepremožiteľ-
ným Bohom a veľmi rád som sa o
teba dnes postaral, veď si môj milo-
vaný syn. Dôveruj mi - raz - keď už
budeš najlepšie pripravený pre nebo
- pre život so mnou v Nekonečnej
Láske, blaženosti, pokoji a dob-
rodružstvách, ktoré mám pre teba pri-
pravené, raz si ťa potom zoberiem ku
sebe. Aj keď sa to niektorým tvojim
blízkym bude zdať nespravodlivé a
zlé z mojej strany, oni to raz pocho-
pia, že to bolo to najlepšie, čo sa
mohlo stať, pretože ak by si žil dlh-
šie, všetko by už šlo iba k horšiemu a
ja by som naveky stratil tak krásneho
syna ako ty v nekonečne trvácom
prehlbujúcom sa nešťastí, zúfalstve
a nenávisti. A to ja nechcem, nedo-
volím... Len mi dôveruj! Ak mi budeš
dôverovať a veriť, budem môcť s tvo-
jím životom urobiť veľa a budem môcť
pre teba urobiť zázraky.

Ale už choď - akurát teraz k tebe
ide tvoj dávny priateľ. To bude jeden
z prvých zázrakov, ktoré cez teba
urobím na svoju slávu a na tvoju a
jeho spásu. Ak mi dôveruješ, budeš
môcť so mnou spolupracovať na zá-
chrane mnohých. Pamätaj, že tí, kto-
rí mnohých priviedli k spáse, budú
žiariť naveky ako svetlá na nebeskej
oblohe. A ja túžim po tejto tvojej krá-
se... Dovoľ mi to cez teba vykonať...

 Zdroj: internet

(pokračovanie z 1. strany)

Geniálny plán...
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U p l y -
nul ďalší
mesiac a
náš park
p o m a l y
ale isto

nadobúda podobu, akú mu navrhol
Ing. Ondrej Zajac.

Realizácia tejto oddychovej zóny
je plne v rukách brigádnikov, ktorí
tomuto projektu venujú to, čo je pre
každého z nás veľmi vzácne – svoj
voľný čas – vedomí si toho, že práca

v parku je poriadna lopota a končí
tým, že odchádzajú uprášení, poriad-
ne spotení a jediné, čo si odtiaľ od-
nášajú je vzájomné ďakovanie za
spoluprácu a dobrý pocit. Mnohí nás
podporili aj iným spôsobom. Neraz
nás príjemne prekvapili občania, kto-
rí priložili svoju ruku k dielu tým, že
pracujúcim v parku priniesli občer-
stvenie – koláčiky, zmrzlinu, niečo na
pitie... Mrzí nás, že tieto dary vždy
prišli nečakane a bolo priam nemož-
né zaznamenať ich fotograficky.
Všetci darcovia mali naponáhlo, nie-
kedy sa ani neukázali, a svoj dar
poslali „ kuriérom“. Spomienky na tie-
to okamihy síce nie sú na fotografi-
ách, zostanú však v príjemných spo-
mienkach ľudí, ktorí tam boli v da-
nom okamihu.

PARK: Srdce Priateľom a Prírode
Aj takéto zážitky nás utvrdzujú v

tom, že ak by sa dalo, bolo by v
parku oveľa viac brigádnikov, hoci sú
dni, kedy ich tam býva pomenej.

V minulom vydaní bulletinu sme
Vás informovali, že peniaze získané
od Nadácie SPP máme preinvesto-
vať do 31. 8. Ak ste sa začali obávať,
že to všetko bolo zbytočné, lebo sa
to nestihlo, môžete sa upokojiť. Keď
sme začínali organizovať brigády, ne-
vedeli sme, akým tempom budú prá-
ce napredovať, preto sme požiadali o

ďalšie predĺženie a oni nám vyhove-
li. Nový termín je stanovený na 30. 9.
2017.

Vrásky tiež niektorým robí plot, kto-
rý vraj v parku nemá čo robiť. Je
zaujímavé, že mnohí už vidia plot,
ktorý tam ešte nie je, ale vôbec ne-
vnímajú bránky, ktoré tam stoja už od
samého začiatku. Ak plot vstupu za-
medzuje, bránky sú tam na to, aby
bola možnosť vstúpiť. Tieto vstupy
neplánujeme zamykať a stlačiť kľuč-
ku by nemal byť problém pre nikoho.

Ak si odpoviete na otázku, prečo
oplocujete vlastný pozemok, zistíte,
na čo je potrebný plot okolo parku.

 Plot zabezpečí ochranu. Ochranu
tých, čo sú dnu, pred tým, čo je „von-
ku“ - túlavé psy, autá na ceste, zráz k
potoku... Plot tiež naznačuje hrani-

ce. Dá znať, kadiaľ treba vstúpiť, ale
tiež pripomenie, že prekročením tej-
to hranice vstúpime na územie, kde
treba dodržiavať nejaké pravidlá.

PLOT ZABEZPEČÍ OCHRANU
NÁVŠTEVNÍKOV AJ PEKNÉHO
VZHĽADU PARKU. Veríme tomu, že
okruh jeho nepriateľov sa v priebehu
času zminimalizuje.
Čaká nás ešte dosť práce. Pote-

šujúce však je to, že každá ďalšia
činnosť brigádnikov zanechá v parku
trvalé a efektné výsledky. Vyvýšené
záhony na zeleninu a bylinky sú už
na mieste, len ich treba „doladiť“. V
najbližšej dobe by sme tiež chceli
natiahnuť to zatracované pletivo, osa-
diť lavičky, smetné koše, zhutniť ka-
menivo na chodníkoch a naviezť jeho
hornú vrstvu... Ing. Ivana Teťáková
nám tentokrát pomohla vytýčiť línie
záhonov. Na ne by postupne mali byť
vysadené stromy, kríky aj trvalky, kto-
ré nám v niekoľkých etapách dodá p.
Martin Vaňo, majiteľ záhradníctva v
Dolnom Kubíne.

Tá veľká priekopa v parku je budú-
ce jazierko s vodopádom, leknami aj
rybičkami. Odborný dohľad nad tým,
aby bolo všetko OK nám zabezpečí
firma RW Orava zo Sedliackej Du-
bovej, ktorá sa na jazierka špeciali-
zuje a zabezpečí odbornosť osade-
nia filtrácie, aj jej servis.

Zavlažovanie parku bude riešené
čerpaním vody z potoka. Vhodné čer-
padlo nám pomôže vybrať a zabez-
pečiť p. Jaroslav Zajac.

U všetkých týchto dodávateľov
sme sa pri jednaniach stretli s veľkou
ochotou vybrať čo najvhodnejší sorti-
ment a s prísľubom poradiť nám, ak
by sa vyskytol nejaký problém v prie-
behu realizácie parku aj v budúcnos-
ti.

 Materiál je už zabezpečený, vlo-
žiť ho na to správne miesto musíme
sami. Nebojte sa, dokážeme to. Príď-
te pomôcť! Ktosi múdry raz povedal
vetu, že aj ARCHU STAVAL LEN
JEDEN NADŠENEC, ZATIAĽ ČO
TITANIC STAVALO NIEKOĽKO TÍ-
MOV ODBORNÍKOV.

Fotografie z realizácie parku nájde-
te na internetovej stránke obce Hruš-
tín.

 S. Šalatová,
koordinátorka projektu
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U z n e s e n i e č. 41/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

K bodu č. 1: Otvorenie.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 11.

B/ Schvaľuje:
Program doplnený o nový bod č. 5
(Schválenie Nájomnej zmluvy so ZUŠ
Jánoš a Obcou Hruštín), ostatné
body sa posunú za bod č. 5.

 Hlasovanie:
Za: 11 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing.
M. Lipničanová, JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z.
Snováková Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 42/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

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

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Berie na vedomie:

Prejednanie predchádzajúceho uzne-
senia OZ.

U z n e s e n i e č. 43/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Berie na vedomie:
1. Žiadosť Františka Martvoňa, Školská

56/6, 029 52 Hruštín o odkúpenie po-
zemku pod garáž.

2. Žiadosť Juraja Janceka, Školská 56/
6, 029 52 Hruštín o odkúpenie po-
zemku pod garáž.

3. Žiadosť Martina a Márie Haluškovej,
Školská 56/6, 029 52 Hruštín o od-
kúpenie pozemku pod garáž.

Schvaľuje:
1. Nájomnú zmluvu bytu vo Vaňovke pre

Martina Pašku, Hrnčiarka 525/28,
029 52 Hruštín za cenu nájmu + ener-
gií v sume 170,- €/mesiac na dobu
určitú 1 rok

Hlasovanie:
Za: 11 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

M. Lipničanová, JUDr. J. Macík,

PhDr. H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z.
Snováková Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

2. Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov a
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja majetku obce z dôvo-
du hodného osobitného zreteľa:
pozemok parcela registra „C“, parc.
č. 46/7, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4275 m2, vlastník v 1/1
Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín, IČO: 00314501.
Nadobúdateľ predmetnej nehnuteľ-
nosti: Juraj Jancek, rod. Jancek, nar.
20.12.1986, bytom Radzovka 576/88,
029 52 Hruštín.
Zdôvodnenie prípadu hodného oso-
bitného zreteľa:
Vlastník bytu nachádzajúceho sa v
bytovom dome č. 56/6 parkuje svoje
osobné motorové vozidlo na parcele
CKN č. 46/7. Pozemok chce odkúpiť
o výmere 25 m2 pod garáž (po vy-
pracovaní geometrického plánu).
Tento zámer bude zverejnený počas
plynutia doby trvajúcej najmenej 15
dní pred schvaľovaním prevodu ma-
jetku obecným zastupiteľstvom na
úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.

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

M. Lipničanová, JUDr. J. Macík, Ľ.
Snovák, Z. Snováková Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Ži-
linec,
Proti: 0
Zdržal sa: 1  PhDr. H. Martvoňová
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

3. Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov a
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja majetku obce z dôvo-
du hodného osobitného zreteľa:
pozemok parcela registra „C“, parc.
č. 46/7, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4275 m2, vlastník v 1/1
Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín, IČO: 00314501.
Nadobúdateľ predmetnej nehnuteľ-
nosti: Martin Haluška, rod. Haluška,
nar. 23.03.1988 a manž. Mária Ha-
lušková rod. Slaničanová, obaja by-

tom Školská 56/6, 029 52 Hruštín.
Zdôvodnenie prípadu hodného oso-
bitného zreteľa:
Vlastníci bytu nachádzajúceho sa v
bytovom dome č. 56/6 parkujú svoje
osobné motorové vozidlo na parcele
CKN č. 46/7. Pozemok chcú odkúpiť
o výmere 25 m2 pod garáž (po vy-
pracovaní geometrického plánu).
Tento zámer bude zverejnený počas
plynutia doby trvajúcej najmenej 15
dní pred schvaľovaním prevodu ma-
jetku obecným zastupiteľstvom na
úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce

Hlasovanie:
Za: 10 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing.
M. Lipničanová, JUDr. J. Macík, Ľ.
Snovák, Z. Snováková Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Ži-
linec,
Proti: 0
Zdržal sa: 1  PhDr. H. Martvoňová
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 44/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

K bodu č. 4: Prerokovanie Nájomnej
zmluvy medzi Obcou Hruštín a PD
Hruštín.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Berie na vedomie :

Návrh Zmluvy č. 27/2017 o nájme po-
zemkov na poľnohospodárske účely
pri prevádzkovaní podniku medzi PD
Hruštín a Obcou Hruštín.

Odporúča:
Obecnému úradu doplniť zmeny v
Zmluve č. 27/2017 v Čl. III. Doba náj-
mu /nájom na dobu neurčitú s výpo-
vednou lehotou 1 rok/ a v Čl. II. Pred-
met zmluvy /výška nájmu 20,00 EUR/
ha.

Hlasovanie:
Za: 11 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing.

M. Lipničanová, JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z.
Snováková Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 45/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

K bodu č. 5: Schválenie Nájomnej zmlu-
vy so ZUŠ Jánoš a Obcou Hruštín.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
 Schvaľuje:

Nájomnú zmluvu medzi Obcou Hruš-
tín a ZUŠ Jánoš za 3,00 Eur/hodina
na dobu určitú od 01.09.2017 do
30.06.2018.

Hlasovanie:
Za: 11 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing.
M. Lipničanová, JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z.
Snováková Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 46/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

K bodu č. 6: Schválenie štatutárneho au-
dítora Ing. Ladislava Adamca.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Schvaľuje:

Dodávateľa AT – AUDIT, s. r. o., M.
Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Ku-
bín v zastúpení Ing. Ladislava Adam-
ca, konateľ spoločnosti, na výkon
audítorskej činnosti podľa zákona
423/2015 Z. z. o štatutárnom audite.

Hlasovanie:
Za: 11 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing.
M. Lipničanová, JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z.
Snováková Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 47/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

K bodu č. 7: Prerokovanie výsledkov z
kontroly „eGovernment a informačné
systémy obcí a miest“.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Berie na vedomie:

Výsledky kontroly a prijaté opatrenia
„eGovernment a informačné systémy
obcí a miest“.

U z n e s e n i e č. 48/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

K bodu č. 8: Návrh zmien Rozpočtu
Obce Hruštín na rok 2017.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

  Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 v nasledovných položkách:

schválený rozdiel upravený
Príjem – bežný rozpočet
Výnos dane 920 000,00 € + 45 160,00 € 965 160,00 €
223 Separov. zber Biela Orava 2 138,00 € + 6 400,00 € 8 538,00 €
312 Dotácia – Zberný dvor 0,00 € + 32 645,00 € 32 645 ,00 €
Príjem – kapitálový rozpočet
322 001 Dotácia-rekonštrukcia KD 0,00 € + 3 500,00 € 13 500,00 €
322 001 Dotácia – Zberný dvor 0,00 € + 757 025,00 € 757 025 ,00 €
Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu 156 047,00 € + 55 000,00 € 211 047,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
610 Mzdy, odchodné, odmeny  113 229,00 € + 9 000,00 € 122 229,00 €
620 Poistné 41 578,00 € + 3 150,00 € 44 728,00 €
637 016 Prídel do soc. fondu 650,00 € + 350,00 € 1 000,00 €
641 Spoločný úrad – transfer 2 557,00 € + 2 912,00 € 5 469,00 €
Program 1.2
637 audit  2 300,00 € + 100,00 € 2 400,00 €
Program 2.1
633 006 hasiace prístroje  323,00 € + 200,00 € 523,00 €
633 010 odev 757,00 € + 1 000,00 € 1 757,00 €
Program 3.2
635 006 zimná údržba  3 000,00 € + 1 000,00 € 4 000,00 €
Program 4.2
633 odpadové nádoby  1 000,00 € + 500,00 € 1 500,00 €
Program 4.2
637 004 Služby
(prípojky kanalizácie)  5 000,00 € + 500,00 € 5 500,00 €
Program 4.3
637 Zberný dvor – spol. 5%  0,00 € + 1 720,00 € 1 720,00 €
637 Zberný dvor – ostatné  0,00 € + 5 000,00 € 5 000,00 €
Program 9.1
637 001 Zberný dvor-dotácia 0,00 € + 32 645,00 € 32 645 ,00 €
717 002 Dotácia
(Rekon. a modern.KD Hruštín)  0,00 € + 13 500,00 € 13 500,00 €
717 001 Zberný dvor-dotácia 0,00 € + 757 025,00 € 757 025 ,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
716 Projekt. dokumentácia zosuv  3 000,00 € + 1 000,00 € 4 000,00 €
717 001 Zberný dvor-spoluf. 55 000,00 € - 1 720,00 € 53 280,00 €
717 001 Zberný dvor-ostatné 0,00 € + 25 000,00 € 25 000,00 €
717 001 Nákup cesty  0,00 € + 1,00 € 1,00 €
717 001 Nákup pozemkov  22 000,00 € - 1,00 € 21 999,00 €
717 001 Oporný múr 85 000,00 € + 55 000,00 € 140 000,00 €
717 002 Spolufinancovanie 5 % 0,00 € + 1 500,00 € 1 500,00 €
(Rekonštrukcia a modernizácia KD Hruštín)

Hlasovanie:
Za: 11 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing. M. Lipniča-
nová, JUDr. J. Macík, PhDr. H. Martvoňová, Ľ.
Snovák, Z. Snováková Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťá-
ková, D. Zemenčík, V. Žilinec,

U z n e s e n i e č. 49/2017
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 31.08.2017

K bodu č. 9: Rôzne.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Berie na vedomie:

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

1. Zmluvu o výpožičke podperných bo-
dov č. Z-D-2017-001017-00 uzatvo-
renú medzi SSE –D, a. s. Žilina a
Obcou Hruštín.

2. Dohodu o spolupráci č. Z-D-2017-
001018-00 uzatvorenú medzi SSE –
D, a. s. Žilina a Obcou Hruštín.

Mgr. František Škapec
starosta obce
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August – upratovanie školských
priestorov v Zamoste i na Výhone,
kosenie priestranstiev okolo školy

28.8. – opravnú skúšku z mate-
matiky robila úspešne 1 žiačka, z
chémie 1 žiak. Učitelia začali pripra-
vovať nový školský rok (plány,
priestory, výzdoba atď.)

4.9. – slávnostné otvorenie škol-
ského roka. Do školy nastúpilo 318
žiakov (o 2 viac  ako vlani), z toho 42
prvákov. 3 žiaci nám odišli do iných
škôl. Máme 18 tried, 8 na Výhone (I.
stupeň i školský klub detí), 10 tried je
v Zamoste.

Máme 28 pedagogických a 6 ne-
pedagogických zamestnancov. V ko-
lektíve sú tieto zmeny: Novým učite-
ľom Nv je pán kaplán Mgr. R. Sani-
ga. Triednymi učiteľkami v prvom roč-
níku sú PaedDr. M. Šalatová (1.A) a
PaedDr. Ľ. Žilincová (1.B). V piatom
ročníku sú triednymi Mgr. L. Žilinco-
vá v 5.A a Mgr. I. Halmeš (5.B). Vý-
chovnou poradkyňou je PhDr. H.
Martvoňová.

Od konca septembra začne krúž-
ková činnosť, žiaci si budú môcť vy-
brať z ponuky krúžkov, ktorá sa v
súčasnosti tvorí. ZUŠ Jánoš (taneč-
ný, hudobný a výtvarný odbor) bude
pôsobiť v budove Zamost i Výhon.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY AUGUST - SEPTEMBER 2017

Od 1.9. je opäť v prevádzke fitnes
a telocvičňa (pre verejnosť po 17-tej
hodine). Vyžaduje sa športový úbor
a čistá obuv. Rezervovanie haly je
možné na tel. č. 0908 619 584 –
p.Tokár. Vstup do fitnes – vždy v celú
hodinu (nie napr. o 17.20).

Po rekonštrukcii je k dispozícii te-
nisový kurt, treba sa objednať na tla-
čive pred telocvičňou.

Július Kubáni,
riaditeľ školy

Informácie o žiackej knižke

Vážení rodičia, v tomto školskom
roku pokračujeme  v ročníkoch
5.-9. s internetovou žiackou
knižkou. Prístupové heslá ostá-
vajú v platnosti. Rodičia piata-
kov – dostanete ich osobne pri
návšteve školy od ZRŠ S. Šala-
tovej alebo od RŠ J. Kubániho
(stačí jeden zákonný zástupca).
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Mesiac august bol pre nás eRká-
rov  poriadne nabitý. V tomto mesiaci
sme prázdniny zakončili denným tá-
borom, ktorý sa konal od 21.8 –
25.8.2017. Zúčastnilo sa ho 72 detí a
19 animátorov. Dokopy sa nás na-
zbieralo teda 91. Každý deň sme za-
čínali sv. omšou a potom sme sa
presúvali podľa programu ďalej a o
15:00 sme sa modlili Korunku k Bo-
žiemu milosrdenstvu. Pondelok sme
boli kvôli nepredvídateľnému poča-
siu v kultúrnom dome, kde sa deti
zadelili do siedmich tímov a spoloč-
ne vymysleli motto tímu, logo, zahrali
sa niekoľko hier a na obed sme sa
vybrali do Agrohotela Tri brezy. Od-
tiaľ sme sa ponáhľali naspäť do kul-
túry, nakoľko nás skoro upršalo a
tam prebiehal ďalší program, kde nás
bol navštíviť i pán kaplán. V utorok
sme mali deň plnenia stanovíšť, kde
animátorka čakala na stanovišti a za
splnenie jednotlivej úlohy mohli zís-
kať pre svoj tím drahocenné body. V
stredu sme sa vybrali do Klina ku
soche Ježiša Krista. Počasie nás dr-
žalo v napätí celý deň, avšak stihli
sme sa i zahrať, zaspievať, pomodliť i
opiecť si špekačky, či zjesť melón.
Tak isto mali deti kopec hier, kde
získavali body pre tímy. No nemali to
jednoduché. Počas celého tábora
mohli získať i mínusové body za zlé
správanie, ale samozrejme i plusové
za nejakú príjemnú aktivitu. Štvrtok
sa deťom vraj najviac páčil a to snáď
preto, lebo sme im pripravili 150 ba-
lónov napustených vodou, 200 mik-
roténových sáčkov  vody, a keďže im
bolo málo, oblievali sme ich i fľašami

:) A tak veľa z nich domov odchádza-
lo mokrých ako myši, no počasie nám
tento deň už prialo a tak oblievačka
bola len skvelým vyústením nastu-
pujúcich teplôt. Piaty deň sme strávi-
li v altánku pri Oravskej horárni, kde
sme sa zahrali niekoľko naháňačiek
a potom sme mali kvízy i pre deti, no
i pre animátorov a preverili sme si ich
znalosti zo Svätého písma. Poobede
došlo ku veľkému vyhodnoteniu a
odovzdaniu cien. Deti dostali každý
deň sladkú odmenu a špeciálnu od-
menu každý deň dostal tím, ktorý v
ten deň získal najviac bodov. Takže
to všetko sme zažili. No teraz je dô-
ležité spomenúť pár ľudí, organizácií,
spoločností, ktoré nám pomohli s re-
alizáciou. V prvom rade vďaka patrí
Pán Bohu, že napriek všelijakému
počasiu nám ani raz poriadne neza-
pršalo a vydržalo to, až kým sme
prišli domov, nikomu sa nestal vážny
úraz a tábor sme zvládli až do konca.
Ďalšia vďaka patrí animátorkám, kto-
ré sa podujali a obetovali svoj čas,
energiu, či posledné dni prázdnin
pred nástupom do školy Vašim de-
ťom. Myslím, že si to zaslúžia meno-
vite: Stela Kubicová, Romana Kubi-
cová, Janka Jurkyová, Júlia Hojová,
Mária Snováková, Mária Makúcho-
vá, Bianka Jaššová, Natália Bražino-
vá, Anička Žilincová, Tatiana Rosia-
rová, Janka Štiblárová, Darinka Oč-
kajáková, Laura Hojová, Klára Hojo-
vá, Sára Kotúľová, Ninka Martvoňo-
vá, Nikolka Pašková, Danka Martvo-
ňová. Bez týchto dievčat by sa nedal
tábor uskutočniť – vďaka ešte raz.
No chcela by som ešte poďakovať i
sponzorom, ktorí nám pomohli finanč-
ne alebo iným spôsobom. Finančne
nám pomohli: eRko, Obec Hruštín –
finačne i zapožičaním priestorov, Far-
ský úrad – finačne i svätými omšami,

COOP Jednota, spoločnosť FERI-
BUS, Agrohotel Tri brezy – príjemný
prístup a chutný obed v pondelok .
No pomohlo nám i niekoľko jednot-
livcov. Ďakujeme pani Margite Sno-
vákovej  za upečenie niekoľkých ple-
chov čučoriedkového koláča. Rov-
nako pani Helene Teťákovej za skve-
lé šišky. Množstvo sladkostí a darče-
kov pre deti poskytli i Mária a Zuzana
Jaššové. Materiálom nám prispelo i
RC Motýlik a darčeky pre deti daro-
vala i pani Hanka Vlžáková. No o
naše plné a šťastné brušká sa starali
pani Macáková i ostatné pani kuchár-
ky zo škôlky, ktoré nám navarili guláš
či puding na dukátové buchtičky. A
chcela by som poďakovať i mojim
rodičom, lebo všetkými ťažkosťami a
úskaliami prechádzali so mnou. Dú-
fam, že som na nikoho nezabudla a
ak aj áno, prepáčte, no veľmi si to
vážime. Úprimné Pán Boh zaplať. Do-
volím si však ešte uviesť spoločnú
fotografiu no i vyúčtovanie tábora pre
stručný prehľad financií, ktoré sme
spotrebovali na túto akciu.

Na záver už len naša posledná
fotka z posledného dňa.

Ešte raz veľké ĎAKUJEM ! ! !
Kristína Michalčíková,

vedúca eRka, vedúca tábora 2017

Príjem
Členský poplatok 325 €
OÚ 200 €
Farský úrad 190 €
eRko 250 €
Sponzorský dar 40 €
iné 30 €
SPOLU 1035 €
Výdaj
Strava 610 €
Materiál 300 €
Sl. odmeny 150 €
Darčeky 100 €
SPOLU 1160 €
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Školský rok sme opäť začali s hes-
lom „Otváraj sa brána, pekná ma-
ľovaná... poď k nám kamarát, bu-
deme sa spolu hrať...“. Naša MŠ
bude realizovať výchovno-vzdelávací
proces detí podľa Štátneho vzdelá-
vacieho programu pre predprimár-
ne vzdelávania v MŠ.

Júl – vzhľadom na to, že bol
záujem rodičov o prevádzku počas
letných prázdnin (nahlásilo sa 22
detí), bola MŠ otvorená, ale keďže
počet detí rapídne klesol, po troch
týždňoch sa prevádzka prerušila.
Mohli sme tak realizovať opäť neja-
ké potrebné rekonštrukcie. Vynovili
sme podlahy šatní v pavilóne C, pri-
čom za peknú prácu ďakujeme pá-
novi Kupčovi J. a Zajacovi Ľ.

31. 08. 2017 sa v priestoroch
MŠ konalo ZRŠ. Rodičia boli oboz-
námení s obsahom a podmienkami
Školského poriadku MŠ Hruštín. Prí-
tomní rodičia získali aktuálne infor-
mácie o prevádzke MŠ, poplatkoch
spojených s pobytom dieťaťa v MŠ,
stravovaní a prebehla voľba tried-
nych dôverníkov. Výšku príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ určil zriaďo-
vateľ všeobecne záväzným naria-
dením, Dodatok č. 1/2013, ktorým
sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 o
výške príspevku na čiastočnú úhra-
du nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Obce Hruštín, a ktorým sa
dopĺňa a mení Dodatok č. 1/2012 k
VZN č. 1/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Obce Hruš-
tín. Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva
zákonný zástupca príspevok na vý-
chovu a vzdelávanie 10 € mesačne
na jedno dieťa.

Príspevok sa neuhrádza za
dieťa:
– ktoré má jeden rok pred plnením

povinnej školskej dochádzky,
– ak zákonný zástupca dieťaťa pred-

loží riaditeľovi MŠ doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmot-
nej núdzi.
Okrem tohto príspevku je rodič

povinný uhradiť príspevok na stravu
dieťaťa.

Celodenná strava: 1,12 € z toho:
desiata: 0,26 € desiata + obed: 0,90
€ olovrant: 0,22 €

04. 09.2017 – sme spoločne otvo-
rili školský rok 2017/2018.

Do MŠ bolo prijatých 94 detí:
1. trieda 5-6 ročné deti (24 detí) –
12 dievčat, 12 chlapcov,
vyučujúce: Bc. Sedlárová Helena,
Michnová Viera
2. trieda 5-6 ročné deti (24 detí) –
12 dievčat, 12 chlapcov
vyučujúce: Mgr. Kršáková Marta,
Martvoňová Terézia
3. trieda 4-5 ročné deti (24 detí) –
10 dievčat, 14 chlapcov
vyučujúce: Očkajáková Lenka, Bc.
Očkajáková Marcela
4. trieda 3-4 ročné deti (21 detí) –
9 dievčat, 12 chlapcov
vyučujúce: Mgr. Poláková Soňa, Ja-
ššová Daniela

 Aj v tomto školskom roku pokra-
čuje projekt „Angličtina hrou“, kto-
rý bude viesť zamestnankyňa CVČ
„Maják“ Námestovo. Aktuálne infor-
mácie získate od p. učiteliek.

Okrem toho sa v MŠ budú reali-
zovať krúžky, na ktoré je možné na-
hlásiť najstaršie deti predškolského
veku. Bude to krúžok náboženstva,
šikovných ručičiek a pohybovo- ta-
nečný, informácie budú v priebehu
septembra.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ

Najmladšia generácia v obci

80 rokov:
Teťáková Zuzana
75 rokov:
Škapcová Mária
70 rokov:
Hutira Jozef
65 rokov:
Jancek Milan
60 rokov:
Tomulec František
55 rokov:
Vlžák Tomáš
Troják František
Zemenčíková Helena
Snováková Ľudmila
Zemenčíková Margita
50 rokov:
Šeliga Ján
Jurčiga Jozef
Časo Miroslav
Genšor Jozef
Kupčová Viera
Časová Margita

Prišli medzi nás:
Vivien Záhorová
František Baraniak
Matias Strempek

Uzavreli manželstvo:
Jakub Hojo
   a Nikola Pašková
Martin Piták
   a Mária Halušková
Jakub Balek
  a Jana Klimeková

25. výročie sobáša:
Peter Vigoda
  a manželka Helena
Štefan Jancek
  a manželka Jana
Ladislav Kazimier
  a manželka Zuzana

Odišli od nás:
Alena Katrenčíková, 46 rokov
Helena Škapcová, 83 rokov
Florian Snovák, 69 rokov
Emília Jaššová, 85 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci
september 2017

Podujatia
v mesiaci

SEPTEMBER 2017

MKS pri OcÚ
Hruštín

9.9. Svadobná veselica
13.9. Predaj LANTASTIK
16.9. Svadobná veselica
23.9. Svadobná veselica
27.9. Predaj MITEX
30.9. Svadobná veselica
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V nedeľu 27. augusta sa s týž-
dňovým odložením uskutočnil 7.
ročník Cyklotúry piatimi hoľa-
mi. Zúčastnilo sa ho 128 bikerov
z celého Slovenska, čím sa opäť
prekonal rekord v počte účastní-
kov. Bikerov na trati čakalo ob-
čerstvenie v podobe redbullu,
vody a opekanej klobásky. V cieli

na Kutine bol pripravený guľášik,
pivko s kofolou a sladké koláče.
Každý účastník dostal v cieli pa-
mätnú vlajku s nálepkou a zdobe-
ný perníček. Počas celého dňa pa-
novala skvelá atmosféra. Dobro-
voľný príspevok, ktorý sa vyzbie-
ral, poputuje na workout ihrisko v
Hruštíne. Na záver by som sa chcel

pekne poďakovať všetkým dob-
rovoľníkom, ktorí nám v nedeľu
veľmi pomohli a taktiež všetkým
sponzorom, ktorí nás podporili.
Je dobré, že práve v našej obci
sa koná toto skvelé spoločensko-
športové podujatie, ktoré nemá
na Orave obdobu.

Milan Jašica
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POZVÁNKY

Príchod družstiev do areálu je o 13.00 hod., nakoľko
oficiálne otvorenie začína o 14.00 hod.
Súťažiaci si prinesú kotlík, prípadne kotlinu, v ktorej budú
variť.
Počet členov v družstve je 3.
Štartovné na jeden tím je 10 € (pitný režim, pamiatka na
podujatie).
Druh mäsa nie je určený. Množstvo mäsa závisí na súťažia-
cich.
Dĺžka varenia gulášu je max 4 až 4,5 hod.
Každý súťažiaci tím si prinesie so sebou všetky suroviny a
pomôcky, ktoré potrebuje na prípravu gulášu (včetne kotlíka
a kotliny).
Drevo, vodu, chlieb, misky, lyžice, servítky atď. zabezpečí
usporiadateľ.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nezapísať do súťaže alebo
diskvalifikovať tím, ktorý sa nestotožňuje so stanovami oz.

Vyhlásené budú tri najlepšie guláše, ktoré budú odmenené
cenami.
O predaj alka a nealka je postarané /bufet/ dobré čapované
pivko atď. Základné pokyny máte napísané. V prípade nejas-
ností kontaktujte Martina Halušku 0911 077 054, alebo osobne.

Tešíme sa na účasť.

HRTN - občianske združenie v spolupráci s Hruštín a miestna časť Vaňovka
Vás všetkých pozýva

dňa 17. septembra 2017 od 14.00 hod. na podujatie

Hruštínsky kotlík 2017 – 6. ročník v areáli Kutina v Hruštíne
O občerstvenie a ľudovú hudbu je postarané.

Kto má záujem sa zúčastniť ako súťažiaci, má možnosť sa prihlásiť na tel. čísle 0911 077 054, mailom na
ozhrtn@gmail.com alebo osobne u Martina Halušku. Súťaže sa môžu zúčastniť 3 členné tímy.

Počet tímov je maximálne 15.

Dňa 19. a 20. augusta sa na
strelnici v Čáčove pri Senici ukon-
čila kvalifikácia zo samopalu vz.
58 na 100 metrov. Zúčastnili sa
jej Jozef Jancek a Jozef Očka-
ják. Dobrými výkonmi sa kvalifi-
kovali na Majstrovstvá Slovenska
a hlavne Jozef Jancek si bude
chcieť zlepšiť vlaňajšie štvrté
miesto.

Na strelnici v Hruštíne sa ko-
nali predposledné a posledné
kvalifikačné preteky v streleckom
trojboji. Strelci bojovali o postup
na Majstrovstvá Slovenska a
hlavne o nomináciu pre 12. naj-
lepších strelcov zo Slovenska na
medzinárodné preteky, ktoré
budú tento rok v Čechách na strel-
nici Semily pri Liberci. Jozef Jan-
cek mal účasť istú a výbornými

Strelci
výsledkami spolu s ním pocestujú
do Čiech aj Marián Slaničan a Jo-
zef Očkaják. Výsledky zo soboty
sa počítali do súťaže, na ktorej sme
si uctili pamiatku nášho kamaráta
a strelca zároveň Mariána Kompa-
na. O strelcov bolo výborne posta-
rané. Súťaž zabezpečovali ZOTŠ,
Strelecký klub a sponzori. O vecné
ceny sa postarala rodina Kompa-
nová. Súťaže sa zúčastnili najlepší
strelci z celého Slovenska.

 Memoriál Mariána Kompana v
disciplíne veťkorážny pištoľ zvíťazil
Jozef Očkaják, druhý skončil Mari-
án Slaničan a tretí Jozef Jancek.

V disciplíne veľkorážny revolver
zvíťazil Miroslav Kollárik z Bratisla-
vy, druhý skončil Ondrej Žigray z
Trnavy a tretí Jozef Jancek.

ZOTŠ Hruštín
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Predajňa potravín YOVOX
príjme predavačku.
Nástup možný ihneď.

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

ZĽAVA
na všetky skladové zásoby

ŠTIEPANÝCH TVÁRNIC

až 30%

Syrárska výroba Hruštín

príjme

pracovníčky
do výroby syrových

výrobkov.

Bližšie informácie v predajni
syrových výrobkov v Hruštíne.


