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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatíO chvíľu vstúpime do poslednej pôstnej
nedele pred slávnostným vstupom Je-

žiša do Jeruzalema, a potom následne do
Veľkého týždňa. Zanedlho si uvedomíme
hodnotu Ježišovej obety na Kríži, ktorú nám
Cirkev zvýrazní na Veľký piatok, keď odhalí
kríž, ktorý teraz zacláňame.

Nachvíľku sa
preto spoločne za-
myslime, aký má
zmysel Ježišova
smrť pre Lazára a
nakoniec aj pre
nás. Ježiš hovorí,
že jeho priateľ La-
zár zaspal, a že ho
ide zobudiť. Plače
pri jeho hrobe
a všetci pri tom ho-
voria: „Pozrite, ako
ho miloval“.

Je pre nás nepochopiteľné, prečo sa Je-
žiš neponáhľal uzdraviť svojho priateľa,
a dokonca zmeškal i jeho pohreb.

Sv. Efrém píše: „Ježišove slzy pri Lazá-
rovom hrobe boli ako dážď, Lazár ako zrno
a hrob ako zem, do ktorej zrno padlo.“ Veď
i zo života vieme, že zrno, ak neodumrie,
zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľ-
kú úrodu. Každé naše stretnutie s Ježišom
je stretnutím, kedy nás Ježiš prevádza cez
smrť k životu. Ak môj kresťanský život má
byť pravdivý, tak vo mne musí niečo umrieť.
Starý človek musí zomrieť a nový sa naro-
diť.

Môžeme to vidieť v prvotnej Cirkvi, keď
katechumen vstupuje po siedmich schodoch
do krstného prameňa až na jeho dno – a to
i dno svojej duše, aby tak spoznal svoje
hriechy. V tejto vode je potom utopený –
usmrtený jeho hriech a on z vody vychádza
vzkriesený k novému životu. Kristus ho tak
previedol cez smrť k novému životu.

Toto pochopila Marta a uverila, že Ježiš
je pre ňu, ako aj pre jej brata tým, kto ich
prevedie cez smrť k večnému životu. Lebo
on je pre nás všetkých vzkriesením a živo-
tom a jeho smrť za Lazára, ako aj za nás, je
poukázaním na jeho bezhraničnú lásku voči
nám.

Cenou za to, aby Lazár vyšiel z hrobu, je
teda Ježišova smrť. Všimnime si, ako nás
evanjelista Ján na to pripravuje. Ježiš pri-
chádza k Lazárovmu hrobu, ktorý bol zava-

V sobotu 10. februára sa v Hruští-
ne konal už 39. ročník zimného
lyžiarskeho prechodu piatimi ho-
ľami. Už tradiční organizátori Obec
Hruštín a OŠK Hruštín za priaznivé-
ho počasia vypravili za veselých zvu-
kov skupiny SONDA na trať viac ako
250 účastníkov, ktorí sa ráno zare-

gistrovali v kultúrnom dome. Mohli si
vybrať z dvoch alternatívnych tratí.
Kratšia mala 15 km, resp. dlhšia 35
km, pre ktorú sa mohli rozhodnúť
v lyžiarskom stredisku Vasiľovská
hoľa, kde im chlapi z OŠK podali
občerstvenie v podobe teplého čaju
a skvelej klobásky. Po príchode do
kultúrneho domu na všetkých už ča-

kal perfektný guláš a vlajka s nálep-
kou na pamiatku na túto športovo-
kultúrnu udalosť. Všetci účastníci si
pochvaľovali výborne značenú a pri-
pravenú trať, pohostenie i vystúpe-
nie pesničkára R. Michalicu v kultúr-
nom dome. Veľmi spokojní odchá-
dzali aj bežkári z Popradu, Košíc, či

z ešte väčších vzdia-
leností, ktorí si k nám
už pravidelne nachá-
dzajú cestu. Najstar-
ším účastníkom bol
František Jancek
a svoj prvý lyžiarsky
prechod má už za se-
bou aj najmladší
účastník Peťko Plan-
čo.
Ďakujeme všetkým
organizátorom, pod-
porovateľom a predo-
všetkým účastníkom,

že sa mohol uskutočniť aj tento roč-
ník a veríme, že ten budúci okrúhly
bude ešte lepší a priláka ešte viac
nadšencov bežeckého lyžovania.
Samozrejme nemôžme zabudnúť ani
na sponzorov: Obec Hruštín, Yovox,
Rozličný tovar Šimon Očkaják, Vý-
čap Dária a Pizzeria Magnum. Za
foto ďakujem Jozefovi Ťasnochovi.

V pondelok, 5. marca bol v Zabierzowe podpísaný „Plán spoluprá-
ce medzi obcou Hruštín a gminou Zabierzów na rok 2018“. Tento plán
podpísali František Škapec, starosta obce Hruštín a Elżbieta Burtan,
wójt gminy Zabierzów.

(Pokračovanie na 2. str.)
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„Ak sa usilujete o trpezlivosť, nenájdete lepší príklad ako kríž. Veľkú trpezli-
vosť možno nájsť dvoma spôsobmi: buď pri veľkom utrpení alebo pri utrpení,
ktorému je možné sa vyhnúť, a predsa sa mu nevyhneme. Kristus na kríži
mnoho vytrpel a to trpezlivo, lebo keď trpel, nevyhrážal sa, ako baránka viedli
ho na zabitie a On neotvoril ústa“                                     (sv. Tomáš Akvinský)

Činnosť za mesiac február

v mesiaci marec 2018
J U B I L A N T I

91 rokov:
Firicová Mária
80 rokov:
Ľubek Štefan
75 rokov:
Snovák Ondrej
Očkajáková Anna
Zemenčíková Anna
70 rokov:
Ľubek Milan, Mgr.
65 rokov:
Kľubis Štefan, Ing.
60 rokov:
Červeň Miroslav
Kampošová Anna
Snováková Elena
Vlžáková Bernadeta
55 rokov:
Kupčulák Jozef
Škapcová Elena, Mgr.
50 rokov:
Laco Ondrej
Jurovčík Milan
Zemenčík Miroslav
Ľubeková Ľudmila

Prišli medzi nás
Michal Skočík

Odišli od nás
Terézia Tomáňová, 90 rokov
Milan Šeliga, 76 rokov
Elena Hutirová, 65 rokov

Očami
starostu
Očami
starostu

1/ Obec Hruštín vypracovala a podala
žiadosť na MVDSR na zadanie no-
vého územného plánu.

2/ Obec Hruštín vypra-
covala a podala žia-
dosť na Úrad vlády
na spolufinancovanie
projektu multifunkčného ih-
riska, pri ZŠ a detského ihriska.

3/ Obec Hruštín vypracovala žiadosť
a podala na Ministerstvo financií na
výmenu dverí na obecnej budove
(pošta) a na budove šatní na Kutine.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach, počas
celého mesiaca robili zimnú údržbu
na miestnych komunikáciách a chod-
níkoch.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach veľmi pekne ďaku-
jem.

lený kameňom tak, ako to bude v jeho
vlastnom prípade, keď ho večer pri
pochovaní vložia do hrobu a zavalia
veľký kameň. Lazár z hrobu vychádza
a Ježiš vchádza namiesto neho. Aby
Lazar mohol žiť, musel zomrieť Ježiš.
To, čo teda otvára obidva hroby je Lás-
ka – bez hraníc. Láska, ktorá je silná
ako smrť. Lebo láska je smrť svojho
druhu, v nej totiž zomiera náš vlastný
egoizmus i všetky naše hriechy.

O dva týždne, keď budeme stáť pred
prázdnym Ježišovým hrobom, sa nás
Cirkev bude pýtať v liturgii, či sa zrie-
kame Satana a každého hriechu, ale
aj či veríme v Boha Otca, v Ježiša

Vážení občania
Po dlhej zime máme pred nami

najkrajšie obdobie roka
– dlho očakávajúcu
jar, keď sa všetko
v prírode prebúdza

k životu. Jar so svoji-
mi neopakovateľnými krá-

sami, kvitnúcimi kvetmi a teplým
slniečkom, po-
teší každého
z nás.

V tomto ob-
dobí prežívame
aj Veľkonočné
sviatky.

Veľká noc je
n a j s t a r š í m
a najvýznam-
nejším sviat-
kom kresťan-
ského cirkev-
ného roka, po-
čas ktorého si
kresťania pri-
pomínajú umu-

čenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Kris-
ta.

Hlboké prežívanie Veľkonočné-
ho tajomstva – smrti a zmŕt-
vychvstania nášho Pána Ježiša
Krista a pravú veľkonočnú radosť
Vám všetkým praje starosta.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Krista, v Ducha Svätého, v Cirkev,
v život večný...Spomeňme si vtedy
i na dnešný príbeh o Lazárovi, na náš
vzťah k Ježišovi a vieru v neho.

Čo sa zmenilo medzi nami a Ježi-
šom počas tohto pôstu?

Dovolíme, aby nás Ježiš previedol
cez smrť k životu?

Modlime sa:
Otče daj, aby Tvoje Slovo

otvorilo naše hroby
a vzkriesilo nás k životu.

Požehnaný pôst a Veľkonočné sviat-
ky Vám vyprosuje

P. Kristian M. Šalamon, OP

(Dokončenie z 1. str.)
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Proti: 0
Zdržal sa: 1 Mgr. P. Teťák
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

4. Predbežný súhlas na odpredaj parcely
CKN č. 26/9 podľa priloženého GP č.
17883369-065/2017 vypracovaného
Ing. Ferdinandom Bolibruchom zo dňa
31.07.2017 a znaleckého posudku č.
146/2017 vypracovaného Ing. Jánom
Žochňákom, vo vlastníctve Obce Hruš-
tín o výmere 38 m2 pre:
Bc. Martina Halušku a Mgr. Máriu Ha-
luškovú, Školská 56/6, 029 52 Hruštín,
Mgr. Ivana Halmeša, Školská 56/6, 029
52 Hruštín,
MUDr. Slavomíra Mičiaka a Mgr. Elenu
Mičiakovú, Školská 56/6, 029 52 Hruš-
tín,
Juraja Janceka, Školská 56/6, 029 52
Hruštín,
Františka Martvoňa, Školská 56/6, 029
52 Hruštín.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík, Mgr. P. Teťák,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

5. Predaj časti pozemku vo vlastníctve
Obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín, IČO:00314501, spoluvlastníc-
ky podiel 1/1, priamym predajom podľa
osobitného zreteľa, podľa geometrické-
ho plánu č. 17883369-065/2017 vypra-
covaného Ing. Ferdinandom Bolibru-
chom zo dňa 31.07.2017, k. ú. Hruštín,
parc. CKN č. 27/7, záhrada, o výmere
253 m2 v cene 2284,59 EUR, parc. CKN
č. 26/4, zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 162 m2 v cene 1462,86 EUR,
parc. CKN č. 27/6, záhrada, o výmere
12 m2 v cene 108,36 EUR a parc. CKN
č. 26/9, zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 38 m2 v cene 180,50 EUR pre:
Bc. Martina Halušku, nar. 23.03.1988
a Mgr. Máriu Haluškovú, nar.
02.02.1988, bytom Školská 56/6, 029 52
Hruštín v podiele 6181/32182,
Mgr. Ivana Halmeša, nar. 23.10.1960,
bytom Školská 56/6, 029 52 Hruštín
v podiele 3680/32182,
MUDr. Slavomíra Mič iaka, nar.
21.08.1952 a Mgr. Elenu Mičiakovú, nar.
19.07.1953, bytom Školská 56/6, 029 52
Hruštín v podiele 9899/32182,
Františka Martvoňa, nar. 29.06.1970,
bytom Školská 56/6, 029 52 Hruštín v
podiele 6266/32182,
Juraja Janceka, nar. 20.12.1986, bytom
Školská 56/6, 029 52 Hruštín v podiele
6156/32182, za cenu stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 20/2018 a č.
146/2017 vyhotoveného znalcom Ing.
Jánom Žochňákom.
Osoby nie sú v rozpore so zákonom
SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov podľa § 9 odsek 6 a od-
sek 7.

U z n e s e n i e  č. 1/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 1: Otvorenie.
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9 (neprítom-
ní: Ľuboš Jancek, Ing. Ivana Teťáková)

B/ Schvaľuje:
Program doplnený o bod č. 3 (Preroko-
vanie žiadosti Jana Hutiru, Črchľa 307/
5, 029 52 Hruštín o zámenu pozemkov),
ostatné body sa posunú za bod č. 3
podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška, Ing. M. Lipniča-
nová, JUDr. J. Macík, PhDr. H. Martvo-
ňová, Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 2/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 2: Prerokovanie predchádzajú-
ceho uznesenia OZ.

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

Berie na vedomie:
Prerokovanie predchádzajúceho uzne-
senia OZ.

U z n e s e n i e  č. 3/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadosti Jana
Hutiru, Črchľa 307/5, 029 52 Hruštín o
zámenu pozemkov.

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

Berie na vedomie:
Žiadosť Jána Hutiru, Črchľa 307/5, 029
52 Hruštín a odporúča prerokovať túto
žiadosť Komisiou životného prostredia
a výstavby do najbližšieho zasadnutia
OZ.

U z n e s e n i e  č. 4/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 4: Správa o prevedených a ukon-
čených kontrolách za rok 2017.

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

Berie na vedomie:
Správa o prevedených a ukončených
kontrolách za rok 2017.

U z n e s e n i e  č. 5/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 5: Správa o činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2017.

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

A/ Berie na vedomie :
Správu o činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2017.

U z n e s e n i e  č. 6/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 6: Prerokovanie žiadostí.
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

Schvaľuje:
1. Predbežný súhlas pre Jozefa Mišánika

ml., Dolný koniec 839/36, Vaňovka, 029
52 Hruštín o odkúpenie obecnej parce-
ly EKN č. 3974/10 a 3974/11 s tým, že
na dané parcely si dá vyhotoviť znalec-
ký posudok.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

2. Predbežný súhlas pre Ing. Jozefa Sno-
váka , Lán 674/52, 029 52 Hruštín o
odkúpenie časti obecného pozemku
CKN. parc. č. 412/2 a EKN parc. č.
20254/1 o výmere 25 m2 s podmienkou
vypracovania geometrického plánu a
znaleckého posudku.
Hlasovanie:
Za: 8 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák,
Z. Snováková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 1 Mgr. P. Teťák
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

3. Žiadosť Ing. Martina Martvoňa,
STAMAR, Lán 647/49, 029 52 Hruštín
o predĺženie nájmu obecného pozem-
ku na 10 rokov na základe nájomnej
zmluvy.
Hlasovanie:
Za: 8 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
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Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

6. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Je-
senského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
na doplatenie služieb v sume 540,96
EUR.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 7/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 7: Návrh zámennej zmluvy Obce
Hruštín s OVS, a. s., Dolný Kubín.

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

Schvaľuje:
Zámennú zmluvu medzi Obcou Hruštín,
Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín s OVS,
a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný
Kubín (SVS – inžiniering, s. r. o., Žili-
na), ktorou sa zamení novovytvorená
parcela CKN č. 1319/11 o výmere 3 m2,
k. ú. Hruštín, zastavaná plocha a nádvo-
rie, vo vlastníctve Obce Hruštín, spolu-
vlastnícky podiel 1/1, IČO: 00314501 za
parc. CKN č. 1319/5 o výmere 3 m2,
k. ú. Hruštín, zastavaná plocha a nádvo-
rie, vo vlastníctve OVS, a. s., spoluvlast-
nícky podiel 1/1, podľa geometrického
plánu č. 36433756-33/2016 vyhotove-
ný f. DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovole-
hotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín zo
dňa 24.06.2016.
Osoby nie sú v rozpore so zákonom
SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov podľa § 9 odsek 6 a od-
sek 7.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 8/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 8: Schválenie spolufinancova-
nia žiadosti o dotáciu – Multifunkčné a
detské ihrisko.

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

Schvaľuje:
Projekt „ Multifunkčné ihrisko pri Zákl.
škole v obci Hruštín a Detský park v obci
Hruštín“ s 5 % spolufinancovaním
(6.777,00 EUR).
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák,
Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 9/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 9: Schválenie spolufinancova-
nia žiadosti o dotáciu na MF SR.

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

Schvaľuje:
Spolufinancovanie žiadosti o dotáciu na
MF SR havarijné stavy vo výške
10 % – 1.500,00 EUR
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 10/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 10: Schválenie žiadosti o dotá-
ciu na koncept ÚP obce Hruštín.

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

A/ Prerokovalo:
Správu k vyhodnoteniu pripomienkové-
ho konania a o postupe obstarávania
návrhu Zadania pre Územný plán obce
Hruštín, ktorú vypracovala Ing. arch.
Anna Gočová, osoba spôsobilá obsta-
rávať ÚPP a ÚPD, preukaz č. 261.

B/ Schvaľuje:
V zmysle § 20, odst. 7, stavebného zá-
kona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku, v znení ne-
skorších predpisov (stanovisko podľa
§ 20, ods. 5 a ods. 6 stavebného záko-
na č. OU-ZA-OVBP1-2018/007299, zo
dňa 14.02.2018), Zadanie pre Územný
plán obce Hruštín.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 11/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 11: Schválenie Zámennej zmlu-
vy medzi Obcou Hruštín a Rímskokato-
líckou cirkvou, farnosť Hruštín.

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

Schvaľuje:
Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou
Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruš-
tín, IČO:00314501 a Rímskokatolíckou
cirkvou, Farnosť Hruštín, Dedina 52/4,
029 52 Hruštín, zastúpená ThLic. Ro-
landom Gerátom, IČO: 31905749, kto-
rou sa zamení parcela CKN č. 1424/37
o výmere 2 m2, k. ú. Hruštín, zastavaná
plocha a nádvorie, za parcelu CKN č.
1888/3 o výmere 2 m2, k. ú. Hruštín,
zastavaná plocha a nádvorie, vo vlast-
níctve Obce Hruštín.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,

Ing. M. Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek,

Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 12/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2018

K bodu č. 12: Návrh zmien Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2018.

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

Schvaľuje:
Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok
2018 v nasledovných položkách:
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schválený rozdiel upravený

Príjem – bežný rozpočet
Výnos dane 985 160,00 € + 4 460,00 € 989 620,00 €

Príjem – kapitálový rozpočet
233 001 Príjem z predaja pozemkov 500,00 € + 4 540,00 € 5 040,00 €
Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu 339 890,00 € +181 390,39 € 521 280,39 €

Výdaj – bežný rozpočet
Program 1.1
637 002 Verejné obstarávanie 2 000,00 € + 2 000,00 € 4 000,00 €
637 004 Revízie 500,00 € + 2 000,00 € 2 500,00 €
Program 2.1
633 Údržba, opravy PZ Vaňovka 0,00 € + 2 500,00 € 2 500,00 €
637 004 Služby 0,00 € + 1 800,00 € 1 800,00 €
637 027 Dohody 0,00 € + 700,00 € 700,00 €

Výdaj – kapitálový rozpočet
Program 10
716 Projekt. dokumentácia (most Vaňovka) 0,00 € + 4 600,00 € 4 600,00 €
716 Projekt. dokumentácia (múr pri ZŠ Výhon) 0,00 € + 3 900,00 € 3 900,00 €
716 Projekt. dokument., štúdia (plocha pri PD) 0,00 € + 2 000,00 € 2 000,00 €
717 001 Oporný múr Kutina 50 000,00 € + 99 390,39 € 149 390,39 €
717 001 Oporný múr ZŠ Výhon 0,00 € + 40 000,00 € 40 000,00 €
717 002 Rekonštrukcia most Vaňovka 0,00 € + 30 000,00 € 30 000,00 €
717 002 Rekonštrukcia budov Kutina, Pošta 0,00 € + 1 500,00 € 1 500,00 €
              (spolufinancovanie 10 %)

Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška, Ing. M. Lipničanová, JUDr. J. Macík, PhDr. H. Martvoňová, Ľ. Snovák, Z. Snováková,

Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, Ing. I. Teťáková
Nehlasovali: 0 Mgr. František Škapec, starosta obce

P o z v á n k a
Oznamujeme týmto záujemcom, že v spolupráci s farským úradom organizujeme

PÚŤ ZA SV. PÁTROM PIOM
100. výročie stigmatizácie a 50. výročie smrti sv. Pátra Pia

Padova – Loretto – Lanciano – San Gioavanni Rotondo – Monte San Angelo – Pietrelcina – Assisi – Cascia

Termín: 6. 10. až 11. 10. 2018
Prieskum záujmu resp. rezervácia miest – prihlasovanie: do 20. 3. 2018
Kontakt: Janka Krivačková, mobil: 0948 041 925, pevná linka: 55 77 077

Orientačná cena: 350 € / osoba

V cene je započítaná doprava klimatizovaným autobusom,
4 noci ubytovanie hotelového typu s raňajkami, doprovod kňaza.

V rámci programu púte, ktorý môže byť ešte podľa potreby upravený, navštívime:
Padova – sv. Anton Paduánsky a sv. Lukáš, prvý nocľah pri mori na Rimini,

Loretto – miesto, kde sa nachádza dom sv. rodiny, v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete,
Lanciano – miesto eucharistického zázraku. Približne v roku 700 došlo v Lanciane k úplnej premene veľkej svätej

hostie na mäso a vína na krv,
San Giovanni Rotondo – miesto pôsobenia sv. Pátra Pia a hrob sv. Pátra Pia,

Pietrelcina – miesto, kde sa narodil sv. Páter Pio,
Monte san Angelo – miesto, kde sa niekoľkokrát zjavil archanjel Gabriel,

Assisi – sv. František a sv. Klára,
Cascia – sv. Rita – patrónka v beznádejných situáciách a skúškach.

 Púť bude sprevádzaná kňazom. Každý deň bude možnosť zúčastniť sa sv. omše.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2018

1.2. – sa v kultúrnom dome uskutoč-
nil IV. žiacky ples. Viac ako 90 sláv-
nostne oblečených žiakov malo mož-
nosť veľmi dobre sa zabaviť, zatanco-
vať si (s metlou aj bez nej) alebo vyhrať
zaujímavú tombolu. O organizáciu tohto-
ročného plesu sa tradične postarali de-
viataci. Ich zodpovedný prístup, ale tiež
vzorné správanie všetkých zúčastne-
ných vyvolalo pohodu a úsmev na tvá-
rach všetkých pozvaných hostí – učite-
ľov aj p. kaplána.

 2.2. – boli polročné prázdniny
6.2. – sa v CVČ v Námestove konalo

okresné kolo geografickej olympiády.
Darilo sa nám veľmi dobre: Samko Te-
ťák (5.B) zvíťazil, Zuzka Gáborová (9.A)
bola druhá a Laura Vošková (7.A) tre-
tia. Bibka Snováková (5.B) obsadila
štvrté miesto, Anastázia Šeligová (5.A)
a Adriana Bohucká (6.B) deviate
miesto. Žiakov pripravovali p.uč. H.
Martvoňová a J. Kopilcová. Blahože-
láme, ďakujeme a Zuzke Gáborovej dr-
žíme palce na krajskom kole! 5.2. – v telocvični ZŠ Hruštín sa kona-

la kvalifikácia na okresné kolo vo
florbale SŽ. Naši chlapci porazili Brezu
9:1 aj Lokcu 3:0 a postúpili na okresné
kolo, ktoré bude 9.3. v Rabči. Repre-
zentovali: J. Kaprál, M. Makúch,
K. Očkaják, D. Jašica, V. Baraniak,
M. Hutira, J. Mikuláš, S. Šalata,
L. Šeliga, R. Vlžák, T. Zemenčík. Pri-
pravovala p.uč. Babinská a M. Jašica
ml. Blahoželáme!

6.2. sme usporiadali náš tradičný
karneval. Kultúrny dom zaplnili bytosti
z rozprávkového lesa, aby si spoločne
zatancovali, zabavili sa a na chvíľu za-
budli na starosti a povinnosti v škole.
Všetky masky boli odmenené sladkos-
ťami a niektoré z nich mali šťastie
v bohatej tombole. Ďakujeme Rodičov-
skému združeniu za poskytnuté ceny
a p. Šalatovi za hudobnú produkciu.

10.2. – sa dievčatá zo športového
krúžku stretli v lyžiarskom stredisku SKI
Zábava Hruštín a užili si parádnu ví-
kendovú lyžovačku. Dievčatá sa za-
pojili aj do súťaže "O KUBOV KLOBÚK“.
Veľmi sa snažili. Na prvom mieste sa
umiestnila Tamara Radzová (8.B). Ďa-
kujeme za obed a možnosť takto príjem-
ne stráviť víkendový deň.

14.2. – Do kreatívnej súťaže „Vytvor
valentínku...“ sa zapojilo 17 žiakov. Po-
rota vybrala a ocenila nasledovných:
1. miesto – Tibor a Barbora Hnojčí-

kovci, Monika Kľusková (6.A)
2. miesto – Kristína Veselovská (7.A)
3. miesto – Veronika Vyskočová (5.A)

Samko Teťák
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Víťazi i všetci zúčastnení boli ocene-
ní drobnými cenami, ktoré venovalo
Združenie rodičov pri ZŠ Hruštín.

15.2. – sa v GAB Námestovo usku-
točnilo okresné kolo dejepisnej olym-
piády. ZŠ Hruštín reprezentovali 4 žiač-
ky, ktoré dosiahli tieto umiestnenia: Va-
nesa Dudášiková – 1. miesto, Kristín-
ka Veselovská a Barborka Vlžáková
– 2.miesto, Zuzka Martvoňová –
3.miesto; Všetky sa stali úspešnými rie-
šiteľkami. Dievčatá pripravovala p.uč.
Kubániová. Blahoželáme a Vanese
a Kristíne držíme palce na krajskom kole
v Martine!

8.– 9.2.a 12.–14.2. – v Ski Zábava
Hruštín na Vasiľovskej holi absolvovali
žiaci 7AB svoj lyžiarsky výcvik. 26 žia-
kov pod vedením inštruktorov p.uč. Ba-
binskej, Kopilcovej, p. Ľ.Vlžáka zvlá-
dlo základy lyžovania a snoubordingu.
Na konci všetci vedeli zlyžovať zjazdov-
ku zhora až dolu.
Najlepšími lyžiarmi
v pretekoch sa sta-
li Kristína Vese-
lovská a Lukáš
Kompan. Medzi
snoubordistami bol
najrýchlejší Roman
Hnojčík. Najlepším
skokanom (najväč-
ší pokrok) sa stal
Dávid Jašica, naj-
húževnatejšou ly-
žiarkou Lenka Ma-
tečková. Ďakuje-
me p. Virličovi
a personálu Ski Zá-

bava za ochotu pri zapožičaní výstroja,
úschovu lyží, chutnú stravu, p. Lokajo-
vi za dovoz počas celého týždňa.

5.– 16.2. – absolvovali pedagogickú
prax v ŠkD študentky 4.ročníka PaSA
v Turč. Tepliciach Adela Sochová a Mi-
chaela Dirgová.

16.2. – medzi žiakov II.stupňa zavíta-
li na besedu rehoľníci – dominikáni
Kristián a Jozef z Košíc.

19.2. – 23.2. žiaci základných a stred-
ných škôl v Žilinskom kraji mali jarné
prázdniny.

 19. 2. sa konal prázdninový škol-
ský turnaj vo volejbale žiačok 8. a 9.
ročníka. Zvíťazili v ňom dievčatá
z 9.A, na 2. mieste boli žiačky 9.B, na
3. mieste boli ôsmačky. Turnaj pripra-
vili p.uč. Babinská a p.uč. Kopilcová.

Július Kubáni, riaditeľ školy

Karneval
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Najmladšia generácia v obci
05.02.2018 Opäť sme sa stretli po

piatich dňoch prerušenej prevádzky MŠ,
ktoré bolo nariadené RÚVZ DK, dôvo-
dom čoho bolo vysoké percento ocho-
renia.

12.02.–23.02.2018 V našej MŠ re-
alizovala svoju pedagogickú prax Mária
Škapcová, ktorá svoje študijné poznat-
ky mohla aplikovať v 2.triede.

13.02.2018 „Čo je to za čudná tvár,
čudná tvár...“

Keďže sme museli vďaka chrípkové-
mu ochoreniu zrušiť maškarný ples v
KD, vynahradili sme si to akciou v našej

MŠ. Premenení na masky rôzneho dru-
hy si deti mohli pošantiť, zasúťažiť a
vytancovať zo seba veľkú dávku svojej
energie.. Posilnili sme sa výborným jabl-
kovým koláčikom, ktorý nám pripravili
tety kuchárky. Každý dostatočne una-
vený zjedol obed a unavený zatvoril očká
na lehátku.

19.02.– 23.02.2018 Počas jarných
prázdnin bola MŠ v prevádzke. Vzhľa-
dom na vysoký záujem rodičov boli otvo-
rené dve zmiešané triedy, ale keďže
počet klesol, deti boli združené do jed-
nej triedy.

26.02.2018 V tento deň realizovali
v MŠ pracovníčky CPPPaP z NO vstup-
nú diagnostiku u detí predškolského
veku (1.a 2. trieda). Cieľom testovania
školskej spôsobilosti je zistiť, či je dieťa
po psychickej, emocionálnej a sociálnej
stránke pripravené - spôsobilé na vstup
do prvého ročníka základnej školy. Vý-
sledky testovania boli následne poskyt-
nuté rodičom.

28.02.2018 Mali sme fotenie detí
na tvorbu menoviek. V prípade záujmu
si rodičia môžu fotky doobjednať.

INFO: Prijímanie detí na predpri-
márne vzdelávanie na rok 2018/2019

Vzhľadom na novelu školského zá-
kona, 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 ma-
terskej školy a aby bolo možné pri prijí-
maní detí zabezpečiť voľné kapacity pre
deti s odloženým začiatkom plnenia po-
vinnej školskej dochádzky oznamuje-
me, že prijímanie žiadostí do mater-
skej školy Hruštín na školský rok
2018/2019 sa uskutoční v termíne od
01.marca 2018 do 01.apríla 2018.

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvih-
núť u učiteliek v triedach MŠ od 01.03.
do 01.04. 2018 alebo stiahnuť z webo-
vej stránky MŠ

   www.mshrustin.edupage.org.

Prihlášku môžete počas toho obdo-
bia odovzdať učiteľkám. Pokiaľ rodič žia-
dosť predložil minulý rok a dieťa nebolo
prijaté, nie je potrebná nová žiadosť.
Len v prípade zmeny zdravotného sta-
vu je potrebné predložiť potvrdenie od
detského lekára a od špecialistov, ktorí
majú dieťa v starostlivosti.

 Po rozhodnutie musíte prísť osob-
ne za zastupujúcou riaditeľkou, mô-
žete prísť s dieťaťom. Riaditeľka má
právo vydať rozhodnutie najneskôr do
konca júna 2018.

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do
MŠ budú vydávané v určité dni
a v určitý časový úsek:
od 14.05.2018 do 18.05.2018

(čas od 10:30 hod. do 15:00 hod.)
od 21.05.2018 do 25.05.2018

(čas od 8:00 hod. do 12:00 hod.)
od 28.05.2018 do 01.06.2018

(čas od 10:30 hod. do 15:00 hod.)

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

Rodinné centrum Motýlik
v spolupráci s obcou Hruštín
sa rozhodli zorganizovať ples
pre rodiny. 9.februára sa
uskutočnil

Batôžkový ples
s cieľom vytvoriť priestor na
spoločnú rodinnú zábavu
a podporiť osvetu ľudovej tra-
dície. 37 rodín spolu s hos-
ťami a účinkujúcimi prežili
večer plný nielen ľudovej
hudby a tanca.

V sobotu 3.2.2018 sa v športovej hale v Rabči
konal turnaj mladších žiakov do 13 rokov. Stretli
sa v ňom priebežní lídri skupín v súťaži ml. žiakov
Oravského futbalového zväzu.

Výsledky OŠK Hruštín v skupine:
OŠK Hruštín - TJ Brezovica 3:0 (góly 2x Kristián

Jurky, 1x Matúš Tomulec)
OŠK Hruštín - TJ Sokol Zubrohlava 3:5 (góly za

OŠK 3x Jakub Mikuláš)
Zápas o 3 miesto:
OŠK Hruštín - TJ Novoť 1:1 (gól za OŠK Jakub

Mikuláš) 3:2 na pokutové kopy (úspešný strelci za
OŠK Krisián Jurky, Jakub Mikuláš a Dávid Ga-
nobják)

Celkové poradie: 1. TJ Oravan Rabča, 2. TJ
Sokol Zubrohlava, 3. OŠK Hruštín, 4. TJ Novoť,
5. TJ ŠK Podbiel, 6. FK Oravan Brezovica

Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhláse-
ný Damián Firic z OŠK Hruštín.

Našim chlapcom gratulujeme a dúfame, že sa im
podarí aj naďalej napredovať a športovo rásť.

Ďakujeme
všetkým účast-
níkom a sponzo-
rom:
Obec Hruštín,
STAMAR
- stavebníctvo
a železiarstvo
JURPACK- balenie
s potešením
Ľuboš Kukla
- pálenica Lokca
Mária Kupčuláková
- výroba krojov
Ján Uhrík - zemné
práce
Zlatica Konšťáková
- kvetinárstvo
Lokca

Tešíme sa na
druhý ročník.

Rodinné centrum
Motýlik
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V nedeľu 18. februára sa v kultúrnom dome konal už
17. ročník Veľkej ceny obce Hruštín v streľbe zo vzdu-
chových zbraní, ktorý usporiadali Obec Hruštín a Základ-
ná organizácia technických športov Hruštín. Zúčastnilo sa
jej 70 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 6 kategórií.
Výsledky:
Dievčatá do 15. rokov:

1. Marianna Katreníková, 2. Anna Viktória Krivačková,
3. Olívia Očkajáková

Chlapci do 10. rokov:
1. Matúš Tomáň, 2. Matej Jaššo, 3. Marián Katreník

Chlapci do 15. rokov:
1. Dávid Jašica, 2. Damián Firic, 3. Tibor Špagla

Ženy:
1. Ema Katreníková, 2. Alžbeta Katreníková,
3. Margita Hutirová

Muži do 40 rokov:
1. Štefan Jurina, 2. Ján Jurina, 3. Lukáš Snovák

Muži nad 40 rokov:
1. Ján Kazimier, 2. Juraj Hurák, 3. Milan Jašica

z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

Strelecký šport
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Dňa 20. januára sa v Nitre
konalo tretie kolo Sloven-
ského pohára v strelec-
kom trojboji.

Zúčastnili sa jej aj strelci
z Hruštína – Jozef Jancek,
Marián Slaničan, Jaroslav
Jancek a Jaroslav Fendek.
Dvom Jaroslavom sa neda-
rilo, ale v disciplíne veľko-
rážny pištoľ Jozef Jancek
skončil druhý a Marián
Slaničan tretí.

Do Nitry pocestovali na
ďalšie kolo 24. februára
Marián Slaničan, Jozef Jan-
cek, Jozef Očkaják a Jaro-
slav Jancek.

V disciplíne revolver Ma-
rián Slaničan bol druhý
a Jozef Jancek štvrtý.

V disciplíne pištoľ Mari-
án Slaničan tretí a Jozef
Jancek piaty. Jozef Jancek
prišiel o víťazstvo tým, že
rozhodcovia mu nevedeli
nájsť všetky rany v terči,
lebo mali malý rozptyl a išli
jedna rana do druhej.

ZOTŠ Hruštín

Pred pár týždňami sme sa pre-
hupli do nového roka a to je vždy
čas na bilancovanie, preto dňa
12.2.2018 sa uskutočnilo výročné
rokovanie Výboru členskej základ-
ne COOP Jednota v Hruštíne.

Okrem členov výboru a pracov-
níčok všetkých troch prevádzko-
vých jednotiek v našej obci sa na
rokovaní zúčastnil p. Igor Jagelek
– predseda COOP Jednota Námes-
tovo a pracovníčka riadiaceho apa-
rátu COOP JSD Helena Jurovčíko-
vá.

z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

Predmetom rokovania bolo zhodno-
tenie činnosti za rok 2017 a schválenie
plánu práce, programového plánu
a hospodárenia so ZPČ na rok 2018.

Predseda Jednoty zhodnotil hospo-
dárske výsledky našich prevádzkových
jednotiek, ale aj celého námestovského

okresu. Informoval o maloobchodnom
obrate, o pripravovaných modernizá-
ciách predajní v okrese, ale aj o všet-
kých zámeroch Jednoty na rok 2018.

Dávame do pozornosti, že vy-
plácanie zliav z nákupu za nákupy
uskutočnené v sieti predajní COOP
Jednota v II. polroku 2017 sa začne
22.3.2018 a potrvá do 30.6.2018.
Zároveň upozorňujeme, že v tomto
období je možné uplatniť si zľavu
z I. polroka 2017, ak ste si ju
v stanovenom termíne nestihli, ale-
bo zabudli vybrať.

  J.Kravčíková
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Podujatia v mesiaci
MAREC 2018

MKS pri OcÚ
Hruštín

3.3. VS PS Hruštín
7.3. Predaj LATIERRA

14.3. Predaj LANTASTIK
18.3. VS PSU Hruštín
21.3. Predaj RUCEK
27.3. Divadlo ZŠ Hruštín

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Rozličný tovar ŠIMON OČKAJÁK, Hruštín 391

Ponúkame:
• víno sudové biele suché, polosladké
• víno sudové červené suché, polosladké
• víno sudové ríbezľové v praktickom 5l balení
• vína stolové, sýtené, akostné
• kŕmna múka 40kg
• pšeničný šrot, pšenica, kukurica
• suché pečivo na kŕmne účely

Otváracie hodiny: denne od 7.00 hod. do 17.00 hod.
okrem prikázaných sviatkov a nedele.

Kontakt: 0905 788 675


