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Steve Jobs: Posledný list

„Došiel som až na vrchol úspechu vo
svete biznisu. V očiach druhých je môj
život zrejme stelesnením úspechu.
Avšak mimo práce mám len málo radosti. Na konci je bohatstvo len aspektom života, ktorému som privykol.
Keď teraz ležím na nemocničnej
posteli a premietam si celý svoj život,
uvedomil som si, že všetko to uznanie
a bohatstvo, na ktorom som si toľko
zakladal, zbledlo a stratilo význam tvárou v tvár blížiacej sa smrti.
V tme sa pozerám na zelené svetlá
strojov, ktoré ma udržujú pri živote a
počujem ich mechanické bzučanie. Cí-

tim, ako sa blíži smrť. Teraz
už viem, že keď si nahromadíme dostatočné bohatstvo, aby nám vydržalo po
zvyšok života, mali by sme
sa usilovať aj o niečo ďalšie, čo s bohatstvom nesúvisí. Malo by to byť niečo
oveľa dôležitejšie: naše
vzťahy, umenie, alebo sen
z mladosti…
Bezuzdné nasledovanie
bohatstva nás premení v pokrivené bytosti, ako som ja.
Boh nám dal zmysly a možnosť cítiť
lásku v srdci každého, nie ilúziu, ktorú
prináša bohatstvo.
Bohatstvo, ktoré som vyhral v mojom
živote, si nemôžem vziať so sebou.
Môžem si odniesť len spomienky vytvorené láskou. To je skutočné bohatstvo, ktoré vás bude nasledovať, sprevádzať a dodávať vám svetlo a silu
k tomu ísť ďalej. Láska môže cestovať
tisíce míľ. Život nemá žiadne obmedzenia. Choďte tam, kam chcete ísť. Dosiahnite výšin, ktoré chcete dosiahnuť,
kým je čas. Je to všetko vo vašom srdci
a vo vašich rukách.

Aká posteľ je najdrahšia na svete?
Nemocničná posteľ. Môžete zamestnať
niekoho, kto bude riadiť vaše auto, niekoho, kto pre vás bude zarábať peniaze, ale nikdy si nemôžete najať niekoho, kto by za vás niesol vašu chorobu.
Stratené materiálne veci možno nájsť.
Ale je tu jedna vec, ktorá nemôže byť
nikdy nájdená v prípade straty – život.
Keď ide človek na operačnú sálu, uvedomí si, že existuje jedna kniha, ktorú
má ešte dočítať – Kniha zdravého života.
Bez ohľadu na štádium života, v ktorom sa nachádzate, budete čeliť dňu,
kedy sa vaša opona zatiahne. Ochraňujte lásku k vašej rodine, lásku voči
svojim priateľom a lásku ku všetkým
ľuďom, ktorých máte okolo seba. Majte
sami seba radi a s láskou opatrujte ostatných.“
(Steve Jobs: 1955 – 2011)
Steven Paul Jobs bol spoluzakladateľ Apple Inc. a jedna z vedúcich osobností počítačového priemyslu. Do augusta roku 2011 pôsobil ako výkonný
riaditeľ spoločnosti, zomrel na rakovinu, ako 56 ročný.

Eucharistia – vyprosujme si milosť,
aby sme mali hlad po Bohu
Prežívali sme v našej farnosti slávnosti Prvých sv. prijímaní našich detí
a veľký sviatok našej viery, Sviatok
Kristovho Tela a Krvi. Je to náš najväčší poklad, živý Boh medzi nami,
ktorý sa nám dáva ako pokrm, posila...Chce nás živiť, posilňovať...
V tento sviatok pri sv. omši Sv.
Otec František povedal v príhovore
tieto slová o Eucharistii:
Petrov nástupca v homílii vychádzal z Evanjelia podľa Marka o Poslednej večeri (Mk 14, 12-16. 22-26)
a príprave jej miesta. Práve slovo
pripravovať sa niekoľkokrát opakuje

v spomínanom úryvku. „Ježiš nám pripravuje pokrm a miesto. Miestom, ktoré
pripravuje tu na zemi, je Cirkev, Eucharistia je však aj závdavkom Neba,“ povedal Svätý Otec: „Ježiš nám pripravuje
miesto tu na zemi, pretože Eucharistia
je pulzujúcim srdcom Cirkvi, rodí ju
a znovuzrodzuje, zhromažďuje ju a dáva
jej silu. Eucharistia nám pripravuje aj
miesto „tam hore“, vo večnosti, pretože
je Nebeským chlebom. ... Je chlebom,
ktorý zasycuje naše najväčšie očakávania a vyživuje naše najkrajšie sny.
Jedným slovom, je závdavkom večného života: nielen prísľubom, ale aj zá-

vdavkom, čiže už v predstihu, je konkrétnym preddavkom toho, čo nám
bude darované. Eucharistia je „rezerváciou“ neba; Ježiš je viatikum
našej cesty smerom k blaženému životu, ktorý sa nikdy neskončí.“
Ježiš nám pripravuje pokrm.
„V konsekrovanej hostii nám Ježiš okrem miesta pripravuje pokrm,
výživu. V živote máme neustále potrebu sýtiť sa, a to nielen potravou,
ale aj plánmi a citmi, túžbami a nádejami. Máme hlad po tom, aby sme
boli milovaní. Avšak i tie najpríjem(Pokračovanie na 3. str.)
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„Pri deťoch človek potrebuje pohár plný múdrosti, súdok obozretnosti
a more trpezlivosti.“
(František Saleský)

Činnosť za mesiac máj
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných prácach počas
mesiaca máj pokosili verejné
priestranstvá v obci,
cintorín v Hruštíne a
vo Vaňovke, priestory v MŠ, krížovú cestu smerom ku Vaňovskej kaplnke a pri kríži od Babína.

obce poopravovali a bude slúžiť na
zber plastov.

Očami
starostu

2/ Obec po podaní žiadosti na Ministerstvo životného prostredia / eurofondy/ dostala dotáciu 130 000 € na
kompostéry . Tieto 1050 litrové skladacie nádoby budú dané našim občanom do každého obývaného domu
bezplatne. Do týchto nádob môžeme dávať bioodpad napr: pokosenú
trávu, zvyšky burín. Po pretlení tohto
odpadu mnohí vieme, že máme kvalitné bio- hnojivo, ktoré môžeme využiť v záhradkách na výživu rastu
napr: zeleniny, alebo zemiakov.

5/ Obec nad pílou pána
Ing. M. Jaššu zrovnala
terén a kontajnery na
komunálny odpad presunula na zberný dvor.

6/ Brigádnici počas mesiaca
máj vyžínali trávu pri stromčekoch
v obecnom lese na Zábave a Pod
Kamenným.
7/ Dobrovoľní mladí hasiči pod vede-

ním pána F. Žilinca, nám vyčistili hasičskou technikou priepusty a rigoly
na ulici Lán.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
V dôsledku extrémnych teplôt, ktoré na naše pomery sú nezvyčajné,
chcem všetkých občanov upozorniť
na zvýšené nebezpečenstvo vzniku
požiarov. Opakovane na túto situáciu nás upozorňujú aj profesionálni
hasiči z Námestova. Buďme opatrní
hlavne v prírode, kde sa vyskytuje
suchá tráva a drevo po kalamitách.
Mgr. František Škapec
starosta obce

3/ Obec Hruštín na základe podaných
žiadostí dostala z Ministerstva vnútra 2 protipovodňové vozíky s príslušenstvom / plávajúce čerpadlá, elektrické a benzínové ponorné čerpadlá, protipovodňové vaky a ďalšie
vybavenie/ pre hasičov v Hruštíne
a vo Vaňovke.
4/ Obec Hruštín dostala od PD Hruštín
starší samozber, ktorý pracovníci
Obec Hruštín zverejňuje zámer predaja prebytočného hnuteľného majetku
obce Hruštín priamym predajom a to
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia
Combi 1.4 16V Classic, E.Č.: NO192BM,
v súčasnosti nepojazdné. Obhliadka je
možná v dobe od 11.06.2018 do
22.06.2018. Ponuky doručte v lehote
do 29.06.2018 do 13.00 hod. poštou na
adresu: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2,
029 52 Hruštín alebo osobne do podateľne obecného úradu v Hruštíne v zalepenej obálke s označením: „Cenová
ponuka Škoda Fabia - Neotvárať“.
Viac informácii získate na
www.hrustin.sk alebo na úradnej tabuli.
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nejšie komplimenty, tie najkrajšie dary,
či tie najmodernejšie technológie nestačia, nikdy nás úplne nezasýtia. Eucharistia je jednoduchou potravou, tak,
ako aj chlieb, avšak je jediným pokrmom, ktorý nasýti, pretože neexistuje
väčšia láska. V nej [Eucharistii] stretávame Ježiša reálne, zdieľame jeho
život, cítime jeho lásku. Tam môžeš
zakúsiť, že jeho smrť a zmŕtvychvstanie sú pre teba. A keď adoruješ Ježiša v Eucharistii, prijímaš od neho Ducha Svätého a nachádzaš pokoj a
radosť. Drahí bratia a sestry, zvoľme
si vždy tento pokrm života: postavme
na prvé miesto svätú omšu, znovuobjavme adoráciu v našich komunitách!
Vyprosujme si milosť, aby sme mali
hlad po Bohu, aby sme nikdy neboli
dosť nasýtení tým, čo on pre nás pripravuje.“
Vylievať na svet lásku čerpanú
z jeho Tela.
Ježiš žiada, aby sme aj my konali
prípravy pre neho. Avšak kde? – položil si otázku Svätý Otec a ponúkol
nasledujúcu odpoveď:
„Ježiš hľadá miesta, ktoré ešte nezasiahla láska, ktorých sa ešte nedotkla nádej. Do týchto nepohodlných
miest túži vojsť a žiada od nás, aby
sme mu to tam pripravili. Koľkým ľuďom sa nedostáva dôstojného miesta
pre život a pokrmu, ktorý by mohli
jesť! My všetci poznáme opustené,
trpiace a núdzne osoby – oni sú opustenými svätostánkami. ... On [Ježiš]
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sa stal pre nás rozlámaným chlebom;
žiada od nás, aby sme sa darovali
druhým, aby sme viac nežili pre seba
samých, ale jeden pre druhého. Takto
sa žije eucharisticky: keď vylievame
na svet lásku, ktorú čerpáme z Pánovho tela... Eucharistia uvedená do
nášho života znamená prejsť od „ja“
ku „ty“.
Ježiš túži, aby sme mu pripravili
miesto aj v našich mestách, prekonávajúc každú uzavretosť, povedal Svätý Otec:
„Ježiš túži, aby boli zvrhnuté múry
ľahostajnosti a mlčania (omerty), aby
boli strhnuté mreže vytvorené bezprávím a aroganciou, aby boli otvorené cesty spravodlivosti, slušnosti
a legálnosti. (...)
Ježiš túži bývať medzi vami. Chce
navštíviť situácie, vstúpiť do vašich
domov, ponúknuť svoje oslobodzujúce milosrdenstvo, žehnať a utešovať.
Pán vám chce byť nablízku. “ toľko
slová pápeža Františka.
Toto je náš poklad a naša sila! Buďme napojení na Krista cez Eucharistiu, odtiaľ čerpajme posilu do našich
životov, do našich rodín, do vernosti
v manželstve, do našej práce, do krížov chorôb, do prípravy na manželstvo, posilu a pomoc v našich slabostiach, bojoch s hriechom, závislostiach...je tu Boh, ktorý sa nám ponúka, dáva...chce nám byť nablízku...Boh
nás nikdy nesklame a neopustí!!!
Spolu s Vami chce čerpať z tohoto
veľkého daru aj Váš kaplán Roman

OZ odporúča zistiť formou

ankety v bulletine a na webovej stránke obce návrhy na pomenovanie ulíc
v lokalite Kutina – Dielnice.
OZ navrhuje tieto názvy:
1.
2.
3.
4.

Ulica
Ulica
Ulica
Ulica

Marcela Martinka
Štefana Šmiheľa
Martina Mikulca
Krátka

Svoje návrhy môžete zasielať na:
prednostka.hrustin@orava.sk,
tel.: 043/ 5577111 alebo
osobne na Obecnom úrade v Hruštíne.

JUBILANTI
v mesiaci jún 2018

Kupčo Jozef
Mesíková Mária
Hojová Emília
Stieranka Ján
Hojo Ján
Stieranková Helena
Kormaňáková Emília
Šalata Štefan
Kozlíková Ľudmila
Firicová Janka
Remeň František
Martvoň Milan
Radzo Ľudvik
Snováková Zdenka
Halušková Terézia
Hojová Marta
Dirga Milan
Plavák Daniel
Macáková Dana
Uzavreli manželstvo:
Martin Hojo
a Veronika Matisová
Roman Drexler
a Jana Šinálová
Marek Šinál
a Mária Pašková
Ľubomír Martvoň
a Nikola Laťáková
Prišli medzi nás:
Diana Ľubeková
Annamária Kotúľová
Jozef Kľuska
Odišli od nás:
Rozália Janiaková
Michal Perháč
Jozef Hurtala
Emília Kazimierová
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U z n e s e n i e č. 13/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018

K bodu č. 1: Otvorenie.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 10 (neprítomný: JUDr. J. Macík)

U z n e s e n i e č. 14/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania OZ.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Program podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za: 10 Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek,
Ing. M. Lipničanová,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
0

U z n e s e n i e č. 15/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018
K bodu č. 3: Informácia starostu obce
o plnení predchádzajúceho 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:
Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.

U z n e s e n i e č. 16/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018
K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
A/ Neschvaľuje:
Žiadosť Jána Hutiru, Črchľa 307/5, 029

52 Hruštín o zámenu pozemkov pri
zdravotnom stredisku.
Hlasovanie:
Za: 7 Ľ. Jancek,
Ing. M. Lipničanová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 2 Bc. M. Haluška,
PhDr. H. Martvoňová,
Zdržal sa:
1 Mgr. P. Teťák
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
0
B/ Schvaľuje:
1. Žiadosť Ing. Jozefa Snováka, nar.
22.07.1957, Lán 674/52, 029 52 Hruštín o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna 468/2,
029 52 Hruštín, IČO: 00314501, spoluvlastnícky podiel 1/1, priamym predajom podľa osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (nadobúdaný pozemok
je priľahlou plochou k nehnuteľnosti
vlastníka a tvorí s ním neoddeliteľný celok), podľa geometrického plánu č.
17883369-029/2018 vypracovaného
Ing. Ferdinandom Bolibruchom zo dňa
15.03.2018, k. ú. Hruštín, CKN parc. č.
412/24, ostatné plochy o výmere 25 m2
za cenu 240,25 EUR stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 44/2018 vyhotoveného znalcom Ing. Magdalénou
Hutirovou.
Osoba nie je v rozpore so zákonom
SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.
Hlasovanie:
Za:10 Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek,
Ing. M. Lipničanová,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
0
1. Žiadosť Ľubomíra Žilinca, nar.
19.01.1976 a Jany Žilincovej, nar.
14.09.1979, bytom obaja Črchľa 310/11,
029 52 Hruštín o odkúpenie pozemkov
vo vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna
468/2, 029 52 Hruštín, IČO: 00314501,
spoluvlastnícky podiel 1/1, priamym predajom podľa osobitného zreteľa, podľa
geometrického plánu č. 17883369-114/
2017 vypracovaného Ing. Ferdinandom
Bolibruchom zo dňa 08.02.2018, k. ú.
Hruštín, CKN parc. č. 731/4, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 5 m2, CKN
parc. č. 731/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, 731/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
za cenu 920,00 EUR stanovenú podľa

znaleckého posudku č. 38/2018 vyhotoveného znalcom Ing. Eugenom Dedinským s podmienkou výstavby gabiónového plota do konca roka 2019.
Osoby nie sú v rozpore so zákonom
SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.
Hlasovanie:
Za:10 Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek,
Ing. M. Lipničanová,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
0
2. Žiadosť Jozefa Mišánika ml., nar.
05.11.1987, Dolný koniec 839/36, Vaňovka, 029 52 Hruštín o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Obce Hruštín,
Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO:
00314501, spoluvlastnícky podiel 1/1,
priamym predajom podľa osobitného
zreteľa, podľa geometrického plánu č.
17883369-124/2017 vypracovaného
Ing. Ferdinandom Bolibruchom zo dňa
13.11.2017, k. ú. Hruštín, CKN parc. č.
3974/10, zastavané plochy o výmere
5 m2 a CKN parc. č. 3974/11 zastavané
plochy o výmere 63 m2 za cenu 630,00
EUR stanovenú podľa znaleckého posudku č. 47/2018 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Kaderom.
Osoba nie je v rozpore so zákonom
SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.
Hlasovanie:
Za: 10 Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek,
Ing. M. Lipničanová,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
0

U z n e s e n i e č. 17/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018
K bodu č. 5: Schválenie odpredaja prebytočného hnuteľného majetku obce (Škoda
Fabia).
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpredaj prebytočného hnuteľného ma-
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jetku obce Hruštín v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Hruštín, ŠKODA FABIA Combi 1.4 16V Classic, E. Č. NO 192 BM, priamym predajom za minimálnu cenu 300,00 EUR stanovenú podľa znaleckého posudku č.
17/2018 vyhotoveného znalcom Ing.
Jánom Rabčanom.
Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,
Ing. M. Lipničanová,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
1 Ľ. Jancek
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
0

U z n e s e n i e č. 18/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018
K bodu č. 6: Schválenie Rokovacieho poriadku OZ.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hruštíne.
Hlasovanie:
Za: 10 Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek,
Ing. M. Lipničanová,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
0

U z n e s e n i e č. 19/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018

Ľ. Snovák,
Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
0

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

U z n e s e n i e č. 20/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018

U z n e s e n i e č. 22/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018

K bodu č. 8: Návrh Záverečného účtu Obce
Hruštín za rok 2017.

K bodu č. 10: Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín na
2. polrok 2018.

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Hruštín k Záverečnému účtu
Obce Hruštín a rozpočtového hospodárenia za rok 2017.

Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín na 2. polrok 2018.

B/ Schvaľuje:
1. Záverečný účet Obce Hruštín a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 21.713,53 EUR a na ostatnú tvorbu rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 195.421,80 EUR.

Hlasovanie:
Za: 9 Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek,
Ing. M. Lipničanová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1 JUDr. J. Macík
Nehlasovali:
1
PhDr. H. Martvoňová

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

U z n e s e n i e č. 21/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018

K bodu č. 7: Schválenie Štatútu Obce Hruštín.

K bodu č. 9: Návrh Komunitného plánu
sociálnych služieb Obce Hruštín 2018 2022.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje:
Štatút Obce Hruštín.

Schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb
Obce Hruštín 2018-2022.

Hlasovanie:
Za: 10 Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek,
Ing. M. Lipničanová,
PhDr. H. Martvoňová,

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

U z n e s e n i e č. 23/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018
K bodu č. 11: Správa Hlavného kontrolóra
obce Hruštín k prevedenej kontrole.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Správu Hlavného kontrolóra obce Hruštín k prevedenej kontrole Zmluvy o dielo č. 04/2017.

U z n e s e n i e č. 24/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018
K bodu č. 12: Návrh zmien Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok
2018 v nasledovných položkách:
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Príjem – bežný rozpočet
111 Výnos dane z príjmov
Príjem – kapitálový rozpočet
233 001 Príjem z predaja pozemkov
Výdaj - bežný rozpočet
Program 3.2
635 006 Údržba ciest, rigoly
Program 6.3
635 006 Údržba cintorín - Vaňovka
635 006 Údržba budovy DS
Program 7.1
635 Údržba ZŠ Hruštín, Výhon
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
713 001 Hracie prvky do parku
716 Projekt. dokumentácia
(rekonštrukcie šatní Kutina)
716 Projekt. dokumentácia
(rekonštrukcie ihriska Kutina)
716 JPÚ Vaňovka
716 Územný plán
717 001 IBV Pod Uhliskom
717 001 IBV Kutina-Dielnice
717 001 Vodovod, kanalizácia
Hlasovanie:
Za: 10 Bc. M. Haluška,
Ľ. Jancek, Ing. M. Lipničanová,
PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti:
0
Zdržal sa:
0

schválený

rozdiel

upravený

989 620,00 €

+ 2 000,00 €

991 620,00 €

5 040,00 €

+ 5 826,00 €

10 866,00 €

44 350,00 €

- 1 600,00 €

42 750,00 €

0,00 €
1 500,00 €

+ 1 000,00 €
+ 600,00 €

1 000,00 €
2 100,00 €

5 000,00 €

+ 2 000,00 €

7 000,00 €

0,00 €
0,00 €

+ 2 000,00 €
+ 1 000,00 €

2 000,00 €
1 000,00 €

0,00 €

+ 1 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €
22 000,00 €
0,00 €
0,00 €
140 000,00 €

+ 3 000,00 €
+ 2 000,00 €
+ 2 000,00 €
+ 25 000,00 €
- 30 174,00 €

Neprítomní:
Nehlasovali:

1
0

JUDr. J. Macík

U z n e s e n i e č. 25/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2018

3 000,00
24 000,00
2 000,00
25 000,00
109 826,00

€
€
€
€
€

Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpracovaný koncept Územného plánu obce Hruštín a navrhuje ako druhú
alternatívu zmenšiť plochy, na ktorých
je chránená poľnohospodárska plocha.

K bodu č. 12: Rôzne.

'P R I P R A V U J E M E '

Mgr. František Škapec
starosta obce
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
KULTÚRA
Q13.5. sa konal „DEŇ MATIEK“ v kultúrnom dome, v programe vystúpili aj naši druháci, ktorí mamkám a babkám zaspievali a zatancovali.
Q80 žiakov II. stupňa si 7.5. urobilo pekné poobedie, keď sa
v MKS pri MAJÁLESE dosýta vytancovalo, zasúťažilo, skúsilo šťastie v tombole. Táto akcia, ktorú navrhli zástupcovia
školského parlamentu a realizovali deviataci, potvrdila fakt,
že mládež sa vie aj slušne zabaviť. Medzi pekne prestretými
stolmi nechýbali dobrá nálada, selfíčka, nezabudlo sa na
pitný režim. Ďakujem kolegyniam p.učiteľkám za to, že pekná akcia ostala peknou až do konca.

SÚŤAŽE

MÁJ 2018

kojiť s 3.miestom, ktoré vo vrhu guľou výkonom 9,20 m získala Michaela Bereňová. Blahoželáme.
QFutbal – medzitriedny futbalový turnaj žiakov 7.- 9. ročníka, ktorý sa odohral v máji, priniesol toto umiestnenie:
1. miesto: 9.A; 2. miesto: 8.B; 3. miesto: 7.B; 4. miesto: 8.A;
5. miesto 9.B; 6.miesto 7.A. Najlepším strelcom turnaja sa
stal Kristián Očkaják (9.A) s 8 gólmi.

QMladí zdravotníci: naše žiačky Adriana Sedlárová, Lenka
Jaššová, Lucia Radzová (všetky 8.B), Lenka Matečková
a Kristína Veselovská (obe 7.A) sa 3.5. zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý zdravotník. Spomedzi 19 družstiev
z celej Oravy obsadili pekné 6.miesto. Pripravovala p.uč.
V.Vlžáková. Vieme, že keď zlepšíme praktické poskytovanie
prvej pomoci, medaila nám o rok neunikne.

QVybíjaná – V Žiline sa konalo krajské kolo 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!

Q ENGLISHSTAR – na našej škole sa 17.5. uskutočnila
medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Englishstar. Žiaci
riešili zadania vo svojej kategórii po dobu 45 minút. Testy boli
zostavované tak, aby žiaci mali časový priestor aj na kontrolu. Z našej školy sa zúčastnilo 41 žiakov. Výsledky súťaže
budú najneskôr do 18.júna.
QAtletika – V areáli ZŠ Rabča sa 21.5. konalo okresné kolo
v atletike st. žiakov. Mali sme tam svoje zastúpenie – žiačky
Z.Šubjakovú, M.Bereňovú žiakov M.Zemenčíka a R.Mikuláša.
Po vlaňajšej žatve úspechov sme sa tentoraz museli uspo-

Q Oficiálne výsledky testovania deviatakov T9 zo SJ a M,
ktoré sa konalo 21.3.2018:
SJ - priemer v SR - 63%, naša ZŠ - 69%, rozdiel: + 6%
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MAT - priemer v SR - 55,9%, naša
ZŠ - 62,8%, rozdiel: + 6,9%
Najúspešnejší naši žiaci:
SJ - Nina Martvoňová a Aneta Maciwodzinská - 96%, Zuzana Gáborová - 92%
MAT - Jaro Kaprál - 100%, Aneta
Maciwodzinská a Nina Martvoňová
- 95%
Ďakujeme p.uč. Anne Brišovej
a Jane Kopilcovej za prípravu žiakov na testovanie.
EXKURZIE
Q 18.5. si deviataci doplnili vedomosti z biológie a dejepisu prostredníctvom exkurzie do Harmaneckej
jaskyne a Múzea SNP v Banskej
Bystrici. Po strmom výstupe vstúpili do priestorov jaskyne, kde si pripomenuli procesy, ktoré sa
podieľajú na jej vzniku a mohli obdivovať zaujímavé krasové
útvary. V priestoroch Múzea SNP absolvovali objektové vyučovanie, pri ktorom si zopakovali vedomosti o živote na
Slovensku počas 2. svetovej vojny.

ktoré tvoria našu Slnečnú sústavu a nazreli do hlbín hviezdnej oblohy prostredníctvom priestorovej animácie. Cestou
domov sa zastavili v Kremnických Baniach priamo v srdci
Európy.
Q 23.5. – si tretiaci doplnili učivo vlastivedy
exkurziou po Orave. Múzeum oravskej dediny v Zuberci ich privítalo bohatým programom. V jednotlivých stanovištiach získali nové
poznatky, zapojili sa do tvorivej činnosti i hry.
Ďalšou zastávkou bola Oravská priehrada.
Deti si užili 90 minútovú okružnú plavbu spojenú s prehliadkou unikátneho Slanického
ostrova umenia.
PREDNÁŠKY
Q16.5. – absolvovali žiaci 6AB a chlapci 7AB
prednášku Mgr. Viery Holecovej z MP Education, s.r.o. Si online II. Dozvedeli sa o vplyvoch nových informačných technológií na sociálne vzťahy, o rizikách sociálnych sietí (kyberšikana). Dievčatá zo 7AB absolvovali predášku Čas premien s tou istou pani lektorkou.
Deviataci absolvovali v ten istý deň prednášku

Q 18.5. sa žiaci 7.A zúčastnili exkurzie na obecný úrad. V rámci učiva občianskej náuky sa oboznámili
s fungovaním obecnej samosprávy.
Pani prednostka S.Kubicová a pán
starosta F.Škapec ukázali žiakom
priestory obecného úradu a vysvetlili, aké úlohy táto inštitúcia plní. Na
záver dostali žiaci od pána starostu
propagačné materiály a malé občerstvenie. Ďakujeme.
Q 22.5. – naši štvrtáci navštívili Planetárium Maximiliána Hella v Žiari
nad Hronom, Mincovňu v Kremnici,
starobylom banskom meste, v ktorom sa dodnes razia mince. V planetáriu mohli cez ďalekohľad pozorovať Slnko. V UFO-sále sa žiaci
zoznámili s vesmírnymi telesami,
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s Mgr. Andreou Zbojovou, psychologičkou z CPPPaP Námestovo na tému Obchodovanie s ľuďmi.
Q25.5. – zavítal do našej školy Doc. PaedDr. Anton Lauček,
PhD. zo Žilinskej univerzity. Deviatakom prednášal na tému
MÉDIÁ a LITERATÚRA. Žiaci sa dozvedeli, aké dôležité je
čítať literatúru, vzdelávať sa i to, aké následky môže mať pre
človeka masívne masírovanie mozgov lacnými programami
prevažne z komerčných televízií. Prednášku pán docent skombinoval s čítaním, resp. parafrázovaním zo svojich knižiek.
Q11.5. – Deti z našej školy si svoje zručnosti a vedomosti
o dopravných značkách, údržbe bicykla a pravidlách cestnej
premávky overili na školskom dvore, ktorý sa zmenil na
dopravné ihrisko. Veríme, že sústavným vzdelávaním v tejto
oblasti sa predíde zbytočným kolíziám ohrozujúcim bezpečnosť a zdravie našich detí.
Q 15.5. – „Biela pochúťka pre malých aj veľkých“ Aj takto
mlieko nazvali štvrtáci v utorok 15. 5. pri príležitosti svetového dňa mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je pripomenúť
si význam mlieka pre človeka aj v škole. Žiaci sa dozvedeli
zaujímavé informácie o tejto výnimočnej tekutine, aj to, že je
veľmi dôležitá pre naše zdravie. Zasúťažili si, potešili sa
a veru ho aj dosť popili.

využiť to, čo sa učíme v triede. Vymeriavali sme geometrické
útvary, zisťovali obvod a obsah, kupovali sme pletivo, farbu,
dlažbu... Matematika „vonku“ sa všetkým páčila a takúto
hodinu by si radi zopakovali.
Q22.5. – žiaci privítali medzi sebou
našu bývalú žiačku
Vlaďku Martvoňovú,
ktorá si vypočula
prednes svojich básní v ich podaní, zároveň žiaci v rámci
HLASNÉHO ČÍTANIA prečítali ukážky
zo svojich obľúbených knižiek. Vlaďka
žiakov pochválila
a povzbudila do ďalšieho čítania – „Je
to super, že v dnešnej virtuálnej dobe
deti ešte chcú chytiť
do ruky knižku a čítať. Ani najmodernejšia, najvyspelejšia technika Vám knihu v ruke nenahradí.
Kniha obohacuje slovnú zásobu a rozvíja predstavivosť. Kiež
by sa čítanie kníh zachovalo navždy.“ Akciu pripravila predmetová komisia SJaL.
Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Q 17. 5. – sa konala kampaň – Deň vyučovania v prírode.
V minulom roku sa do nej zapojilo viac ako 2 milióny detí zo
100 krajín. Tento rok sa pridalo aj Slovensko, ktoré reprezentovali aj žiaci 6.B triedy. Cez hodinu matematiky sme sa
vybrali na školský dvor, kde sme si ukázali, ako sa v praxi dá

Strelecký šport

Dňa 20. mája sa na strelnici v Krivej konala
súťaž v streľbe z veľkorážnej pištole, zo samopalu na 100 metrov a v hode granátom na cieľ.
Družstvo z Hruštína v zložení Jozef Jancek,
Jozef Očkaják a Jaroslav Fendek s prehľadom
zvíťazili. V súťaži jednotlivcov prvý skončil Jozef Jancek, druhý Marián Jašica z Nižnej a tretí
Jozef Očkaják. Súťaže jednotlivcov sa zúčastnil aj Roman Fendek.
O týždeň neskôr v Turanoch usporiadali kvalifikačné preteky v streleckom viacboji. Družstvu z Hruštína v zložení Jozef Jancek, Marián
Slaničan a Jozef Očkaják sa mimoriadne darilo, vytvorili nový slovenský rekord družstiev
1686,24 b. Jozef Jancek zlepšil slovenský rekord v jednotlivcoch na 454,68 b. a v pištoli na
maximum 150 bodov. Gratulujeme.
ZOTŠ Hruštín
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Najmladšia generácia v obci
MÁJ je krásnym mesiacom bohatým na pestrosť farieb
a života. Aj my sme sa tešili teplému slniečku, štebotavému
vtáctvu, hmyzu a zeleni, ktorá nás obklopuje z každej strany.
A keďže je tiež mesiacom charakteristickým pre lásku
a matku, naplnili sme ho aj my týmito témami.
QOd 7.05.2018 sa v našej MŠ realizovali študentky 3.roč. zo
strednej školy PaSa./Turčianske Teplice (Hojová Janka,
Joštiaková Laura). Počas troch týždňov mali možnosť vyskúšať si prácu s deťmi pod pod dohľadom pridelených učiteliek
z MŠ. Dúfam, že tieto dni budú pre ne prínosom a motiváciou
pre túto krásnu, ale niekedy ťažkú prácu.
Q9.05. a 10.05.2018 ,,Moja drahá mamička, tebe patrí táto
skromná kytička.“
Počas týchto dvoch dní naši škôlkari prejavili svoju lásku
mamičkám v MŠ programom, ktorý s nimi pripravili p.učiteľky.
Uvili kytičky z krásnych piesní, básní a tančekov a na záver
darovali mamičkám darček a pusu na líčko. Verím, že si
mamičky a babičky trošku oddýchli a odchádzali s potešeným srdcom a úsmevom na tvári.

nadšené a rozhodli sme sa, že budúci školský rok sa skúsime zaoberať aj „hrou šachu v MŠ“.
Q21.05.2018 Počasie nám
prialo a my sme sa mohli
tešiť z ďalšej vydarenej akcie... Opäť k nám prišli kamaráti Falconiari-sokoliari s
niekoľkými svojimi dravými
vtákmi. Porozprávali nám o
ich výskyte a živote a pravdaže predviedli ich šikovnosť v lovení a reagovaní
na podnety od svojich pánov. Mohli sme vidieť a pohladiť si majestátneho orla,
rýchleho sokola či okatého
výra. Mali sme dokonca
možnosť vidieť, ako si naše
drozdy dokážu brániť svoj
revír, v ktorom majú hniezdo s vajíčkami.
Q23.05.2018 Aj tento rok sme si zadovážili malé húseničky
Bábôčky pávookej, a tak sme mohli pozorovať jej vývin.
Húseničky rástli, zakuklili sa a po vyliahnutí sme ich slávnostne vypustili do voľnej prírody. Zážitkové učenie vďaka
ktorému deti najlepšie pochopia chod vývinu a života.
Q 24.05.2018 Niektorí naši šikovní predškoláci opäť mohli
reprezentovať našu MŠ na športovej olympiáde, ktorá sa
každoročne realizuje v Oravskej Polhore. Za sprievodu p.uč.
Júlie sa 5 športovcov vybralo predviesť svoju zdatnosť. Pravdaže nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa...? Unavení
a naplnení zážitkami sa nám vrátili s malými odmenami
a diplomom.

Q 13.05.2018 Druhá májová nedeľa, ktorá patrí všetkým
mamkám... aj naši predškoláci sa zapojili pekným vystúpením na obecnom programe pripravenom pre túto príležitosť,
ktorý bol v KD. Povedali krásne slová z básní, zaspievali
pekné piesne, aby tak potešili nielen svoje mamky, ale všetky ženy, ktoré sú nositeľkami tohto krásneho pomenovania
„matka“.
Q17.05.2018 Navštívil nás jeden pán učiteľ zo Zákamenného, ktorý nám ukázal, že šach nemusí byť ťažká hra a len pre
dospelých. Zábavnou, pre deti prijateľnou formou niektorých
našich škôlkarov oboznámil s touto hrou. Deti boli naozaj

INFO:
Už som tu písala o problematike smetných košov v areáli
MŠ. Zbernú nádobu určenú na papier je potrebné zapĺňať len
papierom! Opäť sa nám stalo, že smetiari nám ju nevysypali,
pretože bola naplnená aj iným odpadom.
Celý objekt MŠ je sledovaný kamerovým systémom, oboznámte s tým prosím svojich školákov a tínedžerov. Koše na
dvore nemáme na zaplnenie priestoru, ale aby spĺňali svoju
funkciu. Ďakujem za pochopenie a toleranciu.
Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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inzercia

O

inzercia

O

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

Najlepší výber,
najnižšie ceny!
QPredám kozie mlieko vhodné najmä pre
malé deti a kozí syr čerstvý a údený.
Tel.: 0908 946 844

Predajňa potravín YOVOX
príjme predavačku.
Nástup možný ihneď:
700 €, živnosť
alebo na dohodu
3,30 €/hod. v čistom.
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