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„Oci? Čo je to
sopka?“

„Hmm, pokúsim
sa ti to vysvetliť úpl-
ne jednoducho, syn-
ku. Sopka sa podo-
bá na kopec, na
vrch, na horu, ktorá
vzniká tak, že z hĺb-
ky zeme si na povrch prerazí cestu že-
ravá hmota – magma. Magma sa na
povrchu ochladzuje a vytvára rôzne tvary
sopky. Čím viac magmy, tým väčšia sop-
ka. Sopka stojí a čaká, kedy sa v jej
vnútri tak zvýši teplota, že všetko to
žeravé vyjde cez jej vrch von a láva sa
rozleje po jej okolí. Dym z nej je taký
silný, že až ďaleko je cítiť to, že sopka
chrlila. Láva sa rozlieva a obrovskou
teplotou páli všetko na okolí. Po štrbi-
nách sopky sa láva rozlieva do ďalekej
diaľky. Sopka nechrlí lávu stále, nieke-
dy je aj pokojná, ale keď začne, tak má
všetko v okolí smolu. V najbližšom okolí
pri sopke je najväčšia teplota, najväčšie
katastrofy, najväčšie "teplo". Jednodu-
cho, synku, od sopky preč.“

„Oci, sopka je zlá?“
„To je ťažko povedať. Ona sa totiž

neovláda, ona nemá nad sebou kontro-
lu, ona nemá moc zdržať sa. Keď sa to
v nej nazbiera, tak vybuchne a chrlí, ničí
a spôsobuje katastrofy vo svojom okolí.
Sopka však nemá dušu, nemá srdce,
nemá rozum. Preto tvrdiť, že je zlá, je
ťažké. Je to niečo neživé, čo nemá súcit
s okolím, avšak dobrá je možno preto,
že si môžeme lepšie predstaviť, ako sa
častokrát správame v našich životoch.
Sopka by mala byť príklad ako nežiť.“

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Predstavme si svoje životy, ja ten

svoj, ty tiež ten svoj. Koľkokrát sa sprá-
vame, ako ničivá sopka chrliaca spaľu-
júcu lávu? Veď ešte ráno si v pohode,
doobeda jeden problém, na obed dru-
hý, poobede sa tiež niečo "pokašle"
a v nás to začína vrieť. Vrie, vrie a po
príchode domov k tým, na ktorých nám
v živote najviac záleží, častokrát začne-
me chrliť lávu hnevu a zlosti v podobe

Sopka
kritiky, urážok, kri-
ku, plaču a hádok.
Možno práve tam
preto, že pred cu-
dzími chceme byť
top rodičmi, top
manželmi a man-
želkami, správnymi
a slušnými ľuďmi,

v pohode ,,týpkami" a nenormálne nor-
málnymi čajočkami. A tak ako láva, tam,
kde začína zo sopky vytekať, tak tam
spôsobuje najväčšie škody, najväčšie
katastrofy a peklo, tak aj my práve tým
najbližším svojim chrlením spôsobuje-
me obrovské zranenia. Bolesť a smú-
tok. Práve tam ostávajú po našom sprá-
vaní napáchané obrovské škody, zlo-
mené srdcia, zabité vzťahy a pochova-
ná láska. Z takého prostredia vychá-
dzajú do sveta ďalší, ktorí mali svoje
vnútra spálené lávou nadávok, urážok,
nepochopenia a kritiky. Práve tí, ktorých
vnútra spaľujeme my, práve oni budú
chrliť lávu vo svojom okolí, budú ničiť
ďalších okolo seba. Láva, ktorú okolo
seba chrlíme, je zložená z našej pýchy,
podráždenosti, závisti, strachu, neod-
pustenia a hlavne zo závislosti na tomto
svete a na pohľade, ktorý na nás svet
má.

Chceme vyzerať tak, ako nevyzerá-
me. Chceme mať to, na čo nemáme.
Chceme sa vyjadrovať k témam, ktorým
nerozumieme. Chceme byť rešpektova-
ní, ale sami nerešpektujeme nikoho.
Naše vnútro rozlieva ničivú lávu všade
tam, kde cítime, že máme problém, že
sme zranení. Práve preto často vznika-
jú konflikty. Naše problémy tak nerieši-
me, ale prehlbujeme a sú často boľa-
vejšie, ako boli na začiatku. "Chrlením
lávy" chceme zakryť naše vlastné sla-
bosti a nedostatky. Preto, keď budeš
opäť plný hnevu, zlosti a úzkosti, a keď
to bude v tebe vrieť, spomeň si, že ani
sopka po erupcii nie je šťastnejšia. Je
tvrdá, zadymená a naokolo je plno smra-
du. Tak aj ty, keď budeš chcieť začať
opäť kričať, urážať, nadávať, obviňovať
a tiež obhajovať seba, vedz, že ani tebe
lepšie nebude. Akurát bude všetko oko-

lo teba zničené. Všetci naokolo budú
smutní, zranení a budú chcieť od sopky,
od teba zutekať.

Veď ty nie si ako sopka, ty máš srd-
ce, ty máš dušu, ty máš rozum. Ty mô-
žeš mať svoje konanie pod kontrolou.
Ty sa môžeš ovládať a krotiť. Veď ty si
milované Božie dieťa, veľmi nedokona-
lé, ale milované tou najdokonalejšou lás-
kou. Bez Boha to nedáš! Nedokážeš
robiť veci dokonalo sám, zo svojej sily.

PS: Ak si myslíš, že si sopka, ktorá
nemá šancu na nápravu, si plný zlosti,
bolesti, strachu a neistoty, nevešaj hla-
vu. Boh má vo svojich rukách taký veľký
,,hasiaci prístroj", že aj najstrašnejšiu
sopku vie uhasiť. A ty po uhasení budeš
chrliť spaľujúcu lásku, dym odpustenia
a tvojím okolím sa budú vo vzduchu šíriť
čiastočky lásky, pokoja a miernosti.

 Autor: Michaela Mihalikova
Petrušová

V nedeľu, 8. júla sme sa pri
sv.omšiach rozlúčili s našim pá-
nom kaplánom Mgr. Romanom Sa-
nigom. Po ročnom pôsobení v na-
šej farnosti odchádza do Liptov-
ského Mikuláša. Na novom pôso-
bisku mu želáme všetko len to
najlepšie.
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac jún

Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.
(Wiliam Worelock)

1/ Pán Ľ. Zajac s pracovníkmi obce
počas mesiaca jún poopra-
vovali zámkovú
dlažbu po kanali-
začných prípojkách
pri pošte, zdravot-
nom stredisku a cestu
do cintorína.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní  po-
č a s mesiaca pokosili verejné

priestranstvá, športový
areál Kutina a cintorín.
3/ Obec rozšírila v
športovom areáli plo-

chu na cvičenie pre dob-
rovoľných hasičov. Hasiči ten-

to priestor pobránili, zasiali trávu
a povalcovali.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvede-
ných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania,
pred nami sú letné mesiace, ktoré

patria dovolenkárom a hlavne všet-
kým školákom a študentom. Všetkým
prajem, aby si oddýchli, načerpali no-
vých síl a tak  sa opäť vrátili plní síl do
práce alebo do školy.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Napriek tomu, že platí zákaz voľného po-
hybu psov, sú občania, ktorí tento zákaz
sústavne porušujú.

Preto žiadame majiteľov, aby svojich psov
zatvárali, aby zbytočne nedochádzalo k ohro-
zovaniu ostatných občanov.

V prípade ak nenastane náprava, obec pristúpi k udeleniu
sankcií a takýchto psov odchytí a odchyt bude vyúčtovaný
majiteľovi.
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Blahoželanie

v mesiaci júl 2018
J U B I L A N T I

Škapcová Mária
Rabčanová Agneša
Kazimier Ján
Snováková Angela
Kazimierová Kristína
Hojová Helena
Vlžák Jozef
Kľusková Jolana
Kormaňák Peter
Drígeľová Mária
Zemenčík Jozef
Ustaníková Terézia
Sekulová Marta
Gemeľová Viera
Očkajáková Margita
Zajacová Mária
Martvoňová Helena, PhDr.
Zemenčík Ján
Barek Jozef

Uzavreli  manželstvo:
František Kompan

a Mária Hojová

Prišli medzi nás:
Ema Tomulcová
Lukáš Kubica

Odišli od nás:
Anton Genšor
Mária Kupčuláková

V týchto dňoch sa dožíva
95. rokov života

rodák z Hruštína
Jozef Očkaják.

Všetko najlepšie mu želá
celá rodina.

Moji milí... tento môj príspevok je
posledný, keďže odchádzam za
kaplána do inej farnosti, na Liptov,
do Liptovského Mikuláša.

 V týchto mojich
príhovoroch aj po-
čas sv. omší som sa
Vás a aj seba snažil
povzbudzovať myš-
lienkami Sv. Otca
Františka, ktorými
sa nám veľmi pek-
ne a jednoducho
prihovára a dodáva
nám odvahu žiť vie-
ru v každodennom
živote, vždy kráčať
vpred, lebo pre
Nebo sa to oplatí,
Nebo za to stojí...

Našou najdôleži-
tejšou úlohou, a to
je aj maturita nášho
života, je spasiť si
dušu... aby sme sa
všetci raz stretli
v našom skutočnom
Domove, ktorý pre
nás pripravil, a kde
na nás aj čaká náš
Dobrotivý, Milujúci
a Milosrdný Boh...
Tam máme všetci
putovať a kráčať. Ja
som mohol tento rok putovať na
tejto ceste v ústrety k večnosti spolu
s Vami ako Váš kaplán...
Čo by som Vám chcel odovzdať,

povedať teraz na rozlúčku? Aby
ste prebrali tú štafetu viery, ten po-
klad, ktorý sme dostali cez sviatosť
krstu, a ktorý nám bol odovzdaný
cez vieru. Aby sme ho nezakopali,
aby sme oň neprišli, aby sme ho
nepremrhali... Chráňte si toto vzác-
ne dedičstvo otcov, ktorým je viera
a vzťah s Bohom... to je tá radost-
ná zvesť o Bohu, ktorá nám dáva
nádej, a silu kráčať vždy vpred.
Budujme vzťah s Bohom cez tri
dôležité piliere vzťahu s Ním. Dám
Vám k tomu ľahkú skratku: SMS,
ktorá znamená: Sv. omša + Modlit-
ba + Sv. spoveď. Modlitbou sa roz-
právame s naším Bohom, cez
Sv. omšu Ho prijímame do svojho
srdca a života, a keď sa od Neho

vzdialime, tak sa môžeme a aj
máme k Nemu vždy čo najskôr vrá-
tiť Sv. spoveďou. Toto som sa Vám
snažil odovzdávať... aby ste mali

vzťah s Bohom, lebo iba On môže
urobiť človeka skutočne šťastným...
kto má Boha, má všetko...

Nech sa náš vzťah s Bohom uká-
že aj v našich postojoch, v našich
životoch, a svet bude krajší a lep-
ší... budú šťastné naše rodiny, aj
naša farnosť, budú krajšie vzťahy
v susedstve, v práci, lebo Boh bude
požehnávať, spájať a napĺňať poko-
jom cez nás. Kiežby sme aj my so
sv. Pavlom mohli kedykoľvek pove-
dať, dobrý boj som bojoval, dobre
som žil, vieru som zachoval... hoci
to stojí námahu, byť verný Bohu
v Jeho prikázaniach, ale Nebo za
to stojí...

Prosím Vás o modlitby za mňa.
Aj ja budem na Vás pamätať v mod-
litbách a pri sv. omšiach. Všetkým
za všetko Pán Boh zaplať.

Váš kaplán Roman Saniga

Nebo za to stojí
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U z n e s e n i e  č. 26/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

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
Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9 (neprítomní:

PhDr. Helena Martvoňová, Vincent Žili-
nec)

U z n e s e n i e  č. 27/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

K bodu č. 2: Schválenie programu rokova-
nia OZ.
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Neschvaľuje:
Program podľa pozvánky.

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 9 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,

Ing. M.  Lipničanová,
JUDr.J. Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 28/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

K bodu č. 2:  Schválenie programu roko-
vania OZ.
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Schvaľuje:

Doplnený program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania OZ.
3. Informácia starostu obce o plnení pred-

chádzajúceho OZ.
4. Prerokovanie žiadostí.
5. Schválenie Inominátnej zmluvy s OVS,

a. s., Dolný Kubín.
6. Schválenie Zmluvy o postúpení inves-

tičných práv a povinností s OVS, a. s.,
Dolný Kubín.

7. Schválenie Zmluvy o zriadení vecné-
ho bremena so Stredoslovenskou dis-
tribučnou,  a. s., Žilina.

8. Predloženie projektového zámeru za
účelom realizácie projektu Denného
stacionára pre seniorov v obci Hruštín.

9. Návrh zmien Rozpočtu Obce na rok
2018.

10. Informácia o preskúmaní majetkových
pomerov starostu obce za rok 2017.

11. Rôzne.

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

Ing. M.  Lipničanová,
JUDr.J. Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 29/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

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 predchá-
dzajúceho uznesenia OZ.

U z n e s e n i e  č. 30/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

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:

Schvaľuje:

Žiadosť o predĺženie nájmu bytu vo Vaňov-
ke pre Martina Pašku, Hrnčiarka 525/28,
029 52  Hruštín  na dobu urč itú od
01.09.2018 do 01.09.2019.

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

Ing. M.  Lipničanová,
JUDr.J. Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa:  0
Neprítomní: 2 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 31/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

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:

Schvaľuje:

Žiadosť Terézie Kupčulákovej, Pod Uhlis-
kom č. 268/49, 029 52  Hruštín o doplne-
nie a zmenu regulatívov na pozemky CKN
č. 431/1, 430/1, 430/2, 430/4, 432, LV č.
5364 v územnom pláne obce Hruštín – na
výstavbu bytového domu s prízemím a
dvoma nadzemnými podlažiami.

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

Ing. M.  Lipničanová,
JUDr.J. Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 32/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

K bodu č. 5: Schválenie Inominátnej zmlu-
vy 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:

Inominátnu zmluvu  uzatvorenú v súlade
s § 269 Obchodného zákonníka uzatvore-
nú v platnom znení medzi Obcou Hruštín
a OVS, a. s., Dolný Kubín na stavbu „IBV
Hruštín, lokalita Kutina – Dielnice, inžinier-
ske siete s financovaním Obce Hruštín na
zemné práce v hodnote 23.282,21 EUR
bez DPH t. j. 27.938,65 EUR s DPH.

Hlasovanie:
Za: 8 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,

Ing. M.  Lipničanová,
JUDr.J. Macík, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík,
Ing. I. Teťáková

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ľ. Snovák
Neprítomní: 2 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 33/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

K bodu č. 6: Schválenie Zmluvy o postú-
pení investičných práv a povinností 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:

Zmluvu o postúpení investičných práv
a povinností uzatvorenú podľa § 269 ods.
2 Obchodného zákonníka z Obce Hruštín
na OVS, a. s., Dolný Kubín.

Hlasovanie:
Za: 7 Bc. M. Haluška,

Ing. M.  Lipničanová,
JUDr.J. Macík, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík,
Ing. I. Teťáková

Proti: 1 Ľ. Jancek
Zdržal sa: 1 Ľ. Snovák
Neprítomní: 2 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec
Nehlasovali: 0
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U z n e s e n i e  č. 34/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

K bodu č. 7: Schválenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena so Stredoslovenskou
distribučnou,    a. s., Žilina.

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

Schvaľuje:

Zmluvu o zriadení vecného bremena uza-
tvorenú podľa § 151n až § 151p Občian-
skeho zákonníka medzi Stredoslovenskou
distribučnou, a. s., Žilina ako oprávneným
z vecného bremena a Obec Hruštín ako
povinným z vecného bremena.

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

Ing. M.  Lipničanová,
JUDr.J. Macík, Ľ. Snovák,
Z. Snováková, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,D. Zemenčík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 35/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

K bodu č. 8: Predloženie projektového zá-
meru za účelom realizácie projektu Den-
ného stacionára pre seniorov v obci Hruš-
tín.

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

Schvaľuje:

a/ Predloženie projektového zámeru
a ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Denný stacionár pre seniorov, Hruštín“
realizovaného v rámci výzvy IROP-
PO2-SC211-PZ-2018-6“, ktorého ciele
sú v súlade s platným Územným plá-
nom obce a platným Programom roz-
voja obce.

b/ Zabezpečenie realizácie projektu v sú-
lade s podmienkami poskytnutia pomo-
ci.

c/ Zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške minimálne 16.500,00
EUR.

d/ Zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.

Hlasovanie:
Za: 6 Ľ. Jancek,  Ľ. Snovák,

Z. Snováková, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,

Proti: 2 Bc. M.Haluška, JUDr. J.Macík
Zdržal sa: 1 Ing. M. Lipničanová
Neprítomní: 2 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 36/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

K bodu č. 9: Návrh zmien Rozpočtu Obce
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 (tabuľka)

schválený rozdiel upravený

Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu 521 280,39 € + 36 664,00 € 557 944,39 €

Príjem – kapitálový rozpočet
324 Dotácia ihrisko Kutina 0,00 € + 11 000,00 € 11 000,00 €

Výdaj – bežný rozpočet
Program 2.1
633 006 DHZ Vaňovka 2 500,00 € – 1 998,00 € 502,00 €
Program 7.1
635 006 Údržba MŠ 0,00 € + 1 000,00 € 1 000,00 €
Program 8.1
637 004 Externé služby 0,00 € + 1 160,00 € 1 160,00 €
Program 3.2
635 006 Údržba ciest, rigoly 42 750,00 € – 4 170,00 € 38 580,00 €

Výdaj – kapitálový rozpočet
Program 10
716 Projekt. dokumentácia+štúdia 0,00 € + 4 000,00 € 4 000,00 €
(Denný stacionár pre seniorov)
717 002 Rekonštrukcia miest. Komunikácií 0,00 € + 111 000,00 € 111 000,00 €
717 002 Rekonštrukcia ihriska Kutina 0,00 € + 19 000,00 € 19 000,00 €
             – spolufinancovanie
717 001 Vodovod, kanalizácia 109 826,00 € – 81 826,00 € 28 000,00 €
716 Hruštínska drevenica – asanácia 20 000,00 € – 20 000,00 € 0,00 €
713 004 Podvozok DHZ Vaňovka 0,00 € + 1 998,00 € 1 998,00 €
717 001 Denný stacionár 0,00 € + 16 500,00 € 16 500,00 €
717 001 Vodovod – spolufinancovanie 10 000,00 € – 10 000,00 € 0,00 €
717 002 Rekonštrukcia ihriska Kutina 0,00 € + 11 000,00 € 11 000,00 €
              – dotácia

Hlasovanie:
Za: 7 Ľ. Jancek,

Ing. M.  Lipničanová,
JUDr. J. Macík,
Ľ. Snovák,
Z. Snováková,
Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík,

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Bc. M. Haluška
Neprítomní: 3 PhDr. H. Martvoňová,

V. Žilinec,
Mgr. P. Teťák

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 37/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15.06.2018

K bodu č. 10: Informácia o preskúmaní
majetkových pomerov starostu obce 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:
Uznesenie Komisie obecného zastupiteľ-
stva v Hruštíne na ochranu verejného zá-
ujmu zo dňa 15.06.2018.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2018 v nasledovných položkách:

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

i n z e r c i a           i n z e r c i a
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JÚN 2018

Školské výlety a exkurzie:   8AB –
Bachledova dolina, Belianska jaskyňa;
7AB – Liptov, Stanišovská jaskyňa; 2AB
– Zázrivá, Terchová; 5AB – Kutina; 3AB
– kino Bella a Sebastián v NO; 6AB –
Donovaly, Harmanecká jaskyňa;

Oslavy MDD sme tohto roku realizo-
vali v predstihu – 31.5. Najskôr si žiaci
so svojimi učiteľmi pozreli v KD pred-
stavenie divadla Clipperton  POPOLUŠ-

KA, potom boli v areáli školy pre žiakov
pripravené zábavné stanovištia.

4.6.- 8.6.  33 druhákov so svojimi
p. učiteľkami Holišíkovou a Pidíkovou
( + p. uč. Kampošová a p. zdravotník
M. Macák) nastúpilo na päťdňovú Ško-
lu v prírode. Tento rok si zvolili za
miesto pobytu Liptov – Žiarsku dolinu,
chatu Třinec. Navštívili zaujímavé mies-

ta v okolí, dosýta si zasúťažili, zašporto-
vali a, samozrejme, aj sa veľa naučili.

(Foto vpravo)

29.6. – ukončila u nás takmer trojme-
sačné zastupovanie PN Mgr. Ivety Kle-
ňovej Mgr. Katarína Hojová. Ďakuje-
me za vykonanú prácu.

22.6. – deviataci sa lúčili so školou
rozlúčkovým večierkom. Svojim pe-
dagógom  odovzdali kvietky a spolu sa
vytancovali a zabavili. Juraj Kazimier  a
Majka Ľubeková predniesli rozlúčkovú
reč, pán riaditeľ sa so žiakmi rozlúčil

poďakovaním za dobré skutky a zažela-
ním úspechov na nových pôsobiskách.

(Foto 2x: na sledujúcej strane)
22. a 26.6.  žiaci II. stupňa absolvova-

li teoretickú a praktickú časť účelového
cvičenia. Žiaci  riešili úlohy z týchto
oblastí: dopravné situácie, zdravotná
príprava, riešenie mimoriadnych situá-
cií, pobyt a pohyb v prírode a šport.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa prak-
tická časť uskutočnila v škole a v telo-
cvični a vydarila sa k spokojnosti
všetkých.

28.6. –  Aj tohto roku (už ôsmykrát)
prijal pán starosta na Obecnom úrade
v Hruštíne najúspešnejších reprezen-
tantov našej školy, ktorí boli úspešní
v súťažiach v rámci okresu, regiónu či
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kraja. Tu sú mená našich NAJ: Kristína
Veselovská, Vanesa Dudášiková, Zu-
zana Martvoňová, , Barbora Vlžáková,
Kristián Očkaják, Lukáš Kaprálik; Sa-
muel Teťák, Zuzana Gáborová,  Mária
Martvoňová, Paulína Matečková, Teré-
zia Meleková; družstvo stol. Tenistov za
2.miesto v OK – Dávid Jašica, Patrik
Šeliga, Václav Baraniak; lyžiari Tamara
Radzová a Samuel Šalata; družstvo ml.
žiačok za 1.miesto v OK a 5.miesto
v KK vo vybíjanej (T.Sedlárová, L.Kazi-
mierová, Lucia a Vanesa Žilincová,
J.Šeligová, R.Jagelková, T.Mišániková,
Laura a Beáta Vošková, L.Štajerová,
J.Firicová, B.Snováková), družstvo
st.žiačok – 3.miesto v OK vo volejbale
(M.Bereňová, Ľ.Žilincová, Z.Firicová,
N.Martvoňová, A.Gočalová, M.Ľube-
ková, N.Šeligová, Z.Šubjaková, L.Ra-
dzová, K.Hnojčíková). Ďakujeme za prí-
jemné posedenie, veterník, odmeny
i fotografie.

Dňa 17.5 sa v našej škole uskutočnila
medzinárodná súťaž v anglickom ja-
zyku Englishstar.  Z našej školy sa
zúčastnilo 41 žiakov. Deviati z nich do-
siahli vyše 80 % úspešnosť:  K.Baková,
V.Vyskočová, E.Kurčinová, G.Vlžáková,
E.Hojo, L.Kaprálik, V.Baraniak, M.Tomá-
ňová. Najvyššiu úspešnosť mala Kristí-
na Kotúľová – 97 %. Blahoželáme!

25.6. – konala sa koncoročná peda-
gogická rada, ktorá zhodnotila pro-
spech, správanie a dochádzku žiakov
za školský rok 2017/2018. Výsledky:
Prospech: Na I. stupni prospelo
všetkých 146 žiakov, na II. stupni
všetkých 171 žiakov. Nemáme žiadnych
žiakov, ktorí by mali robiť opravné skúš-
ky či opakovať ročník. Jeden žiak bude
robiť komisionálne skúšky (27. a 28.8.)
po návrate zo zahraničia.

Správanie: Bolo udelených 7 napo-
menutí od tr.uč., 5 pokarhaní od tr. uč., 2
pokarhania od RŠ, Na druhej strane –

bolo udelených 51 pochvál a 40 od-
mien.

Dochádzka: I. stupeň – 2.A - prie-
mer 70 vymeškaných  hodín na žiaka za
škol. rok, najviac 1.B  – 80 hod/ž.
II.stupeň - najlepšia 7.B – 59 hod., 8.A  -
61,5 hod, 6.B  – 77 hod.  Najviac: 9.A –
95 hod/ž., 8.B – 98,5 hod/ž. Končí nám
32 deviatakov,  do 1.ročníka nastúpi 30
prvákov. Odídu nám 9 žiaci na inú školu
(4x 8-ročné gymnázium, 2x bilingválna
SŠ, 2x iná škola, 1x športová trieda),
naopak, pribudnú po presťahovaní 2 žia-
ci. Oproti tomuto škol. roku budeme mať
o 9 žiakov menej – teda 309. Nový škol-
ský rok začne v pondelok 3.septembra
2018.

29.6. – po odovzdaní vysvedčení, dip-
lomov a ocenení sa učitelia rozlúčili s
pánom kaplánom Mgr. Romanom Sa-
nigom i s Mgr. Slávkou Brňákovou.
Za prácu učiteľa náboženskej výchovy i
učiteľky 4.A im srdečne ďakujeme.

Naši NAJ 2018
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- Najlepšie triedy v hodnotení tried
(čistota, aktivita...) - 1. miesto – 6.B,
2.miesto – 9.B, 3.miesto – 7.B trieda.

(Foto: NAJ trieda - 6B na nasledujú-
cej strane)

Doplnenie za mesiac máj:
- V CVČ Maják v Námestove sa

7. mája konal XXXII. ročník regionálnej
súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťa-
žilo sa v dvoch kategóriách, v prvej
Adam Martvoň (5.A) zbieral skúsenos-
ti a prejavil rečnícky talent,  v druhej
kategórii Kristián Očkaják (9.A) svojou
fantáziou a bezprostrednosťou zaujal po-
rotu a získal 3. miesto. Pripravovala
p.uč. Martvoňová. Blahoželáme!

NAJ trieda – 6B

– ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY – od konca
septembra budú žiaci môcť navštevovať
záujmové krúžky. Ak má niekto z Vás
(rodičia a priatelia školy) záujem viesť
krúžok, treba si pripraviť plagát s údajmi
o ňom. Tento plagát nám v septembri
doručíte, my ho vyvesíme, aby si deti
mohli o krúžku niečo prečítať a potom
sa rozhodnúť.

– V prázdninových mesiacoch je pre-
vádzka telocvične prerušená, verím,
že dostatok príležitostí na športovanie
poskytne naša príroda  či vhodné cyk-
lotrasy v okolí Hruštína.

– V areáli ZŠ Výhon budú cez prázd-
niny pokračovať práce na rekonštrukcii

dvora, preto z dôvodu bezpečnosti žia-
dam nevstupovať do týchto priesto-
rov.

– V budove Výhon bude realizova-
ná výmena podlahovej krytiny v 5 trie-
dach

Ďakujem všetkým pedagógom
a zamestnancom školy za celo-
ročnú prácu a prajem príjemnú
dovolenku, oddych a načerpanie
nových síl do ďalšieho školského
roka.

     Mgr. Július Kubáni,
riaditeľ školy

Dňa 16. – 17. júna sa na strelnici
v Príbelciach pri Veľkom Krtíši ko-
nalo ďalšie kolo kvalifikačných pre-
tekov v streleckom viacboji.

Družstvo z Hruštína v zložení Jo-
zef Jancek, Marián Slaničan a Jozef
Očkaják si výbornými výkonmi
s prehľadom zabezpečili účasť na
Majstrovstvách Slovenska.

ZOTŠ Hruštín

Strelecký
šport
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Najmladšia generácia v obci

01.06.2018  „Dnes je veľký sviatok
detí hopsasa, nech sa každý s nami
teší, natriasa...“

Slávenie MDD nám tento rok pripa-
dlo na piatok a myslím, že krajší koniec

týždňa sme mať ani nemohli. S mladší-
mi drobcami sme hľadali perníčky, ktoré
nám ukryla Ježibaba a pomáhali trom
prasiatkam pri vození tehiel a stavbe
domčekov. Slnko sa tešilo s nami a vy-

bralo sa na turistickú vychádzku s naši-
mi najstaršími škôlkarmi.

Zabublinkovali sme vzdušný priestor,
zakreslili kriedami celý chodník a z po-
sledných síl ešte zašportovali na stano-
vištiach...

Spotení a unavení zjedli všetko, čo
tety kuchárky pripravili a na lehátka si
určite každý oslávenec líhal s nadše-
ním. Každý dostal prekvapenie od MŠ
a sladké dobroty od p. starostu, za čo
veľmi ďakujeme.

12.06.2018
Ako už tradične v našej MŠ býva zvy-
kom, aj tento rok predškoláci absolvo-
vali „rozlúčkový“ výlet. Cieľom bol „Roz-
právkový vláčik“ v Oravskej Lesnej.
Ráno nás síce postrašila búrka, ale po-
časie sa napokon umúdrilo a výletníci
sa nemuseli ničoho báť.

Stretli sa s mnohými rozprávkovými
bytosťami, prezreli si historický domček,
potešili sa pohľadom na pávy...

Od veľkého hladu zjedli všetko, čo
im tety kuchárky pripravili a vrátili sa
nám šťastne späť s veľkým nadšením,
úsmevom, ale i únavou.
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21.06.2018 Nielen že bol prvý letný
deň, ale v  tento deň sme vytvorili dobrú
motiváciu pre našich budúcich požiarni-
kov (1.,2.,3.,triedy). Vďaka ochote jed-
ného ocina (František Žilinec) sa nám
podarilo nahliadnuť do budovy Požiar-
nej zbrojnice a vidieť, dozvedieť sa veľa
nového. Videli sme, ako rýchlo sa musí
hasič obliecť do bezpečného odevu, vy-
skúšali sme si hasičské prilby, posedeli
si v hasičskom aute a dokonca vyskú-

šali aj hasenie pravou hasičskou hadi-
cou... Ak ste počuli húkačku, tak to ne-
horelo, ale boli sme to my ?. Ďakujeme
za super zážitkový deň.

27.06.2018 „Dovidenia milá
škôlka, my už nie sme malí...“

Opäť nadišiel koniec jedného
školského roka a pre niektorých
koniec škôlkarských čias. Sláv-
nostne sme sa rozlúčili s našimi
najstaršími kamarátmi (29 detí),
ktorí od septembra budú otvárať
už inú bránu, nie túto našu škôl-
karskú. Predviedli, čo sa všetko
stihli naučiť na krúžku angličtiny

a čo pekné si pri-
pravili so svojimi
pani učiteľkami.
Na pamiatku dostali pre-
kvapenie a čarovnú ce-
ruzku, ktorá im bude po-
máhať gumovať všetky
chybičky. Tej ale sľúbili,
že tým chybám sa budú
vyhýbať a poctivo sa
učiť... Prajeme vám, milí
budúci školáci, veľa
úspechov a chuti do uče-
nia. A okrem toho, aby
ste nikdy nezabudli na
chvíle strávené v MŠ.

29.06.2018 Hoci je
posledný deň školského
roka, naša MŠ nezatvo-
rila svoje dvere. Keďže
rodičia prejavili záujem o
prevádzku, máme otvo-
rené dve triedy (nahlá-

sených 36 detí). Pokiaľ počet detí ne-
klesne pod 15, prevádzka bude celý
mesiac júl. Počas ďalšieho mesiaca sa
budú upratovať a dezinfikovať priestory

MŠ, zamestnanci budú čerpať dovolen-
ku. Prevádzka je v pavilóne C (3. a 4.
trieda), pretože v priestoroch pavilónu A
sa bude realizovať rekonštrukcia podláh.

Ďakujem všetkým kolegyniam
za snahu a pracovitosť vynalože-
nú počas celého školského roka
a prajem im voľné dni plné poho-
dy a oddychu. Ďakujem za celo-
ročnú spoluprácu a ústretovosť
pánovi starostovi a zamestnan-
com Ocú.

A v mene celého kolektívu MŠ ešte
krátky vinš pre Danku Macákovú, kto-
rá oslávila krásne jubileum...,

„Prajeme Ti zdravie, lebo je vzácne,
prajeme Ti šťastie, lebo je krásne,
prajeme Ti lásku, lebo jej je málo,
aby sa Ti všetko, o čom snívaš,

aj vždy splnilo...“

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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8. ročník Dňa ro-
diny v Hruštíne za-
čal svätou omšou
obetovanou za všet-
ky rodiny.
Ako jeden z obet-
ných darov bol pri-
nesený dáždnik –
symbol Božej ochra-
ny pred dažďom
a búrkou, ktorú zaží-
vajú mnohé rodiny
a tým aj prepojením
s mottom tohto roč-
níka "Stojíme pri
sebe."

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

Oslava sviatku rodiny pokračovala
v areáli Kutina, kde sa stretlo 140 rodín.
Program začal divadelným vystúpením
detí "Hrušiek z Hruštína, pod vedením
Danky Kubíkovej. Pokračoval "Koláčov-
kou" – absolvovanie rôznych stanovíšť,
počas ktorých rodina zbierala pečiatky.
Po úspešnom a spoločnom zdolaní do-
stala každá rodina koláč.

Úsmev na tvári, nielen deťom, vyčaril
svojím vystúpením kúzelník Wolf a hu-
dobným vystúpením Tomáša Blahúta sa
Deň rodiny ukončil.

Počas celého popoludnia si rodiny
mohli pozrieť výstavu rezbárstva, plste-
nia či zvonárstva. Motorkári z Veterán-

klubu určite potešili nejedno chlapské
srdce. Detský kútik, sprejovanie, výro-
ba bublín, či maľovanie na tvár boli tak-
tiež spestrením tohto dňa.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom
a sponzorom: (Obec Hruštín, PS parke-
ty, STAMAR, OFZ, HRTN o.z., Radko
Snovak – Kreslenô, Heineken, Miroslav
Gábor – Automatické bránové systémy,
Bobka – Ručne robené šperky,
MUDr. Eva Zembjaková, Miroslav Šeli-
ga – syrové výrobky, Automoto – Poljak
Juraj, COOP Jednota, Veterán klub
ORAVA).

Tešíme sa znova o rok.
Rodinné centrum Motýlik
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KVZ Hruštín dňa 1. júla  na strelnici ZOTŠ
Hruštín s finančnou podporou Obce Hruštín
zorganizovalo Deň detí na strelnici. Zúčastnilo
sa ho 63 detí – od najmenších až po tínedžerov. Pri
registrácii každý dostal balíček sladkostí a pri ab-
solvovaní rôznych streleckých súťaží sa snažili
nielen kvôli cukríkom. Každý dostal medailu a tí
najlepší pohár a diplom. Všetci – a to aj doprovod
detí – si pochutnali na výbornom guľáši. Odchá-
dzali s vedomím, že o rok prídu znova.

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
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Už XVI.ročník Hasičskej sekerky
obce Hruštín sa konal prvú júlovú
nedeľu na ihrisku na Kutine. Tento
rok si svoje sily  v štyroch kategóriách
zmeralo 16 družstiev. Muži a ženy súťa-
žili v štafete a útoku, plameň len v úto-
ku. Z mužov si najlepšie počínalo druž-
stvo DHZ Lomná, ktoré si odnieslo aj
putovnú sekerku. Druhé bolo družstvo
DHZ Hruštín B a tretie družstvo DHZ
Hruštín A. U žien sa najlepšie umiestni-
lo družstvo DHZ Hruštín, potom DHZ
Vaňovka a napokon DHZ Vyšný Kubín.
V kategórii Plameň chlapci zvíťazil DHZ
Hruštín, druhý bol DHZ Vaňovka a tretí
DHZ Sihelné. U dievčat zvíťazil DHZ
Hruštín a druhý skončil DHZ Sihelné.
Akciu svojou účasťou podporili aj hasiči
OSP Rudawa /Poľsko/. Keďže počasie
bolo chladné,  pre „deti“ sme tento rok
penu nepripravili.  Mohli sa bezplatne
zabaviť na skákacích hradoch, ktoré za-
bezpečila Obec Hruštín.

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
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Ani nepriaznivé počasie neodra-
dilo 108 cyklonadšencov zúčastniť
sa NOČNEJ BICYGĽOVAČKY vol. 3
v Hruštíne. V sobotu 30. júna sa
o 20:00 hod. rozbehli  do nočného
lesa, aby zažili nezabudnuteľný záži-
tok z akcie, ktorá na Slovensku nemá
obdobu.

Na 30-kilometrovej trati na nich číha-
lo veľa prekvapení. Síce si vďaka daž-
ďu v úvode nevychutnali západ slnka
ako minulý rok, no po prejdení prvej
točne (Príslop) na nich čakalo občer-
stvenie na Zábave v podobe chutnej
bryndzovej nátierky s chlebom. Po nej
už dážď ustúpil a mohla sa tak začať
jazda v tme, ktorá mala nezabudnuteľ-
né čaro. Medveď síce nikoho neprekva-
pil, avšak spoza stromov sledovali účast-
níkov kadejaké "lesné príšery". Prechod
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prebehol bez problémov a všetci jazdci sa stretli nakoniec na
ihrisku Kutina, kde si dali chutnú kapustnicu, pivko a iné
bohaté občerstvenie. Po naplnení žalúdkov nasledovali sú-
ťaže, ktoré zúčastnených veľmi pobavili a zároveň aj potešili
vďaka hodnotným cenám.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
a pomáhali na tomto ojedinelom podujatí, či už dobro-
voľníkom, kamarátom a sponzorom, tým všetkým patrí
veľké ĎAKUJEM! O rok sa vidíme zas.

Radoslav Snovák, foto: Juraj Kupčulák
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Celú sezónu 2017/2018 môžeme pokladať za veľmi vyda-
renú. Družstvu dospelých sa podarilo postúpiť do 6. ligy,
starší žiaci hrali o postup do 3. ligy, napokon skončili na
výbornom 3. mieste.

Chlapcom patrí veľká vďaka za prístup k zápasom
a ich bojovnosť. Viacerí prechádzajú k dorastencom a aj im
patrí osobitné poďakovanie za nasadenie v zápasoch
a práci na tréningoch.

Mladší žiaci po jesennej časti figurovali na prvom mieste,
napokon sa im na jar darilo menej. Rovnako dorastenci
odohrali výborné zápasy, žiaľ, striedali ich so slabšími vý-
konmi.

Dospelí v jarnej časti stratili iba 4 body po remízach vo
Vitanovej a na domácom ihrisku proti Oravskej Polhore.
Celú sezónu sa prezentovali kvalitnou hrou, vytrvalosťou
a túžbou vyhrať. V súťaži mali najlepšiu obranu zo všetkých
tímov a nastrieľali aj veľa gólov. V tabuľke skončili na dru-
hom mieste, keď za víťazom 7. ligy z Leštín zaostali len
o jediný bodík. Veľmi cenný je tento úspech aj preto, že
v našom tíme hrajú s výnimkou brankára Žofaja len Hruštín-
ci.

OŠK na jar Všetkým, ktorí sa podieľali na tejto úspešnej sezóne, patrí
veľká vďaka. Treba poďakovať obci Hruštín za podporu, hospo-
dárovi, že sme mali vždy pripravené ihrisko, pani Lihanovej za
pranie dresov, ale aj všetkým hráčom, funkcionárom, podporo-
vateľom a fanúšikom, ktorí nás chodili v hojnom počte podporiť
na Kutinu. Treba veriť, že dospelým sa v 6. lige bude dariť
a budú naďalej hrdo reprezentovať Hruštín. Už rok intenzívne
pracuje tréner Plančo s najmladšími hráčmi, preto sme sa
rozhodli ich od budúcej sezóny prihlásiť do súťaže Oravského
futbalového zväzu, kde si budú môcť porovnať svoje sily s inými
futbalistami. Aj to je signál, že kladieme dôraz na prácu
s mládežou, a chceme sa aj naďalej uberať smerom výchovy
vlastných hráčov. V nasledujúcej sezóne budú OŠK Hruštín vo
futbale reprezentovať  tímy dospelých, dorastencov, starších
žiakov, mladších žiakov a prípravky.

Aj naši stolnotenisti majú za sebou úspešnú sezónu.
Hruštín reprezentovali dve družstvá – Hruštín „A“ hralo
6. ligu a Hruštín „B“ účinkovalo v 8. lige. „A“-čku sa darilo
lepšie. Vo svojej súťaži nenašli premožiteľa a tak
s prehľadom postúpili do 5. ligy, čo je najvyššia oravská
súťaž. Hoci stolnotenisové súťaže vrcholili v marci, hráči

hruštínskeho „B“ druž-
stva si sezónu predĺžili,
pretože v 8. lige sa
umiestnili na 2. mieste a
to im zaručovalo účasť
v baráži o postup do
vyššej súťaže. Baráž sa
odohrala v máji proti hrá-
čom Istebné „B“, ale naši
reprezentanti im podľah-
li 11:7 a tak sa aj v bu-
dúcej sezóne predstavia
vo 8. lige. Dúfame, že
sa bude všetkým našim
hráčom dariť, a budú ro-
biť Hruštínu dobrú špor-
tovú reklamu.

Mgr. Peter Teťák

Stolný tenis



07/201816

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Hruštín – obecné noviny, mesačník  Redakcia: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52, IČO: 314501, tel.: 043/5577 111  Povolené OZ
z 30. júla 1991  registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09  ISSN 1338-7545  Grafická úprava, sadzba a tlač: Mgr. Andrea Hrdinová,
Námestovo  Uzávierka čísla: 9. 7. 2018  Počet: 820 ks Nepredajné!

Predám prasa na zabitie, domáci chov, váha cca 170 kg.
Taktiež celoročne ponúkam na predaj zajace (živé) a zajačie
mäso. Tel.: 0902 623 591

Predám zajace a zajačie mäso dietne vhodné najmä pre
malé deti. Tel.: 0908 946 844


