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Konal sa kongres, na ktorom sa leká-
ri z celého sveta rozprávali o choro-
bách, ktoré ničia ľudstvo a tento svet.
O chorobách, ktoré sú príčinou ťažkého
života a často aj úmrtia človeka. Boli
tam onkológovia, kardiológovia, neuro-
lógovia, chirurgovia, ale aj psychológo-
via. Jednoducho, odborníci z každého
lekárskeho odvetvia. Radili sa, školili,
počúvali i rozprávali, len aby prišli na to,
ktoré choroby sú tie najhoršie, najneprí-
jemnejšie, ktoré zabíjajú a ničia nielen
samotného človeka, ale aj všetkých blíz-
kych chorého. Chceli prísť na to, ako
ľuďom pomôcť žiť kvalitnejšie a hodnot-
nejšie až do konca. Boli tam ozaj špič-
koví lekári, čo lekár, to „kapacita“. Titu-
lov pred a za menom mali celý riadok.

Po dlhom „debatovaní“ si vypýtal slo-
vo lekár, ktorý bol asi najviac učený.
Okrem všetkých titulov bol učený aj ži-
votom. I začal rozprávať. „Už ako mla-
dý lekár som bol nešťastný z toho,
keď som videl ľudí smutných, váž-
nych a ubolených. Ľudí, ktorí netr-
peli sami, ale trpeli aj všetci ich blíz-
ki. Chcel som im pomôcť, ale mohol
som spraviť iba toľko, koľko mi do-
volili, mohol som liečiť iba to, o čom
som vedel. Lebo pri liečbe je najdô-
ležitejšie, aby si človek priznal, že
má problém a chcel ho vyliečiť. Le-
kár už potom vie, čo robiť, ako po-
môcť a uľaviť, ale o pomoc musí
prísť požiadať pacient. Videl som sku-
točnú ľudskú biedu a trápenie.“

Toto všetko lekári už vedeli, preto
chceli počuť tú diagnózu, ktorá je z jeho
pohľadu najhoršia. Lekár pokračoval:
„Najnešťastnejší a najhorší život, ži-
vot plný bolesti, prežijú ľudia s boľa-
vým a chorým vnútrom! Ani tá najni-
čivejšia choroba tela nedokáže spra-
viť človeka takého nešťastného ako
choroba vnútra. Videl som, ako veľ-
mi trpia ľudia, ktorých zožierala ne-
návisť, tých, ktorých srdce je pre-
siaknuté pýchou, aj tých, ktorých
zabilo neodpustenie. Vidieť zomierať
človeka postihnutého chorobou je
smutné, veľmi smutné, ale vidieť, ako
zaživa „umiera“ človek boľavý zvnút-

ra, je úplne zle. Tak, ako človek,
ktorý trpí nejakou chorobou, si musí
priznať problém, tak aj vedieť si po-
vedať a priznať, že mám problém vo

vnútri, je to najdôležitejšie. Každý by
mal vedieť sám, prečo trpí, čo ho
zožiera a zabíja, aj to, prečo nedoká-
že byť šťastný. Predstavte si, že keď
sa stretnú ľudia na chodníku, každý
z nich vie presne pomenovať to, čo
nie je v poriadku s jeho telom. Vyso-
ký cukor, nízky tlak, prasknutá plat-
nička aj boľavý bedrový kĺb, toto
dokážeme povedať, dokonca čaká-
me poľutovanie, ale povedať pravdu
o svojom vnútre, úplnú pravdu, je
pre nás nepredstaviteľné. Veď stret-
núť kamošku a na otázku „Ako sa
máš?“ odpovedať, že „momentálne
závidím susede kabát, hádam sa
s bratom o dedičstvo, lebo som
chamtivá, som lenivá a cez víkend
som podviedla manžela, vo voľnom
čase pozerám na nete neprístupné
filmy a úplne najviac ma zožiera ne-
návisť k šéfke, lebo jej chcem pre-
brať flek“, toto nedokážeme. Toto je
podľa mňa najhoršia civilizačná cho-
roba, ktorá zabíja ľudstvo. „Choroba
vnútra,“ povedal lekár.

O tom, čo má každý jeden z nás
v sebe choré, neradi hovoríme, nechce-
me si to priznať, nechceme to liečiť
a vyhľadať pomoc. Tvárime sa, že toto
sa nás netýka. Preto je choroba vnútra
oveľa horšia ako choroba tela. Telo lie-
čime najlepšie ako sa dá, len aby bolo
„ok“ a vnútro hnisá, bolí, zomiera. Ne-
existuje človek, ktorý aspoň niekedy ne-
mal choré telo, ani ten najlepšie sa

o seba starajúci, tak, ako aj ten najspra-
vodlivejší človek určite okúsil, ako bolí
zlosť, pýcha, lakomstvo, lenivosť či oho-
váranie, avšak iba ten, kto si to prizná
a povie si o sebe pravdu, sa môže vylie-
čiť. Stále príde nejaká nová „choroba“,
nový pád, nová bolesť, ale treba sa sna-
žiť to, čo práve bolí nás aj našich blíz-
kych, vyliečiť. Buď pokorný, povedz si
o sebe pravdu a vyhľadaj pomoc. Veď
nie je zlé byť chorý, ale zlé je nechcieť
s tým nič robiť. Koľko ľudí s pokorným
a láskavým srdcom aj s tou najťažšou
chorobou tela svoj život pokojne prežijú
a koľko ľudí bez akejkoľvek choroby si
svoj život iba „odtrpí v bolestiach“ Zdra-
vé telo je fajn, ale bez zdravého vnútra,
hoc z času na čas s nejakým „vírusom“,
človek zomiera zaživa a hoci sa dožije
„sto lat“, môže povedať, že nežil.

PS: Ak vieš, že by sa tvoje vnútro
potrebovalo vyliečiť, ak poznáš
„diagnózu“ a možno aj nie, popros o
pomoc pri liečbe. Hlavné si už spra-
vil, ak si si uvedomil, že si pyšný, že
závidíš, že si lakomý, alebo že krad-
neš, že tvojou hlavou blúdia nečisté
myšlienky, či hocijaké iné ochorenie
vnútra. Prestaň s tým! Zájdi k lekáro-
vi, je tu pre teba, pozná ťa a miluje, aj
keď si chorý a čím viac si chorý, tým
viac je tu pre teba. Keď máš nádchu,
máš červené pod nosom, keď máš
výron, krívaš, keď máš zápal pľúc,
kašleš, ale keď máš choré vnútro,
celý tvoj život je „chorý“.

Choď k lekárovi, choď k Bohu
a on ti naordinuje vitamíny:
• L (láska) – rozdáva sa celý deň.
• S (služba) – vykonáva sa viackrát

do dňa.
• P (pokora) – používa sa sedem dní

v týždni.

Pravidelne, aspoň 365 dní v roku,
je potrebné milovať. Nesmie sa za-
nedbávať odpustenie! Neodporúča sa
zlosť, lenivosť, ohováranie, nevera.
Iba so zdravým „vnútrom“ svoj život
naozaj zmysluplne prežiješ!

 Autor:
Michaela Mihalikova Petrušová

Civilizačné ochorenie
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac august
1/ Firma pána A. Radzu, nám opravila

zo zámkovej dlažby schody a parko-
visko pred obecnou budovou
– MAGNUM.

2/ V auguste nám Fir-
ma Žibek dokončila
celkové rekonštrukč-
né práce na moste a re-
gulácii potoka vo Vaňovke.

3/ Firma pána Ing. J. Snováka, nám po-
sledný augustový týždeň ukončila
práce na opornom múre za školou Vý-
hon. Oporný múr na pravej strane ih-
riska sa zosúval a ohrozoval samot-
né ihrisko i deti, ktoré sa na ňom hra-
jú. Oporný múr je hotový, zároveň
pracovníci firmy natiahli oplotenie
a namaľovali ho.

4/ Po kratšej prestávke nám opäť firma
poverená OVS, a.s. Dolný Kubín
opravovala na miestnych komuniká-
ciách reklamácie po kanalizácii.

5/ Cestné stavby a.s. Liptovský Mikuláš
nám urobili asfaltový koberec na

miestnej komunikácii vo Va-
ňovke po celej šírke
cesty v dĺžke od Dolné-
ho konca po Vyšný ko-
niec. Cesta bola rozbi-

tá, hrboľatá, a tak v rámci
finančných možností bolo schválené
jej asfaltovanie.

6/ Cestné stavby a. s. Liptovský Miku-
láš nám zaasfaltovali priestor pred
Supermarketom, kde bolo taktiež ko-
pec jám a nerovností.
Táto firma nám zaasfaltovala aj ces-
tu z ulice Veterná do ulice Pod Uhlis-
kom, ktorá bola blokovaná naveze-
ním zeminy 2 roky.

7/ Pracovníci obce a nezamestnaní,
nám za školou Výhon zrušili čističku
odpadových vôd, ktorá tu plnila funk-
ciu čistenia pred kanalizáciou. Čistič-
ka bola demontovaná a následne za-
sypaná hlinou, aby spĺňala bezpeč-
nosť – aby niekto do nej nespadol.

8/ Pracovníci obce a nezamestnaní,
nám pokosili pred začatím školského

„Sedembolestná mi dávala vždy silu, keď som znášal príkoria života.“
 /J. Ch. Korec/

roka areál MŠ, pred ZŠ Výhon, ve-
rejné priestranstvá a cintorín.

9/ Začiatkom augusta nám vysúťažená
firma VAAT s.r.o. začala robiť na ih-
risku za školou Zamost zemné prá-
ce, skrývku zeminy a drenážne prá-
ce na odvodnení plochy pod multi-
funkčné ihrisko s bežeckou dráhou.
Taktiež bola urobená skrývka zemi-
ny z detského ihriska pri PD.

10/ Obec podala žiadosť na Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny SR
na „Podporu opatrovateľskej služby
v obci Hruštín.“

11/ Obec dostala darom osobné auto zo
Slovenskej obchodnej inšpekcie po-
užívané 13 rokov. Auto bude slúžiť
pre potreby obce.

12/ OVS a.s. Dolný Kubín v spolufinan-
covaní s obcou začala rozširovať vo-
dovod a kanalizáciu na ďalších
dvoch uliciach v lokalite Kutina -
Dielnice.

13/ Vysúťažená firma začala so zrevita-
lizáciou /obnova trávnika/ futbalové-
ho ihriska na Kutine. Na túto reali-
záciu sme dostali finančné prostried-
ky od SZF a spolufinancuje aj obec.

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

Vážení občania
Po hektických

letných mesia-
coch na obci sa
nám podarilo zre-
alizovať veľa plá-
novaných prác.
Školákom sa let-
né mesiace kon-
č ia a septem-
brom sa otvárajú
školské brány.
Všet-kým školá-
kom a študentom
prajem veľa elá-
nu do učenia
a všetkým vyuču-
júcim veľa trpez-
livosti.

Mgr. František Škapec
starosta obce
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U z n e s e n i e  č. 38/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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: 10 (neprítomný:
Vincent Žilinec).

U z n e s e n i e  č. 39/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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
Schvaľuje:
Program podľa pozvánky.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 40/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

K bodu č. 3: Informácia starostu obce o pl-
není 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. 41/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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:
Predbežný súhlas na odpredaj obecnej
parcely CKN č. 3964/20, ostatné plochy,
o výmere 194 m2, k. ú. Vaňovka pre Ro-
mana Hurtalu, Dolný koniec 812/23, Vaňov-
ka, 029 52 Hruštín s podmienkou vypraco-
vania znaleckého posudku.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 42/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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:
Neschvaľuje:
Odpredaj obecnej parcely CKN č. 3964/19,
ostatné plochy, o výmere 47 m2, k. ú. Va-
ňovka pre Romana Hurtalu, Dolný koniec
812/23, Vaňovka , 029 52 Hruštín.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 43/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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:
Predbežný súhlas na odpredaj obecnej
parcely EKN č. 6322/1, orná pôda, o vý-
mere 4 m2 a EKN č. 6325/1, orná pôda,
o výmere 17 m2, k. ú. Hruštín pre Františ-
ka Kupčuláka, Školská 199/4, 029 52 Hruš-
tín s podmienkou vypracovania znalecké-
ho posudku.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 44/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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:
Predbežný súhlas pre Jaroslava Jurovčí-
ka, Črchľa 410/124, 029 52 Hruštín o od-
kúpenie časti obecného pozemku E-KN
3974 v k. ú. Vaňovka s podmienku vypra-
covania znaleckého posudku a geometric-
kého plánu.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 45/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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
Neschvaľuje:
Žiadosť o odkúpenie časti obecného po-
zemku CKN č. 46/7 pre Juraja Janceka,
Školská 56/6, 029 52 Hruštín.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 46/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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:
Predbežný súhlas o odkúpenie časti obec-
ného pozemku CKN č. 46/7 o výmere 50
m2 pre Františka Martvoňa, Školská 56/6,
029 52 Hruštín s podmienkou vypracova-
nia geometrického plánu a znaleckého po-
sudku z dôvodu osobitného zreteľa pria-
mym predajom.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 47/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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
Berie na vedomie:
Žiadosť Stanislava Kapráľa, Výhon 512/17,
029 52 Hruštín, Jána Hutiru, Výhon 513/
15, 029 52 Hruštín, Ing. Jána Kompana,
Výhon 511/13, 029 52 Hruštín ohľadom si-
tuácie miestnej komunikácie na ulici Výhon.

U z n e s e n i e  č. 48/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

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
Berie na vedomie:
Žiadosť Jozefa Teťáka, Lán 671/58, 029 52
Hruštín o odkúpenie obecnej parcely CKN
č. 1179/8, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 262 m2.

U z n e s e n i e  č. 49/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018
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K bodu č. 5: Schválenie Návrhu VZN č.
1/2018 o dotáciách a návratných finanč-
ných výpomociach z rozpočtu obce.
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Berie na vedomie:
Návrh VZN č. 1/2018 o dotáciách a návrat-
ných finančných výpomociach z rozpočtu
obce.

U z n e s e n i e  č. 50/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

K bodu č. 6: Určenie úväzku starostu obce
Hruštín na celé funkčné obdobie.
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Určuje:
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien doplnkov a novelizácií
rozsah výkonu starostu obce Hruštín na
celé funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný
pracovný úväzok.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 51/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

K bodu č. 7: Určenie počtu poslancov obce
Hruštín na celé volebné obdobie.
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Určuje:
Podľa §11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších zmien doplnkov a novelizácií 11
poslancov obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie 2018 – 2022.
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 52/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

K bodu č. 8: Určenie volebných obvodov v
obci Hruštín pre voľby poslancov obecné-
ho zastupiteľstva.
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Určuje:
Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva
v znení neskorších zmien doplnkov a no-
velizácií dva volebné obvody pre volebné
obdobie 2018 – 2022.
Volebný obvod č. 1 tvoria volebné okrsky
so sídlom:
- Okrsok č. 1: Kultúrny dom, miestnosť č.

d. 17, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
- Okrsok č. 2: Kultúrny dom, miestnosť č.

d. 18, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

Volebný obvod č. 2 tvorí okrsok so sídlom:
- Okrsok č. 3: Polyfunkčná budova Vaňov-

ka, Dolný koniec 826/45, 029 52 Hruštín.
Volebný obvod č. 1 má mandát na 9 po-
slancov obecného zastupiteľstva a voleb-
ný obvod č. 2 má mandát pre 2 poslancov
obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

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

U z n e s e n i e  č. 53/2018
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10.08.2018

K bodu č. 9: 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:
Zmenu Rozpočtu obce Hruštín na rok 2018
(tabuľka)
Hlasovanie:

Za: 8
Ľ. Jancek, Ing. M. Lipničanová,
JUDr.J. Macík, PhDr. H. Martvoňová,
Ľ. Snovák, Z. Snováková,
Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík,
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. I. Teťáková
Neprítomní: 1 V. Žilinec
Nehlasovali: 1 Bc. M. Haluška

Mgr. František Škapec, starosta obce

schválený rozdiel upravený

Príjem – bežný rozpočet
Výnos dane 991 620,00 € + 16 744,00 € 1 008 364,00 €

Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
611 Plat 125 000,00 € + 3 106,00 € 128 106,00 €
621 Poistné – zdravotné 11 414,00 € + 1 236,00 € 12 650,00 €
625 Poistné – sociálna poisť. 38 676,00 € + 3 084,00 € 41 760,00 €
642 012 Odstupné (3mes.) 0,00 € + 9 318,00 € 9 318,00 €
633 006 Kancelárske potreby 1 300,00 € + 700,00 € 2 000,00 €
Program 4.1
637 002 Verejné obstarávanie 0,00 € + 1 200,00 € 1 200,00 €
Program 6.3
635 006 Údržba cintorín Vaňovka (brána) 1 000,00 € + 104,00 € 1 104,00 €
Program 7.1
635 006 Údržba MŠ (posuvná brána) 1 000,00 € + 696,00 € 1 696,00 €
Program 8.2
611 Plat 5 000,00 € + 1 720,00 € 6 720,00 €
621 Poistné – zdravotné 530,00 € + 66,00 € 596,00 €
625 Poistné – sociálna poisť. 1 270,00 € + 408,00 € 1 678,00 €
627 Poistenie v nezam. 160,00 € + 13,00 € 173,00 €

Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
716 Projekt. dokumentácia+štúdia  4 000,00 € + 800,00 € 4 800,00 €
(Denný stacionár pre seniorov)
717 001 IBV Pod Uhliskom 2 000,00 € + 753,00 € 2 753,00 €
717 001 Verejné osvetlenie a rozhlas 137 000,00 € + 3 190,00 € 140 190,00 €
717 001 Oporný múr ZŠ Výhon 40 000,00 € - 3 190,00 € 36 810,00 €
717 001 Rekonštrukcia most Vaňovka 30 000,00 € + 3 200,00 € 33 200,00 €
713 001 Hracie prvky do parku 2 000,00 € - 2 000,00 € 0,00 €

Zmeny Rozpočtu obce Hruštín na rok 2018 v nasledovných položkách:
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Zo série rozhovorov vám priblížime
problém, ktorý je v digitálnom svete čas-
tým javom – kyberšikanu.

Čo je kyberšikana a ako sa prejavuje?
Šikana je opakované a cielené kona-

nie agresora, ktorého zámerom je zo-
smiešňovať, ubližovať a znevažovať oso-
bu obete. Pojem kyberšikana sa udo-
mácnil, ako termín pre pomenovanie ta-
kýchto aktivít, ktoré sú vykonávané po-
mocou komunikačných informačných
technológií. Kyberšikana má rôzne for-
my od komentárov na sociálnych sie-
ťach, cez zverejňovanie intímnych a mo-
difikovaných fotografií, až po obťažova-
nie prezváňaním a výhražnými SMS
správami. Vymenovať detailne všetky
alternatívy, s ktorými sa v praxi môžete
stretnúť, je takmer nemožné.
Dá sa určiť typ šikanujúceho?

Nie. Donedávna vládol fenomén, že
šikanujúci sú väčšinou mladiství a ľudia
s nižším intelektom. Vývoj však ukazuje,
že je to širokospektrálna téma a je zloži-
té vyšpecifikovať, ktorá skupina má ten-
denciu šikanovať.
Čo teda ľudí ku kyberšikanovaniu
vedie?

Motivujúce faktory sú rôzne. Z vlast-
ných skúseností tvrdím, že ide o kom-
penzáciu odborných, morálnych, či ľud-
ských nedostatkov a motivátorom môže
byť aj akási, forma zábavy. Ako sme
spomínali v predošlom článku, konanie
niektorých ľudí v digitálnom svete, aj
kyberšikanujúcich, je iracionálne. Kvôli
pseudoanonymite sa správajú iracionál-
ne – bez rozumu.
Čo ak nejde o pocit anonymity
a tohto konania sa dopúšťajú pod
vlastným menom?

Takých prípadov je málo. Väčšinou
vystupujú pod prezývkami a vymyslený-
mi identitami. Šikanujúci sú si obvykle
vedomí toho, že ich konanie prekračuje
hranice morálky a často aj zákona. Pre-
to verejné formy šikanovania maskujú

fiktívnou, vymyslenou, alebo často aj
„ukradnutou“ identitou.
Dá sa pred kyberšikanou brániť?

Ťažko sa vyhnúť tomu, aby sme sa
stali terčom útoku niekoho, kto má dô-
vod a snahu „zaútočiť“. Tu je skôr dôleži-
té, ako sa zachovať, ak už takáto situá-
cia nastane. Opakovane tvrdím, že pou-
žívatelia najmä sociálnych sietí, by sa
v digitálnom priestore mali chovať podľa
rovnakých kritérií, ako v reálnom svete.
Ak sa napríklad stanete obeťou šikano-
vania v reštaurácii, určite sa budete sna-
žiť vyhnúť priamemu konfliktu. Vo virtu-
álnom svete ľudia často konajú iracio-
nálne a v prípade kyberšikany idú do
konfliktu. Zapoja sa do diskusie, snažia
sa situáciu vysvetliť, alebo sa začnú vy-
hrážať. Všetko je zbytočné, pretože ta-
káto aktivita zvyčajne vyústi do intenzív-
nejšieho útoku, či dokonca môže prekro-
čiť hranice digitálneho sveta.
Ako by sa teda mali ľudia v takom
prípade správať?

Vo vzťahu k útočníkovi sa treba sprá-
vať pasívne a byť aktívny v oblasti vlast-
nej obrany. V prípade prekročenia hra-
níc zákona treba podať trestné oznáme-
nie.
Ako vieme rozlíšiť, kedy kyberšikana
prekročí hranice zákona?

Kyberšikana má z môjho pohľadu tri
stupne závažnosti, ale samozrejme po-
hľad na jej dopad je vždy individuálny.
Prvým sú lacné pokusy o vtip, nad ktorý-
mi sa dá mávnuť rukou, alebo ich obrátiť
na humor. Druhým, vážnejším, je situá-
cia, kedy má kybešikanovanie potenci-
álne vážnejší obsah a môže obeti preká-
žať a vystavuje ju posmechu blízkeho
okolia, avšak nemá závažné dopady –
tu je možné využitie nástrojov sociál-
nych sietí, vďaka ktorým sa dá príspe-
vok nahlásiť niekoľkými kliknutiami
a dosiahnuť tým jeho odstránenie, či za-
blokovanie profilu „útočníka“. Tretím stup-
ňom sú prípady, kedy kyberšikana zasa-
huje do života a má potenciálne vážny
dopad na sociálny status „obete“ – hrozí
vážne poškodenie dobrého mena v oko-
lí, strata zamestnania a podobne. V tomto
prípade odporúčam podať trestné ozná-
menie. Prax ukazuje, že práve v takých-
to prípadoch sa útočník vďaka tomu čas-
to spamätá a od konania upustí.
Čo kyberšikanujúcemu hrozí v prípa-
de dokázania viny?

V trestnom práve je problematika is-
tých foriem šikanovania prostredníctvom
komunikačných elektronických nástrojov

ošetrená v §360 Trestného zákona. Zá-
visí od vyšetrovateľa, či skutok klasifiku-
je ako prečin alebo ako trestný čin.
§360a Nebezpečné prenasledovanie
Kto iného dlhodobo prenasleduje takým
spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú
obavu o jeho život alebo zdravie, život
alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo
podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu
jeho života, tým, že:
c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej
osoby, alebo elektronickej komunikač-
nej služby, písomne, alebo inak proti jeho
vôli
Obeťami kyberšikany sú v mnohých
prípadoch deti. Ako rodič zistí, že je
jeho dieťa obeťou?

Treba si všímať nezvyčajné správa-
nie. Dieťa sa snaží zatajovať elektronic-
kú komunikáciu, mení svoje správanie,
uzatvára sa do seba a vymýšľa rôzne
metódy na to, aby zabránilo prístupu
dospelých k počítaču. Celkovo by však
zmena správania vo vzťahu k počítaču
mala byť štartérom pre rodičov, aby za-
čali zisťovať, čo sa deje.
Zistil som, že moje dieťa je obeťou
kyberšikany. Ako mám postupovať
ďalej?

Objavilo sa mnoho prípadov, kedy si
deti vymysleli, že ich dospelí kyberšika-
nujú. Základom je preto rozhovor a zma-
povanie situácie. Potom treba všetko rie-
šiť s chladnou hlavou, nikdy nie na vlast-
nú päsť. Je nutné vyhľadať spoluprácu
so školou a v prípade rovesníkov nájsť
s rodičmi kyberšikanujúceho formu spo-
ločného postupu. Rodičia však zvyknú
reagovať presne naopak. Zakážu dieťa-
ťu prístup k počítaču a sociálnym sie-
ťam, čím ho vylúčia z kolektívu. Druhou
chybou je agresivita. Problém riešia ná-
silne z očí do očí.
Čo by ste na záver poradili kyberši-
kanovaným i kyberšikanujúcim?

Vždy sa treba nadýchnuť a zamyslieť
sa nad tým, či to, čo sa stalo, má skutoč-
ne vážne dopady a či to bude populárne
aj zajtra. Ak nie, nemá zmysel sa tomu
venovať. Pre kyberšikanujúcich mám
odkaz, aby si premysleli dosahy svojho
konania. Nevinná zábavka môže skon-
čiť ako trestný čin a štartovať do života,
alebo počas života so zápisom v trest-
nom registri nie je ideálne.

Problémom je, že ľudia často neu-
vážene zverejňujú niečo, čo vzápätí
oľutujú.

Aj na internete však platí, že vy-
slovené už nikdy nevezmete späť !!!

Kyberšikanovanie sa môže skončiť zápisom v registri trestov
Rozhovor s predsedom OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

a súdnym znalcom Jaroslavom Osterom, s ktorým sme debatovali na tému Facebook

Jaroslav Oster
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY AUGUST - SEPTEMBER 2018

August – upratovanie školských
priestorov v Zamoste i na Výhone, ko-
senie priestranstiev okolo školy, budo-
vanie oporného múru pri ihrisku na Vý-
hone, osadenie stĺpov a pletiva, demon-
táž ČOV, rekultivácia školského dvora;
postavenie work-outovej telocvične v Za-
moste, začiatok zemných prác, drená-
žovanie – multifunkčné ihrisko v Za-
moste.

27.8.-28.8. – komisionálne skúšky z 8
hlavných predmetov 7.roč. vykonal Sa-
muel Haluška. Učitelia začali pripravo-
vať nový školský rok (plány, priestory,
výzdoba atď.)

3.9. – slávnostné otvorenie škol-
ského roka. Do školy nastúpilo 309
žiakov (o 8 menej ako vlani), z toho 30

prvákov. 9 žiaci nám odišli do iných
škôl. Máme 18 tried, 8 na Výhone (I.
stupeň i školský klub detí), 10 tried je v
Zamoste.
Máme 28 pedagogických a 6 nepeda-
gogických zamestnancov, 3 asistentov
učiteľa. V kolektíve sú tieto zmeny: No-
vými učiteľmi sú pán kaplán Mgr.
P.Gajdošík, Mgr. Monika Stieranková,
Mgr. Mária Milancová. Triednymi učiteľ-

kami v prvom ročníku sú Mgr. Monika
Stieranková (1.A) a Mgr. Mária Poljako-
vá (1.B). V piatom ročníku sú triednymi
Mgr. J.Červeňová v 5.A a Mgr.
D.Kubániová (5.B). Výchovnou porad-
kyňou je PhDr. H. Martvoňová. Máme
3 asistentky uč iteľa – PaedDr.
J.Kampošová, Mgr. P.Škuntová a Mgr.
A.Horanová.
Od konca septembra začne krúžková

činnosť, žiaci si budú môcť vybrať z po-
nuky krúžkov, ktorá sa v súčasnosti tvorí.
ZUŠ Jánoš (tanečný, hudobný a výtvar-
ný odbor) bude pôsobiť v budove Zamo-
st i Výhon.

ŠkD – kvôli vysokému počtu prihláse-
ných žiakov do ŠkD sme boli nútení
požiadať zriaďovateľa (Obec Hruštín)
o vytvorenie ďalšieho oddelenia tak, aby
mohli byť všetci záujemcovia prijatí. Od
17.9. budú so súhlasom pána starostu
zriadené 3 oddelenia ŠkD.

Informácie o žiackej knižke
Vážení rodičia, v tomto školskom roku
pokračujeme v ročníkoch 5.-9. s inter-
netovou žiackou knižkou. Prístupové
heslá ostávajú v platnosti. Cez toto
konto je však možné len známky po-
zrieť, nie podpísať. Na to treba doručiť
na riaditeľstvo školy e-mailovú adre-
su jedného z rodičov. Rodičia, ktorí
tak urobili v minulom školskom roku,
majú túto záležitosť v poriadku.

Od 1.9. je opäť v prevádzke fitnes
a telocvičňa (pre verejnosť po 17-tej ho-
dine). Vyžaduje sa športový úbor a čistá
obuv. Rezervovanie haly je možné na
tel. č. 0902 614 298 p.Matúš Očkaják.
Vstup do fitnes – vždy o celej hodine
(nie napr. o 17.20 h.).

Dôležité upozornenie:
Park v areáli školy slúži na oddych,
relax, nie na fajčenie, konzumáciu
alkoholických nápojov. V celom are-
áli školy (vrátane ZŠ Výhon) je zákaz
fajčenia, požívania alkoholu, omam-
ných látok.
Cvičenie na work-outovej telocvični
je určené len pre zdatných cvičen-
cov, od 15 do 18 rokov len v sprievo-
de rodiča.

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
A opäť začíname s mottom nášho

Školského vzdelávacieho programu
„Otváraj sa brána, pekná

maľovaná... poď k nám kamarát,
budeme sa spolu hrať...“.

Júl –záujem o prevádzku počas let-
ných prázdnin bol veľký (nahlásilo sa
32 detí) a preto bola MŠ otvorená celý
mesiac. Zo zákona musí byť MŠ zatvo-
rená minimálne 3 týždne a to z dôvodu
dezinfekcie, čistenia priestorov a čer-
pania dovoleniek zamestnancov.

Počas druhého prázdninového me-
siaca sme tak opäť mohli realizovať ne-
jaké potrebné rekonštrukcie. Vynovili sa
podlahy šatní a schodov v pavilóne A,
pričom za peknú prácu ďakujeme firme
PS Parket z Námestova a p. Zajacovi Ľ.
Vymaľovali sa sokle, preliezky a začala
sa práca s obkladom okolo MŠ. Objekt
a priestor, v ktorom sa pohybujú deti,
musí byť podľa RÚVZ oplotený, preto aj
pri našej MŠ bola zhotovená brána fir-
mou Gábor.

29.08.2018 sa v priestoroch MŠ ko-
nalo ZRŠ. Rodičia boli oboznámení
s obsahom a podmienkami Školského
poriadku MŠ Hruštín. Prítomní rodičia
získali aktuálne informácie o prevádzke
MŠ, poplatkoch spojených s pobytom
dieťaťa v MŠ, stravovaní a prebehla voľ-
ba triednych dôverníkov. Výšku príspev-
ku za pobyt dieťaťa v MŠ určil zriaďova-
teľ všeobecne záväzným nariadením,
Dodatok č. 1/2013, ktorým sa dopĺňa
a mení VZN č. 1/2008 o výške príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Obce Hruštín,
a ktorým sa dopĺňa a mení Dodatok č. 1/
2012 k VZN č. 1/2008 o výške príspev-

ku na čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Obce Hruštín. Za
pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný
zástupca príspevok na výchovu a vzde-

lávanie 10 € mesačne na jedno dieťa.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
– ktoré má jeden rok pred plnením po-

vinnej školskej dochádzky
– ak zákonný zástupca dieťaťa predlo-

ží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Okrem tohto príspevku je rodič po-

vinný uhradiť príspevok na stravu dieťa-
ťa.

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

Aj počas tohto roka budeme s deťmi
pracovať na projektoch, ktoré sú zame-
raním našej MŠ. Je to projekt „Hore
Hruštínom, dolu Hruštínom tri brezy“ (za-

meraný na ľudové tradície a zvyky na-
šej obce) a projekt „Aby sa Zem usmie-
vala“ (projekt zameraný na enviromen-
tálnu výchovu). Okrem toho sa budeme
aj tento rok snažiť vytvoriť spoluprácu
s inými MŠ zo SR a iných štátov (eTwin-
ning- program medzinárodnej spoluprá-
ce škôl). Počas týchto prázdnin sa po-
darilo zúčastniť jednej pani učiteľke „Let-
nej dielne v Plzni“, ktorej zameraním
bolo práve zdokonaľovanie sa v práci
s týmto programom a hľadanie nových
partnerov pre projekty. Okrem nových
postupov a aplikácií pre túto prácu sa tu
dá získať mnoho nových skúseností,
zážitkov a priateľstiev. Deti budú tak
poznávať nielen nové kontinenty sveta,
ale i spôsoby života, tradície a nábo-
ženstvá iných národov.

Aj tento rok sa budú realizovať krúž-
ky, ktoré budú viesť pani učiteľky z MŠ.

O správny rozvoj reči a výslovnosť sa
bude starať naša školská logopédka,
ktorá 13.09.2018 bude robiť v MŠ úvod-
nú depistáž u 4-6 ročných detí. V prípa-
de potreby si potom pozve na depistáž
aj rodičov.

03.09.2018 sme spoločne otvorili škol-
ský rok 2018/2019. Do MŠ je prijatých
92 detí, z toho 62 detí pokračuje v do-
chádzke a novoprijatých bolo 29 detí.
Deti boli do tried rozdelené podľa veku.

Rozlúčili sme sa s učiteľkou Lihano-
vou K., ktorej ďakujem za svedomitú
prácu učiteľky a prajem jej veľa zdaru
v živote. Namiesto nej sme do našej
pedagogickej skupiny prijali pani Kutlí-
kovú Z. z Dolného Kubína. Prajeme jej
veľa pekných chvíľ v našom kolektíve
a našej MŠ.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Prvé školské zvonenie majú už deti
za sebou. No posledné týždne prázdnin
sme sa snažili deťom ešte spríjemniť,
a tak sme sa rozhodli pripraviť tábor.
Tábora sa zúčastnilo 72 detí a celým
týždňom ich viedlo 17 animátoriek
a animátorov. Každý deň sme začínali
sv. omšou o 9:00, ktorú celebroval náš
pán farár. Po tejto sv. omši sme sa pre-
súvali ďalej na program. Nakoľko nám
počasie menilo naše plány, tak sme pon-
delok strávili v sále kultúrneho domu.
Utorok sme mali ísť do Klina, avšak na-
koľko hlásili búrky, sme sa prispôsobili
počasiu a doobedie strávili pri pekárni a
poobede v kultúrnom dome, zmenu
tohto plánu sme však neoľutovali, pre-
tože búrka sa dostavila okolo 14:30.
Ďakujem rodičom, ktorí si počas búrky
prišli pre deti a vzali i pár detí do auta,
zvyšok detí som domov porozvážala ja.
V stredu sme navštívili i Vaňovku. Pô-
vodne sme chceli navštíviť kaplnku sv.
Anny, avšak počasie nám opäť bránilo
podniknúť dlhšiu cestu, tak sme deň strá-
vili okolo bývalej budovy škôlky vo Va-
ňovke, ktorú sme i využili, keď pršalo.
Štvrtok sme strávili pri pekárni, kde sa
deti zúčastnili mnohých stanovíšť, na
ktorých sa snažili získať body pre svoj
tím. Piatok, záverečný deň, vybrali sme
sa k altánku na Zábave, kde nás čakalo
posledné zbieranie bodov a celotýždňo-
vé vyhodnotenie. Sme veľmi radi, že
sme mohli čas stráviť s deťmi, ktoré boli
veľmi milé a poslušné. I keď nám poča-
sie neprialo, sme veľmi radi, že sme

eRko tábor
mali možnosť využiť obecné priestory.
No na záver by sa patrilo i poďakovať.
Veľká a najväčšia vďaka patrí Pán Bohu,
že sme to s jeho pomocou zvládli, že pri
nás stál a vyhli sme sa zraneniam. Ďa-
lej by som chcela poďakovať pánovi fa-
rárovi, ktorý odslúžil všetky sväté omše,
zároveň sa podľa svojich možností zú-
častnil programu po sv. omšiach a tak
čas strávil i s nami a poskytol nám tiež
finančné prostriedky. Veľká vďaka patrí
celému obecnému úradu, p. starostovi,
ktorý nás finančne podporil, i ostatným
zamestnancom za ich toleranciu a ústre-
tovosť, keď sme trávili dni v kultúrnom
dome. Tak isto sa treba poďakovať
i vedúcim animátorkám, ktoré zabezpe-
čovali programové a materiálne zabez-
pečenie, bez ktorých snahy a času či
pred táborom – počas – alebo po tábore
nebola možná realizácia tejto akcie. Ob-
rovská vďaka Stelke Kubicovej a Nike
Paškovej a našim rodičom (starým rodi-
čom). Verím, že dievčatá prevezmú šta-
fetu tábora po mne, a že o rok si to
zopakujú. Treba poďakovať i našim ani-
mátorkám (vedúce v skupinách). Veľká
vďaka za ich ochotu, čas, energiu
a zodpovednosť venovať sa našim de-
ťom – Aničke Žilincovej, Ninke Martvo-
ňovej, Romanke Kubicovej, Darinke Oč-
kajákovej, Bianke Jaššovej, Kláre Hojo-
vej, Laure Hojovej, Kataríne Bobkovej,
Majke Snovákovej, Majke Makúchovej,
Zuzke Firicovej, Natálke Bražinovej
a dvom animátorom Matúšovi Paškovi
a Milanovi Michalčíkovi – ozaj Vám veľ-

ká vďaka, bez Vás by sa tábor nemohol
uskutočniť. A o naše neustále plné bruš-
ká sa staralo i niekoľko starostlivých
maminiek a babičiek. Ďakujeme p. Ale-

ne Šeligovej – za skvelé polievočky,
p. Aške Paškovej z Radzovky za vyni-
kajúce buchtičky, p. Helene Teťákovej
z Lánu za šišky , p.Dane Macákovej za
varenie pudingu k dukátovým buchtič-
kám, bohuznámej osoby z Hruštína
a bohuznámej osobe z Vaňovky.

A sponzorom: eRku a MŠVVaŠ SR,
COOP JEDNOTE, p. Kupčovi za chle-
bík, Márii a Zuzane Jaššovým za finanč-
ný i materiálny príspevok, bohuznámym
osobám z Hruštína za koláč, ale aj bo-
huznámej osobe z inej farnosti za fi-
nančné prostriedky.

Ešte raz všetkým Ďakujem

Kristína Michalčíková,
vedúca tábora 2018
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z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

V sobotu, 1. 9. 2018, sme sa už
po tretíkrát stretli na Behu na Zá-
bavu. Štart a cieľ bol pri Agrohoteli
Tri Brezy a na výber boli dve trate,
5 a 12 km. Na trať sa postavilo 20
bežcov, z toho šiesti Hruštínci.

V nedeľu, 19.augusta sa veriaci
z Hruštína, Vaňovky, Lomnej a Kru-
šetnice pri Lomnianskej kaplnke.
Po pobožnosti pripravili občerstve-
nie veriaci z Lomnej.

V sobotu, 25.augusta sa
viac ako 80 detí a dospe-
lých zúčastnilo premietania
filmu Spievaj! Keďže po-
časie nám neprialo, pre-
mietanie sme museli pre-
sunúť z parku do telocvič-
ne. Dúfajme, že ešte bude
teplo a my si to zopakuje-
me znova.

Hrtn oz. ďakuje partne-
rom: PS Parkety, IBrekla-
ma, MažeTo s.r.o., Knaby-
tok Marián Kompan, Obec
Hruštín, RODINNÉ CEN-
TRUM MOTÝLIK a Ľadnič-
kári.
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v mesiaci september 2018

J U B I L A N T I

Krivačková Margita
Valek František
Jancek Jozef
Šeliga František
Vojčík Jozef
Hutirová Mária
Vlžáková Rozália
Drígeľová Elena
Radzová Margita
Rabčan Ondrej
Zemenčíková Janka
Halaštíková Veronika
Mateková Iveta
Stieranková Terézia
Maďaríková Agnesa

Uzavreli manželstvo:
Peter Časo

a Edita Hřebačková
Lukáš Frčo

a Natália Mišániková
Peter Teťák

a Ivana Teťáková
Ľubomír Žilinec

a Dominika Ferancová
Ľudovít Kupčuľák

a Agáta Sobeková
Lukáš Snovák

a Nikola Teťáková
Ľuboš Gajdoš

a Andrea Snováková
Bartosz Jarmoliński

a Mgr. Veronika Halaštíková
Martin Dudáš

a Miroslava Jaššová

Prišli medzi nás:
Nela Dopaterová
Marián Staššák
Ondrej Radzo
Jonáš Martvoň

Vzhľadom k veľkému množstvu vlast-
níkov s malým nárokom vo výmere, kto-
rí sú už tohto času aj dohodnutí s neja-
kou osobou o budúcom odpredaji, no
z technických podmienok parcelácie pô-
vodných nehnuteľností v tomto území je
momentálne, v niektorých prípadoch,
nevýhodné riešiť prevod kúpnou zmlu-
vou, je možnosť určitým spôsobom si
vzájomne poistiť takýto „dohodnutý“ stav
spôsobom splnomocnenia osoby pre
zastupovanie vo všetkých úkonoch
v súvislosti s pozemkovými úpravami.
Osoba, ktorá bude takýmto spôsobom
splnomocnená, bude v projekte zastu-
povať vlastníka/ov. Všetky písomnosti,
výzvy, pozvánky budú zasielané na ad-
resu splnomocnenej osoby, ktorá si bude
celý proces riadiť podľa svojho úmyslu.
Splnomocnenie musí byť s overeným
podpisom splnomocniteľa a doručené
na Okresný úrad Námestovo – pozem-

kový a lesný odbor, príp. spracovateľovi
projektu. Takto dohodnutým vlastníkom
odpadne povinnosť sa zúčastňovať ro-
kovaní, a jeden splnomocnenec môže
takýmto spôsobom zastupovať aj nie-
koľko vlastníkov, s ktorými je už toho
času dohodnutý. Na stránke obce bude
umiestnený vzor takéto splnomocnenia.

V tomto čase prebieha definitívne ur-
čenie hranice obvodu. Po jej správo-
platnení budú vlastníci vedieť výmeru
svojho nároku. Obvod projektu, jeho gra-
fická časť, bude zverejnený na obecnej
stránke.

Z dôvodu platnosti nového zákona
o ochrane osobných údajov (GDPR) nie
je možné zverejňovať účastníkov po-
zemkových úprav akýmkoľvek spôso-
bom, ktorý by ich identifikoval, preto
tieto údaje si bude musieť záujemca
o zastupovanie zabezpečiť priamo od
spnomocniteľa.

(JK)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)
v kat. území Hruštín – lok. Poduhlisko - informácia

Počas krátkej letnej prestávky medzi
súťažami naši futbalisti nezaháľali.
V júli absolvovali niekoľko prípravných
zápasov a to tak muži ako aj dorastenci
a žiaci.

Tiež prebiehali rôzne práce na Kuti-
ne. Vďaka podpore a pomoci PD Hruš-
tín boli dozvárané posledné dielce na
oplotení za bránkou a taktiež pracovníci
PD Hruštín previezli panely, ktoré budú
slúžiť ako podklad pod nové striedačky.
Týmto by sme chceli vyjadriť veľké po-
ďakovanie PD Hruštín za túto nezištnú
pomoc.

August bol pre nás naozaj veľmi vy-
čerpávajúcim obdobím. Začiatkom me-
siaca sa začalo s regeneráciou trávnika
na Kutine. Táto regenerácia pozostáva-
la z viacerých krokov – odstránenie zlej,
starej trávy (a najmä skorocelu), do-
pieskovania a vyrovnania lokálnych ne-
rovností, z perforácie, hnojenia a sa-
motného výsevu novej trávy. Po výseve

bolo potrebné hraciu plochu intenzívne
zavlažovať. Za zavlažovanie patrí vďa-
ka našim hasičom, ako aj hospodárovi
a prírode, keďže pomerne často pršalo.
V ďalšej etape prác na ihrisku sa bude
realizovať závlahový systém, aby nám
nový trávnik nezakapal.

Tiež prebehla komplexná oprava
a revízia kosačky, ktorú nám vykonal
p. Jozef Jaššo.

Od augusta sa rozbehli aj futbalové
súťaže. Naše družstvá kvôli spomenu-
tej regenerácii ihriska musia svoje do-
máce zápasy odohrať na súperových
ihriskách. Muži si svoju premiéru v 6.
lige odbili v Breze, kde napriek dobré-
mu výkonu a vzdoru podľahli ašpiranto-
vi na postup 2:4. Už v ďalšom zápase si
pripísali prvé víťazstvo v súťaži, keď vy-
hrali v Zázrivej. Potom prehrali v Dlhej
nad Oravou a remizovali v Pribiši. Do-
rastenci i žiaci rozbehli svoje účinkova-
nie vo svojich súťažiach sľubne, keď
zdolali svojich súperov z Babína.

Od augusta došlo aj k zmene na mies-
te hospodára na Kutine. Novým správ-
com sa stal Matej Martvoň. Maťo, veľa
trpezlivosti a chuti do práce. Týmto by
sme sa chceli poďakovať nášmu dlho-
ročnému správcovi Jánovi Štiblárovi za
odvedenú prácu, množstvo vynalože-
ného úsilia a času, aby skultúrnil špor-
tový areál v našej obci.
Mgr. Peter Teťák, predseda OŠK Hruštín

FUTBAL
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Dňa 25. a 26. augusta sa na strelni-
ci v Hruštíne konali posledné Kvalifi-
kačné preteky v streleckom trojboji.
Zároveň v sobotu bol Memoriál Mariá-
na Kompana. Výsledky na prvých troch
miestach sa zopakovali z vlaňajška,
keď v pištoli obhájil a víťazom sa stal
Jozef Očkaják, druhý skončil Jozef
Jancek a tretí bol Marián Slaničan.
V revolveri na prvom mieste skončil
Matej Dolník z Nitry, druhý bol Marián
Slaničan a tretí Ondrej Žigray z Trna-
vy. V konečných výsledkoch kvalifiká-
cie o postup na Majstrovstvá Sloven-
ska v trojboji naši obstáli vynikajúco
a s prehľadom postúpili. Veď Jozef
Jancek vedie rebríček v pištoli, druhý
je Jozef Očkaják a Marián Slaničan
šiesty a postupuje aj Augustín Hojo,
ktorý figuruje na 25. mieste, keďže v
pištoli postupuje 40 strelcov. V revol-
veri je Jozef Jancek druhý, Marián Sla-
ničan piaty a Jozef Očkaják je na 15.
mieste a postupuje 20 strelcov. Maj-
strovstvá Slovenska budú koncom sep-
tembra v Turanoch.

Začiatkom septembra budú v Prí-
belciach pri Veľkom Krtíši Majstrov-

stvá Slovenska vo viacboji, kde po-
stúpilo 14 najlepších družstiev. Medzi
nimi nebude chýbať družstvo z Hruští-
na v stabilnom zložení, ktoré sa nomi-
novalo z druhého miesta a má tie naj-
vyššie ciele. Gratulujeme a držíme
palce.

 ZOTŠ Hruštín

Strelci inzercia          inzercia

Gymnastika pre deti
s profesionálnym trénerom

Viac info: 0911 022 880
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Predám konzumné zemiaky aj na zim-
né uskladnenie, naše hruštínske. Cena
dohodou a v Hruštíne rozvoz k Vám
domov zadarmo.
Info: Ján Šináľ, tel. 0902 728 643

Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
ponúka miesto: POMOCNÉHO KUCHÁRA
Miesto výkonu práce: Agrohotel Tri brezy

Ponúkaný plat:
3,70 €/ hod. brutto + variabilná zložka

Pracovná doba: dohodou
Kontakt: 0911 631 992

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

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


