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Žili raz manželia s desaťročným sy-
nom. Život mali veľmi ťažký, a tak sa
rozhodli, že začnú cestovať po svete.
Vydali sa na cestu svetom spolu so
svojím somárikom. Prišli do prvej de-
diny, ľudia ich príchod komentovali:
„Pozrite na toho nevychovaného
chlapca… on na oslovi a chudáci una-
vení rodičia idú pešo. Že to tak necha-
jú!“ A tak manželka povedala manže-
lovi: „Nedovoľme, aby hovorili zle
o našom synovi.“ Manžel zložil dieťa a
sám nasadol na osla. Prišli do druhej
dediny. Ľud bručal: „Pozrite na toho
nehanebného otca! Nechá manželku

a syna trápiť sa pešo, zatiaľ čo on sa
vezie na oslovi.“ Tak muž zostúpil a ne-
chal posadiť manželku. On so synom
viedli osla za uzdu. Prišli do tretej dedi-
ny a ľud to opäť komentoval: „Chudák
muž! Po namáhavej celodennej práci
nechá sedieť manželku na oslovi. A chu-
dák chlapec! Akú nešľachetnú matku to
má!“ A tak sa rozhodli sadnúť na osla
všetci traja. Znovu vyrazili na púť. Keď
prišli do štvrtej dediny, počuli, čo si ho-
vorili ľudia: „Sú to beštie. Umoria zviera
na smrť, namiesto toho, aby zostúpili
a kráčali svorne vedľa neho.“ Ale v ďal-
šej dedine nemohli uveriť svojim ušiam,

V nedeľu 16. septembra sa usku-
točnil 8.ročník Cyklotúry piatimi ho-
ľami. Podujatie si opäť udržalo vyso-
kú kvalitu o čom svedčí aj počet
účastníkov - 176 (najvyššia účasť,
každý ročník sa zvyšuje počet bike-
rov). Na registráciu prišli aj baby od
Redbullu aj s ich povestným autíč-
kom a rozdávali plechovky tohto ná-
poja. Na trati čakali športovcov str-
mé výšľapy ako aj dlhé zjazdy
a taktiež dve občerstvovacie stani-
ce, ktoré aj plne využili :). Aby v cieli
dostal každý všetko, čo dostať mal
(pamätné predmety, guľášik, pivko
či kofolu a iné) sa skvele starali diev-
čatá, ktorým to išlo od ruky :). Ne-
skôr prebiehala aj tombola. Svoje
kvality preukázal aj kuchár a jeho
pomocník, všetok guľáš sa bez prob-
lémov zjedol (a to ho bolo ozaj veľa).
Výborne sa predviedli aj pomocníci
na trati, ktorý sa zhostili svojich úloh
bravúrne a zlepšili zážitok z poduja-
tia. Týmto sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí nám pomohli finanč-
ne, prostriedkami alebo svojím ča-
som a prácou k tomu, aby sme spo-
ločne docielili výsledok našich prí-
prav a ľudia v tento deň odchádzali
spokojní a natešení do ďalších dní.

Milan Jašica, Peter Janovčík
(foto: J.Laclavik, J.Ťasnocha)

Ži podľa svojej viery
keď počuli: „Aha, to sú tí traja blázni,
čo kráčajú pešky i keď majú osla, kto-
rý ich môže niesť!“ Poučenie: Vždy ťa
budú iní kritizovať, budú o tebe zle
hovoriť a bude obtiažne stretnúť nie-
koho, kto ťa bude brať takého, aký si.
Preto ži podľa svojej viery. Rob to, čo
ti radí srdce… To, čo chceš... Ľudský
život je divadelné predstavenie, ktoré
sa hrá bez predchádzajúcich skúšok.
Maj rád… a ži intenzívne každý oka-
mih svojho života… skôr, ako spadne
opona a hra skončí bez potlesku.

 (Zdroj: internet)
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Očami
starostu

„Spoločnosť, ktorá si neváži starých rodičov, je spoločnosť bez budúcnosti.“
 (Svätý otec František: 25.8.2018 – Írsko svetové stretnutie rodín)

1/ Pracovníci firmy pracujúcej pre OVS
a.s. Dolný Kubín nám dokončili na
miestnych komunikáci-
ách reklamácie po
kanalizácii.

2/ Pracovníci firmy
VAAT s.r.o. nám za
základnou školou dokončili
zemné a odvodňovacie práce na mul-
tifunkčnom ihrisku. Multifunkčné ih-
risko pri ZŠ a detské ihrisko pri PD,
by malo byť hotové do konca októbra.

3/ Vysúťažená firma z Nitry nám urobila
zavlažovací systém na ihrisku Kuti-
na.

4/ OVS a. s. Dolný Kubín v spolufinan-
covaní s obcou pokračovala v rozši-
rovaní vodovodu a kanalizácie na ďal-
ších uliciach na Kutine a Dielniciach .
Postavené novostavby, sa už pripá-
jajú na vodovod.

5/ Obec Hruštín zakúpila na zimnú údrž-
bu snehovú radlicu a posýpač za trak-
torom.

6/ Po verejnom obstarávaní, ktoré trva-
lo vyše roka, bola vysúťažená techni-
ka v rámci eurofondov na zberný dvor.
Na zberný dvor nám bol dodaný drvič
stavebného materiálu, komunálne vo-
zidlo, traktor s čelným nakladačom a
kontajnery. Dodaním techniky sa zber-
ný dvor a jeho stavba ukončuje
a bude naplno funkčný.

7/ SSE – distribúcia a.s. Žilina za spolu-
práce s obcou Hruštín dostala právo-

platné stavebné povolenie na výstav-
bu rozvodov VN a NN v lokalite Kuti-

na, Dielnice. Po vyše roč-
ných prieťahoch zo stra-
ny obce Babín, ktorá
nás s elektrikou nechce-

la pustiť ich katastrom a
niektorých našich občanov, ktorí stá-
le podávali námietky na umiestnenie
energetickej stavby, sa nám konečne
podarilo získať toto stavebné povole-
nie. SSE – distribúcia a.s. teraz súťa-

ží firmu - realizátora tejto elektrifiká-
cie. Elektrifikácia na Kutine a Dielni-
ciach, by sa mala začať koncom roka
a na jar by už mala byť hotová.

Činnosť za mesiac september 8/ Národný kontrolný úrad- NKÚ nám
v priebehu 2 mesiacov skontroloval
efektivitu a účelnosť verejného osvet-
lenia v obci Hruštín, ktoré sme zreali-
zovali koncesiou so Slovenskými
elektrárňami a.s. Konštatovali, že ve-
rejné osvetlenie je ekonomické, efek-
tívne a spĺňa všetky technické para-
metre. NKÚ nenašlo žiadne pochy-
benia.

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

Vážení občania - dôchodcovia
Našu mladšiu generáciu pohlcuje

kolobeh povinností všedného dňa,
a tak sa často stáva, že sa nemáte
komu vyrozprávať, podeliť sa so svo-
jimi myšlienkami, zážitkami, ale aj
trápeniami. Možno aj Vám sa stáva,
že hľadíte cez okno, kedy príde Vaša
dcéra, či syn, lebo ste mali význam-
ný životný sviatok. Možno neprišli
a vy ste si v duchu povedali, nuž čo,
nemohli, ale veď oni prídu. Pravda-
že, máme aj veľa opačných prípadov,
keď si deti, vnúčatá a najbližší nájdu
čas a často chodia navštíviť svojich
rodičov, babky, dedkov, aby sa vide-
li, porozprávali a zotrvali v kruhu
svojich milovaných. Blízkosť najbliž-
šej rodiny, priateľov a susedov nám
dáva zabúdať, že nás roky tlačia do
staroby, že zdravie slúži horšie a aj
na pamäť sa už vždy nedá spoľah-
núť.

Milí naši dô-
chodcovia, zá-
verom chcem
povedať iba
toľko, že ste
g e n e r á c i a ,
ktorej treba za
všetko, čo ste
pre svoje deti,
vnúčatá a pra-
vnúčatá urobi-
li - poďakovať.
Z príležitosti
mesiaca úcty
k starším Vám
chcem záro-
veň popriať
veľa Božieho
požehnania,
zdravia, aby

ste svoje jesenné roky prežívali
v kruhu Vašich najbližších.

Mgr. František Škapec
 starosta obce
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„Posudzujeme sa podľa toho, čo sme schopní urobiť. Druhí nás posudzujú podľa toho,
čo sme už urobili.“                                                                                                       (Henry Wadsworth Longfellow)

Čas plynie ako voda a moje pôsobenie vo funkcii starostu
sa končí. V roku 2014 som nastúpil opäť do funkcie na zákla-
de vašej dôvery. Snažil som sa vniesť ducha porozumenia,
pokoja pozdvihnúť kultúrnu, materiálnu a sociálnu úroveň
našej obce. To, či moje pôsobenie vo funkcii starostu prinieslo
rozvoj, posúďte sami...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Hruštíne

– V r. 2015 Slovenské elektrárne a.s. na základe koncesnej
zmluvy nám urobili nové verejné osvetlenie v obci Hruštín.
Boli namontované kvalitné, úsporné LED lampy /310 ku-
sov/ a urobené 4 rozvádzače verejného osvetlenia.

– V r. 2015 obec Hruštín na základe projektovej žiadosti
získala z eurofondov cez Ministerstvo hospodárstva dotá-
ciu 35 250 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo
Vaňovke.

Cesty

– V r. 2015 boli spevnené a rozšírené cesty vo Vaňovke
v Klinku a na Láne.

– V r. 2016 v máji - júni nám Cestné stavby a.s. Liptovský
Mikuláš v spolupráci s obcou Hruštín zaasfaltovali miestne
komunikácie v celej šírke po kanalizácii/ mohli sme si ich
dovoliť zaasfaltovať po celej šírke po 30 rokoch, vďaka
šetreniu finančných prostriedkov z predchádzajúcich ro-
kov/

– V r. 2016 bol urobený bezpečnostný chodník v dĺžke 300
metrov v ulici Dedina, ktorý bol pre chodcov veľmi potreb-
ný.

– V r. 2016 na Zábave v chatovej oblasti bol urobený nový
asfaltový povrch v dĺžke 2 km.

– V r. 2016 Pod Uhliskom bola upravená a spevnená miestna
komunikácia v dĺžke 300 metrov /kde budú stáť nové domy/

– V r. 2016 nám VÚC, zaasfaltovala 2 km cesty smerom na
Zábavu.

– V r. 2017 bola upravená cesta vo Vaňovke – Kostolná,
Hruštín – Kultúrna, ihrisko - Kutina frézovaným asfaltom
a následne povalcovaná.

– V r. 2016 - 2017 firma MSJ group,s.r.o. nám urobila terénne
úpravy, skrývku ornice, naviezla riečny štrk po nových miest-
nych komunikáciách na Kutine – Dielniciach a Pod Uhlis-
kom.

– V apríli 2018 vo Vaňovke pred kostolom, sme urobili
2 parkovacie miesta pre kňazov.

– V auguste 2018 vo Vaňovke obec cez vysúťaženú firmu
opravila most na miestnej komunikácii na Dolnom konci,
ktorý bol v havarijnom stave. Taktiež sa rozšírilo a upravilo
koryto potoka, pred mostom.

– V júli 2018 bola Vo Vaňovke odvodnená križovatka /výkop,
drenáž, štrk/ na miestnej komunikácii pred asfaltovaním.

– V r. 2018 v júli pracovníci obce a najatá firma so svojou
technikou po 2- ročnej blokáde miestnej komunikácie na
ulici Veterná odviezli navozenú zeminu a makadam - 10
áut. Ďalej upravili cestu makadamom a následne bola ces-
ta zaasfaltovaná Cestnými stavbami a.s. Liptovský Mikuláš

a tak sa opäť prepojila ulica Veterná a Pod Uhliskom, ako
bola vyše 40 rokov.

– V auguste v r. 2018 Cestné stavby a. s. Liptovský Mikuláš
na základe súťaže nám urobili nový asfaltový koberec vo
Vaňovke z Dolného konca na Horný koniec.

– V auguste v r. 2018
obec dala zaasfalto-
vať priestor pred su-
permarketom z dô-
vodu početných výtl-
kov.

– V r. 2018 nám vybra-
tá firma opravila
schody, vchod a par-
kovisko pred obec-
nou budovou Mag-
num.

– V r. 2018 júl - sep-
tember vybraná fir-
ma OVS a.s. nám
opravovala na miest-
nych komunikáciách
unížené miesta po
kanalizácii /reklamá-
cie/.

Vážení občania, predkladám Vám svoju činnosť v obci
za uplynulé 4-ročné volebné obdobie
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Materská škola

– V r. 2015 obec Hruštín na základe žiadostí na Ministerstvo
financií na riešenie havarijného stavu MŠ dostala 10 000 €
na zateplenie budovy.

– V r. 2016 obec dostala na základe žiadosti na dokončenie
zateplenia budovy MŠ 13 500 € z Ministerstva financií.

– Obec zakúpila certifikované preliezky, pre deti v areáli MŠ.
– Obec zakúpila nový konvektomat do kuchyne MŠ
– V r. 2017 bola urobená spevnená plocha zo zámkovej

dlažby na parkovanie pred MŠ.
– V r. 2018 bola urobená posuvná brána do areálu materskej

školy.
– V auguste 2018 firma VAAT s.r.o. urobila skrývku zeminy

na detskom ihrisku pri PD.
Detské ihrisko by malo byť hotové do konca októbra.

Sypáreň

– V r. 2015 bola zrekonštruovaná historická obecná sypáreň
s pivnicou v centre obce /nová fasáda, šindlová strecha
a maľby/.

Vaňovka - obecná budova

– V r. 2015 bola pred budovou urobená zámková dlažba.
– V r. 2018 vo Vaňovke bola obecná budova s hasičskou

zbrojnicou natretá fasádnou farbou a na zbrojnici bol uro-
bený prístrešok nad vchodmi.

Oporný múr

– V r. 2017 sme začali stavebné práce na opornom múre na
miestnej komunikácii na Kutine. Špecializovaná firma nám
navŕtala piloty do terénu zosuvu cesty, ktorá bola v havarij-
nom stave. V januári 2018 boli ukončené stavebné práce
na opornom múre cesty Kutina.

Základná Škola

– Obec Hruštín na základe žiadosti na Ministerstvo školstva,
dostala dotáciu 31 250 € na opravu havarijného stavu
podláh na chodbe v budove ZŠ Zamost . Obec spolufinan-
covala túto opravu sumou 3 500 €.

– V r. 2017 obec poskytla škole dotáciu vo výške 7 900 €, na
park pred školou.

– V r. 2017 obec vyčlenila 12 000 €, na opravu tenisového
kurtu za základnou školou.

– V r. 2018 cez prázdniny obec poskytla základnej škole
sumu 6 600 € na výmenu podlahovej krytiny v 5 triedach
v ZŠ Výhon.

– V r. 2018 nám vysúťažená firma urobila nový oporný múr na
ihrisku pri ZŠ – Výhon. Starý bol v havarijnom stave.

– V r. 2018 júl - august bola demontovaná stará čistička pri
ZŠ Výhon a terén bol zasypaný zeminou a upravený.

– V r. 2018 v auguste nám vysúťažená firma VAAT s.r.o.
začala robiť multifunkčné ihrisko za základnou školou. Uro-
bila skrývku zeminy, zemné a odvodňovacie práce. Ihrisko
má byť dokončené do konca októbra.
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/Slovenská sporitelňa nám na opakovanú žiadosť zriadiť
bankomat odpovedala negatívne/.

– V r. 2017 a v r. 2018 boli zakúpene 2 nové radlice na
prehŕňanie snehu. Taktiež sme zakúpili nový posýpač na
miestne komunikácie.

– V r. 2018 obec Hruštín dostala darom staršie osobné vozi-
dlo zo Slovenskej obchodnej inšpekcie pre potreby obce.

Ekológia

– V r. 2015-2018 sa pokračovalo sa vo výsadbe a ochrane
obecného lesa na Zábave a Pod Kamenným.

– V máji 2018 obec na základe podanej žiadosti na Minister-
stvo životného prostredia /eurofondy/ dostala dotáciu
130 000 € na kompostéry – 1000 kusov. Každá domácnosť
dostane zadarmo 1 kompostér na kompostovanie biologic-
kého odpadu.

Miestne kultúrne stredisko

– V r. 2016 bola urobená celková rekonštrukcia kuchyne
v KD - nové rozvody elektriky, obklady, dlažba, nové ku-
chynské zariadenie a digestor.

– V r. 2017 na základe úspešnej žiadosti na Ministerstvo
financií obec dostala 13 500 € na výmenu vchodových dverí
do kultúrneho domu. Nové hliníkové dvere spĺňajú bezpeč-
nostné a tepelno - technické parametre.

Hasiči

– V r. 2015 bola dokončená prístavba a nadstavba hasičskej
zbrojnice v Hruštíne. Zbrojnica je stavaná na 2 hasičské
autá, ktoré sa tam aj nachádzajú/ nové a staré/. Na poscho-
dí sa nachádzajú spoločenské priestory pre hasičov, na
poschodí aj prízemí, sú WC.

– V r. 2015 na základe opakovanej žiadosti dostala obec
Hruštín z Ministerstva vnútra cisternovú automobilovú strie-
kačku.

– V máji v r. 2018 obec Hruštín na základe podaných žiadostí
dostala z Ministerstva vnútra 2 protipovodňové vozíky
s príslušenstvom /plávajúce čerpadlá, ponorné čerpadlá,
protipovodňové vaky, atď./ pre hasičov V Hruštíne a vo
Vaňovke.

– Hasičom a hasičkám v Hruštíne boli zakúpené nové hasič-
ské uniformy k Božiemu hrobu a na slávnostné príležitosti.

Jednoduché pozemkové úpravy

– V r. 2015 boli ukončené JPÚ v lokalite Kutina – Dielnice
rozdelením stavebných pozemkov.

– V r. 2016 vo Vaňovke boli začaté JPÚ v lokalitách Hrady,
Kúty a Klinok.

– V r. 2018 v júni boli v Hruštíne Pod Uhliskom a na ulici
Veterná začaté jednoduché pozemkové úpravy.

Služby

– V r. 2016 v centre obce na obecnej budove Magnum nám
Poštová banka namontovala bankomat.
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Športový areál – Kutina

– V marci 2018 obec na základe žiadosti dostala dotáciu
11 000 €, od Slovenského futbalového zväzu na rekon-
štrukciu futbalového ihriska. Obec tento projekt spolufinan-
cuje sumou 10 000 €.

– Vobdobí august – september r. 2018 vysúťažená firma
z Nitry nám urobila obnovu trávnika na ihrisku Kutina
a urobila rozvody zavlažovacieho systému.

Dom smútku

– V r. 2016 obec zakúpila do domu smútku druhú chladiacu
vitrínu pre zosnulých.

Zberný dvor

– V r. 2017 obec na základe opakovanej žiadosti získala
dotáciu 790 000 € z eurofondov z Ministerstva životného
prostredia na zberný dvor. Firma Combin a.s. z Banskej
Štiavnice, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, ho aj zreali-
zovala. V apríli 2018 bola stavba zberného dvora skolaudo-
vaná. V septembri a v októbri boli po vysúťažení dodané
stroje /drvič stavebného odpadu, komunálne vozidlo, trak-
tor s nakladačom a kontajnerový nakladač s kontajnermi/.
Projekt zberného dvora sa skladá z troch častí: 1/ stavba
dvora, 2/ technika dvora, 3/ propagácia separácie odpadu
– deti v ZŠ a MŠ dostali omaľovánky a písacie bloky. Do
každej domácnosti bol dodaný nástenný kalendár s dátu-
mami vývozu odpadu a taktiež s environmentálnymi pouče-
niami. Takýto kalendár, by mali občania dostať z tohto
projektu, aj na budúci rok.

Bezpečnosť

– V r. 2017 obec na základe projektovej žiadosti dostala
z Ministerstva vnútra 15 000 € na kamerový systém. Obec
z vlastného rozpočtu prispela sumou 10 000 €. Celé cen-
trum obce, zastávky a školy sú monitorované 17 kamerami.

– V r. 2017 obec osadila nové dopravné značky po miestnych
komunikáciách v spolupráci s dopravnou políciou.

– V r. 2018 obec nainštalovala kamerový systém do areálu
materskej školy.

– V r. 2018 nám vybratá firma urobila vo Vaňovke do vchodu
kostolného dvora posuvnú bránu.

Rozširovanie vodovodu a kanalizácie

– V r. 2017 september – december nám OVS a.s. Dolný
Kubín za spolufinancovania obce urobila vodovod a kanali-
záciu na dvoch uliciach na Kutine a Dielniciach.

– V r. 2018 august – september nám OVS a.s. Dolný Kubín za
spolufinancovania obce urobila vodovod a kanalizáciu na
ďalších troch uliciach na Kutine a Dielniciach.

Elektrifikácia obce

– V r. 2018 v novej časti Pod Uhliskom nám SSE – Žilina
vybudovala rozvody nízkeho napätia pre nové rodinné domy.
Obec v spolupráci s SSE – Žilina vybudovala rozvody
verejného osvetlenia a rozhlasu. Elektrifikácia v tejto lokali-
te prebehla bez problémov a veľmi rýchlo, lebo nebrzdili ju
žiadne pripomienky od občanov, ako to bolo v časti Kutina
– Dielnice, kde s elektrifikáciou sme sa pohli len teraz.
Stavebné povolenie je právoplatné a SSE a.s. môže súťažiť
dodávateľa stavby. Elektrifikácia sa bude realizovať kon-
com tohto roka a na jar by už mala byť hotová.
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Projekty

– Počas 4-ročného obdobia sme vypracovali desiatky projek-
tov, no pre nedostatok peňazí zo strany štátu, niektoré
neboli úspešné. Úspešné som spomenul aj pri konkrétnych
bodoch činnosti obce v predchádzajúcich riadkoch. Niekto-
ré sme podali opakovane napr: zberný dvor nám vyšiel až
na druhý raz, niektorý projekt na tretí.

Financie, ktoré získala obec z projektov
a z mimorozpočtových zdrojov

ZŠ Zamost – podlahy na chodbách 31 250 €
MŠ Hruštín – zateplenie 23 500 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Vaňovka 35 500 €
MKS- výmena dverí 13 500 €
Zberný dvor 790 000 €
Kamerový systém 15 000 €
Kutina ihrisko 11 000 €
Kompostéry 130 000 €
Spolu: 994 750 €

Majetok po inventúre k 30.10.2014 5 562 205 €
Majetok po inventúre k 30.9.2018 8 167 188,81€
Celkovo nám pribudlo majetku za 2 604 983,81€

Vážení občania,

keď skončí kalendárny rok, bilancujeme, čo sme stihli za
ten rok urobiť. Keď človek zostarne, bilancuje a prehodnocuje
svoj život, ako ho prežil. Pre mňa, ako starostu je nateraz
bilancovanie môjho 4-roč. obdobia, v ktorom som sa snažil
naplniť môj volebný program. Za to, že sa mi podarilo v mojom
volebnom období spomínané veci zrealizovať, ďakujem pre-
dovšetkým Pánu Bohu, ktorý mi pomáhal, a ktorý ochraňoval
našu obec od rôznych živelných pohrôm. Ruka v ruke ide aj
pomoc dobrých ľudí, ktorých som stretol pri realizácii obec-
ných prác a ktorí, neraz povýšili spoločné dobro nad svoje
osobné dobro. Po strastiplnej etape rozkopaných ciest
a problémov po kanalizácii sme v tomto období pristúpili
väčšinou k ich asfaltovaniu a opravám, nakoľko to občanov
opodstatnene najviac trápilo. Určite všetci viete, že obec
závisí od toho, koľko podielových daní dostane od štátu. Preto
tu platí pravidlo, že skáčeme do takej výšky, na koľko máme.
Financie obce sú kontrolované kontrolórkou obce Ing. E.
Franekovou, zároveň každý rok prebieha štátny audit, ktorý
máme úplne v poriadku. Počas tohto obdobia na základe
rôznych, ale neopodstatnených udaní, sme mali aj vládny
audit a NKÚ , čo sú najvyššie kontrolné orgány, ktoré nezistili
na obci finančné pochybenia, ani chyby v obstarávaní, pričom
kontrolovali 3 mesiace štyria kontrolóri dozadu až 7 rokov. Pri

spravovaní obecného majetku som sa
snažil vždy pracovať čestne a zodpo-
vedne. To, že sa nám podarilo v obci
urobiť množstvo práce, je vlastne vý-
sledkom tímovej práce – a to spoluprá-
ce starostu s poslancami obecného za-
stupiteľstva, ktorí schvaľovali, kde pôj-
du finančné investície obce. Všetky zá-
ležitosti obce sme riešili konštruktívne,
aby boli v prospech občanov Hruštína.
Za dobrú spoluprácu by som sa chcel
mojim poslancom veľmi pekne poďa-
kovať za 4-ročnú prácu v obecnom za-
stupiteľstve pre spoločné dobro našich
občanov. Moje poďakovanie za veľmi
dobrú spoluprácu patrí všetkým pra-
covníkom obce pod vedením pani pred-
nostky Stely Kubicovej. Za veľmi dobrú
spoluprácu obce a ZŠ ďakujem pánu
riaditeľovi Mgr. J. Kubánimu a zastupu-
júcej pani riaditeľke MŠ Bc. M. Očkajá-
kovej, podnikateľom a živnostníkom,
ktorí sa podieľali na prácach v obci.
Nesmiem zabudnúť na našich neza-
mestnaných, ktorých rady sa nám pre-
riedili kvôli tomu, že ich úrad práce za-
mestnal a ostalo ich len 7. Pomocou
nich sa nám podarilo svojpomocne uro-
biť kus práce pre obec a preto im veľmi
pekne ďakujem. Osobitne sa chcem
veľmi pekne poďakovať farskému úra-
du, pánu farárovi ThLic. R. Gerátovi
a pánu kaplánovi Mgr. P. Gajdošíkovi
za spoluprácu s obcou a za duchovné
vedenie nás všetkých. V závere sa
chcem poďakovať aj Vám všetkým spo-
luobčanom, ktorí ste akokoľvek prispeli
k spoločnému dobru našej obce.

 Mgr. František Škapec
starosta obce
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J U B I L A N T I
v mesiaci október 2018

Pašková Mária
Hutira Vendelín
Gemeľa Ján
Firic Štefan, Ing.
Snovák Jozef
Hutira Cyril, Ing.
Kurajdová Terézia
Snováková Mária
Sedlár Vendelín
Krivačková Margita
Vlžák František
Kupčová Anna
Katreník Ľuboš
Kompan Jozef

Uzavreli manželstvo:
Tomáš Drígeľ

a Eva Hubková
Jaroslav Plichta

a Michaela Mišániková
Vladimír Fiala

a Daniela Snováková
Vladimír Bohucký

a Vladimíra Macáková
Jozef Jurky

a Marcela Matisová
Urban Kazimier

a Mária Valeková
Tomáš Glejtek

a Kvetoslava Janovčíková
Jozef Šeliga

a Miroslava Šeligová

Prišli medzi nás:
Sebastián Sihelský
Nina Gereková
Michal Haluška
Sára Kampošová
Oliver Skladaný
Alica Šeligová

Odišli od nás:
Ľudovít Vlžák
František Drígeľ

Mesiac október je mesiacom úcty
k starším. Všetkým Vám, milí naši dra-
hí, chceme pripomenúť, že na Vás ne-
zabúdame, že si vážime Vašu prácu,
ktorú ste vykonali. Mnohí z Vás s hlbo-
kou úctou a citom pomáhate vychová-
vať vnúčatá či pravnúčatá. Vštepujete
im cit a úctu ku všetkým hodnotám
života. Koľko pokoja, úsmevu a dob-
rého slova šíri Vaša prítomnosť. A to je
vzácny dar, ktorý človek potrebuje. Za
všetko Vám ďakujeme.

Obec Hruštín a farský úrad pre Vás
pripravili „Posedenie s dôchodca-
mi“, ktoré sa uskutoční 24. októbra

Dňa 19.10.2018 (piatok) o 19:00 sa v pizzerii Magnum uskutoční stretnutie
vedúcich mužstiev XXI. ročníka Hruštínskej stolnotenisovej miniligy.

V Príbelciach pri Veľkom Krtíši sa
1. septembra. konali Majstrovstvá Slo-
venska v streleckom viacboji. Medzi 14
najlepších trojčlenných družstiev sa no-
minovali aj naši v zložení Jozef Jancek,
Marián Slaničan a Jozef Očkaják. V jed-
notlivých disciplínach Jozef Jancek zví-
ťazil v pištoli a v samopale bol druhý,
Marián Slaničan bol v pištoli druhý
a Jozef Očkaják bol druhý v bojovej
pištoli. V jednotlivcoch bol Jozef Očka-
ják na vynikajúcom druhom mieste a Jo-
zef Jancek na nepopulárnom štvrtom.
V malorážkovom súboji družstvo zvíťa-
zilo a celkovo sa naši s veľkým násko-
kom stali Majstrami Slovenska pred Pre-
šovom a Michalovcami.

O týždeň neskôr Jozef
Jancek a Marián Slaničan
znova cestovali do Príbe-
liec, kde sa konali Majstrov-
stvá Slovenska v ľubovoľ-
nej pištoli na 60 výstrelov.
Výsledok ich veľmi netešil.
Strelili rovnako 502 bodov
a to stačilo do prvej desiat-
ky.

Dňa 22. septembra sa
v Turanoch uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska v stre-
leckom trojboji. Známu zo-
stavu doplnil Augustín
Hojo, ktorému sa príliš
nedarilo. Marián Slaničan
potvrdil výkonnosť a zaostal
tesne za stupňami víťazov.
Sklamaný bol Jozef Očka-
ják ktorý podával výborné

výkony počas celej sezóny a na medailu
to nestačilo. Najspokojnejší bol Jozef
Jancek, ktorý sa v pištoli stal vicemaj-
strom Slovenska.

12 najlepších strelcov zo Slovenska
cestovalo dňa 29. septembra do Nitry,
kde sa uskutočnila Medzinárodná súťaž
v streleckom trojboji. Naši traja strelci sa
tam s prehľadom nominovali. Jozef Oč-
kaják a Marián Slaničan sa nepresadili.
Veľké očakávania boli, čo dokáže Jozef
Jancek. Nakoniec sezónu zakončil vý-
borným druhým miestom za Jozefom
Pavlovčíkom z Michaloviec a tretí skon-
čil Karel Krátký z Prahy. Gratulujeme.

ZOTŠ Hruštín

P O Z V Á N K A
OKTÓBER – mesiac úcty k starším

2018, tj. v stredu, s nasledovným
programom: 10.00 hod. - sv. omša
v kostole a o 11.30 hod. - spoločenské
posedenie v kultúrnom dome.

Na spoločenské posedenie sú po-
zvaní Tí, ktorí v tomto roku oslavujú
okrúhle životné jubileá a všetci, ktorí
dovŕšili 80 a viac rokov /každý pozva-
ný dostane pozvánku/.

Chceme Vám popriať, aby Váš ži-
vot bol naplnený zdravím a spokoj-
nosťou. Vieme, že vďačnosť a úctu
vyjadrovať iba slovami je málo, preto
sa pokúsme dokazovať to našim star-
ším spoluobčanom aj skutkami.

Naši strelci Majstri Slovenska
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Najmladšia generácia v obci
Tak ako každý začiatok školského

roka, ani tento nebol výnimkou a ne-
bola núdza o smutné tváričky a upla-
kané očká detí, ktoré vstúpili do na-
šej MŠ po prvýkrát. Ale každé dieťa
si po čase uvedomí, že v škôlke je
pekne a príjemne a že poň napokon
predsa len mamička alebo ocino prí-
du.

Počas celého mesiaca sa deti po-
stupne adaptovali na prostredie MŠ
a nové osoby, s ktorými tu búdu tráviť
mnoho času počas svojho pobytu.
Poznávali nielen priestory a tety, kto-
ré sa o ne budú starať, ale i nových
kamarátov, nové hračky a činnosti,
vďaka ktorým sa my budeme snažiť
rozvíjať z nich plnohodnotné bytosti.
Začali sme sa hneď učiť tolerantné-
mu správaniu a „fungovaniu“ v kolek-
tíve a to na základe pravidiel, ktoré si
deti naozaj dokážu rýchlo osvojiť.

10.-14.09.2018 S deťmi II.triedy
(zmiešanej) počas týchto dní realizo-
vala svoju študijnú prax sl. Martvoňo-
vá K., ktorá je študentkou 3. ročníka
pedagogickej fakulty Katolíckej uni-
verzity v RU. Verím, že takáto priama
práca je pre ňu dobrou skúsenosťou
a bude vhodnou motiváciou pre jej
budúce pracovné zameranie.

13.09.2018 Navštívila nás naša lo-
gopedička pani Mgr. Fašungová, kto-
rá s deťmi realizovala úvodnú logo-
pedickú depistáž. Pravidelne nás
bude navštevovať a trénovať správnu
výslovnosť a komunikačnú schopnosť
s deťmi strednej a najstaršej vekovej
skupiny.

18.09.2018 Vraví sa, že na všetko
treba byť pripravený... a všetko si tre-
ba raz za čas skúsiť a trochu natré-
novať. Tak sme si aj my v tento pekný
deň zrealizovali cvičný poplach. Na
znamenie sa museli všetci z priesto-
rov MŠ presunúť na dvor a tak vyko-
nať správnu evakuáciu. Zvládli sme
to za pekný čas a hoci niektoré deti
so strachom, ale napokon to bol pre
ne zas nový zážitok.

Na záver chcem požiadať vodi-
čov, aby v ranných hodinách ne-
parkovali na prístupovej ceste k
MŠ (ako naposledy 1.10.2018 po-
čas sv. omše). Chodí nám tu záso-
bovanie a taktiež rodičia s deťmi.
Parkovacích miest je v blízkosti
kostola dostatok (Jednota, Pizze-
ria), tak buďte prosím tolerantní.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY SEPTEMBER 2018

3.9. – sa slávnostne začal nový školský rok 2018/2019.

17.9. – na základe zvýšeného počtu prihlásených detí do
ŠkD (až 71 detí) bolo po súhlase Obce zriadené 3. oddelenie
ŠkD. Novou vychovávateľkou sa na čiastočný úväzok stala
p. Alena Martvoňová.

20.9. – v Breze sa
konalo okresné kolo v
cezpoľnom behu. Spo-
medzi našich žiakov si
najlepšie počínala Len-
ka Kazimierová (7.B),
ktorá bola v konkuren-
cii 47 starších žiačok
na krásnom 1. mieste,
Lenka Štajerová (7.A)
obsadila 6. miesto. Ako
družstvo sa dievčatá
umiestnili na výbornom
2. mieste. Blahoželá-
me! Chlapci sa tiež ne-
stratili, v konkurencii
vyše 40 bežcov bol
Štefan Škombár (9.A),
11. a Timotej Zemen-
čík 12. Ako družstvo
bola ZŠ Hruštín piata.

24.9. – navštívili
siedmaci Oravský
hrad. V prírodovednej

expozícii na hodine biológie si zopakovali svoje vedomosti
o faune a flóre Oravy. Na hodine dejepisu sa oboznámili
s funkciami hradu, so životom na hrade a s jeho obrannými
prvkami. Poďakovanie za sprostredkovanie cenných informá-
cií patrí PhDr. Chmelíkovi a RNDr. Removčíkovej.

26.9. – posledný deň
na odovzdanie vzdelá-
vacieho poukazu na čin-
nosť v záujmovom krúž-
ku. Od 1.10. začala čin-
nosť v 17 krúžkoch.
Z 309 žiakov odovzdalo
poukaz 286, čo je o 9
viac ako vlani.
Krúžky: futbalový I., II.,
florbalový, škola hrou, in-
formatický, turisticko-po-
čítačový, hravá matema-
tika, slovenčina pre ži-
vot, športový 1 a 2, tvori-
vý, tvorivo-biblický, va-
renie, aranžérsky, hasič-
ský, putujeme prírodou,
technický.

27.9. – už tradične v
tomto období absolvujú
naši šiestaci vyučovanie
v netradičných priesto-
roch v rámci exkurzie
v Bojniciach. Počas ho-
diny dejepisu v Múzeu

praveku sa obozná-
mili so životom pra-
vekých ľudí, lovcov
mamutov. V tvorivej
dielni si vyskúšali
svoje vedomosti
i praktické zručnos-
ti. V bojnickej zoolo-
gickej záhrade spo-
znali zvieratá, o kto-
rých sa učili na ho-
dinách biológie. Po-
tvrdili si starú prav-
du, že raz vidieť je
viac ako mnohokrát
počuť. Exkurzia sa
vydarila aj vďaka
priaznivému poča-
siu a dobrému sprá-
vaniu našich žiakov.

28.9. – prvá dodávka v rámci projektu Školské ovocie
– žiaci dostali 0,25l ovocnej šťavy.

OZNAM – dňa 22. októbra o 15.00 hod. sa uskutoční
plenárne združenie rodičov, všetci ste vítaní.

*** Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať
priestory telocvične a fitnes v pracovné dni od 17.00
do 21.00 hod, cez víkend od 8.00 do 21.00 hod.
Poplatok: telocvičňa 5€/hod; cezpoľní 7€/hod. Fitnes:
1€/hod/os. Kontakt na správcu telocvične: Matúš Oč-
kaják, tel. 0902 614 298.

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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Za tento rok sme celkovo získali 22 pohárov, z toho
2 putovné. Družstvá mužov získali 14. a družstvo žien
6. pohárov. Na Hruštínskej sekerke, kde sa súťažilo v dvoch
disciplínach - v štafete a v požiarnom útoku, naše družstvo
žien skončilo na 1. mieste, družstvo mužov Hruštín B na
2. mieste a Hruštín A na 3 mieste. Naše družstvá mužov sa
počas sezóny zúčastnili aj na Hornooravskej lige, kde Hruštín
A skončil v celkovom poradí na 10. mieste a Hruštín B na
7. mieste z celkových 13 družstiev. Počas 4. kola Hornoorav-
skej ligy sa na nočnej súťaži konanej u nás darilo nášmu
družstvu B, ktoré skončilo na 3. mieste a Hruštín A obsadil
5. miesto.

Naše výsledky na ostatných súťažiach:

Jasenová: 1. miesto Muži Šport
Suchá Hora: 3. miesto Muži B DPO,

2. miesto Muži A Liga
2. miesto Muži A DPO
1. miesto Ženy DPO

Lokca: 1. miesto Muži a putovný pohár po 2-krát
Vasiľov: 3. miesto Muži

2. miesto Ženy
Istebné: 3. miesto Muži
Trstená: 3. miesto Muži
Ťapešovo: 2. miesto Muži
Vyšný Kubín: 1. miesto Muži Šport

3. miesto Ženy DPO
Vavrečka: 2. miesto Ženy

Hasičská sezóna 2018
Muži a ženy

Tento rok bol pre družstvá „Plameň“ veľmi úspešný. Začia-
tok sezóny sme odštartovali na územnom kole hry „Plameň
2018“ 9.6. v Rabči, kde sa súťažilo v CTIF, štafete a požiar-
nom útoku s vodou. Naše družstvo chlapcov dosiahlo rekord
v požiarnom útoku s časom 17,32 sek. a obsadilo právom
1. miesto. Družstvo dievčat taktiež v požiarnom útoku s ča-
som 22,51 sek. obsadilo krásne 2. miesto. Na domácej pôde
sa našim družstvám darilo a 1.7. si
na Sekerke chlapci aj dievčatá vybo-
jovali zlaté medailové miesta. Naše
najmladšie družstvo chlapcov B bolo
úspešné v Čimhovej, kde sa umiest-
nilo na 3. mieste. V tejto sezóne sme
sa zúčastnili na 8 súťažiach urče-
ných pre Plameň. Celkovo sme zís-
kali 15 pohárov, z toho 9 chlapci
a 6 dievčatá. V Trstenej sa konala
dňa 30.09. posledná súťaž určená
pre Plameň, kde si zmeralo sily 20
súťažných družstiev. Na konci sezó-
ny si naši chlapci družstvo A zlepšili
svoj rekord s časom 15,84 sek.
a obsadili 2. miesto. Družstvo B naj-
mladších chlapcov s časom 18,90
sek. obsadilo 7. miesto. Počas
všetkých príprav - tréningov a súťaží
v lete sme sa zúčastnili exkurzie na
hasičských dňoch v Martine. Napriek
tomu, že nám tam počasie moc ne-

prialo, mali sme tú možnosť vidieť pestrý kultúrny program,
zásah hasičov pri dopravnej nehode, nahliadnuť do hál plných
„veteránov“- tatier, ávií.., pokochať sa, najmä chlapci na novej
hasičskej technike a vybavení.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým družstvám za
vzorné reprezentovanie našej obce. Verím, že budúci rok
bude pre nás taktiež úspešný.

Mgr. Eva Žilincová Ševčíková
 referentka mládeže

Plameň



10/201812

Kandidáti na starostu obce Hruštín

Michal KOMPAN
28 r., živnostník

nezávislý kandidát

 František KRIVAČKA, Ing.
52 r., živnostník

NÁRODNÁ KOALÍCIA

Jozef OČKAJÁK
45 r., riaditeľ divízie montáže

nezávislý kandidát

Peter SOCHA
49 r., samostatne hospodáriaci roľník

Slovenská národná strana

Jozef ŠALATA
45 r., referent kultúry
nezávislý kandidát

František ŠKAPEC, Mgr.
55 r., starosta obce

Kresťansko demokratické hnutie

Voľby sa uskutočnia 10. novembra od 7.00 – 22.00 hod.

1 2

VOĽBY 2018VOĽBY 2018

3

4 5 6
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Kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva
Kresťansko demokratické hnutie

Volebný obvod 2

23
1 2

1 2 10 14

1715 20 21

Danka Banasová
43 r., predavačka

Ľubomír Dopater
 56 r., invalidný dôchodca

Peter Kompan
26 r., THP

Milan Očkaják
41 r., pedagóg

Zdenka Snováková
62 r., vedúca ZŠS

Jozef Škapec
54 r., SZČO

Ľudvik Zajac
55 r., SZČO

Stanislav Zubaj, MVDr.
52 r., veterinárny lekár

Vincent Žilinec
55 r., zamestnanec

verejnej správy
Martin Plutinský

40 r., skladník
Štefan Sedlár, Ing.
32 r., výrobný inžinier

Volebný obvod 1
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Kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva
SMER – Sociálna demokracia

Volebný obvod 1 Volebný obvod 2

4 5 16 4

Kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva
Slovenská národná strana

Volebný obvod 1 Volebný obvod 2

6 11 3 5

Ján Hutira ml.
37 r., technik

Jaroslav Jancek
42 r., podnikateľ

Peter Socha
49 r., samostatne

hospodáriaci roľník

Marian Zemenčík
51 r., invalidný

dôchodca

Jozef Jancek
47 r., vodič autobusu

František Kravčík, Ing.
65 r., dôchodca

Dominik Zemenčík
59 r., robotník

Alena Zemenčíková, Mgr.
49 r., majsterka

odborného výcviku
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Volebný obvod 1

Kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva
Nezávislí kandidáti

Kandidáti za poslancov
do obecného zastupiteľstva

NÁRODNÁ KOALÍCIA

3 7 8 9

13 18 19 22

12

Martin Haluška, Bc.
30 r., SZČO

Ľuboš Jancek
54 r., SZČO

Jaroslav Jurovčík
 44 r., živnostník

Štefan Kľuska
 47 r., vodič z povolania

Ján Macík, JUDr.
32 r., štátny zamestnanec

Peter Teťák, Mgr.
33 r., učiteľ

Ivana Teťáková, Ing.
31 r., geodetka

František Žilinec
35 r., prevádzkový

elektrikár OFZ

František Krivačka, Ing.
52 r., živnostník

Volebný obvod 1
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Najlepší výber,
najnižšie ceny!

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