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Pri vstupe do našej obce, od
Oravského Podzámku, je umiest-
nená kópia Svätej Trojice (originál
sa nachádza na kostolnom dvore).
Toto súsošie bolo, aj zo svojím oko-
lím v zanedbanom stave. Nerobilo
to dobrý dojem na ľudí, prechádza-
júcich našim regiónom. Som rád,
že sa našli dobrodinci, ktorí súsošie
opravili a dali vymaľovať. Ďalej bolo
vyčistené okolie a okolo súsošia
bolo urobené oplotenie a lavičky na
sedenie. Chcem sa veľmi pekne po-
ďakovať v mene svojom aj v mene
pána farára všetkým dobrodincom,
ktorí sa pričinili o opravu a skrášle-
nie tohto  súsošia Svätej Trojice.

Starosta obce

Príbeh hovorí o mravčekovi, ktorý
sa topil vo vode potôčika. Holubica to
zbadala. Vzala steblo trávy a držiac
ho v zobáčiku, priblížila sa k mravče-
kovi. Ten sa naň vyškriabal a zachrá-
nil sa. Po čase niesol mravček zrnko.
Zbadal poľovníka, ako sa chystá za-
streliť holubicu. Rýchlo pustil zrnko,
vyškriabal sa po poľovníckej čižme a
uštipol ho do nohy. Poľovník skočil od
bolesti, netrafil a holubica bola za-
chránená.

Každý môže byť druhému nápo-
mocný, ale jeden druhému máme byť
vďační za preukázané dobrodenia,
lásku, pomoc... Nenapadlo aj vás za-
budnúť na nevďak a viac si všímať
vďačnosť? Vďačnosť je vraj najlepší
liek, najkrajšia ruža, najsilnejšia zbraň.

Ježiš Samaritánovi, ktorý ako jedi-
ný z desiatich uzdravených sa prišiel
Ježišovi poďakovať, povedal: „Vstaň
a choď, tvoja viera ťa uzdravila“
(Lk 17,19).

O správaní Pána Ježiša evanjeliá
rozprávajú, že kade chodil, dobre ro-
bil a nepotrpel si na ľudskej chvále,
oslave. Robil to ticho, bez efektov,
ktoré by mu mali priniesť ľudskú po-

Opravené súsošie Svätej Trojice

Vďačnosť sa vypláca
pularitu. Ježiš učí: kto dá dar, nech si
nepočína tak, že bude čakať, že ten
druhý mu to vráti. Ježiš nechce, aby
medzi nami platila zásada revanžo-

vať sa. Na správaní Samaritána nás
ľudí, učí vďačnosti.

Je možné si položiť otázku: V čom
spočíva vďačnosť? Zaiste to nie je
len chvíľková citová záležitosť, keď
nám niekto preukázal službu, pomoc,
lásku či pozornosť, akési dobro. Je to
vnútorná sila, ktorá sa prejavuje von-
kajšími znakmi. Vďačnosť je prejav
dobra, vnútra človeka. Je to odpoveď
vnútorných postojov prejavených von-
kajšími znakmi.

Na túto skutočnosť poukazuje Je-

žiš pri stretnutí s desiatimi malomoc-
nými, ktorých uzdraví. Odišli od neho,
čiže uverili, ale ich ďalšie správanie
stáva sa mementom až do konca čias.

Johsshon Gnanabaraman vo svo-
jej meditácii nad touto udalosťou o
uzdravení desiatich malomocných sa
takto zamýšľa. Opýtal sa desiatich
mužov, prečo sa nevrátili k Ježišovi a
nepoďakovali sa za uzdravenie. A tú
sú odpovede:

Prvého: Nie som nevďačnej pova-
hy, ale najprv som sa chcel ukázať
svoje rodine a priateľom, že som zdra-
vý. Potom som sa chcel poďakovať
Ježišovi, ale on medzitým odišiel.

Druhého: Samozrejme, že som sa
chcel poďakovať Ježišovi, ale nie sú-
časne s tým Samaritánom, lebo ja
som veriaci Izraelita. Než som však
stačil nájsť posla, Ježiš odišiel.

Tretieho: Nie iba slovami som sa
chcel poďakovať, ale chcel som pri-
niesť aj dar, ale som chudobný a ne-
našiel som nič hodné.

Štvrtého: Mal som úmysel poďa-
kovať sa. Keď som sa však ukázal
kňazom, ešte som si nebol istý, či je

(Pokračovanie na 8. str.)
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac jún
1/ Oravská vodárenská spoločnosť

a.s. Dolný Kubín nám Vo
Vaňovke v časti Hra-
dy, rozšírila vodo-
vod v dĺžke cca 300
metrov.

2/ Pán. Ľ. Zajac nám opra-
vil schody na zastávke na Námes-
tovo v centre obce. Na schody dal
novú premývanú dlažbu.

3/ Pracovníci firmy RILINE s.r.o. nám
dokončili opravu miestnych komu-
nikácií a chodníkov od výtlkov.

4/ Pracovníci obce, vykosili mulčova-

Šťastie nie je výsledkom toho, čo dostávame, ale toho čo dávame.
                                                                           (Ben Carson)

čom rigoly okolo cesty na Zábavu
a plochu pri detskom ihris-

ku pri PD.
5/ P r a c o v n í c i
obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných

prácach, pokosili verejné
priestranstvá v obci a cintoríny v
Hruštíne a vo Vaňovke.

6/ Pracovníci obce, nezamestnaní,
dobrovoľní hasiči a folkloristi sa po-
dieľali na „Dni farmára.“ Obec za-
bezpečila na túto akciu tribúnu, sta-
ny, stoly, lavice, koše na smeti s

odvozom a celú ozvučovaciu tech-
niku.

7/ V stredu 12.6. 2019 boli slávnost-
ne požehnané multifunkčné ihris-
ko pri ZŠ a detské ihrisko, pánom
kaplánom a zberný dvor, pánom
farárom.

8/ Počas mesiaca jún v určené dni,
boli vydávané kompostéry obča-
nom na zbernom dvore. Kto si ešte
neprebral kompostér, môže si ho
prebrať na zbernom dvore počas
mesiaca júl.

9/ Obec zakúpila samochodnú kosač-
ku do športového areálu Kutina.

Všetkým, ktorí sa podieľali na
hore uvedených prácach, veľmi
pekne ďakujem.

Starosta obce

V stredu 12. júna sa v priestoroch
zberného dvora uskutočnilo slávnost-
né otvorenie za účastí hostí, pána
kaplána, poslancom OZ a zamest-
nancov obecného úradu. Požehna-
nie zberného dvora uskutočnil pán
farár za čo mu patrí srdečné poďako-
vanie.

Zberný dvor bude slúžiť na separo-
vanie odpadu pre občanov obce Hruš-
tín a m.č. Vaňovka, ktorý bude v pre-
vádzke cez letné obdobie do
30.11.2019. Pán starosta sa v prího-
vore poďakoval všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom pomohli pri realizá-
cii tohto diela, ktoré sa podarilo.

Slávnostné otvorenie a požehnanie zberného dvora
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U z n e s e n i e   č. 51/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 1: Otvorenie.

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

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9 (neprítomní:
Bc. Martin Haluška, Vincent Žilinec)

Hlasovanie:
Za: 9
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Bc. M. Haluška, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 52/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

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: 9
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Bc. M. Haluška, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 53/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

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.

Hlasovanie:
Za: 9
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Bc. M. Haluška, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 54/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 4: Schválenie Zmluvy o posky-
tovaní audítorských služieb.

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

Schvaľuje:
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb
uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/
1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi Obcou Hruš-
tín a AT-AUDIT s. r. o.

Hlasovanie:
Za: 9
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Bc. M. Haluška, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 55/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 5: Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín na
2. polrok 2019.

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

Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontro-
lóra obce Hruštín na 2. polrok 2019.

Hlasovanie:
Za: 9
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Bc. M. Haluška, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 56/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 6: Návrh Záverečného účtu Obce
Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok
2018.

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

A/Berie na vedomie:
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín k Záverečnému účtu Obce

Hruštín a rozpočtového hospodárenia za
rok 2018.

B/ Schvaľuje:
Záverečný účet Obce Hruštín a celoročné
hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.

Hlasovanie:
Za: 9
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Bc. M. Haluška, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 57/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 7:  Návrh VZN č. 1/2019 o urče-
ní výšky finančných príspevkov na čiastoč-
nú úhradu nákladov na výchovu a vzdela-
nie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, kto-
rých zriaďovateľom je Obec Hruštín.

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

Schvaľuje:
VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelanie a nákladov spoje-
ných so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Obec Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 8
D. Banasová,  Ing. F. Krivačka, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,
Proti: 1 Ľ. Jancek
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2
Bc. M. Haluška, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 58/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 8:  Návrh zmien Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2019.

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

Schvaľuje:
Zmena rozpočtu obce Hruštín na rok 2019
v nasledovných položkách: (Pozri tabuľka).

Hlasovanie:
Za: 10
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Neprítomný: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 59/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 9: Žiadosti.

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

Neschvaľuje:
Žiadosť Andreja Palovčíka, Babín 416, 029
52  Babín o odpredaj parcely E-KN č.
20162, pod parcelou C-KN č. 648/1 o vý-
mere 114 m2, LV 3028.

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 10
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 60/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 9: Žiadosti.

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

Schvaľuje:

Žiadosť Júliusa a Marty Kotúľovej, Črchľa
321, 029 52  Hruštín o odkúpenie  pozem-
ku vo vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna
468/2, 029 52  Hruštín, IČO: 00314501,
spoluvlastnícky podiel 1/1, priamym pre-
dajom podľa osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (uvedené pozemky
od roku 1973 vlastníci užívajú,  nachádza-
jú sa  v rámci oploteného dvora, v ktorom
stojí rodinný dom v ich vlastníctve), CKN
parc. č. 1359/2, zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 12 m2, k. ú. Hruštín,
CKN parc. č. 1359/3, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere  2 m2,  k. ú. Hruštín,
vyhotovených GP č. 46596399-52/20108

zo dňa 09.08.2018 vyhotoveného Ing. Nor-
bertom Molnárom za cenu     62,00 Eur
stanovenú podľa znaleckého posudku č.
59/2019 vyhotoveného znalcom
Ing. Magdalénou Hutirovou.

Hlasovanie:
Za: 10
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 61/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 9: Žiadosti.

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

Schvaľuje:
Žiadosť Martina Pašku, Hrnčiarka 525/28,

Tabuľka: Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2019 v nasledovných položkách:

                                                                                   schválený                                    rozdiel                           upravený

Príjem – bežný rozpočet
111 Výnos z pod. daní 1 142 156,00 € + 40 000,00 € 1 182 156,00 €
312 001 Zberný dvor – refundácia 0,00 € + 20 000,00 € 20 000,00 €

Príjem – finančné operácie
454 Príjem z rezervného fondu 84 095,00 € + 140 000,00 € 224 095,00 €

Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
635 006 Oprava teplovod 0,00 € + 4 000,00 € 4 000,00 €
637 005 Špeciálne služby 2 000,00 € + 2 000,00 € 4 000,00 €
(ext. manažment Gavis)
Program 2.1
633 006 Požiarne skrine 0,00 € + 1 500,00 € 1 500,00 €
637 026 Dohody 400,00 € + 400,00 € 800,00 €
Program 3.2
635 006 Údržba ciest 10 000,00 € + 5 000,00 € 15 000,00 €
Program 4.1
633 006 Nákup kompostérov 0,00 € + 6 795,00 € 6 795,00 €
Program 6.1
635 006 Údržba Kutina 500,00 € + 1 000,00 € 1 500,00 €
Program 12
Výdavky hradené z rozpočtu obce 71 894,00 € + 3 600,00 €
pre ŠJ Hruštín (mat. vybavenie)
Výdavky hradené z rozpočtu obce + 2 800,00 € 78 294,00 €
pre ŠJ Hruštín (mzdy, odvody kuchárka)

Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
713 004 Vybavenie kuchyne ŠJ 0,00 € + 13 000,00 € 13 000,00 €
713 004 Kosačka  7 000,00 € - 2 000,00 € 5 000,00 €
713 004 Kompostéry-spoluf. 6 795,00 € - 6 795,00 € 0,00 €
716 Projekt chodník 3000,00 € + 100,00 € 3 100,00 €
717 001 Ihrisko pri PD Hruštín 32 786,00 € + 1 000,00 € 33 786,00 €
717 001 IBV Kutina-Dielnice 25 000,00 € + 5 000,00 € 30 000,00 €
717 001 IBV Vaňovka  22 734,00 € - 18 100,00 € 4 634,00 €
717 001 Vybudovanie chodníkov 0,00 € + 50 000,00 € 50 000,00 €
717 002 Rek. Ihriska pri ZŠ Zamost 1 561,00 € + 1 000,00 € 2 561,00 €
717 002 Rekonštrukcia zastávky 20 000,00 € + 30 000,00 € 50 000,00 €
717 003 Prístavba MŠ Hruštín  0,00 € + 90 000,00 € 90 000,00 €
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029 52  Hruštín o predĺženie nájmu bytu
vo Vaňovke na dobu určitú od 01.09.2019
do 31.08.2020.

Hlasovanie:
Za: 10 D. Banasová, Ľ. Jan-
cek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M.
Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 62/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.06.2019

K bodu č. 9: Žiadosti.

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

Berie na vedomie:
Žiadosť Petra Stieranku, Črchľa 451/44,
029 52  Hruštín, Viery Calovej, Črchľa 453/
40, 029 52  Hruštín, PhDr. Václava Bara-
niaka, Črchľa 452/42, 029 52  Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 10
D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š.
Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
starosta obce

Druhý júnový týždeň sa niesol v
znamení krásneho letného počasia,
vďaka čomu sa v sobotu, 15.6. o 20:00
hod., zišli v Hruštíne nadšenci cyklis-
tiky, ktorí si prišli prevetrať hlavu na 4.
ročník Nočnej bicygľovačky. Účasť
bola oproti minulému roku vyššia a
presiahla dvestovku, dovedna sa po
hruštínskych holiach prehnalo 209
jazdcov z celého Slovenska, dokon-
ca jeden až z ďalekého Portugalska!
V takomto početnom zložení sa spo-
ločne vybrali na 30,6 kilometrovú trať,
ktorú im tentokrát v nočnom prítmí
lesa osvietil mesiac, a tak svetlá
niektorých cyklistov ostali v útrobách
ruksaku. Po absolvovaní nenáročné-
ho prechodu bolo pripravené na fut-
balovom ihrisku Kutina posedenie a
fajnové občerstvenie, po ktorom sa
väčšina zúčastnených vrhla na súťa-

že, kde si mohli zmerať sily v držaní
rovnováhy na bicykli, alebo preteky
na najľahšom prevode. Víťazi si od-
niesli pekné ceny a hlavne veselé

Čo všetko môžu občania
darovať:

Oblečenie: dámske, pánske,
detské (tričká, svetre, bundy,
nohavice, obleky, šaty...)
Posteľnú bielizeň (obliečky,
plachty, paplóny, ale nie z pe-
ria...)
Obuv – nepoškodenú, zviazať
gumičkou, aby sa páry nestrati-
li
Hračky

Veci zabalené do igelitových vriec
či škatúľ, aby sa nepoškodili
transportom, môžete nosiť v pra-
covnej dobe na Obecný úrad Hruš-
tín do 31.8.2019.

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

zážitky. Malá pozornosť patrila aj naj-
staršiemu a najmladšiemu účastníko-
vi, čo v číslach znamenalo 69 a 7
rokov, ktorí svojou energiou nezao-
stávali za ostatnými jazdcami.

Slová vďaky patria všetkým, čo po-
máhali organizovať toto podujatie, kto-
ré malo hladký priebeh a priateľskú
atmosféru. O rok sa vidíme zas!

Akciu podporili:
Rt stav, Maže to,

X šport, HRTN, Vra-
bec bike, Lv náby-
tok, Stamar, Bicyk-
lom po Slovensku,
Korbáče Hrtn, Ška-
pec servis, Obec
Hruštín, Rybárske
centrum, Kovovýro-
ba Miroslav Zaťko,
K nábytok, Second

hand Erika, Bobka handmade, Peká-
reň Kuma, Hostinec Poľana

Radoslav Snovák

Nočná bicygľovačka

OBEC HRUŠTÍN
VYHLASUJE

Zbierku
použitého oblečenia,

textilu, obuvi a hračiek
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Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF, už
tretí rok organizovalo rodinné podujatie pod názvom Deň
mladého farmára, ktoré sa uskutočnilo tentokrát dňa 9.júna
2019 v Hruštíne. Poďakovanie za pomoc pri organizácii
patrí najmä obci Hruštín, PD v Hruštíne, obci Oravská
Polhora, Žilinskému samosprávnemu kraju, Rade mláde-
že žilinského kraja, miestnym členom Združenia vlastní-
kov pôdy a rodinných fariem a najmä našim aktívnym
členom, bez ktorých by sme toto podujatie nemohli usku-

točniť. Aj vďaka mediálnej propagácii našimi partnermi
sme sa potešili hojnej účasti, podľa odhadov na podujatie
zavítalo viac ako 4000 ľudí.

Týmto podujatím sme chceli podnietiť deti, mladých a
rodiny k pozitívnemu vzťahu k poľnohospodárstvu, spro-
pagovať tradície a život na vidieku. Tento deň bol venova-
ný tiež všetkým farmárom, aby si mohli oddýchnuť, stret-
núť sa a podiskutovať v uvoľnenej atmosfére.

Naše pozvanie
prijalo viacero vý-
znamných hostí:
županka Žilinské-
ho kraja, pani Ing.
Erika Jurinová;
poradca Generál-
neho riaditeľstva
pre poľnohospo-

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

Deň mladého farmára
dárstvo a rozvoj vidieka, Európska komisia, pán Ing.
Dušan Chrenek; pán poslanec Národnej rady SR a pod-
predseda Žilinského samosprávneho kraja Bc. Igor Jan-
ckulík; pán poslanec Európskeho parlamentu Ing. Ivan
Štefanec, MBA, PhD.; pán predseda Združenia vlastní-
kov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Ing. Ján Jelen a
pán predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory Bc. Emil Macho a pán predseda Zväzu
poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločnos-
tí SR Ing. Milan Mišánik.

Podujatie začalo sv.omšou o 11:00, návštevníci si mohli
pochutnať na kotlíkovom guľáši či klobáskach. Pre všetky
vekové kategórie bol pripravený bohatý program. Prítom-
ní si mohli vyskúšať ručné dojenie kravy vďaka trenažéru

dojenia. Deti sa tešili z vy-
stúpenia Mira Jila, zo ská-
kacieho hradu a trampo-
lín, lezeckej steny, ale aj z
labyrintu postaveného zo
senných balíkov. Dobro-
voľníci si pre deti pripravi-

li viacero súťaží, za ktoré mohli získať zaujímavé ceny.
Novinkou tohto ročníka bola súťaž partnerských orga-

nizácií združujúcich mladých farmárov krajín V4 (Česko,
Maďarsko a Slovensko) o Pohár mladého farmára. Štvor-
členné družstvá si zmerali sily a zručnosti vo farmárskych
disciplínach ako: dojenie kravy, kosenie trávy, beh okolo
balíka sena a rozstrelovou disciplínou bolo kotúľanie ba-
líka sena. Mnohé z týchto činností už dnes vykonávajú
stroje, preto častokrát pri pozorovaní zručností farmárov
nebola o zábavu núdza.
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Blahoželanie a poďakovanie

Pán kostolník, ďakujeme Vám za 30-ročnú službu kostolníka
vo filiálke Vaňovka. S pribúdajúcimi rokmi, ste sa rozhodli

odovzdať štafetu tejto zodpovednej služby mladším.
Za všetku Vašu prácu na Božiu česť a slávu, zároveň aj službu

pre nás občanov, Vám chceme poďakovať a popriať Vám
veľa Božieho požehnania a zdravia.

S prianím, nech Boh odmení Vašu prácu,
za všetko ďakujú pán farár, starosta

a občania Hruštína a Vaňovky.

Deň za dňom, roky plynú
a máme tu teraz vzácnu chvíľu,
keď zastaví sa práce tok,
a slabne náš ponáhľajúci sa krok.
Máme vyriecť slová vďaky
                                na rozlúčku
a v hrdle veľkú slučku – lebo...
veď všetko je to, akoby len včera...

Pán organista, zároveň Vám vyslovujeme veľké poďakovanie
za Vašu 50-ročnú prácu organistu v našej obci, ktorá obnáša veľa námahy a času.
Nech Pán Boh odmení Vašu obetavú službu, ktorú robíte pre nás už toľko rokov

a ktorou ozdobujete každú svätú omšu.
Zo srdca Vám blahoželajú a za všetko ďakujú pán farár, starosta obce

a občania Hruštína a Vaňovky.

Len to najkrajšie,
čo život môže dať,
chceme Vám  pri Vašom
70-ročnom jubileu priať.

Nech slza bolesti Vám tvár
nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám
chrbtom otáča,
nech Božie požehnanie,
zdravie, šťastie, láska
a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov
Vášho života.

Všetko najlepšie
k okrúhlym narodeninám.



07/20198

dožívajú životných
jubileí

J U B I L A N T I

Kompanová Terézia
Kazimier Ladislav
Kupčulák Štefan
Kupčuláková Mária
Janceková Anna
Kampoš Milan
Hutira František
Krivačka Ondrej
Martvoňová Terézia

Žilincová Anna
Smidžárová Veronika
Šeliga Ľudovít
Teťák Ladislav, Ing.
Šeligová Janka
Jurky Ján
Kušnierová Anna
Svýbová Štefánia
Ťasnocha Milan
Sojka Igor
Zemenčík Stanislav

Prišli medzi nás
Lukáš Barek
Oliver Gočala
Adela Bandíková
Michal Glejtek
Samuel Šinál
Milan Žilinec

Odišli od nás
Ján Martvoň
Ján Hutira
František Hojo

moje uzdravenie trvalé. Teraz to viem,
ale Ježiš odišiel.

Piateho: Takmer som sa vrátil spolu
so Samaritánom, aby som sa poďakoval,
ale boli okolo neho mnohí a musel by
som pred nimi vyznať, že som bol malo-
mocný a on že ma uzdravil. Hanbil som
sa, preto som sa nevrátil.

Šiesteho: Vlastne som to chcel. Spo-
menul som si, že Ježiš pomohol aj iným
a nečakal za to vďaku, teda ani ja som sa
nevrátil.

Siedmeho: Nie som nevďačný. Od veľ-
kej radosti som zabudol. Keď som si na
to spomenul, Ježiš bol preč.

Ôsmeho: Na svete je mnoho malo-
mocných. Iste môj poctivý, mravný, vzor-
ný život Ježiša pohol k tomu, že ma uzdra-
vil. Prečo by som mal ešte ďakovať?

Deviateho: Viem sa poďakovať. Chcel
som sa poďakovať, ale väčšina nešla,
nešiel som ani ja. Držím s väčšinou.

A opýtal sa aj Samaritána. A odpo-
veď? „Bez dýchania nemôžem žiť. Ne-
mohol som sa vrátiť domov, kým som sa
Ježišovi nepoďakoval.

Ktorá odpoveď je nám najbližšia?
Vzťah k vďačnosti, postoje, názory na
vďačnosť a najmä denná prax hovoria
nielen o tom, akí sme ľudia, ale aj akí
kresťania katolíci. Pýtajme sa sami seba:
Nezaslúži si Boh našu vďaku? Že za čo?
Za dar života, zdravie, prácu, za ruky,
oči, sluch, srdce, rodinu, deti, dovolen-
ku... Ale aj nadprirodzené dary, za dar
vykúpenia, za dary, ktoré dostávame skr-
ze sviatosti, svätú omšu, modlitbu, skut-
ky kresťanského milosrdenstva.

Francúzskemu kráľovi Ľudovítovi XIV.
sa pripisujú slová, ktoré v prvom momen-
te pri počutí prekvapia: „Keď povoláš nie-
koho do úradu, urobíš si sto nespokoj-
ných ľudí a jedného nevďačníka.“ Sto
nespokojencov, to je pochopiteľné. Aj oni
túžia, želajú si, prajú úrad, ale jeden ne-
vďačník? Je v tom čosi. Môžeme sa s
tým stretnúť aj vo svojom živote; niekomu
pomôžeš, je ti na začiatku vďačný, ale
čoskoro začína opak. Nestáva sa, že sa
plnia slova príslovia: „Za dobrotu – na
žobrotu?“

Je správne, že si dnes uvedomujeme
vďačnosť voči tým, ktorí nám svojou lás-
kou, rôznou službou a pomocou, často
vynaložením veľkého úsilia, námah, osob-
ného zriekania na úkor nielen svojho voľ-
ného času, ale aj na úkor svojho zdravia
dali hodnoty, za ktoré si právom, opod-
statnene zaslúžia prejav vďaky.

Stará pani učiteľka oslavovala osem-
desiatiny. Jej životom boli deti. Pre ne sa
nevydala, zabudla na svoje šťastie, či sa
ho zriekla... Niekoľko desiatok rokov utie-
rala nošteky i slzičky prváčikom. Mnohí
na ňu zabudli. Akú radosť mala, keď jej
prišli poblahoželať už starí otcovia a
mamy, jej bývalé deti, žiaci.

Vžime sa do situácie, čo cíti starší člo-
vek počas vianočných sviatkov, keď má
byť sám? Akú radosť, ako ďakuje, keď si
ho susedia vo vchode, z ulice všimnú,
hoci nie sú rodina a pozvú ho k štedrove-
černému stolu.

Žije sa radostnejšie, keď vieme byť
navzájom voči sebe vďační za malé pre-
javy služby, pomoci, ochoty... Vieme, že
nestratíme tým veľa času, nestojí to až
takú námahu a spôsobí to druhým ra-
dosť, spríjemní život.

Rodičia, ktorí venujú pri výchove detí
pozornosť vďačnosti, sebe aj im pripra-
vujú krásnu budúcnosť.

Memento pre našu vďačnosť voči
Bohu. Naša osobná zaangažovať v mod-
litbe, pristupovaní ku sviatostiam, ďako-
vaní, odprosovaní, je vďačnosťou k Bohu.
Vďačnosť kresťana voči Bohu by mala
byť tak samozrejmá, ako to, že dýchame.
Ak sme zabudli alebo podcenili svoju vďa-
ku, je čas teraz veci napraviť.

Bohabojný človek prišiel pred Petra.
„Kde chceš ísť“ „No predsa do neba.“

„To by každý, ale tu je bodový systém.“
„Na to som ani nepomyslel. Koľko je po-
trebných bodov k získaniu neba?“ „Asi
tisíc.“ Človek bol tým zaskočený, ale Pe-
ter začal: „Čo si dobre robil na zemi?“
„Každý deň som bol na svätej omši. To
čosi znamená.“ „Áno, jeden bod.“ Chla-
pom to zatriaslo. „Bol som členom sv.
ruženca a denne som sa modlil svoj de-
siatok i celý ruženec.“ Peter opäť: „Druhý
bod.“ Chlapovi vystúpil na čelo pot. „Bol
som členom Spolku sv. Vojtecha.“ „Tretí
bod.“ „Chodil som pomáhať pri speve.“ „
Štvrtý bod.“ „Denne som sa modlil.“ „Pia-
ty bod.“ „Tu mi už len Božia milosť pomô-
že, v ňu som veril, preto som sa denne
snažil byť Bohu vďačný.“ „Veríš tomu, že
Bohu sa páči tvoja vďačnosť?“ „Áno!“
Peter sa usmieva: „Tak si získal dosť bo-
dov a môžeš ísť k tomu, ku ktorému si cítil
vďačnosť - k Bohu.“

Vďačnosť sa vypláca. Toto nie je len
konštatovanie, ale ľudská skúsenosť a
raz sa presvedčíme, že aj dôležitým kľú-
čom do neba.

/Zdroj internet/

(Dokončenie z 1. str.)

Vďačnosť sa vypláca

v mesiaci júl sa
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Vážený pán starosta,

dňa 23.05.2019 boli Ministerstvu dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“) doručené Vaše podania,
ktorých súčasťou boli aj pohľadnice obyvateľov 32 obcí a 3 miest oravského regiónu, ktorí touto formou
vyjadrujú nespokojnosť s posúvajúcimi sa termínmi dostavby úsekov rýchlostnej cesty R3 na Orave.

Ministerstvo posúdilo obsah podaní po formálnej stránke a zistilo, že nejde o sťažnosť podľa zákona č. 9/
2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov ani o petíciu podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov.

K problematike výstavby úsekov rýchlostnej cesty R3 na Orave uvádzame nasledovné.
Prípravu a výstavbu úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,

ktorá v rokoch 2015-2016 obstarala vypracovanie Štúdie realizovateľnosti stavby R3 Tvrdošín – križovatka
D1, predmetom ktorej bolo posúdenie viacerých variantov vedenia trasy rýchlostnej cesty R3 v troch úsekoch.

Na základe podrobného súhrnného zhodnotenia a posúdenia variantov projektu rýchlostnej cesty R3 bola
v záveroch štúdie realizovateľnosti navrhnutá etapizácia projektovej prípravy a výstavby jednotlivých úsekov
rýchlostnej cesty.

Pre výhľadové obdobie roku 2020 bola odporúčaná výstavba rýchlostnej cesty R3 v úseku Tvrdošín – Nižná
(prekročená kapacita úseku), v úseku Nižná – Dlhá nad Oravou (vysoký podiel ťažkej nákladnej dopravy
a nevyhovujúce smerové vedenie trasy) a taktiež v úseku Oravský podzámok- Dolný Kubín – mimoúrovňová
križovatka Dolný Kubín sever (prekročená kapacita úseku).

Jednotlivé úseky rýchlostnej cesty R3 sú v súčasnosti v rôznom stupni prípravy. Dňa 08.08.2017 bolo NDS
vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky“ Výstavba rýchlostnej cesty v úseku Tvrdošín – Nižná
(užšia súťaž). Dňa 04.09.2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk časť „Kritéria“. V súčasnosti prebieha vysvetľo-
vanie a vyhodnocovanie ponúk v zmysle zákona. Predpokladaný termín podpisu zmluvy s vybraným zhotovi-
teľom je tretí štvrťrok 2019 v prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov uplatnené revízne postupy. Po podpise
zmluvy o dielo bude zahájená výstavba rýchlostnej cesty v úseku Tvrdošín – Nižná s termínom ukončenia do
konca roka 2021.

Pre nadväzujúce úseky rýchlostnej cesty Nižná – Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová NDS v súčasnosti
zabezpečuje vypracovanie analýzy a posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy a migračných štúdií.
Pripravené sú súťažné podklady pre výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentá-
cie týkajúcej sa ponuky s predpokladaným termínom vyhlásenia verejného obstarávania v štvrtom štvrťroku
tohto roka.

Dňa 02.05.2019 prevzala NDS komplexnú štúdiu koordinácie technického riešenia rýchlostnej cesty
v úsekoch Oravský podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní. Polovičný
profil rýchlostnej cesty R3 bude kapacitne vyhovovať v požadovaných funkčných úrovniach pre celé výhľado-
vé obdobie. V technickej štúdií boli zohľadnené podklady z predchádzajúcich projektových dokumentácií,
aktuálne skutočnosti a územnoplánovacie informácie týkajúce sa dopravnej infraštruktúry v širšom území.
Cieľom a účelom štúdie je návrh variantov vedenia rýchlostnej cesty R3 v úseku Oravský Podzámok – Dolný
Kubín- diaľnica D1 (Ružomberok), ktoré boli posúdené na základe dopravno- inžinierskych kritérií, ako aj
z hľadiska ekonomickej efektívnosti a realizovateľnosti. V štúdii bola stanovená etapizácia výstavby jednotli-
vých úsekov so zameraním sa na prioritné úseky, ktoré je potrebné zrealizovať v skoršom časovom horizonte.
Taktiež boli preskúmané a posúdené aj možnosti rekonštrukcie cesty I. triedy č. I/59.

Ministerstvo si je vedomé dopravnej situácie v oravskom regióne, preto využívame všetky dostupné
možnosti aspoň na čiastočné zmiernenie negatívnych dopadov na život obyvateľov Oravy. Slovenská správa
ciest v súčasnosti ukončuje rekonštrukciu mostného objektu v obci Nižná, taktiež boli, resp. sú v rámci
projektov financovaných z ERDF rekonštruované mostné objekty na ceste I/59 v oravskom regióne. Ďalej boli
z prostriedkov štátneho rozpočtu opravené napr. úseky ciest I/78 Hruštín – Babín. I/78 Babín vykonaná súvislá
oprava ciest I/59 Dolný Kubín Kňažia, Oravský podzámok, Široká R3 a I/78 Ťapešovo, Oravská Jasenica
v celkovej dĺžke 6,37 km.

Záverom uvádzam, že ministerstvo ako aj NDS majú záujem čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť
chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska, avšak priority nie je možné zúžiť iba na jeden
región, aj keď dopravná situácia na viacerých úsekoch na Orave je komplikovaná a vyžaduje urýchlené
riešenie. Vždy je potrebné komplexne zohľadniť technické, legislatívne a finančné možnosti našej krajiny.

ARPÁD ÉRSEK
Minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Bratislava 19.júna 2019
Číslo: 18712/2019/OKŠDD/48724-M
Stupeň dôvernosti: VJ

Obec Hruštín sa zapojila do protestu formou zasielania pohľadníc, ktoré podpisovali obyvatelia oravských
obcí a adresovali ich ministrovi dopravy p. Érsekovi a predsedovi vlády SR p.

Pellegrinimu. Odpoveď od ministra dopravy p. Érseka:
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Obecný úrad Hruštín v stredu 12. júna slávnostne
otvoril multifunkčné ihrisko pri Základnej škole Zamost a
detské ihrisko pri Poľnohospodárskom družstve v Hruští-
ne. Pri tejto príležitosti nám prišli požehnať ihriská pán
farár a pán kaplán. Slávnostného otvorenia sa okrem
zástupcov našej obce zúčastnili aj zhotovitelia ihrísk:
firmy VAAT, s.r.o. a Prox s.r.o.. a pán riaditeľ ZŠ. Povrch

multifunkčného ihriska je vysokokvalitný umelý trávnik a
bežecká dráha určená na atletiku je s tartanovým povr-
chom. Ihrisko bude slúžiť predovšetkým žiakom školy, ale
aj ostatným občanom obce nakoľko nové ihrisko bude v
mimovyučovacom čase sprístupnené aj mládeži aj do-
spelým, ktorí si budú chcieť zašportovať. Chlapci a diev-
čatá vyskúšali ihrisko prvou telesnou výchovou s pani
učiteľkami.

Slávnostné otvorenie a požehnanie multifunkčného
ihriska pri ZŠ Zamost a detského ihriska pri PD Hruštín

Od začiatku roka nám v našej obci začalo rásť krásne
detské ihrisko. Ihrisko obsahuje bezpečné, zaujímavé
prvky, ako napríklad šmýkačku s lezeckou stenou, pies-
kovisko, hojdačky a pružinové hojdačky, kolotoč s lavič-
kami a lavičky na oddych. Detské ihrisko bude sprístup-
nené celý deň pre malé deti s rodičmi. Po príhovore sa
pán starosta poďakoval všetkým zúčastnením a zaželal

veľa zábavy na novom detskom ihrisku, aby sa deti na
novom ihrisku vyšantili a aby ihrisko slúžilo na zmyslupl-
né hranie a aktívne trávenie voľného času a ich rodičom
ako oddychová zóna.

Chceli by sme poprosiť občanov a hlavne mládež, aby
dodržiavali prevádzkové predpisy a aby sme boli všetci

ohľaduplní a neničili ihriská, ktoré ak sa budú správne
používať môžu nám všetkým slúžiť dlhé roky. Všetkým,
ktorí sa podieľali pri priebehu a príprave tejto akcie vyslo-
vuje poďakovanie starosta obce František Škapec.
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TÝMTO ŽIJE NAŠA ŠKOLA JÚN 2019

Školské výlety a exkurzie: 7AB8B – Leštiny – V.Tatry
–Lipt. Hrádok; 2AB – Demänovská jaskyňa, Čutkovská
dolina; 9AB – Košice; 5AB – Zuberec, Námestovo; 6AB –
Liptovský Mikuláš, Liptov Aréna; 4AB – Žiar n/Hr., Krem-
nica; 3AB – L.Mikuláš – Havránok – Lipt. Sielnica; 1AB –
Dolný Kubín – Or.Podzámok

3.6. - Svoj sviatok MDD žiaci našej školy každoročne
slávia spoločne – súťažami a hrami v triedach a na
ihrisku. Zmerali si sily v prekonávaní prekážok, na chodú-
ľoch, s prakom a kruhmi, riešili rébusy a hlavolamy. Na
konci maškrtili so sladkosťami z obecného úradu a

COOP Jednoty. Odmenou pre každého boli sladké jaho-
dy. Ďakujeme a tešíme sa o rok.

4.6. – naši žiaci sa zúčastnili majstrovstiev okresu
v atletike, ktoré sa konali v Rabči. Reprezentovali nás:
R.Jagelková, V.Žilincová, L.Kazimierová, L.Štajerová,
R.Vlžák, M.Kampoš, T.Zemenčík. Najviac sa darilo
L.Kazimierovej (5.miesto na 60m, 4. miesto na 800m),
M.Kampošovi (5.miesto v hode kriketkou), R.Vlžákovi
(8.miesto beh 1000m) a V.Žilincovej (8.miesto diaľka).

4.6. sa približne 60 žiakov
druhého stupňa zabávalo na
žiackom plese - "JUNIÁLE-
SE", ktorý sa konal v KD. O
organizáciu a prípravu sa
opäť postarali deviataci. Ne-
čakaným spestrením plesu
bolo vystúpenie Tibora
Špaglu (9.A) a Matúša Sno-
váka (9.B), ktorí hrou na he-
ligónkach veľmi milo prekva-
pili nielen spolužiakov, ale aj
pani učiteľky. Všetci žiaci sa
výborne zabávali a mnohí
sa aj tešili z pekných cien
vyhratých v tombole.

6.6. – konalo sa výberové konanie na miesto riaditeľa
ZŠ Hruštín. Rada školy potvrdila vo funkcii jediného kan-
didáta, súčasného riaditeľa školy Mgr. Júliusa Kubáni-
ho.

10.6. – žiaci 9A a 9B sa zúčastnili v MKS Námestovo
akcie Spoločne proti násiliu, ktorú organizoval Úrad
práce, SVaR v Námestove.

11. 6. - sa pod záštitou MP Education s.r.o. zúčastnili
žiaci druhého ročníka prednášky na tému: „Na svete
nie si sám“. Hravou formou sa oboznámili s pojmami
šikanovanie, agresor a boli poučení o vnímaní odlišností
medzi ľuďmi a neposudzovaní ľudí podľa zovňajšku. Vhod-
nou formou im bolo vysvetlené správanie sa k rovesní-
kom i k dospelým. Poučili sa o zvládaní negatívnych
emócií, hnevu, závisti a dozvedeli sa ako postupovať pri
šikanovaní. Pani lektorka Mgr. Viera Holecová ochotne
odpovedala na zvedavé otázky detí, ktoré prispeli k vní-
maniu rozdielov, aby si uvedomili, že každý z nich je
jedinečný a originálny.
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12.6. – konala sa kolaudácia multifunkčného ihris-
ka v areáli ZŠ Hruštín. Po posvätení stánku pánom kaplá-
nom, príhovoroch pána starostu a pána riaditeľa sa prvý-
mi cvičencami stali žiaci 7A a 8A, ktorí absolvovali na MFI
hodinu telesnej výchovy. Ďakujeme za toto dielo, veríme,
že žiaci aj ostatní občania si ho budú vážiť, opatrovať a
bezplatne využívať.

18.-19.6. – na MFI sa konal medzitriedny futbalový
turnaj mladších žiakov (4.-6.roč.). Semifinále skončilo s
nasledovnými výsledkami: 4B-6A 2:6; 5A-6B 1:10. Zápas
o 3.miesto: 4.B - 5A 0:5; finále: 6A - 6B 0:3 Víťazné
družstvo 6B tvorili: Mário Tomáň, Dávid Ganobják,
Lukáš Drígeľ, Jakub Šubjak, Miro Zemenčík a Miro
Revaj. Najlepší strelci turnaja: D.Ganobják 6B - 19
gólov, 2. D.Firic 6A - 14 gólov, 3. L.Drígeľ 6B - 13 gólov

20. a 24.6. sa uskutočnil medzitriedny futbalový
turnaj SŽ (7.-9.roč.). Najlepšiu výkonnosť preukázala 8B
trieda, ktorá vyhrala nad všetkými súpermi. V rozhodujú-

com zápase porazila 9B a zaslúžene sa stala víťazom.
Družstvo tvorili: Jakub Mikuláš, Lukáš Kaprálik, Dávid
Jašica, Tobias Uhrík, Roman Hnojčík, Samo Haluška,
Jakub Kyrcz, Matúš Katreník a Jozef Mišánik. Ďalšie
poradie: 2. 9B trieda; 3. 7AB trieda, 4. 9A trieda, 5. 8A
trieda. Najlepším strelcom sa stal Boris Iliev z 9B so
16 gólmi pred Kristiánom Jurkym (7AB) s 15 a Lukášom
Kaprálikom (8B) so 14 gólmi.

20.6. - Správnosť, rýchlosť a chybovosť hlasného
čítania v 1. AB triede si vyskúšali všetci žiaci. Takto
môžeme postupne odstraňovať nedostatky v čítaní u na-
šich prvákov. Bez pomoci rodičov to však pôjde veľmi
ťažko. Preto spolu čítajme, čítajme, čítajme...

20.6. – výtvarná práca žia-
ka 5B triedy Samka Snová-
ka bola vyhodnotená ako tre-
tia najlepšia v celooravskej
výtvarnej súťaži Hrapinosko-
va paleta. Blahoželáme!

21.6. – deviataci sa rozlú-
čili so školou tradičným ve-
čierkom. Svojim pedagógom
odovzdali kvietky, Tibor
Špagla a Lucia Radzová
predniesli rozlúčkovú reč,
pán riaditeľ sa so žiakmi roz-
lúčil poďakovaním a zažela-
ním úspechov.

21. a 24.6. žiaci II. stupňa absolvovali teoretickú a v
areáli školy praktickú časť účelového cvičenia. Žiaci
plnili úlohy na 5 hlavných stanovištiach: Zdravotná prí-
prava, Pohyb a pobyt v prírode, Mimoriadne situácie,
Dopravná výchova, Telesná zdatnosť a na 4 zábav-
ných stanovištiach.
Triedy boli bodovo
ohodnotené a umiest-
nili sa nasledovne: 7.B-
99%, 6.B-98%, 5.B-
98%,8.B-97,6%, 5.A-
97%, 6.A-96,5%, 7.A-
95,8%, 8.A-94,8%.
Veľké poďakovanie
patrí žiakom deviate-
ho ročníka a p. učite-
ľovi Halmešovi za
vzornú prípravu cviče-
nia a jeho výborné or-
ganizačné zvládnutie.
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24.6. – konala sa koncoročná pedagogická rada,
ktorá zhodnotila prospech, správanie a dochádzku žia-
kov za školský rok 2018/2019.
Výsledky: Prospech: Na I. stupni prospelo všetkých 143
žiakov, na II. stupni 165 žiakov, v auguste bude 1 opravná
skúška.
Správanie: Bolo udelených 11 napomenutí od tr.uč., 5
pokarhaní od tr. uč., 3 pokarhania od RŠ. Na druhej
strane - bolo udelených 31 pochvál a 38 odmien.
Dochádzka: I. stupeň – najlepšia 4.A - priemer 40 vy-
meškaných hodín na žiaka za škol. rok, najviac 4.B – 65
hod/ž. II.stupeň - najlepšia 5.B – 46 hod., 5.A - 50 hod,
8.A – 56 hod. Najviac: 9.B – 116 hod/ž., 7.A – 106 hod/ž.
Končí nám 35 deviatakov, do 1.ročníka nastúpi 32 prvá-
kov. Odídu nám 3 žiaci na inú školu (1x 8-ročné gymná-
zium, 1x bilingválna SŠ,1x iná škola), naopak, pribudne
po presťahovaní 1 žiačka. Oproti tomuto škol. roku bude-
me mať o 5 žiakov menej – teda 304. Nový školský rok
začne v pondelok 2.septembra 2019.

25.6. - prijal pán starosta na Obecnom úrade v
Hruštíne najúspešnejších reprezentantov našej školy,
ktorí boli úspešní v súťažiach v rámci okresu, regiónu či
kraja. Tu sú mená našich NAJ: Kristína Veselovská
(DO), Barbora Vlžáková (DO), Matúš Slaničan (GO), Jú-
lia Vlžáková, Lenka Matečková, Bibiána Hojová (ospr.)-
BibO; Margita Tomáňová, Zuzana Šubjaková, Timo Ze-
menčík, Vašo Baraniak – družstvo Junior Náboj; Gréta
Snováková – Mat. klokan, Samuel Snovák – Hrapinosko-
va paleta, družstvo stol. tenistov za 1.miesto v OK –
Dávid Jašica, Patrik Šeliga (ospr.), Václav Baraniak; ly-
žiar Samuel Šalata; družstvo ml. žiačok za 1.miesto v OK
a 2.miesto v KK vo vybíjanej (V.Žilincová, L.Štajerová,
J.Firicová, B.Hnojčíková, E.Ťasnochová, A.V.Krivačková,
M.Kľusková, K.Baraniaková, K.Drígľová, V.Ľubeková,
S.Šalatová, S.Špaglová, Z.Hojová), L.Kazimierová a
L.Štajerová – cezpoľný beh, Stanko Vlžák – Beh do
vrchu. Ďakujeme za príjemné posedenie, krémeš, odme-
ny i fotografie.

- ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglic-
kom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným
poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk. V
piatok 10. mája si 17 prihlásených žiakov overilo svoje
vedomosti v gramatickom teste. Na výsledky sme si mu-
seli počkať až do júna. Tu sú: „Englishstar“ so zlatou
medailou sú Gitka Tomáňová (9.A), Kristína Kotúľová
(9.A),Gabika Vlžáková (7.B),Vanesa Ľubeková (5.B),
Emma Kurčinová (6.B), Veronika Vyskočová (6.A), Klára
Teťáková (5.A), Barbora Vlžáková (7.A).

26.6. - v okolí našej obce sa konali didaktické hry v
prírode pre žiakov 1. - 4. ročníka. Žiaci plnili rôzne úlohy,
skladali, triedili, ukladali oboznamovali sa, utvrdzovali a
preverovali si svoje vedomosti v praktickej časti, ktorej
predchádzala teoretická časť. Obsahové zameranie: Do-
pravná výchova, Zdravotná príprava, Riešenie mi-
moriadnych situácií, Pohyb a pobyt v prírode a jej
ochrana. Deti boli nadšené, hry sa im páčili, hoci sa učili,
opakovali si, preverovali svoje vedomosti, stále to brali
ako hru.

26.6. – Námestovský fyzik - o tento titul sa rozhodli
uchádzať aj štyria žiaci našej školy – Jakub Korytiak,
Katka Baková zo 6.A a Mário Tomáň s Gabrielou Zemen-
číkovou zo 6.B triedy. Súťaž mala v tomto roku svoju
premiéru a bola určená pre žiakov, ktorí vedomosti z
fyziky nosia v malíčku. Ich úlohou bolo správne odpove-
dať na otázky v súťažnom teste, v prípade rovnosti bodov
bol rozhodujúci čas, za kto-
rý sa im podarilo test odo-
vzdať. Pohár a diplom za 3.
miesto v kategórii diev-
čat získala Gabika Ze-
menčíková, ktorá upred-
nostnila rozvahu pred rých-
losťou, čo bolo kameňom
úrazu pre mnohých účast-
níkov tejto súťaže. Čakanie
na výsledky žiakom sprí-
jemnil pán Beňuška zaují-
mavými ukážkami „firená-
da“, reaktívnej sily, „vzdu-
chového dela“... Gabike
blahoželáme a všetkým
ďakujeme za reprezentáciu! Žiakov pripravovala pani
zástupkyňa S.Šalatová - Blahoželáme a ďakujeme aj jej
(pozn. RŠ).

28.6. – ukončili u nás ročné pôsobenie pán kaplán
Mgr. Pavol Gajdošík a pani vych. Alena Martvoňová.
Ďakujeme.

Najlepšie triedy - bodovali sme vianočnú a veľkonoč-
nú výzdobu, vedomosti z násteniek, udržiavanie poriad-
ku v triedach, zber cestovných lístkov a uzáverov z PET
fliaš pre zdravotne znevýhodnených, starého papiera na
recykláciu...
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Titul SUPER TRIEDA z vlaňajška obhájila 7.B - trieda
p. uč. A Radzovej, EXTRA TRIEDU má p. uč. I. Halmeš
(6.B) a titulom OK TRIEDA sa bude hrdiť trieda p. uč.
V.Vlžákovej (8.A).

Neobvyklú húževnatosť v zberovej aktivite ukázala
9.B, 7.A a 5.B, čím si tiež vyslúžili sladkú odmenu.
To, či sa nám podarí získať peniaze na akvárium, zatiaľ
nevieme. Je nám však známe, že SUPER TRIEDE 7.B
sa podarilo získať až 125 hlasov! Odmena právom patrí
aj 5.A, ktorá zbierala hlasy ako prvá v poradí a vtedy ich
pribudlo až 53!
Všetkým žiakom v mene všetkých zamestnancov školy
ďakujem za utváranie priaznivej klímy v škole a prajem
príjemné prežitie letných prázdnin.

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 prečí-
tať a potom sa roz-
hodnúť.

POĎAKOVANIE
– Ing. Miroslavovi
Jaššovi za bezplat-
né poskytnutie la-
tiek na lavičky k
multifunkčnému ih-
risku, OcÚ Hruštín
a COOP JEDNOTA
za venovanie slad-
kostí pre deti pri prí-
ležitosti MDD.
MATERASSO, s.r.o. – poďakovanie za poskytnutie látok
a molitanu na sedačky z paliet, ktoré využívajú žiaci
II.stupňa počas prestávok

V prázdninových mesiacoch je prevádzka telocvične
prerušená, verím, že dostatok príležitostí na športovanie
poskytne multifunkčné ihrisko v Zamoste, workoutová
telocvičňa, naša príroda či vhodné cyklotrasy v okolí
Hruštína.

Ďakujem všetkým pedagógom a zamestnancom
školy za celoročnú prácu, zriaďovateľovi školy, zdru-
ženiu rodičov i farskému úradu za spoluprácu a
prajem všetkým príjemnú dovolenku, oddych a načerpa-
nie nových síl do ďalšieho školského roka.

Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy

Najmladšia generácia v obci
03.06.2019 Keďže nám DEŇ DETÍ tento rok pripadol

na víkend, oslávili sme ho hneď v pondelok. A ako inak ho
osláviť ako zábavou, smiechom, hudbou a kopou aktivít,
ktoré potešia deti. Počasie nám prialo, tak po chutnej
desiate sa naši najstarší škôlkari vybrali na pozorovaciu
túru a mladšie deti sa mohli dochuti realizovať na dvore

MŠ. Rôzne športové disciplíny, bubliny a pokreslené tvá-
re všetkých vyšťavili a odmenou bol balíček s prekvape-
ním. Ďakujeme aj pánu starostovi za dobroty, ktoré pote-
šili všetkých maškrtníkov.

04.06.2019 Šesť našich športovcov sa s doprovodom
p.uč. Vierky zúčastnilo okresnej športovej olympiády,
ktorá sa každoročne koná v Oravskej Polhore. V duchu
kamarátska a fair play športu prešli štyrmi športovými
disciplínami a vrátili sa obohatení o nové zážitky a skúse-
nosti.

10.06.2019 Naše pozorovanie vývinu motýľa Bábôčky
pávookej sa skončilo.. motýle sa zakuklili, vyliahli a prišiel
čas ich pustiť do voľnej prírody. Veríme, že si deti vďaka
tejto ,,motýlej záhrade“ zapamätajú ako z malej húsenič-
ky vzniká krásny motýľ.

13.06.2019 Aby mali na MŠ dobré spomienky, ako
rozlúčku naši najstarší predškoláci absolvovali výlet na
Oravskú železničku. Okrem zážitku z jazdy autobusom
ich čakalo mnoho iných prekvapení. Cestovanie vláčikom
krásnou prírodou, v ktorej boli zatúlané aj mnohé roz-
právkové bytosti. Cesta končila pri oravskej chalúpke, v
ktorej mohli vidieť predmety a spôsob života našich pred-
kov. Hladní sa posilnili výborným obedíkom a v MŠ si
napokon osladili jazýčky chutným nanukom.
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14.06.2019 Nikdy nevieme, kedy nás môže prekvapiť
nepríjemná situácia, ba dokonca nebezpečenstvo. Preto,
aby sme boli „vždy pripravení“ sme si zrealizovali cvičný
poplach.
Po malom vystrašení však na dvore MŠ nastúpil zas
úsmev a nadšenie zo škôlkarskej sirény a megafonu.
Pochvala patrí za čoraz kratší čas a žiadnu paniku.

20.06.2019 „Remeslo má zlaté dno“ hoci malým de-
ťom je ešte ťažké pochopiť túto múdru vetu, mali možnosť
vyskúšať, aká je naozaj ťažká takáto práca. Vyskúšali si
konkrétne prácu hnčiara. Vypracovať si svojimi ručičkami
hlinu a potom
z nej vytvárať
krásne ume-
lecké diela. Je
ťažké obsedieť
dlhšie ako ho-
dinu, ale taká-
to krásna akti-
vitka ich zau-
jala natoľko,
že ani nevedeli
ako ubehli dve
hodiny. Ďakujeme centru Motýlik a Mgr. art. Danke Kubí-
kovej za návštevu a pre deti nezabudnuteľný zážitok.

21.06.2019 Návšteva, ktorá vždy veľmi poteší... prišli
k nám deti, ktoré kedysi navštevovali MŠ. Skupinka ši-
kovných „budúcich hercov“, ktorí nám zahrali divadielko o

navlas rovnakých
dievčatkách s veľ-
mi veľkou fantáziou
„Janka a Danka
trošku inak“.
Pod vedením
Mgr.art. Danky Ku-
bíkovej predviedli
naozaj krásne a
vtipné predstave-
nie. Veľmi ďakuje-
me za pekné spes-
trenie konca škol-
ského roka.

21.06.2019
„Dovidenia milá
škôlka...“ aj slova-
mi z tejto piesne sa

naši predškoláci, ktorí od septembra zasadnú do škol-
ských lavíc rozlúčili s materskou školou. Po krásnom
programe obohatenom
aj angličtinou, ktorú sa
deti naučili pod vedením
pani Mgr. Vajdiarovej,
dostal každý absolvent
MŠ knižku s kamarát-
skou ceruzkou. Na zá-
ver sa všetci posilnili
sladkými mafinkami a vy-
darenou tortou. Našim
„veľkáčom“ prajeme veľa
nadšenia a chuti do no-
vých školských povin-
ností. Ďakujem všetkým kolegyniam za prípravu tejto
krásnej koncoročnej akcie a všetkým ostatným za účasť.

Koniec školského roka máme za dverami, chcem sa
preto poďakovať všetkým kolegyniam za celoročnú na-
máhavú prácu, ktorou len spoločne môžeme vytvárať z
našich malých detí jedinečné osobnosti. Prajem im do-
statok oddychu a načerpanie nových síl a chute do nové-
ho školského roka.
Ďakujem za celoročnú spoluprácu s pánom starostom a
zamestnancami obecného úradu, so ZŠ a inými inštitú-
ciami, či osobami.
Poďakovanie patrí tiež pánu kaplánovi Mgr. Gajdošíkovi,
ktorý vytrvalo chodil k našim najstarším škôlkarom a
predkladal im základy náboženstva a viery. Prajeme mu
veľa krásnych chvíľ na novom mieste, kde bude povolaný
vykonávať svoje poslanie.
INFO:
MŠ bude počas mesiaca JÚL otvorená. Deti sú rozdelené
do dvoch tried, keďže bol veľký záujem rodičov o pre-
vádzku. Plánujú sa prístavbové práce pri školskej jedálni,
preto prosím rodičov, aby dbali na bezpečnosť a deti
vodili vchodom od pošty. Hlavný vchod do MŠ bude
uzavretý z bezpečnostných dôvodov.
Pri MŠ nám nainštalovali nové detské ihrisko, ktoré MŠ
vyhrala v súťaži s BUPI. Je ešte nedokončené, čiže
nefunkčné. Ďakujem za pochopenie.

Zast.riad. Bc Marcela Očkajáková
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Krossduatlón
Dňa 9.6.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá

Slovenska v krossduatlone v Breze. Našu
obec reprezentoval Mgr. Ľubomír Záhora
v kategórii štafeta dvojíc. Spolu s Mirosla-
vom Pavlíkom obsadili druhé miesto.

V dňoch
27.6 – 30.6.

2019 sa
v kanadskom

Montreále
konali Maj-

strovstvá
sveta juniorov

v hokejballe.
Slovensko

reprezentoval
aj Daniel Zajac

z našej obce.

Zo ŠPORTU

Strelci
Dňa 8. júna sa v Košiciach uskutočnilo ďal-

šie kolo Extraligi v streľbe z malokalibrových
zbraní. Z Hruštína súťaž absolvoval Jozef Jan-
cek. V doteraz jeho slabších disciplínach si
strelil dobré výsledky. V ľubovoľnej pištoli a aj
v štandardnej pištoli skončil na tretích
miestach.

V Bratislave sa dňa 16. a 17. júna bola
1. Slovenská liga z malokalibrových zbraní.
Jozef Jancek aj tam si vystrieľal štyri krát
tretie miesto.

Strelecký trojboj z veľkorážnych zbraní sa
konal v Príbelciach pri Veľkom Krtíši. Cesto-
vali tam Marián Slaničan, Augustín Hojo
a Jozef Očkaják. Každý z nich si zlepšili vý-
sledky v rebríčku. V súčte dvoch výsledkov
z revolvera sa víťazom stal Marián Slaničan.

ZOTŠ Hruštín

Hokejbal
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Ďalšia sezóna sa skončila a už pre-
biehajú prípravy na tú nasledujúcu.
Poďme ale spoločne zhodnotiť tú uply-
nulú, ktorú môže smelo označiť za
úspešnú.

Družstvo dospelých nastupovalo
ako nováčik v 6. lige len so skromnými
cieľmi, a to udržať sa v súťaži. Bolo to
náročné aj z toho hľadiska, že väčšinu
zápasov sme na jeseň odohrali na ih-
riskách súperov. Jarná časť sezóny,
však vyšla tiež veľmi dobre. Potrebné
body na to, aby sme splnili cieľ sme
získali od súperov, ktorí nám boli rov-
nocenní. Potvrdilo sa tiež, že špička
súťaže je naozaj kvalitná a vo vzájom-
ných meraniach síl dominovali. Napo-
kon sme sa umiestnili v strede tabuľ-
ky. Hráčov treba pochváliť za poctivý
prístup k zápasom a odhodlanie pobiť
sa aj s najlepšími. Treba pripomenúť,
že všetci hráči, ktorí nastúpili za OŠK
Hruštín sú Hruštínci, okrem brankára
Žofaja z Ťapešova. U ostatných druž-
stiev je počet legionárov oveľa vyšší a
často hrajú s vyšším počtom legioná-
rov ako domácich hráčov.

Dorastenci v odvetnej časti účinko-
vali v skupine o 7.-12. miesto. Napo-
kon skončili na konečnom 8. mieste,

čo je celkom potešiteľné. Chlapci sa
prezentovali kolísavými výkonmi a bola
badateľná nedostatočná tréningová
prax. Niektorí chlapci v tejto kategórii
končia a veríme, že budú prínosom
pre družstvo dospelých, kde budú zdra-
vou konkurenciou.

Veľkú radosť nám spôsobili starší
žiaci. Tí v jarnej časti sezóny hrali v
skupine o 1.-6. miesto, teda o postup
do 3. ligy. Zverenci sa prezentovali
výbornou dochádzkou na tréningy a
príkladným bojovným duchom na zá-
pasoch. Vytvorili výborný kolektív, kto-
rý slušne vystupoval na ihrisku i mimo
neho. Sezóna vyvrcholila dramatickým
posledným zápasom, ktorý mal roz-
hodnúť o konečnom postavení v tabuľ-
ke. Napokon ho naši žiaci zvládli a
vyhrali celú súťaž a získali tak právo
štartovať budúcu sezónu v 3. lige. Toto
právo sme vzhľadom na to, že veľká
časť hráčov končí v tejto kategórii a
presúva sa k dorastu a doplniť ju má
len nedostatočný počet hráčov z druž-
stva mladších žiakov, nevyužili. Chlapci
si však vychutnali pocit z víťazstva v
lige a spoločne si zakričali víťazní po-
krik.

Mladší žiaci pokračovali aj na jar v

rozbehnutej súťaži, kde si v skupine
porovnávali sily so Zubrohlavou, Babí-
nom a Zákamenným. Chlapci skončili
na 2. mieste. Prezentovali sa dobrými
výkonmi, výbornou dochádzkou na tré-
ningy a zanietením. Keď bolo treba,
tak niektorí boli vypomôcť starším žia-
kom, preto nemohli nastúpiť za mlad-
ších. Mladší žiaci tak boli oslabení, ale
prioritou bolo zapracovať týchto chlap-
cov k staršej kategórii, kde po sezóne
prechádzajú.

V kategórii prípraviek sa naše druž-
stvo stretlo so silnými súpermi. Boli to
Tvrdošín a Oravský Podzámok. Chlap-
ci aj napriek veľkej snahe nedokážu
ešte konkurovať takýmto súperom, a
tak skončili v tabuľke poslední. To však
nie je smerodajné, pretože naša filo-
zofia stojí na tom, aby deti športovali,
aby sa zoznámili s loptou a tréningo-
vým procesom čo najskôr. Potom môžu
postupovať z kategórie do kategórie a
reprezentovať Hruštín a jeho futbal.

Všetkým, ktorí sa podieľali na fun-
govaní klubu, všetkým ktorí ho repre-
zentovali, všetkým ktorí ho podporo-
vali, hospodárovi a všetkým fanúšikom
ďakujeme! Ďakujeme hlavne obci Hruš-
tín za finančnú podporu.

Úspešná futbalová sezóna
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V mesiaci jún naši hasiči mali nabitý program. Ligová
súťaž pre mužov odštartovala dňa 2.6.20019 v Zuberci.

Naše ženy – hasičky obsadili krásne 2. miesto s ča-
som 29:98 v požiarnom útoku s vodou v behu do kopca
vo Vyšnom Kubíne.

Dňa 16.6.2019 sa konala okresná súťaž v kategórii-
Plameň v Ťapešove. Tejto súťaže sa zúčastnilo za okres
Námestovo celkovo 34 družstiev z toho 15 dievčenských
a 19 chlapčenských. Naše družstvá chlapcov a dievčat si
počínali veľmi dobre. Dievčatá s časom 20,87 s. v útoku
s vodou obsadili skvelé 2.miesto. Chlapci s časom 22,47 s.
skončili na 3. mieste.

O týždeň neskôr v sobotu dňa 22.6.2019 sme sa
zúčastnili krajskej súťaže v Námestove. Tu sa stretli
a zmerali svoje sily víťazi okresných kôl z celého Žilinské-
ho kraja v kategórii muži, ženy, dorastenci a dorastenky.
Naši dorastenci obsadili skvelé 3. miesto, ktoré zároveň
aj obhájili spred 2 rokov.

Dňa 23.6. 2019 v nedeľu sa naše družstvo zúčastnilo
v Trstenej ligovej a pohárovej súťaže. V lige naši
chlapci obsadili 6. miesto.

HASIČI: Sezóna odštartovaná...

Všetkým družstvám srdečne blahoželám a ďaku-
jem za ich prístup a reprezentovanie našej obce.
Touto cestou vítam aj nových členov a členiek do
nášho tímu hasičov. V úspešne odštartovanej tohto-
ročnej sezóne všetkým prajem veľa síl a chuti do
zdolávania hasičských rekordov a nadobudnutia no-
vých skúseností.

Mgr. Eva Žilincová Ševčíková
referentka mládeže
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P O Z V Á N K A 
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Predám kozie mlieko vhodné najmä pre malé
deti, ktoré sú často choré. Tel.: 0908 946 844
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