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Nový pán kaplán
„Tešiť sa značí hľadať príležitosť odvďačiť sa.“
(Karl Barth)
Svoju radosť
za
dary kňazstva chcem
vyjadriť touto cestou,
ktorá je príležitosťou
odvďačiť sa
nebeskému Otcovi,
že
moje
kroky viedol do farnosti Hruštín. Odo dňa môjho narodenia,
1.5.1989, ubehlo už 30 rokov a ani
moji rodičia ani moji piati starší súrodenci by si vtedy nepomysleli, že
budem kňazom. Za tento nezaslú-

Rozlúčka
s pánom
kaplánom
V nedeľu 7. júla pri
nedeľnej svätej
omši sme sa rozlúčili s pánom
kaplánom Mgr.
Pavlom Gajdošíkom. Pán kaplán
odchádza na nové
kaplánske miesto
do farnosti Liptovské Sliače. Ďakujeme mu za celoročnú pastoračnú
prácu.

žený dar som Bohu veľmi vďačný.
V kňazskom živote ma najviac napĺňa služba prihováranie sa ľuďom formou kázní a spovedania. Do Smižian
k mojim rodičom sa však aj po rokoch
stále vraciam veľmi rád. Síce moje
krstné meno je Michal, predsa aj po
troch desaťročiach môjho života sú
ľudia, ktorí ma stále kamarátsky oslovujú Pavol. Od mojej kňazskej vysviacky, 14.6.2014, ubehlo už päť rokov, počas ktorých mi ako kaplánovi
doprial Pán Boh pôsobiť v Poprade,
Liptovskom Mikuláši a Liptovských
Sliačoch. Pôsobil som na Spiši a Liptove a teraz začínam na Orave. Počas celého života ma sprevádza radosť zo spevu a z hrania na gitare,
klavíri a organe. Od malička som sa
venoval tenisu a lyžovaniu.
Pánovi farárovi a veriacim z farnosti Hruštín chcem odkázať, že vám
veľmi pekne ďakujem za to, že ste

ma prijali ako svojho a že sa tu vďaka vám môžem cítiť ako doma. Zároveň vám chcem povedať, že nás
spája Ten, ktorý nás všetkých, teba
i mňa, nesmierne miluje.
Kaplán Michal Pavol
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Zlo pripravuje sebe ten, kto ho chystá inému.
(Ľudová múdrosť)

JUBILANTI

Činnosť za mesiac júl
1/ Vysúťažená firma cez Tendernet, začala s rekonštrukciou sociálnych
zariadení na dvoch poschodiach v základnej
škole Zamost.
2/ Počas prázdnin, sme začali v základnej škole, aj so stavebnými úpravami
školských dielní. Boli vymenené nové
okná, upravené omietky stropov, stien
a urobené drobné stavebné úpravy.

Očami
starostu

6/ Pán J. Zajac, nám urobil
nový prívod teplovodu do
pošty. Starý teplovod, bol
v havarijnom stave a unikala z neho voda.

v mesiaci august sa
dožívajú životných
jubileí

Všetkým, ktorí s podieľali na uvedených prácach veľmi pekne ďakujem.
Starosta obce

3/ Pracovníci stavebnej firmy pána Ing.
J. Snováka, nám začali v prácach na
prístavbe jedálne k MŠ – Hruštín.
4/ Pracovníci obce a nezamestnaní, nám
vykosili športový areál Kutina, krížovú
cestu vo Vaňovke, centrum obce a cintorín v Hruštíne.
5/ Pán J. Mikuláš, nám obnovil nátery na
krížoch Pod Kamenným a na konci
dediny smerom na Babín.

OBEC HRUŠTÍN
VYHLASUJE

Zbierku
použitého oblečenia,
textilu, obuvi a hračiek
O

O
O
O

Čo všetko môžu občania
darovať:
Oblečenie: dámske, pánske, detské (tričká, svetre, bundy, nohavice, obleky, šaty...)
Posteľnú bielizeň (obliečky, plachty, paplóny, ale nie z peria...)
Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
Hračky

Veci zabalené do igelitových vriec či
škatúľ, aby sa nepoškodili transportom, môžete nosiť v pracovnej dobe
na Obecný úrad Hruštín do 31.8.2019.

Tak, ako k životu
potrebujeme
vzduch a vodu, tak
isto potrebujeme k
životu aj jedlo. Žiadny problém. Zoberieme peniaze a tašku, a poďme do COOP-u. V obchode
predsa dnes všetko kúpime. Ale mali
by sme sa vždy správne rozhodnúť,
čo si do nákupného košíka položíme.
Mali by to byť najmä slovenské výrobky a hlavne regionálne produkty, ktoré
sú v sieti predajní COOP Jednota zastúpené v pomerne slušnom sortimente. Pri výbere potravín musíme prihliadať aj na ročné obdobie. Pre zvládnutie horúčav v tomto období treba telu
dopriať viac ovocia a zeleniny, ktoré
telu dodajú potrebnú energiu a netrápia ho s trávením ťažko stráviteľných
potravín. Nemali by sme zabúdať na
pitný režim, najmä v podobe čistej
vody, alebo nesladených bylinkových
čajov. Veď leto a dovolenkové obdobie chceme predsa všetci prežiť bez
akejkoľvek ujmy.
Nemôžeme zabudnúť na našich členov, ktorí v III.Q oslavujú okrúhle životné jubileum. Jubilantmi sú: Štefan
Kupčuľák, Rozália Slivčáková, Mária
Radzová, Terézia Martvoňová, Viera
Smidžárová, Alena Šeligová, Janka
Šeligová, Jana Šinálová, Emília Snováková a Janka Sochová. Všetkým
prajeme zdravie a rodinnú pohodu.

Radzová Mária
Šeligová Alena
Paško Jozef
Vlžáková Viera
Krivenová Helena
Kupčuláková Cecília
Tomulec Stanislav
Ďaďo Daniel
Šinálová Jana
Sochová Janka
Prišli medzi nás
Hana Snováková
Oliver Gábor
Oleg Plichta
Bibiána Plančová
Mária Genšorová
Matej Časo
Dorota Teťáková
Odišli od nás
Anton Radzo

MKS pri
OcÚ Hruštín
Podujatia
v mesiaci

AUGUST 2019
10.8.
14.8.
17.8.
21.8.
24.8.
25.8.
25.8.
31.8.

Tanečná zábava
Predajná akcia Lantastik
Svadobná hostina
Predajná akcia Rucek
Hasičská sekerka
Lomnianska kaplnka
Rodinná cyklotúra
Beh na Zábavu
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Rýchle občerstvenie
Uprostred mesta stál veľký stánok s rýchlym občerstvením. Ponúkali všeličo možné, aby uspokojili
zákazníkom všetky chute, a aby odchádzali spokojní.
Veď občerstvenie „na úrovni“ znamená, že k okienku
sa postaví zákazník, povie, čo chce, po čom túži,
a keď mu to všetko dajú, tak bude úplne sýty. Dostane všetko, čo si objednal, a podľa cenníka zaplatí. Nič
viac a nič menej. Normálny obchod. Ty to máš, ja to
chcem, ty mi to dáš a ja ti za to zaplatím.
Ak nie, tak prestanem
byť tvojím zákazníkom,
a ešte si poprosím knihu
sťažností. Aj keď bufetár
vie, že si si objednal zlú
kombináciu jedla, že tento nápoj sa k tomu vôbec nehodí, aj ti chce poradiť, ale si zaujatý svojimi potrebami, svojím
hladom, svojou túžbou,
jednoducho si si objednal a chceš to dostať.
Veď platíš, tak nech ťa
obslúži a hotovo.
Nesprávame sa aj my
k nášmu Bohu ako k bufetárovi? Myslíme si, že čaká pri nejakom okienku,
my, keď nám niečo chýba, keď sme „hladní“, jednoducho zaklopeme a prednesieme naše požiadavky.
Samozrejmosťou pre nás je, že všetko, ako sa
v správnom „rýchlom občerstvení“ patrí, aj rýchlo
vybaví. Sme ochotní zaplatiť a spraviť „bufetárovi“
radosť hocičím, čo bude žiadať. Veď je to „obchod“.
Myslíme si, že keď my sme tí prví, čo platia, on by
nám mal splniť všetko.
Rozhovor:
• My: (Zaklopeme)
• Boh: (Otvorí)
• My: „Poprosím Ťa, Bože, o: 1 x bábätko pre dcéru,
1 x prijatie na VŠ pre vnuka, 1 x odsťahovanie susedy, lebo je to mrcha, 2 x zdravie pre mňa a pre
manžela, a ak by si bol taký dobrý, tak poprosím aj
o výhru v lote, veď ja by som sa podelila, aj na charitu
a nemocnicu prispela.“
• Boh: (Úsmev)
• My: „Ok. Tak ja ti za to „zaplatím“ jednou púťou,
každovečerným modlením, spravím 4 dobré skutky
(viac nie, až tak veľa toho zase nechcem). Aj suseda
sa iba modlila a nerobila žiadne dobré skutky a jej
vnuk je už na VŠ. Ešte budem chodiť do kostola
nielen v nedeľu, ale aj 2 x do týždňa. Myslím si, že by
ti to mohlo stačiť. Prijímačky sú o dva týždne, ale loto
už túto nedeľu, tak poprosím, aby si si švihol.“

O týždeň neskôr
• My: „No tak Pane Bože, ja robím všetko tak, aby si
bol spokojný, aj skutky, aj púť, aj modlitba a loto už
bolo, a nič. No predstavovala som si to ináč. Ale dám
ti ešte šancu. Máš na to ešte týždeň.“
O ďalší týždeň neskôr
• My: „OK! Je po prijímačkách, a môj vnuk bol neúspešný. Tak ja Ti „platím“, a Ty ma vôbec nepočúvaš! Veď ja som toľko
toho kvôli Tebe robila,
aby si ma len vypočul.
Toto si mi spraviť nemal!
Takto kamaráti nebudeme! Mohla som čas, ktorý som venovala tebe,
len aby si bol spokojný,
stráviť aj užitočnejšie,
keď z toho aj tak nič nie
je. Idem si ja teda hľadať
„pomoc“ inde. Skúsim si
vybaviť protekciu. Možno bude potrebné niekoho podplatiť, možno
oklamať, potom sa spýtam veštice, ako to dopadne, a či to loto predsa len niekedy vyhrám. Lebo
ja chcem toto, chcem toto, aj toto, aj toto, chcem,
chcem, chcem...“
• Boh: (Krúti hlavou)
Prečo sa k Bohu správame, ako zákazníci k bufetárovi, veď On od nás nechce nič, a dáva nám všetko.
Jediné, čo chce je, aby sme ho milovali. Túži po tom.
Chce, aby sme prežívali lásku! Ale nie takú, že „Ľúbim ťa preto...“, ale takú: „Neskutočne ťa ľúbim“. Nechce nám svoju lásku dokazovať tak, že nám bude
plniť naše „požiadavky“ a my, keď Boh „netancuje tak,
ako my pískame“, hľadáme „pomoc“ inde.
Jednoducho milujme Boha, milujme byť s ním sami,
milujme mu rozprávať, ako nám je, milujme všetko,
čo prežívame, každý deň, každého človeka, milujme
pocit, že sme milovaní.
PS: Ak takto žiješ a miluješ, ani ťa nenapadne
ísť k Bohu, ako „do bufetu“. Ak tam predsa len
pôjdeš, tak jediné, čo povieš, bude: „Bože, ďakujem Ti za všetko, čo mám, a prosím Ťa, daj mi do
srdca ešte viac lásky, aby som ešte viac milovala
Teba a ľudí okolo seba. To je totiž jediné, čo
v živote naozaj potrebujem. Veď načo by mi bolo
zdravé bábo pre dcéru, vnuk na VŠ, zdravie pre
nás dvoch s manželom, a výhra v lote, ak by som
nemilovala! Neprosím Ťa o nič iné, iba o lásku.“
Autor: Michaela Mihalikova Petrušová
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Ekologické a ekonomické vykurovanie Vašej domácnosti
Ešte stále máte doma starý kotol na tuhé palivo?
Určite si uvedomujete že tento zdroj tepla pri spaľovaní paliva produkuje vysoké emisie a hustý dym z
komína. Tento efekt je spôsobený nedokonalým spaľovacím procesom alebo zlou kvalitou paliva. Ďalší
nepriaznivý efekt pre Vás je častá obsluha kotla
a nutnosť prípravy paliva pred sezónou. Riešením
situácie je inštalácia kotla na biomasu (pelety) ktorá
je podporená štátnou dotáciou vo výške 50-60 %
nákladov celkovej investície. U nás viete zvyšnú
sumu dofinancovať formou splátok bez navýšenia.
Podmienky využitia dotácie
Pri rodinných domoch musí ísť o:
• náhradu kotla, ktoré spaľuje fosílne palivo, napríklad
uhlie alebo zemný plyn
• ak nie je možné pripojenie na centrálne zásobovanie
teplom (*CZT)
• ak nedôjde k odpojeniu od CZT alebo zhoršeniu parametrov tohoto systému
Pre bytové domy platí rovnaké obmedzenie v prípade
CZT. Okrem toho musí takáto možnosť vyplývať z energetického auditu. Oprávnenými výdavkami, ktoré je možné
hradiť dotáciou, sú náklady na obstaranie kotla, horáka,
zásobníka a dopravníka peliet. Ďalej súčasti nevyhnutné
pre prevádzku kotla – obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, riadiaca jednotka, ekvitermická regulácia,
či zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej
vody do kotla. Štátna dotácia sa tiež vzťahuje na náklady
súvisiace s montážnymi prácami a materiálom, skúšky a
revízie potrebné na uvedenie kotla do prevádzky. Dotované kotly musia tiež spĺňať emisné limity a minimálnu
energetickú účinnosť 85 %. Maximálna výška štátnej podpory v podobe poukážky pre rodinné domy dosahuje
1 500 eur. Závisí od výkonu kotla, pričom jeden kW je 100
eur. Pre bytový dom sa každý kilowatt výkonu kotla násobí 50 eur. Výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW
inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome.
Kompletnú administratívu a vybavenie poukážky vyriešime za Vás.
*CZT – Centrálny zdroj tepla
Princíp fungovania kotla na biomasu
Kotol ako taký je súčasťou celého vykurovacieho systému. Do toho systému patria rôzne ďalšie komponenty,
ako je napr. obehové čerpadlo, akumulačný zásobník
teplej vody, expanzná nádoba, 3-4 cestný ventil poprípade termoventil atď. Proces spaľovania začína u kotlov na
biomasu zapálením paliva pomocou automatického keramického zapaľovača, ktorý sa nachádza vo vnútri horáku. Následným zapálením paliva a riadeným prívodom
kyslíku do komory horáku sa uvoľní tepelná energia
v palive. Tepelná energia, resp. ohriaty vzduch, putuje
smerom do komína, no cestou sa ešte ochladí a ohreje
vodu privedenú v rúrkach do vnútra kotla. Následne táto
ohriata voda putuje do zásobníka teplej vody, do radiátorov alebo do podlahového vykurovania v závislosti od
potreby tepla v dome či v byte. Nato aby sa táto voda dala
do pohybu, slúži obehové čerpadlo. Horením paliva vzniká popol, ktorý pomaly plní nádobu v spodnej časti kotla,

ktorá sa nazýva výsypka. Túto nádobu je treba ručne
vyprázdňovať alebo povysávať technickým vysávačom
(popol je možné použiť ako hnojivo do záhradky). Celý
spaľovací proces, ktorý prebieha v kotly, riadi centrálna
riadiaca jednotka, ktorá v prípade požiadavky na teplo
pomocou dopravníka automaticky dopravuje palivo do
kotla, resp. do horáka. Elektronika taktiež automaticky
reguluje výkon kotla, ktorý podlieha aktuálnej potrebe
tepla v domácnosti, a tým znižuje náklady na vykurovanie. Kotly na biomasu sú schopné regulovať svoj výkon
od 5 do 100 %. Čo sa týka bezpečnosti, zariadenia sú
viacstupňovo chránené proti prehriatiu či vzniku požiaru.
Sú vyhotovené ako absolútne tesné s protipožiarnou
klapkou oddeľujúcou sklad paliva od kotla, čím sa zabráni prípadnému spätnému vznieteniu paliva. V prípade
výpadku prúdu dochádza k odstaveniu zariadenia. Obsluha resp. dopĺňanie paliva je potrebná cca raz za 7 dní
v závislosti od požiadavky užívateľa na teplo v domácnosti.
Návrh a inštalácia zariadenia
Celé to začína obhliadkou našim technikom ktorý Vám
odporučí a navrhne správne zariadenie do Vašej domácnosti, pri obhliadke Vám vysvetlí aj opatrenia na pôvodnom vykurovacom systéme
ktoré vedia urobiť pôvodný
systém podstatne efektívnejší. Na základe podkladov od
nášho technika Vám vypracujeme rozpočet inštalácie,
po potvrdení realizácie začíname riešiť administratívnu prácu na vybavenie poukážky, úspešnosť získania
príspevku je v spolupráci s
našou firmou 99%. Po vybavení dotácie sa naplánuje termín inštalácie. Samotná inštalácia zariadenia trvá
zhruba 10-12 hodín, po nainštalovaní zariadenia sa zariadenie spúšťa do prevádzky z následným zaškolením obsluhy. Pri zaškolení Vám
náš technik vysvetlí všetky náležitosti údržby a ovládania
Vášho nového kotlíka.
Navštívte Nás...
Obsiahnuť všetky potrebné informácie do jedného článku je nemožné, ak máte záujem o viac informácií alebo by
ste chceli vidieť kotol na
biomasu v plnej prevádzke navštívte Nás
v našej predajni vykurovacej techniky ktorá
sa nachádza v Hruštíne pri hlavnej ceste smer Dolný Kubín, alebo nás kontaktujte telefonicky poprípade e-mailom.
Kontakt: Renova install s.r.o.
Hruštín, Dedina 704/27
E-mail: montaze@renovainstall.eu, tel.: 0950 760 481
www.renovainstall.eu
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Oznam – Informácie ohľadom stravovania v školskej jedálni Hruštín
Stručný súpis informácií zo Smernice o stravovaní
v školskej jedálni, s ktorou je stravník ŠJ povinný sa oboznámiť (celé znenie smernice bude k nahliadnutiu na stránke
MŠ www.mshrustin.edupage.org)
Základné informácie o školskej jedálni
- ŠJ zabezpečuje stravovanie detí MŠ, žiakov, zamestnancov školy, školského klubu, materskej školy a cudzích stravníkov na základe zápisného lístka (prihlášky) stravníka,
- Výdaj stravy v ŠJ bude nasledovný:
a) MŠ: desiata v čase od 8:30 – 9:00 hod.
obed v čase od 11:00 – 11:30 hod.
olovrant od 14:15 – 14:45 hod.
b) ZŠ: obed v čase od 11:30 – 13:40 hod.
c) cudzí stravníci: obed od 10:45 – 11:00 hod.
Dotácie na stravovanie detí od 1.09.2019
- Na základe nového zákona č.375/2018 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, obce dostanú na základe požiadania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí
- Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie
deťom a žiakom na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným
pásmom určeným Ministerstvom školstva s účinnosťou od
1.9.2019.
- Výška príspevku je nasledovná:
Stravník
dieťa MŠ

Desiata Obed Olovrant Celodenná Dotácia Režijné Celková
v€
strava na jedlo náklady výška
úhrady

Deti
2-6 ročné

0,38

0,90

0,26

1,54

0,00

0,30

1,84

Deti
2-6 ročné
v hmotnej
núdzi

0,38

0,90

0,26

1,54

1,20

0,30

0,64

Deti
5-6 ročné
rok pred
plnením
povinnej
šk.doch.

0,38

0,90

0,26

1,54

1,20

0,30

0,64

Stravník
žiak ZŠ

Obed
v€

Dotácia
na jedlo

Režijné
náklady

Celková výška úhrady
za stravníka

Žiaci od
6-11 rokov

1,21

1,20

0,30

0,31

Žiaci od
11-15 rokov

1,30

1,20

0,30

0,40

- Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na stravovanie
v ŠJ sa zníži o výšku poskytnutej dotácie iba v prípade ak
sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti
v škole a odoberie stravu
- Zákonní zástupcovia detí sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie v zmysle zákona č.544/2010 Z.z.
- Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v ŠJ prihlásiť dieťa na stravu vyplnením
a odovzdaním „Prihlášky na stravu“, kde svojim podpisom súhlasí so stanovenými podmienkami
- Dotácie na stravu od 1.09.2019 dostáva dieťa/žiak, ktoré
navštevuje:

- ZŠ
- MŠ, a to v prípade že:
- dieťa je v poslednom ročníku predprimárneho vzdelávania,
- dieťa vo veku 3-5 rokov a rodina je v hmotnej núdzi
alebo so životným minimom
- Výška dotácie je 1,20 € na jedno dieťa, ktoré sa zúčastní vyučovania a odobralo stravu
- Ak je stravná jednotka vo výchovnom zariadení vyššia ako
je výška dotácie, zriaďovateľ má právo požadovať úhradu
vo výške rozdielu od rodiča
Povinnosti rodičov
- Zákonný zástupca je povinný v prípade neprítomnosti
dieťaťa/žiaka v škole odhlásiť ho z odoberania stravy
deň vopred, najneskôr do 14:00 hod.
- V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa z odoberania stravy je povinný uhradiť príspevok za stravné
v plnej výške vrátane dotácie a určenej časti režijných
nákladov za každý neohlásený deň
- Ak je dieťa odkázané na diétne stravovanie, musí doložiť
lekárske potvrdenie vystavené špecialistom, ktorý sa ním
zaoberá
- Ak je problém zaobstarať diétne jedlo takémuto dieťaťu,
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi
dieťaťa v súlade §4 zákona č.544/2010 Z.z.o dotáciách
- Výdaj stravy do obedárov žiakov môže byť iba v prvý
deň neprítomnosti v škole, a to v prípade, keď sa nestihli zo stravy odhlásiť
- Na minimalizáciu zdravotných rizík sa v ŠJ používa model
HACCP, prevádzkový poriadok a metodická príručka pre
verejné obstarávanie potravín, podľa ktorého sa tepelne
upravené pokrmy a prílohy servírujú spôsobom stolového riadu a príboru a nie vydaním stravy do prenosných nádob
Úhrada za stravu
- Stravné uhrádza stravník na základe poštovej poukážky
a to do 18. dňa v mesiaci
- Nárok na obed má stravník po uhradení stravného, pokiaľ
nie je uhradené stravné, obed nebude poskytnutý
- Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov spolu v sume 3,00 €
- Odhlásiť zo stravovania sa môže stravník telefonicky alebo osobne, za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje
- Pokiaľ sa chce stravník natrvalo odhlásiť zo stravovania,
musí o to požiadať písomne alebo telefonicky
- Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania, dotácia na stravu sa
v príslušnom dni neposkytne
- Za účasť na vyučovaní je možné považovať aj napr. jednu
hodinu počas dňa (ZŠ)
- Dotácia sa neposkytuje počas pobytu detí v škole prírode,
kedy sú deti odhlásené zo stravy.
INFO:
28.08.2019 o 15:00 hod. sa v priestoroch MŠ bude konať
ZRPŠ, na ktorom budú rodičom sprostredkované informácie o prevádzke MŠ Hruštín v šk. roku 2019/2020.
zast. riaditeľka MŠ
Bc. Marcela Očkajáková
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Q Bol opravený kríž Pod kamenným. Ďakujem v mene svojom, aj
v mene pána farára, všetkým dobrodincom z Radzovky, ktorí opravili a skrášlili tento kríž.

Q V sobotu 27. júla sa konala slávnostná svätá omša v Hruštíne pri príležitosti 70 rokov života a 50 rokov
v službe organistu pána Milana
Kampoša. Vikár Spišskej diecézy,

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

Q V nedeľu 28. júla sa uskutočnila púť ku kaplnke
sv. Anny vo Vaňovke, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia posviacky novopostavenej kaplnky. V hojnom počte, spolu s pánom kaplánom, sme
sa zišli na krížovej ceste smerom ku kaplnke a po
svätej omši sa pán farár Gerát a starosta František
Škapec poďakovali pánovi Františkovi Sedlárovi za 30-ročnú službu kostolníka vo filiálke Vaňovka. Na záver boli všetci pozvaní na guláš, ktorý
s podporou obce pripravili poľovníci z Vaňovky.

O

z podujatia

dôstojný pán Tyrol, pán farár Gerát
a pán starosta František Škapec pánovi organistovi zablahoželali k 70.
rokom života a poďakovali za 50-ročnú prácu organistu v našej obci.
O

z podujatia

O

z podujatia
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z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

Športový deň
A tak sme sa v sobotu 20. júla opäť stretli v športovom
areáli Kutina na Športovom dni obce. Okrem futbalových
zápasov, boli pre nás pripravení aj animátori so súťažami
pre deti – preťahovanie lanom, skákanie vo vreci, hod do
cieľa a rôzne atrakcie, ktoré boli zadarmo. Samozrejme si
prišli na svoje aj dospelí, ktorí súťažili v rôznych disciplínach ako hod guľou, kopanie jedenástok, pílenie dreva
a nosenie pneumatiky. Pre všetkých víťazov súťaží aj detí
boli pripravené hodnotné ceny a nechýbal ani dobrý
guláš. Pravdou však je, že zvíťazili všetci, ktorí sa prišli
zabaviť, posedieť si so známymi a samozrejme zašportovať si. Vo večerných hodinách sme sa mohli zabaviť na
tanečnej zábave v prírode. Dúfame, že o rok sa stretneme znova. Ďakujeme sponzorom, ktorí podporili toto podujatie:
Vaat spol, s.r.o., Brantner Fatra Martin, PEMA Dolný Kubín, SSE – Žilina, Prox s.r.o. Ing. Ján Bobák,
COOP Jednota Námestovo, Plyn pod sklom,
RT-STAV, Jaroslav Zajac, Jaroslav Smidžár, Allianz-

Agentúrna kancelária Marta Piňáková, Peter Jancek
– Zemné a výkopové práce, Uhoľné sklady Matis
s.r.o., Rucek, Lantastik SK spol s.r.o., Pizzéria Magnum, VŠZP, Predajňa textilu NATALY, STAMAR,
YOVOX obchod s potravinami, Hruštínske nite –
Miroslav Šeliga, KINDERLAND, MEDONA, Heineken,
Oravská horáreň, Stavebná sporiteľňa, Iveta Révajová, Jozef Snovák, OVS Dolný Kubín, Agroservis
STRED Or. Poruba
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z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

O

z podujatia

Deň detí na strelnici
Dňa 28. júla sa na strelnici v Hruštíne usporiadala akcia pre deti.
Účasť bola vysoká, prišlo 82 detí
z ktorých možno vyrastie pár dobrých strelcov. Mohli si vyskúšať streľbu z detských, airsoftových a vzduchových zbraní. Hádzali z gume-

ným granátom a strieľali z luku. Doprovod detí si zastrieľali zo vzduchovky. Všetky deti boli odmenené sladkosťami a najlepší víťaznými pohármi. Pre všetkých bol uvarený výborný
guľáš. Deti boli nadšené, počasie ideálne, dúfame, že všetci boli spokojní.
KVZ 050 Hruštín

V mesiaci júl vybudovali dobrovoľníci spolu s pracovníkmi obce v parku
Srdce priateľom a Prírode Bosý chodník. Stavbu financovala spoločnosť
Mondi SCP, a.s. vďaka projektu Mondi SPC náš najlepší sused. Ďakujeme Ing. Márii Jaššovej za zaslanie
projektu. Spolufinancovala obec Hruštín. Práca na budovaní chodníka bola
vykonávaná dobrovoľníckou činnosťou. Chodník je dlhý 8 metrov a skla-

dá sa z piatich polí v betónových obrubníkoch. Deti sa budú prechádzať
po drevených polienkach, kamienkoch, jemnom piesku, píniovej kôre,
okruhliakoch. Bosá chôdza má stimulačný efekt, ktorý pôsobí na akupresúrne body a okrem iného podporuje vývoj nožnej klenby. Veríme, že
sa deťom bude bosá chôdza páčiť,
pretože sa jedná naozaj o veľmi príjemný zážitok.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a pracovníkom obce za pomoc pri realizácii.
Rodinné centrum Motýlik
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Hasiči
Dňa 13.7.2019 sa vo Vavrečke konala nočná už v poradí III. tohtoročná
HOHL (HORNOORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA) Po nej sa konala Pohárová súťaž. Nášmu družstvu mužov sa
na HOHL darilo a s časom 16.67s.
obsadili 5. miesto. Na pohárovej súťaži sa podarilo našim ženám umiestniť na krásnom 1. miesto. Naše družstvo mužov sa zúčastnilo v nedeľu
14.7.2019 hasičskej súťaže aj v Oščadnici. Tu si zmerali svoje sily s rôznymi tímami a nedali sa zahanbiť, ani
pri súťaži, v ktorej sa losovalo v „losovačke“ o postavenie hráčov do útoku
s vodou.

V sobotu dňa 20.7. 2019 sa v Istebnom konala Pohárová súťaž. Tejto
súťaže sa zúčastnili naši muži, dorastenci aj ženy. Za priaznivého počasia
sa našim družstvám darilo. Napriek
veľkej konkurencii hasičských družstiev prevažne z Dolnej Oravy a Liptova muži obsadili 3. miesto a ženy
2.miesto. O deň neskôr v nedeľu sa
konala IV. HOHL liga v obci Babín

a po nej sa mala konať pohárová súťaž. Počasie v tento deň bolo veľmi
zlé a z tohto dôvodu sa nemohla dokončiť liga a nakoniec bola zrušená aj
pohárová súťaž.

V štvrtý júlový víkend sa konali hasičské súťaže pre všetky naše kategórie. Vo Vasiľove sa uskutočnila súťaž Plameň, ktorej sa zúčastnili naše
dievčatá aj chlapci. Celkovo sa tejto
súťaže zúčastnilo 22 družstiev, z toho
bolo 14 chlapčenských a 8 dievčenských tímov. Naši plameniaci v útoku
s vodou obsadili krásne 2. miesto
s časom 19.73s. Naše plameniačky
sa umiestnili na 4. mieste s časom
22.17s. Súťažilo sa aj o „Najrýchlejší
zostrek terča“ spomedzi všetkých
útočníkov a útočníčiek. Z našich družstiev chlapcov aj dievčat sa naši obidvaja útočníci umiestili v „Prvej trojke“. Obidvaja obsadili 2. miesta, za
ktoré boli ocenený medailou. Pravý
útok bežal Erik Kampoš s časom
19.27s a Ľavý útok bežala Lenka Kazimierová s časom 21.29s.

V tento deň večer sa tu konala aj
V. HOHL, na ktorej sa zúčastnili aj
naši muži. S časom 16.91s. sa umiestili na 4.mieste. Po lige sa uskutočnila
Pohárová súťaž, ktorej sa zúčastnili
naši muži aj ženy. Dňa 28.7.2019
v nedeľu sa v Ťapešove najprv dobehla IV. liga z Babína a potom sa
pokračovalo v súťaži už v VI.HOHL.
Naše družstvo mužov obsadilo

v IV. lige 7. miesto s časom 16.59s.
a v VI. lige 5.miesto s časom 19,50s.
Hasičský tím z Ťapešova si pre nás
prichystal aj nemilé prekvapenie.
V boji o „Putovnú prúdničku“ si každý
jeden tím musel prejsť prekážkovou
dráhou v požiarnom útoku s vodou.
Preverilo to najmä techniku a tímovú
spoluprácu v družstvách. Náš tím
dievčat si počínal veľmi dobre
a umiestnil sa na skvelom 3.mieste.
Mgr. Eva Žilincová Ševčíková
referentka mládeže
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