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Bolo pol deviatej, pracovné dopo-
ludnie už v plnom prúde, keď prišiel
do chirurgickej ambulancie postarší
pán, osemdesiatnik, vybe-
rať z prsta stehy.

Povedal, že sa ponáhľa,
že má už na deviatu do-
hodnuté niečo ďalšie. Vi-
del som, aký je nervózny
a povedal som mu, aby si
sadol. Vedel som, že sa
na neho sotva pozrie
niekto skôr ako za hodinu,
lebo bola vizita. Stále sa
však pozeral na hodinky,
a ja som práve nemal pa-
cienta, tak som sa rozho-
dol pozrieť sa na tú jeho
ranu.

Zistil som, že je dobre zahojená,
prekonzultoval som to ešte s jedným
lekárom a zaobstaral som si všetko
potrebné na odstránenie stehov a pre-
viazanie rany.

Kým som bol takto zamestnaný,
spýtal som sa ho, či sa tak veľmi
ponáhľa kvôli návšteve u iného leká-

ra. Odpovedal, že vôbec nie, že po-
trebuje ísť do sanatória, aby sa nara-
ňajkoval so svojou ženou. Tak som

sa opýtal na jej zdravie. Povedal, že
je tam už dlhšiu dobu a že má Alzhe-
imera.

Ako sme sa tak rozprávali, opýtal
som sa ho, či by ju vyviedlo z rovno-
váhy, keby prišiel trošku neskôr. Od-
vetil, že jeho žena už dlho nevie, kto
je a že ho už päť rokov nespoznáva.

To ma prekvapilo a pýtam sa: A vy

tam napriek tomu dochádzate každé
ráno, aj keď ona nevie, kto ste? Usmial
sa, poťapkal ma po ruke a povedal:

Ona mňa už nepozná,
ale ja stále viem, kto je
ona!

Keď odchádzal, mu-
sel som zadržať slzy. Na
ruke som mal husiu
kožu…

… a pomyslel som si:
Tak takúto lásku, by som
chcel v živote mať…

 Naozajstná láska,
nie je telesná, ani ro-
mantická. Skutočná lás-
ka spočíva v prijímaní
všetkého čo je, bolo,

bude a nebude.
Najšťastnejší ľudia nemusia mať

práve to najlepšie zo všetkého, oni si
urobia to najlepšie z toho, čo majú.

V živote nejde o to, ako prežiť búr-
ku, ale ako tancovať v daždi.

Všetci starneme, už zajtra môže
dôjsť na nás, alebo na vás. A preto
nešetrime láskou, jeden k druhému!!!

 Zdroj: internet

Tancovať za každého počasia

Sv. otec František vyhlásil me-
siac október ako mimoriadny mi-
sijný mesiac - so svojou misiou
sa zapojili aj niektoré deti z tvori-
vo-biblického krúžku spolu s pani
učiteľkou Jankou Kampošovou.
Ich misia nie je len tá, ktorú uvied-
li, ale ďalšie iné stretká, aktivity
a mnoho iných zaujímavostí.

Vedúca krúžku
PaedDr. J. Kampošová

Mimoriadny
misijný mesiac
Október 2019
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac september

Veľké požehnanie plynie na tých, čo milujú svojich starých
a chorých rodičov.

1/ Pracovníci stavebnej firmy p. Ing.
J. Snováka, do 15.9. dokončili von-
kajšiu fasádu na prístavbe
jedálne Materskej
školy, sokel a taktiež,
položili pred touto
prístavbou zámkovú
dlažbu. Chcem sa poďa-
kovať p. Ing. J. Snovákovi, ktorý so
svojimi pracovníkmi stihol počas
dvoch mesiacov postaviť, a dať do
užívania priestory jedálne, kuchyne
- ktorá bola zväčšená a ďalšie prá-
ce, ktoré boli nevyhnutné urobiť
v rámci celkovej rekonštrukcie je-
dálne a kuchyne.

2/ Pracovníci firmy p. J. Zajaca, nám
v obecnej budove na poschodí
– nad poštou, vymenili staré rozvo-
dy ústredného kúrenia a radiátory
za nové.

3/ Po dlhom verejnom obstarávaní zo
strany SSE distribúcia, vysúťažená
firma ELSPOL s.r.o. z Námestova
v súčinnosti s obcou Hruštín, začína
od 1.10. s rozširovaním sietí NN
– nízkeho napätia a trafostanice
v lokalite Kutina – Dielnice.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-

dených prácach, veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania
Tak, ako po lete prichádza jeseň,

tak aj v živote každého človeka po-
minie mladosť a vystrieda ju staro-
ba. Prichádza nenápadne, pomaly
a nedá sa jej vyhnúť. Práve október
je mesiac, v ktorom si uvedomuje-
me, aké vzácne „poklady“ žijú

Sedlárová Rozália
Gruchaľáková Alžbeta
Drígľová Anna
Kľusková Mária
Kupčová Mária
Šeliga Peter
Martvoň Milan
Smidžár Vladimír, Ing.
Snováková Oľga
Jagelková Helena
Gočala Ľudovít
Kazimier Štefan
Tomáňová Mária
Líška Jaroslav
Gočala Jozef
Ľubek Šimon
Valeková Janka
Socha Peter
Kupčo Ján

Prišli medzi nás
Matej Povážai
Radovana Kompanová
Katarína Holubčíková

Uzavreli manželstvo
Marek Majda

a Ľudmila Radzová
Stanislav Martvoň

a Lujza Sochová
Marek Kupčo

a Silvia Ondrigová
Michal Hojo

a Andrea Dubovcová
Stanislav Martvoň

a Laura Miškovčíková
Matúš Očkaják

a Tatiana Hladeková

v mesiaci október
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I
Sv. Ján Pavol II.

v našej rodine a v obci. Sú to naši
rodičia, starí rodičia, príbuzní, su-

sedia a spoluobčania.
Touto cestou chcem

vyjadriť moje úprim-
né poďakovanie

a úctu za ich prácu,
pomoc pri výchove detí,

vnúčat a ich duchovné vedenie, za
ich milé slová povzbudenia a za ich
kladný prínos pri rozvoji našej obce.

Nezabúdajme, ani na pozdrav, kto-
rý je prejavom priateľstva, zdvori-
losti, úcty a rešpektu k druhému
človeku. Uvoľníme našim skôr na-
rodeným miesto v autobuse, po-

môžme im s nákupom, správajme
sa k nim milo a srdečne a uve-
domme si, že raz aj my zostarne-
me...

Vážme si ich prítomnosť, pokiaľ
sú s nami a snažme sa im vrátiť
aspoň nepatrnú časť toho, čo oni
s takou samozrejmosťou nám dáva-
jú celý život – lásku a nekonečnú
starostlivosť.

starosta obce

Prosíme občanov, aby v lokali-
te Klinok, Hredy, Kúty, ktoré sú
zahrnuté v projekte jednoduchých
pozemkových úprav, nevykoná-
vali na daných pozemkoch jesen-
né práce z dôvodu následného
vytyčovania pozemkov.

OZNAM pre občanov
m.č. Vaňovka
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U z n e s e n i e   č. 63/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

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
Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 10 (neprítomný:
Ľuboš Jancek)
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 64/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

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
A/ Neschvaľuje:
Program podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
Program doplnený o bod č. 12 (Preroko-
vanie žiadostí) o bod č. 13 (Schválenie
predloženia Žiadosti o poskytnutie dotácie
na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc), ostatné
body pokračujú podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 65/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

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: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 66/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 4: Správa nezávislého audítora
z overenia účtovnej závierky k 31.12.2018
a Správa nezávislého audítora z overenia
konsolidovanej účtovnej závierky a z ove-
renia konsolidovanej výročnej správy
k 31.12.2018.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora z overenia
účtovnej závierky k 31.12.2018 a Správu
nezávislého audítora z overenia konsoli-
dovanej účtovnej závierky a z overenia
konsolidovanej výročnej správy
k 31.12.2018.
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 67/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 5: Správa o vykonaných kontro-
lách pre Obecné zastupiteľstvo obce Hruš-
tín za 1. polrok 2019.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Správu Ing. Emílie Franekovej, kontrolór-
ky obce o vykonaných kontrolách pre
Obecné zastupiteľstvo obce Hruštín za 1.
polrok 2019.
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 68/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 6: Schválenie Programu odpa-
dového hospodárstva na roky 2016 – 2020.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Program odpadového hospodárstva na
roky 2016 – 2020.
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 69/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 7: Schválenie Dodatku č. 2
k Zmluve o nájme nebytových priestorov
(SZUŠ Jánoš).

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov (SZUŠ Jánoš).
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

K bodu č. 8: Návrh VZN č. 2/2019 o ná-
zvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín
podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) záko-
na č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. sa uznáša na:
VZN č. 2/2019 o názvoch ulíc a iných ve-
rejných priestranstiev.
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

K bodu č. 9: Návrh VZN č. 3/2019 o zruše-
ní VZN č. 3/2015 o poplatkoch za poskyto-
vané služby obcou Hruštín.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín
podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) záko-
na č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. sa uznáša na:
VZN č. 3/2019 o zrušení VZN č. 3/2015
o poplatkoch za poskytované služby obcou
Hruštín.
Hlasovanie:
Za: 10

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

U z n e s e n i e   č. 70/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 10: Schválenie Sadzobníka po-
platkov za služby poskytované Obcou
Hruštín.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Schvaľuje:
Sadzobník úhrad za služby poskytované
Obcou Hruštín.
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 71/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 11: Plnenie rozpočtu Obce Hruš-
tín.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Obce Hruštín k 8/2019.
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 72/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 12: Žiadosti.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
A: Berie na vedomie:
Žiadosť Kataríny Snovákovej, Črchľa 400/
142, 029 52 Hruštín o odpredaj obecného
pozemku.

B/ Odporúča:
Komisii pre životné prostredie, výstavbu
a územné plánovanie obhliadku daného
pozemku s navrhnutím ďalšieho postupu.
Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, 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 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 73/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 12: Žiadosti.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
A/ Berie na vedomie:
Žiadosť Mgr. Marcely Radzovej, Radzov-
ka 579/82, 029 52 Hruštín o zámenu po-
zemku.

B/ Odporúča:
Komisii pre životné prostredie, výstavbu
a územné plánovanie obhliadku daného
pozemku s navrhnutím ďalšieho postupu.
Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík,

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 1 V. Žilinec

U z n e s e n i e   č. 74/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 13: Schválenie predloženia Žia-
dosti o poskytnutie dotácie na podporu
budovania verejne prístupných elektrických
nabíjacích staníc.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Schvaľuje:
Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie
na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc.
Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec

U z n e s e n i e   č. 75/2019
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.09.2019

K bodu č. 14: 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:
Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2019
v nasledovných položkách:

Hlasovanie:
Za: 10

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ing. F. Kri-
vačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Mgr.
P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľ. Jancek
Nehlasovali: 2

Ing. I. Teťáková, Ing. Š. Sedlár

Mgr. František Škapec
starosta obce

                                                                      schválený              rozdiel       upravený

Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
635 006 Údržba budov-Pošta  1 000,00 € + 4 400,00 € 5 400,00 €
635 006 Údržba budov-MŠ Hruštín 1 000,00 € + 9 653,00 € 10 653,00 €

Program 3.2
635 006 Údržba ciest  15 849,00 € + 5 000,00 € 20 849,00 €

Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
716 Projekt zastávky 2 000,00 €  + 500,00 € 2 500,00 €
717 001 IBV Vaňovka 4 634,00 € - 4 634,00 € 0,00 €
717 001 Vodovod, kanál. Kutina 27 200,00 € - 23 322,00 € 3 878,00 €
717 002 Rekonštrukcia strechy dielne ZŠ 0,00 € + 8 403,00 € 8 403,00 €

Obec Hruštín si chce každoroč-
ne uctiť svojich seniorov pripravo-
vaním spoločensko – kultúrneho
podujatia „Posedenie s dôchod-
cami“ venované práve im, spojené
s možnosťou vyjadriť poďakovanie.
Na spoločenské posedenie, ktoré
sa uskutoční 23.10.2019 zo začiat-

kom o 10.00 hod. - sv. omšou v kos-
tole a o 11.00 hod. - presun na
pestrý program do kultúrneho domu.
Na posedenie sú pozvaní Tí, ktorí
v tomto roku oslavujú okrúhle život-
né jubileá a všetci, ktorí dovŕšili 80
a viac rokov (každý pozvaný do-
stane pozvánku).

Posedenie s dôchodcami
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY SEPTEMBER 2019

Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdeláva-
nia žiakov na našej škole. Základné vedomosti, zručnosti
a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciách si žiaci mohli zopakovať a osvojiť
počas blokového vyučovania v piatok 13.9.2019. V rám-
ci jednotlivých blokov žiaci plnili rôzne úlohy a dopravné
situácie. Zaujímavé boli najmä praktické situácie na do-
pravnom ihrisku a pochod v cestnej premávke. Našou
úlohou je postupne pripraviť deti na samostatný a zodpo-
vedný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo
cyklistov.

23.9. - v Zákamen-
nom sa uskutočnilo
okresné kolo v cez-
poľnom behu. Našu
školu reprezentovali
chlapci Stanko Vlžák
(6.B) a Matúš Tomu-
lec (8.A) a dievčatá
Lenka Štajerová
(8.A) a Lenka Kazi-
mierová  (8.B) .
Chlapci skončili spo-
medzi 18 družstiev

na 10.mieste, dievčatá z 13.družstiev na 1.mieste
(L.Kazimierová 3.miesto, L.Štajerová 4.miesto). Blaho-
želáme dievčatám a držíme palce, aby sa im na krajskom
kole v L.Mikuláši 8.10. darilo aspoň tak dobre ako
v Zákamennom.

30.9. – v Rabči sa konal atletický viacboj, kde sme
mali zastúpenie v kategórii dievčat – L.Kazimierová,
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Mesiace júl, august:
Keďže bol záujem rodičov o prevádzku aj počas letných
prázdnin, v mesiaci júl boli otvorené dve triedy (v paviló-
ne A). V pavilóne B a C sa priebežne realizovala rekon-
štrukcia priestorov a prístavba školskej jedálne.

Vykonané práce počas mesiacov júl, august:
Postavila sa prístavba školskej jedálne a vymenila sa
plávajúca podlaha v starej jedálni za dlažbu. Tieto priestory
sa vymaľovali a natreli sa sokle. Zhotovili sa nové výdajo-
vé okná a prerobili niektoré prechadzacie priestory. Ku-
chyňa bola rozšírená o priestor na odkladanie riadov,
zakúpili sa nové potrebné elektrospotrebiče a jedálenský
riad. Boli riešené a postupne odstraňované problémy
týkajúce sa prívodu elektriny a vody v celom areály MŠ.
Premaľovali sa kryty na radiátory a prebehlo upratovanie
a dezinfekcia celého prostredia. Dvor MŠ a dopadová
plocha ihrísk bola urovnaná hlinou.

Ďakujeme firmám pána Snováka Jozefa st., Zajaca Jaro-
slava st., pánovi Kupčovi Jozefovi, Záhorovi F., pánovi

starostovi a zamestnancom OcÚ Hruštín za ústretovosť
a spoluprácu.

Ďakujem tiež kolegyniam, ktoré sa podieľali na letnom
upratovaní a príprave prostredia MŠ na úspešný začiatok
školského roka.

02.09.2019 Skončili prázdniny a my sme opäť otvorili
bránu našej materskej školy, aby sme mohli začať
s procesom výchovy a vzdelávania našich najmenších.
Našim cieľom je podporovať osobnostný rozvoj detí
v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, teles-
nej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti,
utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať
na život v spoločnosti. Počas celého mesiaca sa deti
postupne adaptovali na nové prostredie a nové osoby.
Poznávali nielen priestory a tety, ktoré sa o ne budú
starať, ale i nových kamarátov.

Do MŠ bolo prijatých 91 detí:
1. trieda 5-6 ročné deti (25 detí) – 13 dievčat, 12 chlapcov
2. trieda 4-5 ročné deti (24 detí) – 11 dievčat, 13 chlapcov
(stredná veková skupina)
3. trieda 4-5 ročné deti (23 detí ) – 11 dievčat, 12 chlapcov
(stredná veková skupina)
4. trieda 3-4 ročné deti (19 detí ) – 7 dievčat, 12 chlapcov
(1 dieťa od januára)

10.09.2018 Navštívila nás pani Mgr. Fašungová, ktorá
s deťmi realizovala úvodnú logopedickú depistáž. Pra-
videlne nás bude navštevovať a trénovať správnu výslov-
nosť a komunikačnú schopnosť s deťmi strednej a naj-
staršej vekovej skupiny.

30.09.2019 Každý pondelok bude u predškolákov vy-
členený na krúžok „Angličtina hrou“, kde bude deti
základmi anglického jazyka sprevádzať pani Mgr. Vajdia-
rová z centra voľného času Maják.

Bc. Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ

Najmladšia generácia v obci

L.Štajerová, V.Žilincová a R.Jagelková. Dievčatá si počí-
nali vskutku úspešne, keď obsadili krásne 3.miesto. Pri-
pravovala p.uč. Babinská. Blahoželáme!

Od 30.9. začínajú svoju činnosť záujmové krúžky.
Žiaci majú možnosť navštevovať 17 krúžkov.

Od 1.9. je opäť v prevádzke fitnes a telocvičňa (pre
verejnosť po 17-tej hodine). Vyžaduje sa športový úbor
a čistá obuv. Rezervovanie haly je možné na tel. č. 0902
614 298 p. Matúš Očkaják. Vstup do fitnes – vždy o celej
hodine (nie napr. o 17,20).

Dôležité upozornenie:
Park v areáli školy slúži na oddych, relax, nie na
fajčenie, konzumáciu alkoholických nápojov. V ce-
lom areáli školy (vrátane ZŠ Výhon) je zákaz fajče-
nia, požívania alkoholu, omamných látok.
Cvičenie na work-outovej telocvični je určené len
pre zdatných cvičencov, od 15 do 18 rokov len
v sprievode rodiča.

Július Kubáni, riaditeľ školy
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Koncom augusta sa na strelnici
v Hruštíne konali dvojdňové kvalifi-
kačné preteky v streleckom trojbo-
ji. Zároveň výsledky zo soboty sa hod-
notili zvlášť o Memoriál Mariána Kom-
pana. V pištoli na prvom mieste skon-
čil Marián Slaničan, na druhom Matej
Dolník z Nitry, na treťom Jozef Jancek,
na štvrtom Augustín Hojo a na piatom
Jozef Očkaják. V revolveri zvíťazil Jo-
zef Jancek, ostatným našim strelcom
sa v tejto disciplíne nedarilo. Súťaž
bola kvalitná, zúčastnilo sa jej 40 naj-
lepších strelcov zo Slovenska a to, že
sa radi ukážu znova zabezpečil výbor-
ný guľáš, zemiakové placky a vecné
ceny, ktoré zabezpečila rodina Kom-
panová, Jozef Očkaják a firma Elspol-
sk.

Dňa 7. septembra sa v Príbelciach
konali majstrovstvá Slovenska
v streľbe z malokalibrových zbraní.
Súťaže sa zúčastnil Jozef Jancek a to
disciplíny Štandardná pištoľ 3x20
a Športová pištoľ 30x30, strieľa ich
prvú sezónu tak už len nominácia bola
úspech. Obsadil 9. a 10. miesto.
V súťaži družstiev spolu s Ivanom Né-
methym a Liborom Čechom boli druhí
a tretí.

V Turanoch sa 14. septembra kona-
li Majstrovstvá Slovenska v strelec-
kom viacboji. Zúčastnilo sa ich 14

najlepších družstiev zo Slovenska.
Družstvo z Hruštína v zložení Jozef
Jancek, Marián Slaničan, Jozef Očka-
ják postúpili z prvého miesta a boli aj
najväčší favoriti aj ako úradujúci Maj-
stri Slovenska. Nakoniec im musí sta-
čiť titul Vicemajstrov Slovenska, keď
skončili druhí za domácimi Turanami
a tretí skončili strelci z Bratislavy. Z
piatich disciplín sme dominovali len vo
veľkorážnej pištoli kde zvíťazil Jozef
Jancek pred Mariánom Slaničanom.

Na druhý deň sa v Turanoch skonči-
la Oravsko- Turčianska liga a záro-
veň boli aj Majstrovstvá Oravy v Ma-
lokalibrovej pištoli. Jozef Jancek zví-
ťazil v lige a stal sa aj Majstrom Oravy.

V Luleči pri Brne sa konala Medzi-
národná súťaž v streleckom trojbo-
ji. Cestovalo tam dvanásť najlepších
strelcov zo Slovenska, medzi nimi aj
Jozef Jancek, Marián Slaničan a Jozef
Očkaják. V súťaži družstiev Slovensko
zvíťazilo. V súťaži jednotlivcov zvíťazil
Karel Krátky z Prahy 315 bodov, druhý
skončil František Jakeš z Olomouca
310 b. a tretí Matej Dolník z Nitry 308
b. a na štvrtom Jozef Jancek tak isto
308 bodov. Hodnotili sa aj jednotlivé
terče, kde v jednom Jozef Jancek zví-
ťazil a v ďalších dvoch bol štvrtý. Na-
priek nepopulárnym umiestneniam bol
spokojný.

ZOTŠ Hruštín

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

STRELCI
Naši strelci Vicemajstri Slovenska Výsledky z behu:

Mladší žiaci/žiačky 500 m
1. Martin Dluhy, Kežmarok
2. Ján Buc, Vavrečka
3. Ján Šimko, D. Kubín
1. Nela Špitálová, Námestovo
2. Alica Revajová, Rabča
3. Nela Janíková, Námestovo
Starší žiaci/žiačky 1000 m
1. Michal Pazurik, Vavrečka
2. Roman Vlžák, Hruštín
3. Samuel Špitál, Námestovo
1. Lenka Kazimírová, Hruštín
2. Lenka Štajerová, Hruštín
Dorastenci/dorastenky 5 km
1. Robert Judiak, Breza
2. Martin Buc, Vavrečka
3. Samuel Florek, Lomná
1. Žaneta Mazuráková, Sihelné
Ženy 5 km
1. Marcela Drígľová, Hruštín
2. Marcela Tropeková, Rabča
3. Mária Paľová, Lokca
Juniori 12 km
1. Peter Vonšák, Sihelné
2. Adam Kapitán, O. Podzámok
3. Pavol Hrubiak, Vavrečka
Kategória 22-39 rokov, 12 km
1. Martin Rusina
2. Michal Strežo, D. Kubín
3. Jozef Basár, O. Jasenica
1. Miroslava Babinská, D. Kubín
2. Jarmila Kakusová, Zákamenné
3. Dorota Gajdošová, D. Kubín
Kategória 40-49 rokov, 12 km
1. Marek Voška, Vasiľov
2. Rastislav Vajdulák, Tvrdošín
3. Viktor Fonfer, Tvrdošín
1. Anna Chorvátová, Tvrdošín
2. Janka Kršáková, Vasiľov
3. Lenka Mokošáková, Zubrohlava
Kategória 50 +, 12 km
1. Ján Kamenský, Liptovský Peter
2. Roman Petrikovič, Tvrdošín
3. Juraj Maxa, Rabča
Kategória najlepší Hruštínčan
/ Hruštínčanka
1. Ján Kazimier
1. Marcela Drígľová
Traťový rekord na 12 km
1. Martin Rusina 43:45, 8
2. Miroslava Babinská 52:48,1
Ďakujeme za pomoc a sponzor-
stvo pri organizácii 4 ročníka
Behu na Zábavu dňa 31.8.2019.

S pozdravom Záhora & Team

Beh na Zábavu
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Hasiči
V prvú septembrovú nedeľu sa v Štefanove nad

Oravou konalo posledné 9. kolo HOHL. Naši muži sa
v konečnej tabuľke umiestnili na peknom 7. mieste spo-
medzi 14. mužských družstiev. Po ukončení
a vyhodnotení ligy sa tu uskutočnila ešte pohárová súťaž
pre mužov, ženy a plameň. Našim plameniakom sa tu
darilo. Dievčatá obsadili 5. miesto a chlapci sa umiestnili
na 2. mieste.

V sobotu 7.9.2019
sa poobede konala
pre našich najmlad-
ších členov- plame-
niakov 1.pohárová
súťaž vo Vyšnom
Kubíne. Naše obi-
dve družstvá si po-
čínali veľmi dobre.
Napriek trochu sťa-
ženým podmien-
kam, pretože sa
útok s vodou bežal

do kopca, sa naše dievčatá aj chlapci umiestnili na krás-
nych 1.miestach.

Večer sa tu konala ešte nočná pohárová súťaž pre
mužov a ženy. Naši muži obsadili skvelé 1.miesto.

O týždeň neskôr
v nedeľu 15.9.2019
sme sa zúčastnili
III. ročníka poháro-
vej súťaže v Jase-
novej. Naše ženy
sa umiestnili na
peknom 3. mieste.

A nakoniec
v poslednú sep-
tembrovú nedeľu
sa konala posled-
ná súťaž v tomto
roku 2019 pre na-
šich najmladších
p l a m e n i a k o v

v Oravskom Veselom. Napriek silnej konkurencii sa spo-
medzi všetkých 24 tímov súťažiacich, naše dievčatá
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umiestnili na bronzovej medai-
lovej priečke. Chlapci sa
umiestnili na peknom 5.mies-
te.

Touto cestou sa chcem po-
ďakovať všetkým deťom za
vzorné reprezentovanie našej
obce Hruštín. Rodičom detí za
to, že ich púšťali na súťaže.
Počas zimnej prestávky Vám
prajem hlavne veľa zdravia,
úspechov v škole a vidíme sa
zas v ďalšej sezóne na budúci
rok 2020.
Taktiež sa chcem touto cestou
poďakovať sponzorovi pánovi
Antonovi Radzovi a jeho man-
želke Marcelke za to, že na-

šim plameniakom zabezpečili nádherné dresy. Budú pre
našich plameniakov a plameniačky slúžiť na veľa rokov.

Mgr. Eva Žilincová Ševčíková
referentka mládeže

Už po deviaty krát sa stretli milovníci MTB cyklisti-
ky, ale aj cyklistiky ako takej v sobotu 14.septembra
na Cyklotúre Piatimi Hoľami. Účasť bola o niečo slab-
šia ako po iné roky (zrejme väčšina využila dobré
počasie a ostala na poliach dozbierať úrodu). Na
deviatom ročníku sa zišlo 85 bikerov, na ktorých ča-
kala tradičná trasa, ktorá bola ku koncu trošku po-
zmenená (do cieľa zjazd cez lúku nad strelnicou).

Trasa mala dve občerstvovacie stanice - na Hruštín-
skej a Vasiľovskej holi. V cieli na strelnici obdržali
účastníci tradičné prezenčné predmety, ako vlajka,
nálepka - tento rok pribudla aj magnetka s logom
CPH. Po náročnom výkone si mohli všetci pochutnať
na vynikajúcom guľáši, ktorí nám pripravili páni dô-
chodcovia Milan Krivačka a František Šalata za čo im
patrí veľká vďaka. Vďaka patrí aj gazdinkám, ktoré
napiekli chutné koláče. Na uhasenie smädu sa čapo-
valo pivko a tím mladším kofola. Touto cestou sa

chceme poďakovať aj všetkým sponzorom, ktorí pod-
porili akciu finančne, materiálne, prenajatím priesto-
ru, taktiež dobrovoľníkom ktorí vyčistili a sprejazdnili
celú trasu od popadaných stromov, ako aj dobrovoľ-
níčkam pri registrácii. Všetkým patrí veľké ĎAKUJE-
ME. Dobicyklovania o rok priatelia :)

mtb hrtn
(foto: Jozef Ťasnocha)

Cyklotúra
Piatimi Hoľami 2019
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Sezóna v letnom
biatlone vyvrcholila
majstrovstvami Slo-
venska. Letný biatlon
je dobrou prípravou
na zimnú sezónu.
Kombinuje beh a streľ-
bu.

Mária Remeňová
z Hruštína, členka ŠK
Železiarne Podbre-
zová v kategórii juni-
oriek od 20 do 22 ro-
kov získala dve zlaté
a jednu striebornú
medailu. Prvú získa-
la s hromadným štar-
tom. Na 5-kilometro-
vej trati urobila na
každej položke jednu
chybičku, ale bežec-
ky všetko dohnala.
Druhá zlatá medaila prišla na záver
vo vytrvalostných pretekoch. Aj
v rýchlostných pretekoch mala Má-
ria blízko ku zlatej medaile, stratila
na víťazku iba 10 sekúnd. Úspešný

Biatloniska z Hruštína hviezdila

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

šampionát doplnila Zuzana Remeňo-
vá sestra Márie. V rýchlostných i vytr-
valostných pretekoch vybojovala
bronzovú medailu.Dievčatá dosiahli
perfektný športový výkon a touto ces-

tou sa im chceme poďakovať za
úspešné reprezentovanie našej
obce. Prajeme im veľa úspechov
a veľa športového šťastia aj na ďal-
ších pretekoch.


