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Toto je skutočný príbeh napísaný dok-
torom, ktorý pracoval v Južnej Afrike.

Jednu noc som ťažko pracoval, aby
som pomohol jednej matke na pôrodnej
sále, ale napriek všetkému, čo sme uro-
bili, zomrela zanechajúc nám
chudučké predčasne narode-
né dieťatko a plačúcu dvojroč-
nú dcérku. Bolo veľmi ťažké
udržať bábätko nažive, lebo
sme nemali inkubátor (nemali
sme elektrinu, ktorá by ho po-
háňala)... Tiež sme nemali špe-
ciálne príslušenstvo na kŕme-
nie.

I keď sme bývali na rovníku,
noci boli často mrazivé so zrad-
ným prievanom.

 Jedna študentka, ktorá sa
učila za pôrodnú asistentku odišla do-
niesť krabicu, ktorá slúžila pre takéto
deti a bavlnenú látku, do ktorej by sme
bábo zabalili. Nejaké iné dievča išlo za-
páliť oheň a naplniť fľašku na horúcu
vodu. Prišla nám však s veľkým skla-
maním oznámiť, že pri plnení sa fľaška
roztopila (guma sa topí ľahšie v tropic-
kom podnebí). „A toto bola naša posled-
ná fľaška na horúcu vodu!“ skonštato-
vala. Fľašky v Južnej Afrike žiaľ nerastú
na stromoch a nikde nie je obchod, kde
by sa dali kúpiť.

„V poriadku“, odpovedal som, „zober-
te bábätko a pritisnite ho čo najbližšie
k svojmu telu a najbezpečnejšie, ako
môžete k ohňu a spite medzi bábätkom
a dverami, aby ste ho uchránili pred
prievanom. Vaša úloha je, zachovať ho
v teple.“

Nasledujúce poludnie, ako som mal
vo zvyku, išiel som sa spoločne modliť
so sirotami, ktoré sa chceli so mnou
zdieľať. Dal som najmladším niekoľko
návrhov na modlitbu a povedal som im
o tom maličkom, chudučkom bábätku.
Vysvetlil som im náš problém o tom,
ako sa ho snažíme zachovať v teple,
spomenul som im fľašku na horúcu vodu
a to, že bábo môže ľahko podľahnúť
nočným mrazom. Tiež som im povedal
o jeho dvojročnej sestričke, ktorá plače,
pretože jej mamička zomrela.

 Počas modlitieb sa jedno desaťroč-
né dievčatko - Rút, modlilo stručne: „Pro-
sím, Pane, pošli nám fľašku, lebo zajtra
nebude pekný deň, Pane, keď bábätko
zomrie, tak prosím pošli nám ju toto

poobedie.“ Pocítil som veľkú hrču
v hrdle, keď pridala: „A keď sa o toto
postaráš, mohol by si prosím poslať bá-
biku pre jeho malú sestričku, aby vede-
lo, že ju naozaj ľúbiš?“

Teraz, ako aj často predtým, pri det-
ských modlitbách som bol úplne dojatý.

Mohol som povedať iba úprimne
„Amen.“

 Nemohol som uveriť, že niečo také
by mohol Boh skutočne urobiť. Jasné,
že som vedel, že Boh dokáže urobiť
čokoľvek, veď to hovorí Biblia. Ale exis-
tujú aj určité hranice, nie? Jedinou ces-
tou, ako by Boh mohol odpovedať na
túto konkrétnu modlitbu, by bolo poslať
mi balík z môjho domova, ale to sa ne-
stalo, ani jediný raz za štyri roky, čo
som bol v Afrike. A keby mi už aj niekto
poslal balík, načo by tam už len vložil
fľašku na horúcu vodu? Veď som býval
na rovníku!

V strede popoludnia, keď som vy-
učoval v škole pre sestričky, bol mi do-
ručený odkaz, že pred dverami môjho
domu stojí auto. Keď som došiel domov,
auto už bolo preč, ale na verande ležal
obrovský, asi desaťkilový balík. Cítil som,
ako mi slzy stekajú z očí.

Nedokázal som otvoriť balík sám, tak
som poslal po siroty.

Spoločne sme odtrhli špagát a oduz-
ľovali uzlík po uzlíku. Opatrne sme

z neho stiahli papier. Vzrušenie pomaly
dosahovalo vrchol. Niekoľko – tridsať,
alebo štyridsať – párov očí, bolo zame-
raných na túto obrovskú kartónovú kra-
bicu. Zvrchu som vytiahol jasne farebné

pletené svetríky. Očí im zažia-
rili, keď som im ich vyťahoval
von. Potom tam boli obväzy
pre pacientov chorých na lep-
ru. Deti začali pôsobiť troška
znudene. Ďalej nasledovala
krabica plná rozličných suše-
ných hrozienok, z ktorých sa
dala na víkend vyrobiť várka
sladkých šišiek. Keď som tam
znova vložil ruku, zacítil som...
môže to naozaj byť...? Lapal
som po dychu a vytiahol to von
– áno, úplne nová gumová

fľaška na horúcu vodu. Plakal som. Ne-
prosil som Boha, aby ju poslal; vlastne
som vôbec neveril, že by to mohol uro-
biť.

Rút stála v prednom rade v tom húfe
detí. Pribehla dopredu a vykríkla: „Ak
nám Boh poslal fľašku, musel nám po-
slať aj bábiku!“ Prehrabujúc sa na dne
krabice vytiahla malú, krásne oblečenú
bábiku. Očká jej žiarili! Nikdy nepochy-
bovala! Pozrela sa na mňa a opýtala sa:
„Môžem ísť s tebou a dať túto bábiku
tomu dievčatku, aby vedela, že Ježiš ju
skutočne ľúbi?“

Tento balík bol na ceste celých päť
mesiacov. Naplnila ho moja bývalá ne-
deľná škola, ktorej vodca počul a poslú-
chol Božie volanie, aby poslal fľašku na
horúcu vodu, dokonca až na rovník.
A jedno z dievčat vložilo bábiku pre af-
rické dieťa – o päť mesiacov skôr, ako
odpoveď na modlitbu desaťročnej Rút,
aby ju priniesli „toto popoludnie.“ Bol to
zázrak, kedy Boh vypočul úprimnú mod-
litbu tohto nevinného, chudobného diev-
čaťa.

Modlitba je najlepší dar, ktorý mô-
žeme dávať i prijímať. Nič nestojí, no
prináša veľa odmeny. Modlime sa k
Bohu, ktorý je verný, ktorý povedal:

„Prv, než budú volať, ja odpoviem,
ešte len budú vravieť a ja ich vysly-
ším.“ (Izaiáš 65, 24)

PRV, NEŽ BUDÚ VOLAŤ, JA ODPOVIEM
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac júl

„Kde je láskavosť, tam veľmi rýchlo rastie svätosť. Ešte nikdy som
nepočula, žeby láskavé duše zišli z cesty. Svetu chýba predo-
všetkým nežnosť a láskavosť.“ (Matka Tereza)

1/ Pracovníci firmy pána M. Zemenčíka,
nám dokončili rekon-
štrukciu autobusovej
zastávky vo Vaňov-
ke. Pán R. Kytaš
nám zastávku napojil
na verejné osvetlenie.
Pán M. Zemenčík so svojimi pracov-
níkmi, nám zrekonštruovali v obci cel-
kovo 5 zastávok.

2/ Firma RILINE, nám zaasfaltovala
vstupný nájazd od cesty a časť chod-
níka, pred kostolom vo Vaňovke.

3/ Firma RILINE, nám zaasfaltovala
v Hruštíne výtlky na ceste smerom na
Zábavu a do nášho cintorína.

4/ Pracovník obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach, nám
vyčistili a natreli farbou zábradlie na
moste, popri hlavnej ceste smerom
na Príslop a v centre obce pri COOP
Jednote. Taktiež, bolo vyčistené
a natreté zábradlie na moste do Črch-
le.

5/ Firma ALTIS, nám namontovala 2
bezpečnostné kamery
na zastávkach, na kon-
ci dediny a jednu v cen-
tre obce, od Príslopa.

6/ Pracovníci obce, nezamestnaní a pán
O. Škunta so svojou technikou, nám

zbúrali hospodársku budovu v cen-
tre obce a zároveň bol zrovnaný te-
rén.

7/ Pracovníci obce a nezamestnaní,
nám opäť pokosili verejné priestran-
stvá a cintoríny v Hruštíne a vo Va-
ňovke.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach veľmi pekne ďaku-
jem. Po 3 mesiacoch sa nám na ve-
rejno-prospešné práce vrátili aj ne-
zamestnaní a opäť sa zapojili do ak-
tivačných prác, za ktoré im ďakujem.

starosta obce
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v mesiaci august 2020
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I U z n e s e n i e   č. 40/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

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

Hlasovanie:
Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 2

Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková

U z n e s e n i e   č. 41/2020
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštínkonaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania
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: 8

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 2

Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková

U z n e s e n i e   č. 42/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 3: Informácia starostu obce o pl-
není predchádzajúceho uznesenia OZ.

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

Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o plnení predchá-
dzajúceho uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 2

Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková

U z n e s e n i e   č. 43/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

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

Berie na vedomie:

Žiadosť Mgr. Rozálie Cilliovej, Slnečnicová
546, 930 41  Hviezdoslavov o prenájom ne-
bytových priestorov v obecnej budove s. č.
49 (nad prevádzkou Slovenskej pošty).

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 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 44/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

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

Berie na vedomie:

Žiadosť Mgr. Márie Poljakovej, Lán 678/42,
029 52  Hruštín o odkúpenie obecného po-
zemku k. ú. Hruštín EKN č. 20168/5 zapísa-
ného na LV č. 3028 a odporúča Komisii pre
životné prostredie, výstavbu a územné plá-
novanie vykonať obhliadku pozemku.

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 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 45/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

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

Berie na vedomie:

Žiadosť Vladimíra Opálku, Dedina 717/53,
029 52  Hruštín o odkúpenie obecného po-
zemku k. ú. Hruštín EKN č. 194/11 zapísa-
ného na LV č. 3028. OZ odporúča  ponúknuť
iný pozemok za zámenu.

Maďaríková Margita
Bareková Mária
Misanik Maria
Jancek Ľudovít
Martvoňová Mária
Hutirová Margita
Tomulec Jozef
Martvoň Augustín
Džmuráňová Mária
Kľuska Vendelín
Katreník Štefan
Baraniaková Margita
Očkaják František
Kupčuláková Margita
Vidová Daniela
Kľuska Štefan
Snovák Milan
Hojo Vendelín
Jaššo Jozef
Janceková Irena
Bareková Jana
Krivačková Irena
Maďarik Milan
Hnojčíková Mária
Radzová Margita
Kupčová Helena

Prišli medzi nás
Jakub Čiernik
Tobias Sihelský
Ján Šeliga
Júlia Šeligová
Adam Betuštiak

Uzavreli manželstvo
Matúš Kojs
   a Ivana Martvoňová
(oprava z minulého čísla
– za chybu sa ospravedlňujeme.)

Ľubomír Záhora
   a Lenka Furielová
Milan Škapec
   a Martina Radzová
Ľuboš Zemenčík
   a Monika Koňarčíková
Ľubomír Jaššo
   a Soňa Kasanová



8/20204

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. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 46/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 5: Návrh VZN č. 1/2020 o Zá-
väznej časti ÚP obce Hruštín.

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

A/ Prerokovalo:

Správu o postupe obstarávania a spraco-
vania Územného plánu obce Hruštín, ná-
vrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/
2020, ktorým sa schvaľuje záväzná časť
Územného plánu obce Hruštín.

B/ Konštatuje, že:

Územný plán obce Hruštín a jeho Záväz-
ná časť je v súlade so záujmami obce, s
celkovou koncepciou rozvoja obce a na
základe súladu návrhu, podľa § 25 staveb-
ného zákona, list č. OU-ZA-OVBP1-2020/
027050/TOM, zo dňa 29.06.2020.

C/ Schvaľuje:

Územný plán obce Hruštín, v zmysle § 26,
§ 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov .

Hlasovanie:
Za: 9

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

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. F. Krivačka
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín pod-
ľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1991 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p.
sa uznáša na:
Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020,
ktorým sa schvaľuje záväzná časť Územ-
ného plánu obce Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 9

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

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. F. Krivačka
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 47/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 6:  Prerokovanie Plánu práce
obce Hruštín na rok 2020.

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

Berie na vedomie:

Plán práce obce Hruštín na rok 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. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 48/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 7:  Návrh zmien Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2020.

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 2020
v nasledovných položkách:

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. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 49/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 8:  Interpelácie.

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

Schvaľuje:

Na základe žiadosti od občanov začať ob-
starávať Zmeny a doplnky č. 2 ÚP zóny
Hruštín - Zábava.

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. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 50/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 8: Interpelácie.

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

Súhlasí:

So zámerom spoločnosti Slovak Telekom,
a. s., Bratislava vybudovať optickú sieť v
obci Hruštín a m. č. Vaňovka.

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. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 51/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.07.2020

K bodu č. 8:  Interpelácie.

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

Berie na vedomie:

Informáciu poslanca OZ Bc. Martina Ha-
lušku o porušovaní nočného kľudu v po-
hostinstve Čierny vrch.

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. Teťáko-
vá, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ľuboš Jancek
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
starosta obce

                                                             schválený           rozdiel            upravený
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 3.2
713 003 Rozšírenie kamer. systému 0,00 € + 5 000,00 € 5 000,00 €
716 000 Projekt IBV Vaňovka 25 000,00 € + 11 000,00 € 36 000,00 €
717 001 IBV Vaňovka (štrk) 80 000,00 € - 16 000,00 € 64 000,00 €
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Najmladšia
generácia v obci

Pre zákazníkov
v predajniach COOP
Jednota, je stále
v ponuke množstvo
zaujímavých, čer-
stvých a slovenských
produktov. Pre lepšiu

orientáciu pri nákupe máme možnosť si tovar pravidelne
pozrieť v letákoch, ktoré dostávame domov.

Leto už vrcholí a prázdniny sa prehupli do druhej
polovice. Toto je čas na regeneráciu síl, oddych, ale i na
potulky po prírode, odkiaľ si môžeme okrem dobrého
pocitu, že sme niečo urobili pre svoje zdravie aj úlovky
v podobe lesných plodov, húb, alebo byliniek. Ale ani
v tomto období Výbor členskej základne COOP Jednota
Hruštín nezabúda na svojich jubilantov. V III. štvrťroku
2020 sa okrúhleho životného jubilea dožívajú títo členo-
via: Mária Martvoňová, Margita Hutirová, Jozef Šalata,
Mária Radzová, Mária Džmuráňová, Ing. Václav Kubiri-
ta, Margita Baraniaková, Alena Škapcová, Anna Žilinco-
vá, Milan Snovák, Irena Krivačková, Jana Jurkyová,
Jana Tomulcová, Mária Hnojčíková a Margita Radzová.
Všetkým jubilantom ale aj ostatným členom a zákazní-
kom želáme pevné zdravie, osobné úspechy a rodinnú
pohodu.

J. Kravčíková

V našej MŠ bola počas mesiaca júl v prevádzke jedna
trieda, do ktorej bolo nahlásených 20 detí. Vzhľadom na to,
že počet detí rapídne klesol (5 detí), od 27.7. sa prevádzka so
súhlasom pána starostu ukončila. Tento posledný júnový
týždeň sa realizovalo maľovanie skladových priestorov
a upratovanie.

INFO:
– ZRPŠ sa uskutoční 27.08.2020 o 15:00 hod. v jedálni MŠ
– papiere, ktoré dostali rodičia novoprijatých detí budem pre-

berať 26.08. a 27.08.2020 (streda a štvrtok) od 8:00 do
14:00 hod.

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ

V Martine sa začiatkom júla konala súťaž z veľkokalibro-
vej pištole. Zúčastnili sa jej Augustín Hojo a Marián Slani-
čan. Obaja skončili na stupňoch víťazov, keď Marián Slani-
čan obsadil druhé a Augustín Hojo tretie miesto.

Začali sa aj Kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
a to 11. a 12. júla v Príbelciach pri Veľkom Krtíši. Cestovali
tam aj strelci z Hruštína a to Jozef Očkaják, Marián Slaničan,
Jozef Jancek a Augustín Hojo. Výborným výkonom sa ukázal
po dlhšej prestávke Jozef Jancek, keď v sobotu v pištoli
zvíťazil a v revolveri bol štvrtý. V nedeľu v pištoli znova
zvíťazil a v revolveri bol tretí.

Dňa 19. júla sa Jozef Jancek zúčastnil 1. Slovenskej ligy
z malokalibrových zbraní, ktorá sa konala na strelnici
Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave. V športovej pištoli
obsadil druhé miesto, v štandardnej pištoli tretie miesto
a v rýchlopalnej pištoli druhé miesto, kde si strelil osobný
rekord 525 bodov.

STRELCI

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
24.7.2020 schválilo začať proces obstarávania Zmien
a doplnkov č.2 územného plánu zóny Hruštín – Zá-
bava. Občania, ktorí majú záujem o zakreslenie re-
kreačnej chaty do územného plánu, môžu podávať
žiadosti spolu so zakreslením na obecný úrad Hruš-
tín v pracovných dňoch v mesiacoch august, sep-
tember. Občania, ktorí si už podali žiadosť o zakres-
lenie chaty v rokoch 2017 – 2019, tieto sú evidované
na obecnom úrade, len si ich treba prísť potvrdiť.

Zmeny a doplnky č.2
ÚP zóna Hruštín – Zábava
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V nedeľu 26. júla 2020, na sviatok
sv. Anny sa konala Púť ku kaplnke
sv. Anny. Tradičnú možnosť prejsť
krížovú cestu od kostolíka vo Va-
ňovke až ku kaplnke si nenechalo
ujsť viac ako 200 veriacich. Po krí-
žovej ceste sa začala svätá omša,
ktorú celebroval náš nový pán kap-
lán Mgr. Peter Gaži. Po duchovnom
nasýtení nasledovalo nasýtenie aj
hmotné. Chutný guláš, ktorý pre pút-
nikov každoročne pripravujú poľov-
níci z Vaňovky, spríjemnil všetkým
i chvíle po svätej omši.

Púť ku Kaplnke
sv. Anny vo Vaňovke
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Kúpim aj malé výmery stavebných pozem-
kov v lokalite Pod uhliskom.
Bližšie informácie na t.č.: 0904 483 198
Prerábate? Búrate? Prijmem stavebnú suti-
nu a skaly, hlinu nie.
Informácie na t.č.: 0910 917 166


