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Ukážka z filmu „Cirkus Motýľ“, kde
si Nick zahral jednu z hlavných úloh.
Pozri si ho na – youtube. Trvá pri-
bližne 25 minút, ale Ťa dostane.

„Čím väčšie utrpenie, tým väčší
triumf.“

Nicholas James „Nick“ Vujicic,
srbsko-austrálsky evanjelista a mo-
tivačný spíker narodený s tetra-ame-
lióvým syndrómom, nezvyčajnou po-
ruchou, ktorá je príznačná absen-
ciou všetkých štyroch končatín. Za-
ložil neziskovú organizáciu na po-
moc ľuďom bez končatín.

Volám sa Nick Vujicic a som
vďačný, že som sa pred 39 rokmi
narodil bez rúk a nôh. Nebudem
predstierať, že môj život je jedno-
duchý, ale skrze lásku mojich milovaných rodičov
a viery v Boha som prekonal moje nešťastie a môj život
je teraz naplnený radosťou a zmyslom.

Bývam teraz so svojou manželkou Kanae v Kalifornii
a máme spolu 4 deti.

My obaja milujeme sledovať, ako sú životy ľudí zmenené
k lepšiemu, alebo nejakým spôsobom oslovené. Bol by som
rád, ak by Tvoj život bol pozitívne ovplyvnený mojim príbe-
hom.

Narodil som sa a vyrástol som v Melbourne v Austrálii. Bol
to šok pre mojich rodičov, že som prišiel na svet bez konča-
tín. Moja mama vraj pri prvom pohľade na mňa v nemocnici
od hrôzy zvracala. Nebol na to žiaden medicínsky dôvod.
Moji rodičia urobili z ich strany všetko čo mohli, aby ma
udržali v bežnom školskom systéme a poskytovali mi vše-
možné možnosti, aby som žil naplno. Bol som požehnaný
taktiež mať brata a sestru, mojich najlepších priateľov.

Neskôr sme sa presťahovali do Brisbane v Austrálii, kde
som žil 14 rokov, po ktorých som sa presťahoval do Kalifor-
nie. V ôsmych rokoch som nevidel pred sebou jasnú budúc-
nosť a začal som trpieť depresiami.

V desiatich rokoch som sa rozhodol ukončiť svoj
život utopením vo vani. Po niekoľkých pokusoch som si
uvedomil, že nechcem nechať svojich milovaných s bre-
menom a pocitom viny, ktoré by boli výsledkom mojej
samovraždy. Nemohol som im to urobiť.

Nebol som deprimovaný počas celého môjho detstva, ale
mal som čas, kedy som bol hore, a kedy dole. V trinástich
rokoch som si zranil moju malú mikro nohu, ktorú používam
na mnohé veci, na písanie na počítači, písanie a plávanie.
Toto zranenie ma primälo uvedomiť si, že musím byť vďač-

Príbeh – Nick Vujicic

nejší za svoje schopnosti a byť me-
nej zameraný na moje postihy.

V pätnástich rokoch som uveril
Bohu a odvtedy to je úžasná cesta.

V sedemnástich rokoch ma škol-
ník na strednej škole inšpiroval, aby
som začal hovoriť o mojej viere
a prekonávaní môjho postihu. V na-
sledujúcich dvoch rokoch som iba
tucet krát hovoril k veľmi malým sku-
pinám ľudí. Potom som zrazu stál
pred 300 vysokoškolákmi a bol som
veľmi nervózny. Do troch minút môj-
ho príhovoru, polovica dievčat pla-
kala a veľa chlapcov bojovalo, aby
udržalo svoje emócie na uzde. Oso-
bitne jedno dievča veľmi hlboko vzly-
kalo. Všetci sme na ňu pozreli
a ona sa zdvihla ruku a povedala „je

mi tak ľúto, že prerušujem toto stretnutie, ale môžem prísť
hore a objať Ťa?“

Prišla, objala ma pred všetkými a do ucha mi šepkala.
„Ďakujem Ti, ďakujem Ti, ďakujem Ti. Nikto mi nikdy
nepovedal, že ma miluje a že som krásna, taká aká
som.“

Jej vďačnosť ma inšpirovala navštíviť 44 krajín a hovoriť
2000 krát. Uvedomil som si, že my všetci potrebujeme lásku
a nádej a že som bol v jedinečnej pozícii zdieľať to s ľuďmi po
celom svete.

Na vysokej škole som sa špecializoval na účtovníctvo
a finančné plánovanie, pracoval som na rozvoji svojich reč-
níckych schopností. Pracoval som s rečníckym školiteľom,
ktorý ma vycibril na prezentátora. Špeciálne pracoval na reči
môjho tela.

Hovoril som na motivačné témy po založení spoločnosti,
vnútorný postoj je smerodajný. Založil som neziskovú orga-
nizáciu, život bez končatín, aby som rozšíril moje posolstvo
viery a nádeje po svete.

Ktokoľvek si, odkiaľkoľvek si a nech čelíš čomukoľ-
vek, dúfam, že budeš inšpirovaný mojím príbehom
a mojím posolstvom. Prosím vychutnaj si prehliadanie
mojej webovej stránky, kde zdieľam s Tebou moje myš-
lienky ohľadom viery, nádeje a lásky, aby som Ťa po-
vzbudil a pomohol Ti prekonať Tvoje výzvy.

Snívaj veľký sen priateľ môj a nikdy sa nevzdávaj. My
všetci robíme chyby, ale nikto z nás tu nie sme omylom. Ber
veci ako prídu. Príjmi pozitívne postoje, perspektívy, princípy
a pravdy, ktoré zdieľam a ty tiež zvíťazíš.

                                                        S úctou Nick
Zdroj: internet

Nemá ruky, ani nohy a rozdáva nádej, vieru a lásku
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac august

Panna Mária je tá, ktorá vie pochopiť utrpenie človeka, lebo
sama ho zažila.

Ján Pavol II.

1/ Pracovníci stavebnej firmy firmy Ži-
bek pokračovali v prácach na dennom
stacionári pre seniorov.
Počas mesiaca au-
gust bola strecha
drevenice pokrytá
dreveným štiepaným
šidlom z červeného smreku.
Šindeľ bol povrchovo upravený (na-
pustený vode odolným náterom) a pri-
bíjaný v dvojmo na strechu.

2/ Pracovníci stavebnej firmy pána Ing.
J. Snováka začali s opravou domu
smútku v Hruštíne. Bola opravená
a namaľová vonkajšia fasáda od zá-
hrad rodinných domov a predná ste-
na so stĺpom zvonice. Ďalej boli od-
kopané základy od severnej strany,
ktoré budeme odvodňovať. Vo vnútri
domu smútku boli po 17 rokoch opra-
vené a vybielené steny.

3/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dolný Kubín rozširuje na ďalšej ulici

v lokalite Kutina – Diel-
nice vodovod a kanali-
záciu so spolufinanco-
vaním obce Hruštín.

4/ Vybratá firma nám za-
asfaltovala časť chodníka pri šatniach
Zamost, chodník pri kostole, nerov-
nosti v ulici Črchľa a časť rigolu na
ulici Výhon.

5/ Slovenské elektrárne, ktoré spravujú
verejné osvetlenie, nám opravili po-
škodené svetlá po búrke s krupobi-
tím na viacerých uliciach obce.

6/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach pokosili
verejné priestranstvá, cintorín a vy-

kosili areál okolo lomnianskej kapln-
ky, kde sa konala 22. augusta pobož-
nosť z príležitosti sviatku korunova-
nia Panny Márie. Tejto vydarenej ak-
cie sa za slnečného počasia zúčast-
nilo 400 pútnikov z Hruštína, Vaňov-
ky, Krušetnice a veriacich z Lomnej,
ktorí prišli v procesii.
Všetkým, ktorí sa podieľali na spo-

mínaných prácach veľmi pekne ďa-
kujem.

starosta obce
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Mesiac september – niečo sa kon-
čí, niečo sa začína, niečo sa pripravu-
je. Oslavy tohto mesiaca sa zameria-
vajú na Najsvätejšiu Matku, jej naro-
denie, jej Najsvätejšie meno a tiež si
ju pripomíname ako Sedembolestnú.
Tento mesiac sa zameriava aj na ďal-
ších svätých, ktorí nám ukazujú cestu
k Ježišovi a ktorí si po vzore Panny
Márie formovali vlastný život. Septem-
ber je mesiac, v ktorom sa končí leto
a je to mesiac, v ktorom sa po letnom
oddychu začína nový školský rok.
A tiež sa pripravuje niečo výnimočné
pre našu krajinu. Do tohto nového za-
čiatku prichádza sv. otec František,
ktorý nás tak trochu prekvapil, že chce
prísť na návštevu na Slovensko. Nikto
netušil, že tak rýchlo zareaguje.

Tejto návšteve predchádza Medzi-
národný eucharistický kongres v Bu-
dapešti, ktorý sa mal uskutočniť
13.– 20. Septembra 2020, ale pre pan-
démiu koronavírusu bol odložený na
5. – 12. Septembra 2021. Jeho mottom
sú slová: „V tebe sú všetky moje pra-
mene.“ (Ž 87, 7). Po tomto kongrese
sv. otec navštívi naše Slovensko.

Sv. otec František prijal pozvanie
prezidentky Zuzany Čaputovej, počas
jej oficiálnej zahraničnej cesty vo Vati-
káne v decembri 2020. Túto návštevu
oficiálne potvrdil v nedeľu 4. júla 2021
slovami „Mám radosť oznámiť, že od
12. do 15. septembra, ak Pán Boh dá,
prídem na Slovensko na pastoračnú
návštevu“ (Sv. otec František)

František navštívi Bratislavu, Koši-
ce, Prešov a Šaštín. Stretne sa s tro-
ma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale
aj zástupcami židovskej či rómskej ko-
munity. V Šaštíne je na programe svä-
tá omša s homíliou Svätého Otca. Troj-
dňová apoštolská návšteva bude mať
oficiálny a pastoračný charakter. Stret-
ne sa s predstaviteľmi štátu, s prezi-
dentkou, predsedom parlamentu a pre-
miérom, ale aj s biskupmi, kňazmi,
rehoľníkmi, členmi Spoločnosti Ježi-
šovej, predstaviteľmi židovskej nábo-
ženskej obce, no nezabudne ani na
mládež a chudobných ľudí žijúcich na
košickom sídlisku Luník IX.

Taktiež sa na Slovensku zúčastní
dvoch veľkých bohoslužieb, jednej by-
zantského obradu a jednej latinského
obradu. V Prešove, stredisku grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku, bude
predsedať Božskej liturgii svätého
Jána Zlatoústeho, najčastejšej formy

gréckokatolíckej liturgie. Na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie – pat-
rónky Slovenska v stredu 15. septem-
bra 2021 sa pridá k pútnikom pri Šaš-
tínskej bazilike.

Motto návštevy znie: „S Máriou
a Jozefom na ceste za Ježišom“ Mot-
to má vyjadriť želanie, aby návšteva
pápeža Františka na Slovensku posil-
nila vo veriacich vieru a oživila ich
túžbu napredovať po stopách Ježiša,
ktorý podľa sv. písma „neprišiel dať sa
obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj
život“ (Mt 20, 28).

My všetci prežívame taký menší fr-
mol. Všetci sa nejakým spôsobom pri-
pravujeme na jeho príchod. Či už or-
ganizátori, samotní účastníci aj jed-
notliví veriaci. Je dobre troška spoma-
liť a zamyslieť sa, čo nám každému
jednému z nás môže táto návšteva
dať.

Sv. Otec prichádza v ťažkých ča-
soch ako priateľ, ktorý nám dá svoju
prítomnosť, Božie slovo a Eucharistiu.
V týchto časoch je jeho návšteva veľ-
kým požehnaním. Môžeme uvažovať,
kto je vlastne pápež a čo pre nás
znamená, aké posolstvo sa nám sna-
ží odovzdať.

Kto je sv. pápež František?
– František, vlastným menom Jorge
Mario Bergoglio, je v poradí 266. pá-
pež katolíckej cirkvi zvolený na kon-
kláve dňa 13. marca 2013. Je prvým
pápežom pochádzajúcim z americké-
ho svetadielu a prvým, ktorý vzišiel
z jezuitskej rehole. Bergoglio sa naro-
dil v Buenos Aires v Argentíne. Za
kňaza bol vysvätený v roku 1969. Je
Peter dnešnej doby. Skala, na ktorej
Kristus postavil svoju Cirkev, ktoré pe-
kelné brány nepremôžu.

Návšteva pápeža môže byť pre nás
jednotlivo i pre celé Slovensko impul-
zom a pozvaním na zmenu. Nielen
nejakej eufórie, ale na načerpanie ži-
vej vody od nášho Pána, ktorá naozaj
uhasí smäd našich sŕdc. Prijmime sv.
otca s radosťou, lebo je to Peter
dnešnej doby. Využime čas v nasle-
dujúcich dňoch na to, aby sme otvorili
svoje srdcia a mysle. Pripravme sa
duchovne na návštevu sv. Otca, otvor-
me sv. písmo a čítajme a počúvajme
o Ježišovi a všetko zavŕšme prípra-
vou nášho srdca nielen na stretnutie
so sv. otcom ale i s Ježišom v Eucha-
ristii.

Peter kaplán

Mesík Jozef
Krivačková Margita
Kušnierová Helena
Šalatová Marta
Mišániková Žofia
Baraniak Václav
Žilinec Ladislav
Teťák Jozef
Hojo Miroslav
Paterková Marta
Jaššová Oľga
Zemenčík Miroslav
Maťašák Štefan
Slameník Jozef
Teťák František
Martvoň Rudolf

Odišli od nás
Stanislav Očkaják
Milan Jurovčík

Prišli medzi nás
Juraj Kotúľ
Peter Záhorec

Uzavreli manželstvo
Michal Snovák

a Natália Šurinová
Michal Mateka

a Michaela Vojtečková
Ľudovít Radzo

a Martina Račáková
Ľubomír Blažeňák

a Adela Bereníková
Vladimír Troják

a Patrícia Melchioryová
Peter Palider

a Mariana Kompanová
Michal Dúha

a Veronika Hurtalová
Juraj Nožina

a Jana Petreková
Juraj Maslo

a Martina Ťasnochová
Michal Sirota

a Tatiana Ťasnochová

v mesiaci september 2021
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T ISeptember v očakávaní
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U z n e s e n i e č. 25/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

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: 9

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 26/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

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: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
Program doplnený o bod č. 6 Návrh plánu
kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín na 2. polrok 2021, bod č. 7
Správa o kontrole plnenia uznesení Obec-
ného zastupiteľstva v Hruštíne za 2. pol-
rok 2020, bod č. 8 Schválenie memoranda
o spolupráci v rámci projektu Žilina Besky-
dy 2026, bod č. 9 Schválenie audítora na
výkon audítorskej činnosti podľa zákona
č. 423/2015 Z. z., bod č. 10 Schválenie
zmien rozpočtu Obce Hruštín na rok 2021,
bod č. 11 Interpelácie, bod. č. 12 Záver.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 27/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

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, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 28/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2021

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

Schvaľuje:
Predbežný súhlas na prevod pozemku Mgr.
Márie Poljakovej, Lán 678/42, 029 52 Hruš-
tín, zámenou: pozemkov parcela EKN
č. 2852 o výmere 42,88 m2 spoluvlastníc-
ky podiel 210/1680, LV č. 5738, EKN č.
2857 o výmere 22 m2, spoluvlastnícky po-
diel 210/1680, LV č. 5738 , EKN č. 2856
o výmere 19,63 m2, spoluvlastnícky podiel
210/1680, LV č. 5738, EKN č. 5919/1
o výmere 7,88 m2, spoluvlastnícky podiel
210/1680, LV č. 5739, EKN č. 5919/2
o výmere 11,50 m2, spoluvlastnícky podiel
210/1680, LV č. 5739, EKN č. 9046/2
o výmere 2,88 m2, spoluvlastnícky podiel
2/16, LV č. 3565 k. ú. Hruštín, za pozemok
vo vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna
468/2, 029 52 Hruštín, IČO: 00314501, par-
cela EKN č. 20168/5 o výmere 99 m2, k. ú.
Hruštín, spoluvlastnícky podiel 1/1, pria-
mym prevodom podľa osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, s podmienkou vyho-
tovenia znaleckého posudku a geometric-
kého plánu.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnos-
ťami, že uvedené pozemky sú priľahlé
k pozemku zastaveného stavbou rodinné-
ho domu.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Mgr. P. Teťák
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 29/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

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
Neschvaľuje:
Žiadosť Viery Calovej, Črchľa 453/40,
029 52 Hruštín o odkúpenie nehnuteľnos-
ti, pozemku EKN č. 618/1, LV č. 3028
a EKN č. 618/3, LV č. 3028 vo vlastníctve
Obce Hruštín.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 30/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

K bodu č. 5: Schválenie Inominátnej zmlu-
vy medzi Obcou Hruštín a OVS, a. s. Dol-
ný Kubín.
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Inominátnu zmluvu medzi Obcou Hruštín
a OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 01
Dolný Kubín.
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: 1 Ľ. Jancek
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 31/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

K bodu č. 6: Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti Hlavného kontrolóra Obce Hruštín na
2. polrok 2021.
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 2021.
Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, D.
Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0
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U z n e s e n i e č. 32/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

K bodu č. 7: Správa o kontrole plnenia
uznesení Obecného zastupiteľstva v Hruš-
tíne za 2. polrok 2020 .
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Berie na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení Obec-
ného zastupiteľstva v Hruštíne za 2. pol-
rok 2020.
Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 33/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

K bodu č. 8: Schválenie memoranda o spo-
lupráci v rámci projektu Žilina Beskydy
2026.
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
A/ Berie na vedomie:
Informatívnu správu o zámere obce uza-
tvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Žilina a Dôvodovú správu.
Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
Memorandum o spolupráci v rámci projek-
tu Žilina Beskydy 2026 medzi Mestom Žili-
na a Obcou Hruštín.
Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 34/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

K bodu č. 9: Schválenie audítora na výkon
audítorskej činnosti podľa zákona č. 423/
2015 Z. z.

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

Schvaľuje:
Audítora Ing. Ladislava Adamca, M. Hat-
talu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín na vý-
kon audítorskej činnosti podľa zákona č.
423/2015 Z. z. na vykonanie overenia roč-
nej účtovnej závierky, posúdenia súladu
výročnej správy a účtovnej závierky odbe-
rateľa, overenie dodržiavania povinností
podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách pre územnú samosprávu, ove-
renie konsolidovanej účtovnej závierky.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 35/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

K bodu č. 10: Schválenie zmien rozpočtu
Obce Hruštín na rok 2021.

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 2021
v nasledovných položkách:

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e č. 36/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.08.2021

K bodu č. 11: Interpelácia.

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

Schvaľuje:
Projekt „Farebná Kutina“ predložený Mgr.
Petrom Teťákom, Pod Príslopom 169/23,
029 52 Hruštín v zmysle Zásad participa-
tívneho rozpočtu Obce Hruštín vo výške
660,00 Eur na rok 2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

schválený  rozdiel  upravený
Príjem - bežný rozpočet
111 003 Výnos dane z príjmov 1 145 979,00 € + 39 396,00 € 1 185 375,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 3.2
635 006 Údržba ciest  10 000,00 € + 20 000,00 € 30 000,00 €
Program 5.1
633 006 Vianočná výzdoba 2 830,00 € + 5 000,00 € 7 830,00 €
Program 6.1
635 006 Údržba budovy Kutina 3 500,00 € - 3 500,00 € 0,00 €
Program 6.2
633 003 Rozhlasová ústredňa 0,00 € + 3 100,00 € 3 100,00 €
Program 6.3
642 001 Transfery 40 575,00 € - 8 000,00 € 32 575,00 €
Program 6.4
637 002 Kultúrne podujatia 10 000,00 € + 2 000,00 € 12 000,00 €
Program 7.1
635 006 Údržba ZŠ Hruštín 4 882,00 € + 2 950,00 € 7 832 ,00 €
 (maľovanie tried v ZŠ Výhon)
Program 12
Výdavky hradené z rozpočtu obce 181 790,00 € + 3 906,00 € 185 696,00 €
pre MŠ Hruštín (mzdy a odvody)
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10.1
717 001 Vodovod Kutina, Včielok 15 000,00 € + 5 040,00 € 20 040,00 €
717 001 Rekonštrukcia č. 49 (tančiareň) 0 300,00 € + 5 900,00 € 16 200,00 €
 spolufinancovanie
713 001 Park v centre obce 10 000,00 € - 10 000,00 € 0,00 €
714 004 Nákup auta s plošinou 0,00 € + 13 000,00 € 13 000,00 €

Mgr. František Škapec
starosta obce
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Program Robík zohľadňuje vek a vývoj najmenších detí
(už od 4 mesiacov). Deti sprevádza figúrka Robík, ktorý
s nimi prežíva príbehy z ich života - kúpanie, uspávanie,
jedlo, pohyb, chorobu... Jednoduché, tematicky usporiadané
príbehy s piesňami a básňami sú dopĺňané hudbou.

Deti spoznávajú svet hudby prostredníctvom senzomoto-
rických skúseností. Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozví-
jané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome aj pred-
poklady pre rozvoj ich poznávacích schopností. V dojčen-
skom veku vedie počúvanie hudby a „hudobné bľabotanie“
k intenzívnemu prepojovaniu nervových buniek v mozgu.

Program Robík vytvorili odborníci z oblasti hudobnej pe-
dagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú
ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia sa do tvorivého
procesu (so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomoto-
rických skúseností). Získavajú prvé základné povedomie
o hudbe. Podstatou je proces voľného objavovania. Dieťaťu
dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety
s prihliadnutím k individuálnej úrovni ich zmyslových a sen-
zomotorických skúseností. Ďalšími aktivizačnými prvkami sú
spoločný spev, počúvanie hudby a hudobne pohybové hry.
Rodič počas programu dieťatko zabezpečuje a zaopatruje.

Prvé krôčiky k hudbe: Rozširujúca sa slovná zásoba
dáva deťom ideálne predpoklady k pochopeniu hudobných
vzťahov a súvislostí. Neoceniteľným vedľajším efektom je
skutočnosť, že spoločným muzicírovaním dochádza k nepo-
rovnateľne výraznejšiemu rozvoju sociálnych schopností
a vzťahov.

Program vychádza z predpokladu, že všetky deti spontán-
ne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom sú jednoduché
piesne, rozprávanie, hudobne pohybové a rytmické hry, po-
čúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane
doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvy-
kajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom.
Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zveda-
vosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu uče-
nia v neskoršom veku.

Program rozvíja rôzne témy zo života detí, ktoré odpove-
dajú ich veku a skúsenostiam. Témy sprevádzajú zodpove-
dajúce piesne a básne. Vďaka aktívnej účasti jedného
z rodičov (inej osoby nad 18 rokov) je pôsobenie na deti
cielené a veľmi intenzívne. Deti zvládajú hravou formou
základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami

a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej pred-
stavivosti. Elementárna hra na hudobné nástroje môže uľah-
čiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho
vzdelania.

Deti využívajú v programoch Robik a PKH na hodinách
Orffeovské hudobné nástroje, povinné nahrávky a ostatné
odporúčané predmety nevyhnutne potrebné k tomu aby die-
ťa mohlo všetkými svojimi zmyslami naplno prežiť danú hodi-
nu. Deti chodia na vyučovanie v sprievode rodiča resp.
starého rodiča alebo inej dospelej osoby. Vyučovanie prie-
beh 1 x týždenne v rozsahu 45 min. Deti resp. rodičia majú
k dispozícii leporelo a CD s nahrávkami.

 Rodinné cen-
trum Motýlik pozý-
va na bezplatnú
ukážkovú hodi-
nu Montessori
herne.

Herne sú vhod-
né pre deti od 0-3
roky, v sprievode
dospelej osoby.

Tešíme sa na
stretnutie.
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STRELCI
Dňa 14. augusta sa v Príbelciach ko-

nali otvorené Majstrovstvá Banskobys-
trického kraja v streľbe z malokalibro-
vých zbraní. Jozef Jancek v disciplíne
Štandardná pištoľ 3x20 obsadil druhé
miesto v disciplíne Športová pištoľ 30+30
skončil tretí.

Na strelnici v Hruštíne sa 21. a 22.
augusta konali kvalifikačné preteky
v streleckom trojboji a zároveň v sobotu
tí najlepší boli ocenení pohármi a vec-
nými cenami pri spomienke na Mariána
Kompana. Naši strelci už tradične ne-
chýbali na popredných miestach. Bola
to aj posledná možnosť vylepšiť si po-
stavenie v rebríčku, podľa ktorého tí naj-
lepší pocestujú na Majstrovstvá Sloven-
ska do Michaloviec, kde naši strelci ne-
budú chýbať. V disciplíne revolver je Jo-

zo športu          zo športu          zo športu          zo športu          zo športu          zo športu

 Dňa 7.8.2021 sa pretekár z našej
obce Ľubomír Záhora, zúčastnil Sky Run
ultracross behu kde obsadil v kategórii

nad 55 rokov prvé miesto. Bežalo sa 24
km s prevýšením 1150 m od Chaty Kra-
merov z Beňovej Lehoty cez Kubínsku

zef Jancek suverénne na prvom mieste
a Marián Slaničan je štvrtý. V disciplíne
veľkorážny revolver v dlhodobej súťaži
skončil Jozef Jancek tretí a Jozef Očka-
ják s Mariánom Slaničanom sú v prvej
desiatke. V obidvoch disciplínach je za

nimi v tesnom závese Augustín Hojo.
V Príbelciach sa 28. augusta Jozef

Jancek zúčastnil ďalšieho kola Extrali-
gy v streľbe z malokalibrových zbraní.
V disciplíne Športová pištoľ 30+30 ob-
sadil tretie miesto.

ZOTŠ Hruštín

hoľu na Vasiľovskú hoľu, cez Hlasnú
skalu do Zázrivej Kozínska a obratom
cez Minčol späť do Beňovej Lehoty.

Nočné kino

 V sobotu 14. augusta sa vo večerných hodinách konalo letné kino a diskotéka pod holým nebom na Kutine.
Premietala sa animovaná rozprávka Trollovia svetové turné. Účasť bola hojná, atmosféra výborná a občerstvenie
vynikajúce. Tešíme sa aj o rok.



9/20218

Hruštín – obecné noviny, mesačník  Redakcia: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52, IČO: 314501, tel.: 043/5577 111  Povolené OZ
z 30. júla 1991  registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09  ISSN 1338-7545  Grafická úprava, sadzba a tlač: Mgr. Andrea Hrdinová,
Námestovo  Uzávierka čísla: 6. 9. 2021  Počet: 850 ks Nepredajné!

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

 Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky a kuny, liah-
ne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a na-
pájačky, výstavné klietky pre chovateľov, výbehy pre
psíkov a hydinu, šklbačky, dojenie pre kravy, ovce
a kozy, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na:
www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800


