
OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 17 Január 2022
Múdri rodičia od malička učia svoje

deti poďakovať sa za všetko, čo dosta-
nú. Ak na to deti zabudnú, správni rodi-
čia to považujú za prehrešok, ktorý ne-
tolerujú. „Čo si, Peťko, povedal starkej
za sveter, ktorý ti darovala?“ Rodičia sa
nevzdajú dokiaľ sa im z dieťaťa nepoda-
rí vyžmýkať aspoň slovné, keď už nie zo
srdca vychádzajúce, vyjadrenie vďaky.
A je správne, že rodičia takto konajú.
Deťom by sa malo pripomínať od rané-
ho detstva, že musia myslieť na vďač-
nosť. Vďačnosť je prvý krok, ktorým die-
ťa nastolí svoj mravný vzťah s dospelý-
mi.

Vďačnosť je prvá čnosť, ktorú sa ro-
dičia snažia vyburcovať vo svojom die-
ťati, potom jej opak, nevďačnosť, bude
znakom, že dieťaťu chýba zdravý det-
ský duch. A táto neschopnosť vážiť si
veci, môže byť pre sklamaných rodičov
veľmi bolestnou skúsenosťou. „Ostrej-
šie, ako jazyk hada je mať nevďačné
dieťa“, píše Shakespeare. Môžeme sa
pýtať, či aj nevďační malomocní nevy-
volali snáď pocity podobnej bolesti vo
svojom Majstrovi.

U evanjelistu Lukáša sa nachádza
príbeh o Desiatich malomocných, kto-
rých Ježiš uzdravil (17, 12-19). Najpo-
zoruhodnejšou vecou na príbehu nie je
uzdravenie, ktoré vykonal Ježiš, ale ne-
vďačnosť za toto uzdravenie zo strany
uzdravených. Iba jeden z nich sa vrátil
a Ježišovi sa za dar uzdravenia poďa-
koval. Ježiš sa pýta: „Či sa ich neuzdra-
vilo desať. A tí deviati kde sú?“ V týchto
jeho slovách cítime sklamanie. Sme
v rozpakoch. Zdá sa nám úplne logické,
že človek, ktorý sa náhle uzdraví z takej
hroznej choroby, akou bolo malomocen-
stvo, celkom logicky príde a jeho túžbou
bude sa za svoje uzdravenie poďako-
vať. Dokonca by sme mohli predpokla-
dať, že takémuto človeku by to spôsobi-
lo radosť, aby mohol poďakovať. No iba
jeden tak urobil a aj to bol cudzinec,
Samaritán.

Vďačnosť má svoje miesto medzi tými
najušľachtilejšími cnosťami. Niekto raz
povedal: „Vďačnosť nie je len najväčšia
cnosť, ale je matkou všetkých ostat-
ných.“

 Básnik George Herbert píše: „Tak
veľa si mi Bože dal. Daj mi, prosím, ešte
jednu vec: vďačné srdce!“

Vďačnosť celkom iste nie je taká bež-
ná, ako by mala byť. Ľudia budú radšej
lamentovať nad tým, čo nemajú, ako sa
snažiť ďakovať za požehnania, ktoré
majú. Budú náchylnejší frflať na tŕne na

ruži, ako ďakovať za samotnú ružu me-
dzi tŕňmi. Zvlášť si nedokážu vážiť veci,
ktoré k nim prídu bez fanfár a kriku, iba
takým normálnym bežným spôsobom.
Väčšinu takýchto vecí – od slnečného
svetla, až po slnečnice – zoberú ako
samozrejmosť. Takéto veci si začnú vá-
žiť (aj to nie je isté) až keď ich stratia.

Podmienkou k tomu, aby sme za
svoj život ďakovali je začať si ho
vážiť. A podmienkou k tomu, aby
sme svoj život mohli žiť autenticky je
byť zaň vďační.

Celý náš život je darom. A toto je
myšlienka, s ktorou by sme mali pristu-
povať aj k Bohu: nič nie je samozrejmé,
ani to, že sme tu, ani krásny svet, ktorý
nás obklopuje, ani vzťahy, ktorých sme
súčasťou, ani štúdium, na ktoré nás pri-
jali, ani dnešné, či zajtrajšie ráno. Nič.
Všetko je to dar. A za dar sa ďakuje.
Schopnosť ďakovať z nás robí šťast-
ných ľudí. Úprimná vďačnosť nám nie-

len, že pomáha rozpoznať svoje požeh-
nania, ale tiež odomyká dvere nebies
a pomáha nám cítiť Božiu lásku.

Keď kráčate s vďačnosťou, nekráča-
te s aroganciou, namyslenosťou a se-
bectvom, kráčate s duchom vďakyvzda-
nia, ktorý sa k vám pridá a požehná váš
život. Toto je úžasná doba, kedy môže-
me žiť na zemi. Hoci je v dnešnom sve-
te toho veľa zlého, je tu i mnoho vecí,
ktoré sú správne a dobré.

„Vďačný človek vidí vo svete tak veľa,
za čo byť vďačný, a pre neho je vo svete
viac dobra ako zla. „Pýcha ničí našu
vďačnosť a dáva na jej miesto sebec-
kosť. O koľko sme šťastnejší v prítom-
nosti vďačnej a milujúcej duše a ako
pozorne by sme mali pestovať, skrze
život naplnený modlitbou, postoj napl-
nený vďačnosťou voči Bohu a ľuďom!“

Anglický spisovateľ A. Haxley napí-
sal: „Väčšina ľudských bytostí má takmer
nekonečnú schopnosť považovať všet-
ko za samozrejmosť.“

Často považujeme za samozrejmosť
práve tých, ktorí si najviac zaslúžia našu
vďačnosť. Nečakajme dovtedy, až bude
príliš neskoro, aby sme im vyjadrili vďač-
nosť. Jeden muž, keď hovoril o blíz-
kych, ktorých stratil, vyjadril svoju ľútosť
týmto spôsobom: „Spomínam si na tie
šťastné dni a často si želám, aby som
mohol svojim zosnulým blízkym vyjadriť
vďačnosť, ktorá im náležala v živote
a ktorá im bola tak málo prejavovaná.“

Strata milovanej osoby takmer nevy-
hnutne prináša do nášho srdca nejakú
ľútosť. Snažme sa tieto pocity obmedziť
do takej miery, ktorá je v našich ľud-
ských silách tým, že budeme často vy-
jadrovať svoju lásku a vďačnosť. Nikdy
nevieme, kedy už bude príliš neskoro.

(Zdroj: internet)

Vďačnosť

Na začiatku nového roka sa
vložme pod ochranu tejto

ženy, svätej Matky Božej, ktorá je
našou matkou. Nech nám pomá-
ha uchovávať si a premýšľať nad
každou vecou bez toho, aby sme
sa obávali skúšok, v radostnej
nádeji, že Pán je verný a dokáže
premeniť kríže na vzkriesenie. Aj
dnes ju vzývajme, ako to robil
Boží ľud v Efeze. Všetci vstaňme,

hľaďme na Máriu, a tak ako to
spravil Boží ľud v Efeze, trikrát
zopakujme jej titul Matky Božej.
Všetci spolu: „Svätá Matka Bo-
žia, Svätá Matka Božia, Svätá
Matka Božia!“.

Prajem Vám všetkým mnoho
požehnaných chvíľ, radosti i po-
koja do všetkých 365 dní, ktoré
nás čakajú a ktoré nám dá Dobrý
Boh.                         Peter kaplán +
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Očami
starostu

Zhodnotenie roku 2021

Výstavba
1/ Stavebná firma Žibek, ktorá vyhrala

výberové konanie, začala v júni so
stavebnými prácami na dennom sta-
cionári pre seniorov, na
ktorý sme dostali pe-
niaze z eurofondov.
Po urobených zákla-
doch s betónovou plat-
ňou, bol zmontovaný zrub dre-
venice, krov strechy s rohmi a late-
ním s parozábranou. Strecha dreve-
nice bola pokrytá dreveným štiepa-
ným šindľom z červeného smreku.
Šindeľ bol povrchovo upravený
a v dvojmo pribíjaný na strechu. Na-
koniec bol urobený hromozvod, ríne
a zvody dažďovej vody.

2/ Pracovníci stavebnej firmy pána Ing.
J. Snováka, nám po výberovom ko-
naní opravili dom smútku v Hruštíne.
Bola opravená a namaľovaná von-
kajšia fasáda, zo všetkých strán domu
smútku a stĺp zvonice. Ďalej boli od-
kopané základy od severnej strany,
ktoré boli odvodnené. Vo vnútri domu
smútku, boli po 17 rokoch opravené a
vybielené steny. Drevené eurookná
od severozápadnej strany, boli vybrú-
sené a povrchovo upravené. Taktiež
boli opravené a vymaľované sociálne
zariadenia, miestnosť pre pozostalých
a hrobárska miestnosť.

3/ Pracovníci firmy Kvalit s.r.o. nám
v dome smútku v Hruštíne namonto-
vali odsúvaciu stenu, ktorá tepelne
uzatvorila priestor pod chórom. Tak-
tiež firma nanovo vysilikónovala rámy
okien na dome smútku.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní vy-
čistili prednú stenu obecnej budovy
vo Vaňovke od vtáčieho trusu. Ná-
sledne na stenu aplikovali penetrač-
ný náter a natreli bielou fasádnou far-
bou. Po obnovení fasády pracovníci
obce nalepili na okrajové časti budo-
vy a okenné parapety hroty proti
hniezdeniu vtáctva.

5/ Pán M. Kubica nám urobil rekonštruk-
ciu bytu a spoločenskej miestnosti vo
Vaňovke (bývalá škôlka).

Farský úrad
1/ Firma Kvalit zo Zákamenného, nám

vo Vaňovke na kostole namontovala
v mesiaci jún nové okná a dvere zo

sibírskeho smrekovca aj s vonkajšou
povrchovou úpravou proti poveter-
nostným podmienkam z hliníka. Po-
slanci obecného zastupiteľstva schvá-

lili na tento účel dotáciu
v plnej výške 17 000 €.
2/ Obec v spolupráci
s firmou GIGANET, za-

bezpečila internetové pri-
pojenie farského úradu za úče-

lom on-line prenosu svätých omší.
3/ Pán J. Mikuláš, zrenovoval pieskov-

cový kríž na cintoríne vo Vaňovke.
4/ Pri výmene krytiny na streche kosto-

la, pracovníci obce s obecnou techni-
kou odvážali starý plech na zberný
dvor. Taktiež, spolu s nezamestnaný-
mi pomáhali pri montáži a demontáži
lešenia.

Miestne komunikácie, chodníky
1/ Pracovníci firmy RILINE nám po

miestnych komunikáciách a chodní-
koch zaasfaltovali výtlky a nerovnos-
ti.

2/ Pracovníci firmy pána E. Vlžáka nám
opravili rigoly pri chodníku ZŠ Za-
most a pri ceste na Výhone.

3/ Pán O. Škunta a pracovníci obce roz-
viezli a upravili makadamom cesty na
IBV Kutina – Dielnice.

4/ Vybratá firma, nám zaasfaltovala časť
chodníka pri šatniach Zamost, chod-
ník pri kostole, nerovnosti v ulici Črch-
ľa a časť rigolu na ulici Výhon.

5/ Pracovníci stavebnej firmy pána A.
Radzu nám namontovali novú mrežu
na odtok povrchovej vody na ulici Kút.
Taktiež osadili a zabetónovali infor-
mačné tabule pred OcÚ.

6/ Pracovníci stavebnej firmy pána A.
Radzu nám pred OcÚ vybudovali
spevnenú plochu zo zámkovej dlaž-
by.

7/ Pracovníci Firmy MSJ GROUP, s.r.o.
so svojou technikou s GPS zariade-
ním nám upravili miestne komuniká-
cie a rigoly v časti Hredy a Klinok vo
Vaňovke, kde bude prebiehať výstav-
ba nových domov. Bola stiahnutá or-
nica, cesty boli zrovnané do nivelity
a vysypané makadamom.

8/ Do cintorína vo Vaňovke bola nave-
zená prebytočná zemina z ciest a
technikou boli zrovnané nerovnosti.

Základná škola – ihrisko
1/ Pracovníci firmy Vatt s.r.o. zo Žiliny,

nám pri ZŠ Zamost na tenisovom ih-
risku urobili nový podklad (gumoas-
falt) a položili nový umelý trávnik.

2/ Obec dostala z Ministerstva práce,
rodiny a sociálnych vecí na základe
žiadosti dotáciu 45 000 €, na detské
inkluzívne ihrisko v strede obce pri
Základnej škole – Zamost. Realizá-
cia bude prebiehať tento rok.

Zeleň v obci
1/ Pracovníci záhradníctva „Vaňo“ nám

v obci, pri zastávke a pred školou
Výhon vysadili okrasné dreviny
a stromčeky.

2/ Rodičia každého novonarodeného
dieťatka, dostali podľa vlastného vý-
beru ovocný, alebo okrasný strom-
ček.

Vodovod a kanalizácia
1/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dolný Kubín, nám na ďalšej ulici
v lokalite Kutina – Dielnice urobili vo-
dovod a kanalizáciu so spolufinanco-
vaním obce Hruštín.

2/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dolný Kubín, nám predĺžila vodovod
a kanalizáciu na ulici Včielok. Túto
akciu spolufinancovala obec Hruštín.

MKS
1/ Maliar p. Ľudovít Šeliga, nám vyma-
ľoval sálu a javisko KD. Na javisku
bola menená hlavná opona a oprave-
ná mechanická časť hlavnej opony.

Budova MAGNUM
1/ Pracovníci stavebnej firmy pána E.

Vlžáka, nám vymenili staré okná za
nové plastové v prevádzkach kader-
níctva a pedikúry v obecnej budove
Magnum.

Kamery
1/ Firma ALTYS nám namontovala v cen-

tre ďalšiu bezpečnostnú kameru, kto-
rá monitoruje chodník pri kostole od
hlavnej cesty. Ďalej boli namontova-
né v areáli ZŠ Zamost 2 kamery, kto-
ré monitorujú multifunkčné a teniso-
vé ihrisko.

2/ Firma GIGANET nám namontovala
vo Vaňovke 3 bezpečnostné kamery
a to na ihrisku pri obecnej budove a v
centre, kde je autobusová zastávka.
Celkovo máme v našej obci 28 ka-
mier.

Srdce sa stáva vďačným tým, že vyjadrujeme vďačnosť svojmu
Nebeskému Otcovi za Jeho požehnania a tým, ktorí sú okolo nás za
všetko, čo prinášajú do nášho života.                                      (S. Thomas)
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3/ Obec získala dotáciu na bezplatné
pripojenie občanov na WIFI – „WIFI
PRE TEBA.“ Občania sa môžu bez-
platne pripojiť na internet na
5 miestach v Hruštíne a na 2 dvoch
miestach vo Vaňovke. Toto pripoje-
nie nám realizovala firma GIGANET.

Rôzne
1/ Obec Hruštín, prenajala v centre obce

pri budove MAGNUM pozemok pá-
novi Strakovi z Dlhej nad Oravou, za
účelom predaja zmrzliny.

2/ Obec zakúpila za 13 000 € staršiu
vysokozdvižnú plošinu na bežnú údrž-
bu obce.

3/ Pán J. Mikuláš, nám v centre obce
obnovil ľudovú maľbu na sypárni.

4/ Hasiči pán Š. Kľuska a pán J. Šalata,
nám cisternou počas suchého me-
siaca jún zalievali vodou vysadené
okrasné dreviny.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní na
obecných prácach, nám počas roka
vyčistili čierne skládky komunálneho
odpadu v obci. Taktiež pozbierali po
obci 2x do roka elektroodpad, železo
a nebezpečný odpad.

6/ Po opakovaných niekoľkoročných žia-
dostiach dobrovoľní hasiči vo Vaňov-
ke dostali nové IVECO DAYLI – od
ministerstva vnútra. Auto bude slúžiť
na prevoz hasičov a techniky na po-
žiarny zásah.

Vážení občania
Sme na začiatku Nového roka, ale

ešte stále v mysli máme starý rok, za
ktorý nám treba poďakovať. V uply-
nulom roku sme prekonali nielen
v osobnom, ale i v spoločenskom

živote mnoho udalostí, ktoré boli pre-
pojené s bolesťou, ale i s radosťou.
Ja osobne sa chcem poďakovať dob-
rotivému Bohu za zdravie a Vám
ostatným veľké ďakujem, za akúkoľ-
vek prácu, ktorú ste vykonali v pro-
spech spoločného dobra. To, že naše
snaženie bolo požehnané svedčia aj
výsledky našej obecnej práce. Všet-
ko toto, čo ste si mohli prečítať
v predchádzajúcich riadkoch – su-
már celého roka je výsledkom tímo-
vej a zodpovednej práce pracovní-
kov obce, poslancov obecného za-
stupiteľstva, podnikateľov a všetkých
ľudí, zapojených do týchto prác. To,
že naša obec sa rozvíja svedčí aj
fakt, že mnohí cudzí ľudia, ktorí prí-
du do našej obce a na obecný úrad
sú prekvapení jej celkovým vzhľa-
dom a modernizáciou budov. Toto je
zásluha kolektívu ľudí a pevne ve-
rím, že i v tomto nastupujúcom roku
sa nám bude s Božou pomocou da-
riť. Všetkým občanom našej obce
prajem v Novom roku veľa Božieho
požehnania, zdravia, pokoja a radosti.
Nech Nový rok nás všetkých opäť
zapáli pre spoločné dobro našej
obce.

starosta obce

Štatistika obce za rok 2021
Počet

sobášov
v roku
2021

Hruštín 23
Vaňovka 6
Spolu 29

Priemerný
vek v obci

Hruštín

37,95

Časť obce Muži Ženy Spolu
Hruštín 1406 1366 2772
Vaňovka 193 190 383
SPOLU 1599 1556 3155

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2021                  Časť obce Spolu
Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov k 31.12.2021 2793 385 3178
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 9 0 9
Deti narodené v roku 2021 35 5 40
z toho - chlapci 18 3

- dievčatá 17 2
Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 41 2 43
Počet zomrelých obyvateľov 24 5 29
z toho - muži 12 3

- ženy 12 2
SPOLU 2772 383 3155
Úbytok obyvateľov –21 –2 –23

SOBOTA 9.00 - 13.00

ZBERNÝ DVOR
Otváracia doba v zimnom období

od 1.12.2021 do 31.3.2022

v mesiaci
január 2022
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Martvoňová Agneša
Martvoňová Margita
Ťasnocha Štefan
Slameníková Helena
Šeliga Ján
Radzo Ondrej
Smidžár Ján
Kytaš Ján
Katrenčík Ondrej
Snováková Viera
Kampoš Jaroslav
Maďarík Jozef
Kaprál Stanislav
Mišániková Helena
Ďaďová Helena
Kupčuláková Mária
Šeliga Ľudovít
Makúchová Alena
Šimeková Štefánia
Katreníková Monika
Gemeľová Mária

Odišli od nás
Juliana Teťáková
Margita Krivačková

Prišli medzi nás
Samuel Radzo
Timea Pašková
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U z n e s e n i e   č. 37/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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: 11

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 38/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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

B/ Schvaľuje:

Program doplnený o bod č. 14 Návrh na
schválenie odmeny Hlavnému kontrolóro-
vi Obce Hruštín.
Ostatné body sa posúvajú za bod č. 14
a ostávajú podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 39/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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

U z n e s e n i e  č. 40/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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:

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpoč-
tu obce na rok 2022 pre Rodinné centrum
MOTÝLIK, Črchľa 451/44, 029 52 Hruštín
vo výške 1.250,00 Eur na materiál, ener-
gie.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpoč-
tu obce na rok 2022 pre Rodinné centrum
MOTÝLIK, Črchľa 451/44, 029 52 Hruštín
vo výške 2.200,00 Eur na organizovanie
kultúrneho podujatia Dňa rodiny.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 41/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2022 pre Katarínu Snováko-
vú, (pre dcéru Bibianu Snovákovú na špor-
tovú činnosť, materiálne zabezpečenie)
Zamost 108/40, 029 52 Hruštín vo výške
500,00 Eur.

Hlasovanie:
Za: 6 D. Banasová, Ľ. Jan-
cek, Ing. F. Krivačka, Mgr. P. Teťák Ing. I.
Teťáková, D. Zemenčík
Proti: 2 Bc. M. Haluška, V.
Žilinec
Zdržal sa: 3 JUDr. J. Macík, Ing.
Š. Sedlár, M. Očkaják
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 42/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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:

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Hruštín
na rok 2022 pre žiadateľa OŠK Hruštín:
15.000,00 Eur na poplatky SFZ, materiál,
údržba ihriska, tréneri, cestovné, hospodár,
telocvičňa, pranie dresov, občerstvenie,
umelá tráva, benzín, bankové poplatky.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 43/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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:

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Hruštín
na rok 2022 pre žiadateľa Klub vojakov
v zálohe ZA-050 Hruštín: 3.000,00 Eur na
materiálne zabezpečenie, štartovné, ces-
tovné, ubytovanie a organizovanie športo-
vej akcie Veľká cena Hruštína v streľbe zo
vzduchovej pušky a Deň detí na strelnici.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 44/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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:

Berie na vedomie:

Žiadosť o zaradenie výstavby/rozšírenie
obecného vodovodu, kanalizácie a verej-
ného osvetlenia na ulici Pod Uhliskom do
rozpočtu obce na rok 2022 od žiadateľov:
Ing. Tomáš Žilinec, Mária Kľusková, Mgr.
Zdenka Žilincová, Šimon Žilinec, Ing. Anna
Krivačková, Mgr. Alexander Genšor, Bra-
nislav Kaprál, Veronika Straková.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 45/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

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:

Berie na vedomie:

Žiadosť ZŠ Hruštín, Školská 55/5, 029 52
Hruštín o schválenie rozúčtovania ostat-
ných tovarov a služieb a výdavkov Škol-
ského klubu detí v Hruštíne a prehodnote-
nie platenia poistného budov ZŠ Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 46/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 5: Dodatok č. 4 k nájomnej zmlu-
ve (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. 4 k nájomnej zmluve zo dňa
4.9.2017 o nájme nebytových priestorov
medzi Obcou Hruštín a SZUŠ Jánoš.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 47/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 6: Menovanie preventivára DHZ
Hruštín.

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

Menuje:

Člena DHZ Hruštín: Preventivár: Jozef
Šalata.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 48/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 7: Správa nezávislého audítora
z overenej účtovnej závierky 31.12.2020
a Správa nezávislého audítora z overenia
konsolidovanej účtovnej závierky a z ove-
renia konsolidovanej výročnej správy
k 31.12.2020.

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

Berie na vedomie:

Správu nezávislého audítora z overenej
účtovnej závierky 31.12.2020 a Správu
nezávislého audítora z overenia konsoli-
dovanej účtovnej závierky a z overenia
konsolidovanej výročnej správy k 31.12.
2020.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 49/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 8: Prerokovanie platu starostu
obce.

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

A/ Berie na vedomie:

Základný mesačný plat Mgr. Františka
Škapca, starostu obce Hruštín vo výške
2.731,00 Eur určený podľa § 3 ods. 1 a § 4
ods.1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na zá-
klade údajov Štatistického úradu Sloven-
skej republiky za predchádzajúci kalendár-
ny rok x násobok podľa počtu obyvateľov
zisteného na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky k 31.12. pred-
chádzajúceho kalendárneho roka.

B/ Zvyšuje:

Mesačný plat Mgr. Františka Škapca, sta-
rostu obce Hruštín v súlade s § 4 ods. 2
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 30 %.

C/ Určuje:

Mesačný plat Mgr. Františka Škapca, sta-
rostu obce Hruštín s úč innosťou od
01. decembra 2021 vo výške 3.551,00 Eur.

Hlasovanie:
Za: 7  Bc. M. Haluška, Ľ.
Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 4 D. Banasová, M. Oč-
kaják, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík,
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 50/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 9: Návrh Zmeny Rozpočtu obce
Hruštín na rok 2021 v súvislosti so Žiados-
ťou o navýšenie Rozpočtu MŠ 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:
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Hlasovanie:
Za: 10 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 1 Ing. F. Krivačka

U z n e s e n i e  č. 51/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 9: Návrh Zmeny Rozpočtu obce
Hruštín na rok 2021 v súvislosti so Žiados-
ťou o navýšenie Rozpočtu MŠ 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:

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

U z n e s e n i e   č. 52/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 10: Informácia o vykonaných roz-
počtových opatreniach starostu obce v roz-
počte Obce Hruštín za rok 2021.

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

Berie na vedomie:
Informáciu o vykonaných rozpočtových
opatreniach starostu obce v rozpočte Obce
Hruštín za rok 2021.

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

U z n e s e n i e  č. 53/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 11: Správa Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín o kontrole rozpočtových opat-
rení k zmenám rozpočtu obce roku 2021.

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

Berie na vedomie:

Správu Hlavného kontrolóra Obce Hruštín
o kontrole rozpočtových opatrení k zme-
nám rozpočtu obce roku 2021.

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

U z n e s e n i e  č. 54/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 12: Správa Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín o kontrole plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva za 1. polrok 2021.

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

Berie na vedomie:

Správu Hlavného kontrolóra Obce Hruštín
o kontrole plnenia uznesení obecného za-
stupiteľstva za 1. polrok 2021.

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

U z n e s e n i e   č. 55/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 13: Správa Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín o kontrole dodržiavania pra-
vidiel financovania ŠKD v podmienkach
v ZŠ Hruštín v zmysle Vnútornej smernice
ZŠ Hruštín č. 01/2019 o financovaní odde-
lení školského klubu detí, kontrola hospo-
dárnosti a efektívnosti použitia finančných
prostriedkov z rozpočtu obce Hruštín –
DOPLNOK.

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

A/ Berie na vedomie:

Doplňujúcu správu Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín o kontrole dodržiavania pra-
vidiel financovania ŠKD v podmienkach
v ZŠ Hruštín.

schválený rozdiel upravený
Výdaj - bežný rozpočet
633 003 Rozhlasová ústredňa  3 100,00 € - 3 100,00 € 0,00 €
633 009 Obecné noviny, kalendár 14 500,00 € + 3 000,00 € 17 500,00 €
Program 6.4
637 002 Kultúrne podujatia  12 000,00 € + 3 000,00 € 15 000,00 €
Program 12
Výdavky hradené z rozpočtu obce 185 696,00 € + 1 932,00 € 187 628,00 €
pre MŠ Hruštín (mzdy a odvody)
Výdavky pre ZŠ Hruštín (návratná pôžička) 0,00 € + 10 496,78 € 10 496,78 €
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10.1
716 Projekt Prístavba šatní Kutina 3 000,00 € - 3 000,00 € 0,00 €
716 Územný plán 6 000,00 € - 6 000,00 € 0,00 €
717 001 Vodovod,kanal. Kutina-spoluf. 10 000,00 € - 10 000,00 € 0,00 €

Zmeny Rozpočtu obce Hruštín na rok 2021 v nasledovných položkách:

Zmeny Rozpočtu Školského klubu detí Hruštín na rok 2021 v nasledovných
položkách:

223 223002 72j -1.125,00 € Príjem ŠKD
222 0950 611 72j -1.125,00 € Mzdy ŠKD
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B/ Ukladá:

Hlavnému kontrolórovi Obce Hruštín vyko-
nať v kontrolovanom subjekte ZŠ Hruštín
kontrolu zameranú na zistenie prípadných
preplatkov za obdobie posledných 3 rokov
spätne, t. j. ešte za roky 2018 a 2019 na
nákladových položkách voda, teplo a elek-
trická energia spotrebovaných v ŠKD pri
ZŠ Hruštín, ktoré boli uhrádzané s príspev-
kom Obce Hruštín a o podanie informácie
obecnému zastupiteľstvu o zistených sku-
točnostiach.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 56/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 14: Návrh na schválenie odme-
ny Hlavnému kontrolórovi Obce Hruštín.

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

Schvaľuje:

JUDr. Jurajovi Macíkovi, hlavnému kontro-
lórovi obce Hruštín v zmysle § 18c ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov odme-
nu vo výške 30 % z mesačného platu hlav-
ného kontrolóra, ktorá bude vyplácaná
k mesačnému platu hlavného kontrolóra
počnúc mesiacom január 2022.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 57/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 15: Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín na
1. polrok 2022.

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 1. polrok 2022.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 58/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 16: Návrh Plánu práce Obce
Hruštín na rok 2022.

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

Schvaľuje:

Plán práce Obce Hruštín na rok 2022.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 59/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 17: Návrh Rozpočtu MŠ Hruštín
na rok 2022.

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

A/ Berie na vedomie:

Návrh Rozpočtu Materskej školy a Škol-
skej jedálne Hruštín na roky 2023 – 2024.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:

Rozpočet Materskej školy a Školskej jedál-
ne Hruštín na rok 2022 .

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.

J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 60/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 18: Návrh Rozpočtu ZŠ Hruštín
na rok 2022.

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

A/ Berie na vedomie:

Návrh Rozpočtu Základnej školy a Škol-
ského klubu detí Hruštín na roky 2023 –
2024.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:

Rozpočet Základnej školy a Školského klu-
bu detí Hruštín na rok 2022.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Bc. M.
Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr.
J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 61/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 19: Návrh Rozpočtu obce Hruš-
tín na rok 2022, Návrh Rozpočtu obce
Hruštín na roky 2023 – 2024.

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

B/ Berie na vedomie:

1. Návrh Rozpočtu Obce Hruštín na roky
2023 – 2024.

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

B/ Schvaľuje:

Rozpočet Obce Hruštín na rok 2022.

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

U z n e s e n i e  č. 62/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 20: Návrh Programového roz-
počtu obce Hruštín na rok 2022, Návrh
Programového rozpočtu obce Hruštín na
roky 2023 – 2024.

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

A/ Berie na vedomie:

Návrh Programového rozpočtu Obce Hruš-
tín na roky 2023 – 2024.

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

B/ Schvaľuje:

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok
2022.

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

U z n e s e n i e  č. 63/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 21: Odborné stanovisko Hlavné-
ho kontrolóra Obce Hruštín k návrhu roz-
počtu Obce Hruštín na rok 2022 .

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

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

Berie na vedomie:

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra
Obce Hruštín k návrhu Programového roz-
počtu Obce Hruštín na rok 2022 a k návr-
hu Programového rozpočtu Obce Hruštín
na roky 2023 – 2024.

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

U z n e s e n i e  č. 64/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 22: Interpelácie.

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

Schvaľuje:

1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizá-
cie projektu „Športový areál Hruštín –
Črchľa“ realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie prí-
spevku, program „Výstavba, rekonštruk-
cia a modernizácia športovej infraštruk-
túry“ číslo: 2021/004.

2. Zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného pro-
jektu vo výške 40 % z celkových opráv-
nených výdavkov.

3. Zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov realizovaného
projektu z rozpočtu obce.

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

U z n e s e n i e  č. 65/2021
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 26.11.2021

K bodu č. 22: Interpelácie.

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

Schvaľuje:

Zmluvu pre umiestnenie Z-BOXU medzi
Obcou Hruštín a Packeta Slovakia, s. r. o.,
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,
nájomné vo výške 1,00 Eur/1 deň.

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

Mgr. František Škapec
starosta obce
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY DECEMBER 2021

Od 30.11. sa na základe Vyhlášky č.265 RUVZ v D. Kubíne
zakazuje prezenčné vzdelávanie na II. stupni. Žiaci sa do
17.12. učili dištančne. I. stupeň absolvoval normálne pre-
zenčné vyučovanie s občasnou karanténou (3.B, II. odd.
ŠkD)

30.11. zviedlo 40 prihlásených žiakov 2.-4. ročníka súboj
o VŠETKOVEDKA. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorý-
mi sa žiaci doteraz stretli – z prvouky, prírodovedy, vlastive-
dy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického
jazyka, hudobnej, výtvarnej, informatickej, dopravnej výcho-
vy. Výsledky budú známe až v priebehu januára.

Kampaň „Sladká pomoc“ je misijnou iniciatívou, ktorou
dobrovoľníci na Slovensku kúpou čokoládky pomáhajú mlá-
deži a deťom v misijných krajinách. Aj v našej škole sme sa
pripojili k tejto aktivite. Misijné čokoládky si mohli kúpiť žiaci
I. aj II. stupňa. Oficiálna predajná cena jednej čokoládky bola
0,50 €, ale mnohí prispeli vyššími sumami. Spolu sme tak
získali 447,37 €, ktoré sme poslali na podporu projektov
Pápežských misijných diel pre deti a mládež v Keni, Rwan-
de, Etiópii a Ugande.
Všetkým kupujúcim a darcom VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME
za spoluprácu a štedrosť.

Naša škola sa tohto roku zapojila do tvorivej súťaže
„O najkrajšiu vianočnú ozdobu“, ktorej organizátorom je
CVČ Maják Námestovo. Témou súťaže bola vianočná tema-
tika - 3D vianočná výzdoba, ktorá ozdobí a skrášli vianočný
stromček. Do súťaže sa zapojilo aj 21 žiakov z 2.A., 3.A , 4.A
a 4.B. Z celkového počtu 133 súťažiacich cenu poroty
získali Karin Kršáková z 2.A, Adam Zemenčík a Miriam

Jurčigová zo 4.B. 2.miesto vo svojej kategórii získala Mi-
chaela Jurčigová z 8.A. Blahoželáme!
Za vianočné ozdoby všetkým žiakom ďakujeme.

Inšpirovaní predvianočnou akciou „Koľko lásky sa zmes-
tí do krabice od topánok“ prejavili aj naši žiaci ochotu
darovať zdroje príjemných pocitov (sladkosti, ponožky, koz-
metiku, hrnčeky na čaj či kávu...) niekomu inému. Stalo sa
tak krátko pred Mikulášom. Termín súril a situáciu skompliko-
val aj fakt, že 2. stupeň ZŠ sa začal učiť dištančne. Obávali

sme sa, či sa nám podarí toto
predsavzatie naplniť, no ukáza-
lo sa, že deti, ktoré sa rozhodli
urobiť dobrý skutok, prekážky
nevnímajú.
V krátkej dobe sa nám všetkým
podarilo zhromaždiť celú kopu
zhmotnenej srdečnosti. Našli sa
aj takí, čo darovali plným prie-
hrštím a skutočne priniesli plnú
krabicu od topánok.
Zo všetkých darčekov sme po-
tom vytvorili 45 balíčkov pre
klientov zariadenia Terézia n.o.
v Lokci, kde v súčasnosti trávia
svoje chvíle aj obyvatelia z Hruš-
tína, medzi nimi i dlhoročná pani
učiteľka Elena Gazdíková.
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Pri odovzdávaní darčekov sme po splnení všetkých protiepi-
demických podmienok mali tú česť zotrvať s pani učiteľkou
v príjemnom rozhovore.
Aj v mene zamestnancov a klientov zariadenia Terézia n.o.
za darčeky našim žiakom veľmi pekne ďakujeme.

V polovici decembra sa kmonalo školské kolo Pytago-
riády. Žiaci 1. stupňa riešili úlohy prezenčne, 2. stupeň riešil
dištančne. V školskom kole boli úspešní nasledovní žiaci:
P3 Simona Firicová a Šimon Šalata
P4 Adam Stieranka, Mária Zubajová, Richard Kytaš, Kristí-

na Snováková, Adam Zemenčík, Jozef Kupčo, Mária
Magdaléna Katreníková, Adam Šeliga, Miriam Jurčigová

P5 Viliam Žilinec, Vivien Snováková, Marek Martvoň, Patrik
Bohucký, Viktória Kľusková, Kevin Hysenaj, Lenka Tur-
ňová

P7 Lara Ťasnochová, Jozef Firic, Michal Snovák, Marianna
Matečková, Matej Žilinec

P8 Michaela Jurčigová, Marcela Martvoňová

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tým
najlepším budeme držať palce na okresnom kole, ktoré sa
uskutoční koncom marca – dúfame, že už prezenčne.

V predvianočnom období si žiacky parlament zvolil ako
tému kreatívnej súťaže „Najkrajší 3D stromček“. Zatvore-
nie škôl kvôli pandemickej situácii nám súťaž skomplikovalo,
no napriek tomu sme sa rozhodli zrealizovať ju v online
priestore. Žiaci II. stupňa, ktorí sa do súťaže zapojili, posielali
fotky svojich výtvorov. Opäť sa potvrdila nápaditosť našich
žiakov, všetky stromčeky boli originálne a vlastnoručne vyro-
bené. Škoda, že sme si z nich nemohli spraviť výstavku
v škole.

O najkrajších stromče-
koch rozhodlo hlaso-
vanie na facebooku,
ktoré bolo veľmi tes-
né.
Autormi troch víťaz-
ných stromčekov sú:
1. Dávid Snovák, 5.B

(135 likov)
2. Elenka Šmihľová,

6.A (134 likov)
3. Rebeka Huráková,

Riško Hurák, Karo-
línka Kapráliková,
5.B (95 likov).

Všetci, ktorí sa do sú-
ťaže zapojili, budú po
návrate do školy od-
menení sladkou od-
menou a žolíkom, ví-
ťazi aj drobnými cena-
mi.

Prajem všetkým
žiakom, zamestnan-
com školy, rodičom
i všetkým občanom našej obce do nového roka dobré
zdravie, vľúdne slovo, pocit spolupatričnosti. Nech sa
vám splnia všetky plány, k splneniu ktorých Vám želám
dosť síl, zdravia a vôle.

 Július Kubáni, riaditeľ školy

Neprosím o zázrak. Pane, ale
o silu pre všedný život. Nauč ma

umeniu malých krokov. Sprav ma
vynaliezavým a vynachádzavým,
sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som do-
kázal odlíšiť prvoradé od druhoradé-
ho.

Prosím o silu disciplíny a miery,
aby som len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne rozdelil. Aby
som neprespal záblesky svetla živo-
ta, a aby som si aspoň tu a tam
našiel čas na umelecký zážitok.
Umožni mi utvrdiť sa v tom, že sní-
vať o minulosti či budúcností mi ne-
prospieva. Pomôž mi čo najlepšie
zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž
mi pokladať práve prežívanú hodinu
za najdôležitejšiu. Ochráň ma pred
naivnou vierou, že v živote musí ísť
všetko hladko. Daruj mi triezve po-
znanie, že ťažkosti, porážky, neúspe-
chy a sklamania sú súčasťou života,
že vďaka nim rastieme a dozrieva-
me.

Pripomínaj mi, že rozum sa často
stavia proti srdcu. Pošli mi v pravej
chvíli niekoho, kto má odvahu pove-

dať mi pravdu s láskou. Chlieb náš
každodenný daj mi pre telo i pre
dušu. Prosím Ťa o prejav Tvojej lá-
sky, priateľské echo a  aspoň tu
a tam náznak, že som užitočný.

Viem, že veľa problémov sa rieši
nekonaním, daj, aby som dokázal
čakať. Nech vždy nechám Teba
i ostatných dohovoriť. To najdôleži-
tejšie si človek nehovorí sám; býva
mu povedané. Ty vieš, ako veľmi
potrebujeme priateľstvo. Daj, aby
som dorástol na tuto najkrajšiu, naj-

EXUPÉRYHO MODLITBA
ťažšiu, najriskantnejšiu a najnežnej-
šiu vec života. Vnukni mi pravú chvíľu
a pravé miesto, kde môžem zane-
chať balíček dobra – slovami, či bez
slov. Chráň ma pred strachom, že by
som mohol premárniť svoj život. Ne-
daj mi to, čo si želám, ale to, čo
potrebujem. Nauč ma umeniu ma-
lých krokov!

Antoine de Saint-Exupéry

K uvedenej modlitbe leteckého pilo-
ta, spisovateľa a všestranného dobro-
dincu pripájam nasledovný doplnok:

Prosím, Bože náš, o upozornenie,
keď srdce sa má postaviť proti

rozumu a keď mám cvičiť vôľu na
vzdorovanie rozumu aj srdca, aby
nepodľahli zlému pokušeniu. Oso-
bitne prosím Ducha Svätého o po-
vzbudivé vnuknutia, o uvedomenie
si sily Eucharistie a pôsobenie
i ochrany ďalších svätých a blaho-
slavených. Oživuj v nás vedomie, že
na prosby Boh odpovedá podľa svoj-
ho milosrdenstva aj zázrakom.
                                   František Kľuska

........................................................................................................
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Materská škola v decembri
„Advent, advent, štyri sviece, každá z nich sa zatrblie-
ce...“  takýmito slovami z detskej básničky sme začali mesiac
december, ktorý je plný prekvapení a očakávaní, ale aj ne-
očakávaných zvratov v prevádzke našej MŠ.

2.12.2021-12.12.2021 Vzhľadom na výskyt pozitivity na
COVID-19 u dieťaťa sme museli prerušiť prevádzku 3. triedy
(stredná veková skupina).

5.12.2021
Keďže naši
škôlkari skoro
celý rok pek-
ne počúvali
a niektorí si
stihli aj čižmič-
ky vyčistiť, pri-
šiel ich navští-
viť svätý Miku-
láš. Doprovod
mu robil prav-
daže nezbed-
ný čertík, kto-
rý ale napokon musel odísť s prázdnym vrecom. Veríme, že
Mikulášska nádielka deti potešila a poniektorí si aj budú
pamätať čo sľúbili. Poďakovanie patrí aj pánu starostovi za
balíčky, ktoré boli deťom odovzdané.

 6.12.2021 Perinbaba nás pre-
kvapila snehovou nádielkou a tak
uľahčila aj príchod návštevy nášho
kamaráta Olafa zo Snehového krá-
ľovstva. Opäť k nám zavítal, aby sa
potešil básničkami a pesničkami od
malých kamarátov a dokonca si
s nimi zatancoval. Za krásne ob-
rázky, ktoré deti nakreslili (výstavu
si môžete pozrieť v predajni Nataly)
nás odmenil čokoládovou maškr-
tou. Ďakujeme za toto prekvapenie
pánu Prílepkovi a predajni Nataly.

14. -15.12.2021 K vianočným prí-
pravám patrí neodmysliteľne peče-
nie medovníčkov. Aj v našej mater-
skej škole sa rozvoniavala vôňa medu a škorice a napokon
upečených chutných medovníčkov, ktoré vypekali naši škôl-
kari. Pri svietiacom stromčeku a so znením vianočných ko-

lied si každý vykrojil niekoľ-
ko medovníčkov a pochutil
aj na chutnom ceste. Zdo-
benie medovníčkov s rodič-
mi sa nám síce nepodarilo
realizovať, ale veríme že bu-
dúce vianočné prípravy
budú môcť byť spolu s nimi.

20.12.2021 Týmto dňom
začali síce prázdniny, ale MŠ
bola otvorená pre nahláse-
né deti. Na základe záujmu
rodičov bola v prevádzke
jedna trieda (23 detí). Od
24.12.2021 do 7.01.2022
bola MŠ zatvorená.

Vianočná besiedka: keďže je stále zrušené realizovanie
spoločenských podujatí, vianočnú besiedku sme aj tento rok
realizovali prostredníctvom sociálnych sietí. Videá, ktoré pri-
pravili p. učiteľky s deťmi si mohli rodičia pozrieť z tepla
domova a v kruhu rodiny.

Počas mesiaca december mali malí tvorcovia možnosť
zapojiť sa do súťaže „Šiška Miška“. Spolu s rodičmi na zákla-
de prečítaného príbehu o šiške Miške, ktorá žila na starej
borovici mali podľa vlastnej fantázie vytvoriť inú kamarátku
šišku. Tešíme sa všetkým zapojeným a tým aj ďakujeme za
krásnu vianočnú výzdobu.

Zapojili sme sa do akcie „vianočná pohľadnica“, kde šikov-
ní maliari navrhli námet pre vianočnú pohľadnicu. Akciu
organizovalo ministerstvo školstva, ktoré poslalo šikovným
maliarom za krásne práce aj malé prekvapenie.

V areáli MŠ už roky rástol krásny smrek. Keďže poveter-
nostné podmienky sú v našich oblastiach čoraz viac nebez-
pečné, strom bol vypílený a osadený do centra obce.
S krásnym vianočným osvetlením sa tak stal potešením
nielen pre naše oči ale i pre dušu.

Malé detské priania treba každoročne spísať do listu... do
listu Ježiškovi. Tak sme aj s našimi škôlkarmi urobili a každý
list dostal aj odpoveď. Veríme, že v tých malých srdiečkach
bude naďalej ešte dlho prekvitať radosť a úžas z očakávania
malého Jezuliatka.

Na záver:
Na Nový rok vám v mene celého kolektívu MŠ z celého
srdca želám...

Úžasný január. Dokonalý február. Mierumilovný ma-
rec. Apríl bez stresu, máj plný zábavy a radosti, ktorá
potrvá od júna až do novembra! A konečne ďalší šťast-
ný december! Nech sa vám všetky želania splnia a nech
máte krásny a pohodový nový rok!

Ďakujem všetkým zamestnancom MŠ za celoročnú
prácu, vzájomnú toleranciu a prajem im všetkým veľa
zdravia, úsmevu na tvári a nadšenia pre túto prácu.
Ďakujem pánu starostovi a všetkým zamestnancom OcÚ,
za spoluprácu a ústretovosť. Poďakovanie patrí aj kole-
gom zo ZŠ, a všetkým rodičom a ostatným, ktorí sa
akokoľvek podieľali pri rôznych aktivitách.

 Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ
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„Každý kresťan je povolaný aby sa
stal silným „športovcom Krista“, ktorý je
verný a statočný svedok jeho evanjelia.
Na súťažiach, olympijských hrách máte
možnosť obdivovať veľké výkony sveto-
vých športovcov tých, ktorí obetovali roky
tvrdej práce na dosiahnutie svojich naj-
lepších výsledkov. To je logika športu,
no je to tiež logika samotného života,
života plného obetovania sa.“

Sv. Ján Pavol II.

Biatlon je typický zimný šport kom-
binujúci beh na lyžiach a streľbu z ma-
lokalibrovej zbrane. Pri behu na lyžiach
nie je stanovený bežecký štýl. Drvivá
väčšina však používa tzv. korčuliarsky
štýl behu. Po istom úseku trate nasle-
duje vždy streľba. Na každej položke je
určený štýl streľby: či už v ľahu alebo
v stoji. Počas pretekov pretekári mini-
málne raz strieľajú z každej pozície. Ter-
čov je päť a pri každom minutom výstre-
le je pretekár ohodnotený rôznou for-
mou penalizácie v závislosti od typu
pretekov.

Hovorí sa, že nikto učený z neba
nespadol. V tom sa zrejme zhodneme
všetci. Aj najväčšie športové osobnosti

si museli
cestu na
vrchol po-
riadne vy-
drieť. Ve-
dia, aké je
to dokrá-
čať na vr-

chol. Aj naše biatlonistky Zuzana a Má-
ria Remeňové rovnako tak vedia, aké
je to neuspieť a akceptovať sklamanie.
„Nebojte sa rizika. Keď to vyjde, budete
šťastnejší, keď to nevyjde, budete múd-
rejší.“

Dievčatá aj v mesiaci december po-
kračovali a „užívali si“ drinu v rôznych
súťažiach, disciplínach a tréningoch. Na
začiatku decembra sa Mária spolu so
sestrami Fialkovými zúčastnila na Sve-
tovom pohári vo švedskom Ostersun-
de, kde v šprinte na 7,5 km to vyzeralo
že Mária bude zo slovenských biatlo-
nistiek najlepšia. Po druhej streľbe za
ňou nachádzali obidve sestry Fialkové.
Na strelnici minula iba jeden terč, ktorý
netrafila na poslednom výstrele v ležke.
„Dosť ma mrzí ten netrafený terč. Som
však spokojná. Postrážila som si stojku,
kde sa mi darilo strieľať v rytme.“ (Má-
ria) Športovcov vo švédskom stredisku
trápila na trati veľká zima. Teplomer uka-
zoval 12 stupňov pod nulou. Niektorým
to robilo hlavne problémy na strelnici.

Strácali cit na spúšti svojej zbrane. „Na-
šťastie, to nebol môj prípad,“ povedala
Mária. „Ja som si skôr necítila v posled-
nom kole tvár. Bolo to lepšie, ako keby
mi zamrzli prsty na strelnici.“ Pre našu
mladú biatlonistku to bol tretí štart vo
Svetovom pohári. Napokon si vylepšila
osobné maximum z minulej sezóny
o štyri priečky. Finišovala na 82. mieste
so stratou dvoch minút a 40 sekúnd na
najlepšiu Rakúšanku Hauserovú. „Mys-
lím, že čím ďalej pretekám, cítim sa lep-
šie. V Idre som v záverečnom kole mala
pocit, že neviem zdvihnúť nohy. Teraz
som dokázala bojovať o posledné met-
re.“ Mária ako juniorka celkovo pred-
behla 21 súperiek. Zdolala aj Paulínu
Fialkovú, ktorá sa túto sezónu zatiaľ
trápi. Zaznamenala najhorší výsledok.
Obsadila až 100. miesto. Ivona Fialko-
vá finišovala na 75. mieste. Bola lepšia
iba o deväť sekúnd ako naša hviezda
Mária.

Začiatkom decembra obidve naše
biatlonistky Mária a Zuzana mali mať
spoločný štart vo Svetovom pohári, kde
Zuzana mala zažiť premiéru medzi naj-
lepšími biatlonistkami sveta. Pre štart
v štafete Zuzana cestovala zo Sjusjoe-
nu a vynechala tam štart v masovom
štarte 60 žien. Mala debutovať v prete-
koch SP, a to ešte aj v zostave so ses-
trou Máriou. Napokon tento spoločný
štart sa odložil kvôli zdravotnému stavu
viacerých členiek tímu a tak slovenská
štafeta nepobežala. Pre Zuzanu vo
švédskom stredisku Ostersund to mal
byť veľký deň. Na prvý štart vo Sveto-
vom pohári si bude musieť ešte počkať.
Vyzerá, že dlho ale čakať nebude. „Ne-
jde o sklamanie, ale o zdravie a to je
prvoradé,“ povedala Zuzana. „Je len za-
čiatok sezóny, určite máme ešte čo uká-
zať.“ Premiéru mala o týždeň v štafete,
ale v Hochfilzene.“ A tak prvýkrát v his-
tórii nastúpili v štafete dve sesterské
dvojice v rakúskom Hochfilzene, kde
pre Zuzanu, to bola zároveň premiéra
v pretekoch Svetového pohára. Sestry
štartovali spoločne vo Svetovom pohári
a nezabudli na svoju rodnú vlasť. „Po-
zdravujeme celú Oravu, najmä Hruštín
a držte nám palce,“ pozdravili dievčatá
pred štafetou všetkých svojich fanúši-
kov. Medzi najlepšími biatlonistkami sve-
ta Zuzana mala premiéru. „Som veľmi
vďačná za možnosť štartovať v štafete,
v ktorej pobeží Mária i sestry Fialkové.
Večer som vôbec nemohla zaspať a ráno
som bola skoro hore. Za chvíľu štafeta,
priprav sa. Troška som mala stres,“ (Zu-
zana). Slovensko skončilo na 16. mies-

te so stratou piatich minút a štyroch
sekúnd. Zuzana sa v premiére vo Sve-
tovom pohári ukázala vo veľmi dobrom
svetle. Nezľakla sa, v stoji predviedla
najlepšiu streľbu zo Sloveniek a zaujala
aj bežecky. „Som rada, že som mohla
ukázať čo je vo mne. Finiš ma mrzí, ale
budem múdrejšia do budúcna. Určite je
tento môj výkon prísľub do budúcnosti.“
(Zuzana)

Medzi sviatkami koncom decem-
bra Národné biatlonové centrum
v Osrblí otvorilo domácu sezónu.
Stalo sa tak v tradičnom čase medzi
sviatkami 29. a 30. decembra. Na
Horehroní bolo dostatok snehu, tak-
že si mohla na svoje prísť najmä
mládež, ale aj dospelí. Nešlo oficiál-
ne o Viessmann pohár, ale o merané
tréningy najmä pre nominácie na
medzinárodné podujatia – Svetový
pohár, IBU pohár aj ME juniorov,
ktorých sa zúčastnili aj Mária so Zu-
zanou, a potvrdili si aj účasť na me-
dzinárodné podujatia a ME juniorov.
Mária momentálne v Nemecku na SP
a potom sa z Oberhofu presunie do
Rupholdingu na tri preteky a opustí
Svetový pohár a pôjde do Slovinska
– Pokljuky na ME juniorov a Zuzana
bude absolvovať IBU cup v Osrblí
a potom sa spolu s Máriou zúčastní
ME juniorov v Slovinsku.

„Ďakujeme všetkým samozrejme
v prvom rade Pánu Bohu za život, za
zdravie, že sprevádza naše kroky,
našim rodičom, že nás naučili jedno-
duchosti a skromnosti a vďačnosti
za malé veci, súrodencom, našej bab-
ke, švagrovi, že majú s nami trpezli-
vosť a veľkú podporu a povzbude-
nie, rodine, nášmu pánovi starostovi
a samozrejme všetkým obyvateľom
našej obce, známym, priateľom aj
nepriateľom, všetkým, ktorí nás pod-
porujete a fandíte nám. Nerastieme,
keď to máme jednoduché. Rastieme,
keď čelíme prekážkam. Možno krá-
čame pomaly, ale nikdy nie späť.“

 PaedDr. Jana Kampošová

Naše „Remienky“ZO ŠPORTU ZO ŠPORTU


