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Robert Fulghum je maliar, sochár,
učiteľ i spisovateľ. Napísal niekoľko kníh
a medzi najznámejšie z nich patrila kni-
ha All I Really Need to Know I Learned
in Kindergarten (Všetko, čo skutočne
potrebujem vedieť som sa naučil v škôl-
ke). Je to kniha, kde sa autor zamýšľa
nad tým, o čo by bol svet lepší, ak by
dospelí dodržiavali presne tie isté
veci, ktoré požadujú od detí. Tu je
hlavná myšlienka autora:

 Väčšinu toho, čo skutočne potrebu-
jem vedieť o živote, čo robiť a akým byť,
som sa naučil v škôlke. Životná múd-
rosť v skutočnosti nie je na vrchole aka-
demického rebríčka, ale na pieskovisku
v škôlke.

Toto sú veci, ktoré som sa naučil
práve tam:

Pekne sa vždy pozdravte.
Deľte sa o všetko.
Ak niečo nájdete, vráťte to späť.
Upracte si po sebe neporiadok.
Používajte zázračné slová, prosím
a ďakujem.

Povedzte prepáč, ak
niekomu ublížite.
Umyte si ruky pred
jedlom.
Splachujte záchod.
Teplé koláčiky a stu-
dené mlieko sú dob-
ré pre každého.
Každý deň sa trocha
učte, myslite, kres-
lite, maľujte, spievaj-
te, tancujte, hrajte
sa a pracujte.
Zdriemnite si poobede každý deň,
je to pre Vaše zdravie prospešné.
Keď idete von do sveta, dávajte si
pozor na dopravu, majte hlavu
hore a držte sa pevne za ruky!
Spomeňte si na svoje prvé slovo, kto-

ré ste sa naučili. Spomeňte si na všetky
zlaté pravidlá, lásku, základnú hygienu,
ekológiu, politiku i rozumný život.

A nakoniec skúste popremýšľať o tom,
aký by bol náš svet, ak by sme na tieto
pravidlá nezabúdali v rodinách, školách,

Božské Srdce, buď s nami !
Mesiac jún je zasvätený úcte k Bož-

skému Srdcu Ježišovmu. Božia proz-
reteľnosť na rozšírenie úcty k Najsvä-
tejšiemu Srdcu Ježišovmu použila svä-
tú Margitu Máriu Alacoque (+ 1690).
Ľudstvu odovzdala rôzne mystické zá-
žitky a videnia. Ježiš dal 12 veľkých
prisľúbení tým, ktorí si vykonajú po-
božnosť deviatich prvých piatkov. Teda
deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv.
prijímanie na prvý piatok v mesiaci.
Najväčším prisľúbením je, že v hodi-
ne smrti bude Ježiš pri tom, kto si
aspoň raz v živote pobožnosť dobre
vykoná.

Podmienky sú:
1. Ísť na prvý piatok na sv. prijímanie

a obetovať ho na odčinenie hrie-
chov, ktoré zraňujú Božské srdce
Ježišovo.

2. Ísť na sv. spoveď v niektorý deň
pred prvým piatkom (alebo priamo
na prvý piatok) a obetovať ju na od-
činenie hriechov, ktoré zraňujú Bož-
ské srdce Ježišovo.

3. Pomodliť sa na prvý piatok na úmy-
sel Svätého Otca.

4. Celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj
všednému (ľahkému).

5. Vo všetkom mať úmysel obetovať celý
svoj deň na odčinenie hriechov, kto-
ré zraňujú Božské srdce Ježišovo.

6. Modlitba zasvätenia Božskému
Srdcu

7. Sv. Margita Mária Alacoque napísala
modlitbu zasvätenia Božskému Srd-
cu, a tak môžeme denne zasväcovať
svoj život Srdcu Krista.

Ja, M. zasväcujem sa Tebe, Božské
Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba
celého(ú) – svoj život, svoje myšlienky,
svoje skutky, bolesti, aj trápenia. Za-
sväcujem sa Ti tak, aby každá čiastka
mojej vôle a mojej bytosti oslavovala
Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa a pat-
rila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe
rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi
zjavuješ v slovách Evanjelia a chcem
sa vyhnúť všetkému, čo Ty odsudzuješ
ako hriešne a nehodné Božieho dieťaťa.

Na zamyslenie: Škôlkarské pravidlá

v práci, v politike... O čo by bol svet
lepší, ak by sme úplne všetci - celý svet
- mali koláčik a mlieko každý deň
o 3 hodine popoludní, a potom si ľahli
pod prikrývku a trochu si zdriemli. Ale-
bo, ak by v každej krajine platili pravi-
dlá, že vždy, keď niečo nájdete, vrátite
to späť, alebo upracete po sebe nepo-
riadok. Všetko, by bolo úplne inak.

Skús pre lepší svet okolo nás, urobiť
niečo aj Ty!

Zdroj: internet

Ty, Božské Srdce, buď jediným ob-
jektom mojej lásky, ochrancom môj-
ho života, zárukou spasenia, lekárom
mojej krehkosti a nestálosti v dob-
rom, buď mojím útočiskom v hodine
mojej smrti. Dobrotivé Srdce, buď
mojím ospravedlnením u svojho Otca.
Odvráť odo mňa trest jeho spravodli-
vého hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe
staviame všetku svoju dôveru. Pre
svoju hriešnosť sa obávam všetkého,
ale pre Tvoju dobrotu nestrácam ná-
dej. Znič vo mne všetko, čo by sa Ti
nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač
do môjho srdca svoju lásku tak hlbo-
ko, aby som na Teba nikdy nezabu-
dol(a). Amen

Drahí bratia a sestry povzbudzu-
jem Vás v tomto mesiaci, aby sme
vedeli svoje srdce ponúknuť živému
Bohu, aby On v ňom vládol. Tam kde
vládne Boh, vládne pokoj, požehna-
nie a láska opravdivá. Nebojme sa
často volať: Božské Srdce Ježišovo,
zmiluj sa nad nami!

Peter kaplán +
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac máj

„Ak chcete, aby vaše dieťa stálo pevne nohami na zemi, naložte
mu na plecia zodpovednosť.“

(Pauline Phillips)

1/ Cestné stavby a.s. Lip-
tovský Mikuláš nám
urobili rigoly a nový
asfaltový koberec na
ulici Kultúrna.

2/ Elektrikár pán J. Smidžár
so svojimi pracovníkmi
nám predĺžili verejné
osvetlenie na ulici Kul-
túrna a Včielok. Taktiež,
narovnali stĺpy verejné-
ho osvetlenie v lokalite
Kutina – Dielnice.

3/ Firma GIGANET nám
zapojila 4 kamery v cin-
toríne a tiež kamery
v centre obce na moni-
torovanie „Denného sta-
cionára.“

4/ Pán Ing. J. Snovák so
svojimi pracovníkmi
nám upravili terén
a urobili schody ku ka-

plnke svätej Anny.

8/ Pracovníci obce urobili zber železné-
ho šrotu, elektronického a nebezpeč-
ného odpadu.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uvede-
ných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Starosta obce

5/ Stavebná firma z Čad-
ce nám vo Vaňovke
v časti Kúty zrovnala
cesty do nivelity a na-
viezla ich makadamom.

6/ Pracovníci obce Pod
Kamenným zabetóno-
vali základy pod krížo-
vú cestu a tento priestor
vyčistili od krovín.

7/ Pán J. Zajac so svojimi
pracovníkmi nám po-
kračovali v prácach nad
poštou.
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U z n e s e n i e   č. 18/2022
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

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: 8

Hlasovanie:
Za: 8 D. Banasová, Ľ.
Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Ma-
cík, M. Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Bc. M. Haluška, Ing.
Š. Sedlár, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 19/2022
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 2: Schválenie programu roko-
vania 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, Ľ.
Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Ma-
cík, M. Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Bc. M. Haluška, Ing.
Š. Sedlár, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 20/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

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 pred-
chádzajúceho uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Za: 8 D. Banasová, Ľ.
Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Ma-
cík, M. Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3
Bc. M. Haluška, Ing. Š. Sedlár, V. Žili-
nec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 21/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

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 Anny Zemenčíkovej, Vaňovka
807/11, 029 52 Hruštín, o odpredaj po-
zemku CKN parcela č. 3974/20, zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2,
k. ú Vaňovka zámennou zmluvou.

Hlasovanie:
Za: 8 D. Banasová, Ľ.
Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Ma-
cík, M. Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Bc. M. Haluška, Ing.
Š. Sedlár, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 22/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

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 Jaroslava Jurovčíka, Črchľa
410/124, 029 52  Hruštín o odkúpenie
obecného pozemku registra E-KN 3974/
21, k. ú. Hruštín o výmere 36 m2.

Hlasovanie:
Za: 8 D. Banasová, Ľ.
Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Ma-
cík, M. Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Bc. M. Haluška, Ing.
Š. Sedlár, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 23/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

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 Ing. Andreja Palovčíka, Babín
416, 029 52 o vysporiadanie pozemku
pod RD č. 466/10 vyčlenením časti par-
cely EKN č. 20162, vo vlastníctve obce
Hruštín podľa GP vypracovaného na ná-
vrh obce (predbežne je to cca 67 m2)
zámenou za parcely CKN č. 1342/7, za-
stavaná plocha a nádvorie vo výmere
7 m2 a časť z parcely CKN č. 648/5, za-
stavaná plocha a nádvorie, vo vlastníc-
tve žiadateľa (cca 33 m2), zvyšných 27
m2 by odkúpil od obce na základe zna-
leckého posudku.

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

U z n e s e n i e   č. 24/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

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 Petra Janceka a Mgr. Márie Jan-
cekovej, Radzovka 1022/110, 029 52
Hruštín o odkúpenie obecného pozem-
ku EKN č. 8937, LV 3028 o výmere 265
m2, k. ú. Hruštín

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ľ.
Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Ma-
cík, M. Očkaják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Bc. M. Haluška, Ing.
Š. Sedlár
Nehlasovali: 0
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U z n e s e n i e   č. 25/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 5: Zmluva o postúpení inves-
tičných práv a povinností medzi Obcou
Hruštín a OVS, a. s. Dolný Kubín.

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

Schvaľuje:

Zmluvu o postúpení investičných práv
a povinností medzi Obcou Hruštín
a OVS, a. s. Dolný Kubín.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová,  Ing.
F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák, Ing. I.
Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 1 Ľ. Jancek
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č.26/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 6: Inominátna zmluva medzi
Obcou Hruštín a OVS, a. s. Dolný Ku-
bín.

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

Schvaľuje:

Inominátnu zmluva medzi Obcou Hruš-
tín a OVS, a. s. Dolný Kubín.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová,  Ing.
F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják,  Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák, Ing. I.
Teťáková, D. Zemenčík,
V. Žilinec
Proti: 1 Ľ. Jancek
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 27/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 7: Licenčná zmluva medzi Ob-
cou Hruštín a TENDERnet, s. r. o.

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

Schvaľuje:

Licenčnú zmluvu medzi Obcou Hruštín
a TENDERnet, s. r. o., M. R. Štefánika
836/33, 010 01  Žilina.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová,  Ing.
F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák, Ing. I.
Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ľ. Jancek
Neprítomní: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 28/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 8: Dodatok č. 1 k Zmluve
éo nájme obecného pozemku medzi Ob-
cou Hruštín a  FS-Disco&Food, s. r. o.,
Dlhá nad Oravou.

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

Schvaľuje:

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme obecné-
ho pozemku medzi Obcou Hruštín a FS-
Disco&Food, s. r. o., Dlhá nad Oravou.

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

U z n e s e n i e   č. 29/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 9: Zmluva o poskytovaní fi-
nančného príspevku na prevádzku po-
skytovanej sociálnej služby neverejné-
mu poskytovateľovi sociálnej služby.

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

Schvaľuje:

Zmluvu o poskytovaní finančného prí-
spevku na prevádzku poskytovanej so-
ciálnej služby neverejnému  poskytova-
teľovi  sociálnej  služby  pre  Denný sta-
cionár MIŠKO, Hviezdoslavovo ná-
mestie 2190, 026 01 Dolný Kubín vo

výške 15,00 Eur na jedno miesto/mesač-
ne na dobu od 01.01.2022 do
31.12.2022.

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

U z n e s e n i e   č. 30/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 10: Informácia o prevedených
Rozpočtových opatreniach  starostu
obce.

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 prevedených Rozpočto-
vých opatreniach  starostu obce.

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

U z n e s e n i e   č. 31/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 11: Návrh zmien Rozpočtu
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:

Zmeny Rozpočtu obce Hruštín na rok
2022 v nasledovných položkách: (tabuľ-
ka na nasledujúcej strane).

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

U z n e s e n i e   č. 32/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 12: Návrh Záverečného účtu
Obce Hruštín a rozpočtového hospodá-
renia za rok 2021.

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

A/ Berie na vedomie:

Odborné stanovisko Hlavného kontroló-
ra Obce Hruštín k Záverečnému účtu
Obce Hruštín a rozpočtovému hospodá-
reniu za rok 2021.

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

B/ Schvaľuje:

1. Záverečný účet Obce Hruštín a celo-
ročné  hospodárenie za rok 2021 bez
výhrad.

2. Použitie prebytku rozpočtového hos-
podárenia na tvorbu rezervného fon-
du vo výške 101 916,50 Eur.

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

U z n e s e n i e   č. 33/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 13: Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín
na 2. 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 kon-
trolóra Obce Hruštín na 2. polrok 2022.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ľ.

schválený rozdiel upravený

Príjem – finančné operácie
111 003 Výnos dane z príjmov 1 192 239,00 € + 8 911,00 € 1 201 150,00 €
454 001 Z rezervného fondu 619 073,00 € + 23 990,00 € 643 063,00 €

Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
611 Mzdy  191 495,00 € + 3 500,00 € 194 995,00 €
620 Príspevok do poisťovní 65 148,00 € + 1 170,00 € 66 318,00 €
635 006 Údržba budovy MŠ Hruštín 1 000,00 € + 10 000,00 € 11 000,00 €
Program 12
MŠ Hruštín (odmeny+odvody) 286 648,00 € + 3 635,00 € 290 283,00 €
ŠKD Hruštín (odmeny+odvody)  44 754,65 € + 606,00 € 45 360,65 €

Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10.1
713 003 Rozšírenie kamerového systému 0,00 € + 4 000,00 € 4 000,00 €
714 Nákup Avie pre DHZ Hruštín 0,00 € + 1 500,00 € 1 500,00 €
716 UP zóny Hruštín – Zábava 2 000,00 € + 1 150,00 € 3 150,00 €
(72 i) 716 UP zóny Hruštín – Zábava 0,00 € + 11 300,00 € 11 300,00 €
716 Projekt Prístavba šatne Kutina 9 000,00 € + 4 200,00 € 13 200,00 €
717 001 Vodovod, kanal. Kutina 20 000,00 € + 6 840,00 € 26 840,00 €
717 001 Chodníky 130 000,00 € - 5 000,00 € 125 000,00 €
717 002 Rekonštrukcia most Radzovka 30 000,00 € - 5 000,00 € 25 000,00 €
717 001 IBV Vaňovka 180 000,00 € - 5 000,00 € 175 000,00 €

Jancek, Ing. F. Krivačka ,M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Bc. M. Haluška
Nehlasovali: 1 JUDr. J. Macík

U z n e s e n i e   č. 34/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 27.05.2022

K bodu č. 14: Podanie žiadosti o dotá-
ciu na výstavbu novej multifunkčnej
športovej haly.

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

Berie na vedomie:

Podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu
novej multifunkčnej športovej haly.

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

Mgr. František Škapec
starosta obce

Zmeny Rozpočtu obce Hruštín na rok 2021 v nasledovných položkách:
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„Kde sú dvaja alebo traja zhromaž-
dení v mojom mene, tam som ja medzi
nimi.“ (Mt 18, 20)

13. máj – Fatimský deň, kedy
sv. Otec vyzýval farnosti a školy, aby sa
zapojili do aktivity: Modlitbový deň detí
za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete.
Tento deň bolo aj 105. výročie zjavenia
Panny Márie trom pastierikom vo Fati-
me. Pri tejto príležitosti prijali výzvu aj
niektoré pani učiteľky a niektorí žiaci
z našej Základnej školy a zapojili sa do
tejto aktivity, pri ktorej sa spoločne sa
pomodlili svätý ruženec za pokoj a mier.
Aktivita začala povzbudením, prečo
sme sa zišli a prečo sa budeme modliť,
prečo práve ruženec a či je modlitba
potrebná a dôležitá. Pokračovali sme
prezentáciou a spolu sme sa pomodlili
rozjímavý ruženec spojený s fatimskou
piesňou „Keď žiaril a prekvital 13. máj.“

Obrazy v prezentácii nám priblížili jed-
notlivé tajomstvá ruženca. Po sv. ru-
ženci bolo malé agapé a potom si deti
zobrali aktivitku, ktorú mali vypracovať

Fatimský deň

doma a po vypracovaní boli odmenené.
Na záver vytvorili ruženec z bielych
a modrých balónov.

PaedDr. Jana Kampošová

Dňa 8. mája 2022 sa v našej obci
uskutočnil slávnostný program ku Dňu
matiek, venovaný pre všetky mamy
a staré mamy.

Na začiatku programu nás milo priví-
tala pani Janka Kravčíková. Najskôr vy-
stúpili deti z MŠ, zo ZŠ so svojím progra-
mom a ZUŠ s tanečným vystúpením.
Potom vystúpil FS Hruštín a bodka za
bohatým programom bola s pesničkami
od detí z hudobnej skupiny Trnka.

Na záver sa prihovoril mamičkám pán
starosta a odovzdal im sladký darček
a pozdrav od detí z MŠ.

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

Deň matiek
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Materská škola
Mesiac máj sa nám niesol v duchu kamarátstva, láskavosti

a príprav prekvapení pre naše mamičky. Májka nám pri ma-
terskej škole celý mesiac krásne stála a tešila nielen našich
malých škôlkarov, ale určite i všetkých dospelých, ktorí okolo
prechádzajú.

5.5. - 6.5. 2022
Za Tvoju nehu mamička, a Tvoju veľkú lásku,
za starosť bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku
na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička tlmočí vďaky tisíceré.

Takto vytvorenú kytičku piesní, básní a pekných tančekov
odovzdali svojim mamičkám naši škôlkari. Keďže sa usmer-
nenia ohľadom covidu zmenili, mohli sme sa zas konečne
stretnúť v školskej jedálni. Veríme, že mamičky potešil nielen
program a darčeky od detí, ale i chutný koláč, ktorý pripravili
tety kuchárky.

8.5.2022  Najstarší predškoláci potešili svojim programom
všetky mamky i babky na vystúpení, ktoré organizovala obec
v KD. Okrem pestrého programu pripravili pre mamičky malé
srdiečkové prekvapenia vo forme záložky a zapichovátka.
Nech vám to mamky pripomína, ako veľmi ste ľúbené ☺

19.5.2022  Zas po dlho čase k nám zo Žiliny zavítalo
divadlo PRÍBEH. Malý kamarát Palček, ktorý v noci ožil

v základnej škole, povodil deti po školských kabinetoch, kde
vždy našiel niečo zaujímavé. Vedel síce čítať, ale školské
vedomosti mu veru ešte chýbali. Tak mu naše deti pomohli
spoznať zvieratá, tajomstvá Zemegule, rozlíšiť ovocie a zele-
ninu a zasvätili ho do tajov matematiky. Najviac sa mu však
páčila hudobná výchova, pretože mu spievali naši škôlkari.
Takouto peknou zábavnou formou sme si zopakovali skoro
všetko, čo má šikovný škôlkar ovládať.

26.5.2022  Po dlhej odmlke sa opäť rozbehli akcie, ktoré
organizujú okolité materské školy. Jednou z nich bola „špor-
tová olympiáda“, ktorá sa konala v Oravskej Polhore. Vy-
bratí boli najšikovnejší športovci z našich predškolákov, ktorí
reprezentovali našu MŠ. Po športovom sľube sa postupne
prezentovali všetky zúčastnené škôlky v určených disciplí-
nach ako je:
- hod tenisovou loptičkou,

- skok do diaľky,
- beh na 20m.
Naši malí športovci to dali s veľkým zanietením a napokon sa
nám podarilo získať prvé miesto v disciplíne „skok do diaľ-
ky“. Takto si odniesol medailu náš malý skokan Jakubko S.,
čomu sa veľmi tešíme ☺

Do MŠ dorazil balík s prekva-
pením. Boli v ňom húseničky
Bábôčky, o ktoré sa budeme
teraz starať a pozorovať ich pre-
menu na krásne motýle. Krás-
ny prírodný úkaz zakuklenia
a následného vyliahnutia... pre-
meny malej chlpatej húsenice
na krásneho motýľa. V určité
dni bude v šatniach sprostred-
kované nahliadnutie aj rodičom
na tento prírodný zázrak.

INFO:
2.5. – 13.5.2022  MŠ prijímala prihlášky na predprimárne
vzdelávanie. Rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ dostanú
rodičia poštou. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ sa budú
odovzdávať osobne rodičom 10.6.2022 od 16:00 – 17:00
hod. v priestoroch MŠ.

Očkajáková M., riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MÁJ 2022

4.5. sa na štadióne MŠK Námestovo uskutočnilo okr. kolo
v minifutbale najmladších žiakov – McDonald Cup. Naši
žiaci podľahli ZŠ Slnečnej 1:5 (gól Riško Kytaš), zdolali
CZŠ NO 2:1 (R.Kytaš 2) a podľahli Breze 0:3. Skončili
štvrtí, ale sa snažili a získali nové skúsenosti.

5.5. sa konal informačný deň pre rodičov žiakov z 5.-9.
ročníka

8.5. sa aj naše deti zo školského klubu poďakovali
v programe ku Dňu matiek svojim mamkám, babkám.
Zarecitovali im básničku a zatancovali pekný tanček.

9.5. sa na štadióne v Námestove konalo okr. kolo
v malom futbale ml. žiakov. Našim sa veľmi nedarilo
– prehrali postupne s Or.Veselým 1:4, Zákamenným 0:2,
NO Komenského 1:3 i Rabčicami 1:4. Napriek tomu ďakuje-
me za reprezentáciu školy.

Deviataci sa zapojili do brigády pri úprave školského
dvora pri ZŠ Výhon

10.5. si siedmaci vyskúšali svoje vedomosti zo spoločen-
sko-vedných predmetov. Štyri trojčlenné družstvá si
zmerali sily v témach z dejepisu, nábož. výchovy, obč. náuky
a z literatúry. Medzi jednotlivými kolami v zábavných úlohách
preukázali svoje verbálne, výtvarné i pantomimické schop-
nosti. Výsledné poradie:
1. m. - M. Matečková, S. Matečková, M. Šimeková (7.B)
2. m. - N. Martvoňová, L. Ťasnochová, M. Žilinec
3. m. - V. Graňáková, A. Snováková, P. Plančo
4. m. - N. Martvoňová, M. Katreník, V. Žilincová

Okrem cien si súťažiaci
odniesli žolíky a aj dob-
rý pocit z príjemného
popoludnia.

11.5. sa uskutočnila
porada riaditeľov škôl
v Prístave na Or. priehra-
de.

12.5. – v celosloven-
skej výtvarnej súťaži
Vesmír očami detí sme
mali aj my svoje zastú-
penie. Práce štvrtákov
Rastíka Kytaša (4.B)
a Branka Bereňa (4.A)
boli ocenené Čestným
uznaním. Blahoželáme!

13.5. na sviatok Fatimskej Panny Márie sa niektorí naši
žiaci pripojili k aktivite Fatimský deň – Modlitbový deň detí
za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete. Pri výrobe ruženca
z balónov žiaci ukázali, ako vedia navzájom pekne spolupra-
covať.

18.5. sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov
5.ročníka (Monitor) zo SJ a M. Výsledky budú známe ne-
skôr. Kvôli organizačným a technickým dôvodom bolo udele-
né žiakom 6.-9.ročníka na tento deň riaditeľské voľno.
Máme už oficiálne výsledky testovania T9, ktoré sa kona-
lo 6.4.2022:
MAT - celoslovenský priemer 53,2% – naša ZŠ 61,6% +8,4%
SJ - celoslovenský priemer 59,1% – naša ZŠ 58,8% - 0,3%
Najúspešnejší jednotlivci:
MAT - Sára Špaglová - 96,7%, Mário Tomáň a Veronika
Vyskočová - 93,3%, Katarína Baková a Jakub Korytiak -
86,7%
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SJ - Veronika Vyskočová a Gabriela Zemenčíková - 93,3%,
Karin Baraniaková - 90%, Sára Špaglová a Jana Tomáňová -
83,3%
Ďakujeme vyučujúcim SJ a MAT za prípravu na Monitor,
rovnako žiakom, ktorí prípravu brali poctivo a nespoľahli sa
len na tipovanie.

Na tenisovom ihrisku sa robilo pieskovanie kurtu (dosý-
panie kremičitého piesku).

20.5. – odoslanie formulára (protokolu) so žiadosťou
o AU na škol. rok 2022/23

20.5. si deviataci doplnili svoje vedomosti z dejepisu
k téme Postavenie Židov na Slovensku počas vojny náv-
števou Múzea holokaustu v Seredi. Absolvovali prehliad-
ku spojenú s odborným výkladom lektorky a vypočuli si
prednášku o osude slovenských Židov počas druhej sveto-

H. Martvoňovej za pekný výsledok, rodičom za dopravu
z Tatier.

26.5. navštívil našu školu minister školstva Branislav
Grohling so svojím sprievodom. Po privítaní pekným slovom
i pesničkou si prezrel priestory budovy v Zamoste, hodinu
TSV 2.A a 3.A s trénerom gymnastiky, navštívil náš park,
zapojil sa do hodiny matematiky v 6.A, odfotografoval sa
s naším úspešným riešiteľom GO Matúšom Slaničanom
a jeho spolužiakmi a v riaditeľni zotrval v besede s vedením
školy a učiteľmi. Ďakujeme Obci Hruštín a p. starostovi za
poskytnutie darčekov pre členov delegácie.

vej vojny. Súčasťou prehliad-
ky bol aj dojímavý film
o panej, ktorá prežila hrôzy
koncentračného tábora v
Osvienčime. Exkurzia všet-
kých utvrdila v presvedčení,
že nenávisť prináša len utr-
penie.

20.-21. Sa v Tatranskej
Lomnici uskutočnilo celoslo-
venské kolo Geografickej
olympiády. Spomedzi 32
súťažiacich sa na peknom
9. mieste umiestnil náš Ma-
túš Slaničan (8.B). Ďakuje-
me jemu aj pani učiteľke

V projekte
„Moduly“, kto-
rý je zamera-
ný na skvalit-
nenie hodín
T e l e s n e j
a športovej
výchovy na
1. stupni ZŠ,
predstavil tré-
ner gymnasti-
ky z Dolného
Kubína p. Ma-
rek Dobias
žiakom 2.A
a 3.A jednotli-
vé gymnastic-
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v mesiaci
jún 2022 sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Tokár Gabriel
Kubica Miroslav
Katreník František
Snováková Terézia
Bištiaková Mária
Očkajáková Margita
Brisudová Agneša
Hojo Štefan
Škapec Štefan
Kupčo František
Kľusková Margita
Jurčigová Helena
Svýba Ján
Calová Viera
Hurtalová Marta
Rosiarová Terézia
Ľubeková Renáta
Zemenčíková Agneša
Bomba Rastislav
Natšinová Oľga
Slameníková Marta

Prišli medzi nás
Anastázia Mišániková
Rastislav Očkaják
Martin Bartko
Lucia Lihanová
Michal Hojo
Agáta Očkajáková
Oliver Vraňák
Ema Bareková

Uzatvorili manželstvo
Ján Jurky
   a Eva Ferancová
Marián Ľuba
   a Denisa Martvoňová
Andrej Ľubek
   a Brigita Sochová
Peter Záhora
   a Tatiana Rosiarová

ZO ŠPORTU Strelci
Dňa 8. mája sa v Košiciach začali

Kvalifikačné preteky v streleckom troj-
boji. Strelci z Hruštína na východe ne-
chýbali a znova sa umiestnili na po-
predných miestach. V disciplíne pištoľ
na prvom mieste skončil Marián Slani-
čan, na druhom Jozef Jancek a na tre-
ťom Jozef Očkaják. V disciplíne revol-
ver Jozef Jancek obsadil druhé miesto
za Matejom Dolníkom z Nitry a tretí bol
Peter Kúdelka z Michaloviec.

V Príbelciach pri Veľkom Krtíši o dva
týždne neskôr, pokračovalo ďalšie kolo
v streleckom trojboji. V sobotu v dis-
ciplíne pištoľ na prvom mieste skončil

Augustín Hojo a druhý Jozef Očkaják.
V revolveri Jozef Jancek bol druhý.
V nedeľu v pištoli skončil Marián Slani-
čan na druhom mieste a v revolveri Jo-
zef Jancek bol prvý a Marián Slaničan
tretí. Vo Veľkej cene Liaz Veľký Krtíš,
kde sa spočítavali výsledky v daných
disciplínach z obidvoch dní, strelci
z Hruštína potvrdili, že sú najlepší.
V pištoli prvý skončil Augustín Hojo, dru-
hý Jozef Očkaják a tretí Jozef Jancek.

V revolveri zvíťazil Jozef Jancek, ktorý
momentálne vedie rebríček v obidvoch
disciplínach.

ZOTŠ Hruštín

  4.6. Svadobná hostina

  8.6. Výchovný koncert ZŠ

  9.6. Junáles ZŠ

11.6. Rodinná oslava

15.6. Predajná akcia LANTASTIK

18.6. Svadobná hostina

22.6. Predajná akcia Rucek

Podujatia v KD
12. jún Deň rodiny
  2. júl Hudobný festival v KD
  9. júl Športový deň
16. júl Deň obce Hruštín
24. júl Kaplnka sv. Anny vo  Vaňovke

Deň detí na strelnici
30. júl Hasičská sekerka
28. august Cyklotúra piatimi hoľami

LETO 2022

ké športy, ukázal prostredníctvom po-
hybových vzorov ako učiť gymnastiku
moderne, efektívne, atraktívne a bez-
pečne.

Až 97 žiakov z našej školy (1. – 8.
roč.) sa zapojilo do najväčšej medziná-
rodnej matematickej súťaže na svete
Matematický klokan, aby si navzájom
zmerali svoje vedomosti v matematike.
Tento rok sa nám nedarilo ako po iné
roky. Medzi najlepších s úspešnosťou
viac ako 90% sa zaradili šiesti žiaci:

Jaroslav Mateček z 1.A (91,67%), Ka-
rin Sedlárová 1.A (90,00%), Šimon
Baraniak 1.B (93,33%), Natália Jan-
ceková 1.B (91,67%), Šimon Šalata
3.A (94,44%), Simona Firicová 3.A
(94,44%). Súťažiaci dostanú diplomy
a ceny pre najlepších. Pripomíname, že
všetci riešitelia postupujú do žrebova-
nia o päť mobilov. O žrebovaní budeme
informovať. Ďakujeme RZ za príspevok
na štartovné 2,5 € na žiaka.

Július Kubáni, riaditeľ školy
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Peter Socha - Veterná 205/37

Ponúkam zemné práce
s traktorbágrom
a minibágrom

Tel.: 0902 647 406

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE
PRACE S BAGROM
DOVOZ SUCHÉHO BETÓNU
PRÁCE S VYSOKODVIŽNOU PLOŠINOU

PRETLAKY POD
KOMUNIKÁCIAMI

PRÍPOJKY PRE RODINNÉ
DOMY AJ VYBAVENIE
ELEKTRIKA,VODA

 JSM- 0907 805 350
ROZLIČNÝ TOVAR ŠIMON OČKAJÁK
Hruštín 391 ponúka víno sudové od slo-
venského výrobcu: biele suché, biele po-
losladké, sudové červené suché, sudo-
vé červené polosladké a ríbezľové v 5L
balení. Vína 1L biele, červené, sýtené
biele a ružové a akostné biele aj červe-
né. Ďalej ponúkame kŕmnu múku a pše-
nicu.

Obnova písma náhrobných kameňov
Ponúkam čistenie a obnovu písmen na
náhrobných kameňoch. Cena za vyko-
nané práce je dohodou. Záruka kvality
je 5 rokov. Záujemcovia o obnovu písma
na pomníkoch sa môžu nahlásiť na obec-
nom úrade, alebo t.č.: 0902 541 273.

Predám kompletný výfuk- senomet, rúry,
kolená, spony. Cena dohodou. Bližšie in-
formácie na č.d. 748, t.č.: 0904 561 881


