
OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 17 August 2022

Zbrane hromadného ničenia

K zbraniam hromadného ničenia pat-
ria slová. Zabíjajú človeka horšie, ako
skutočné zbrane. Zabíjajú a ničia po-
stupne, až k úplnej smrti
duše. Preto, podľa mňa, k
zbraniam, ktoré zabíjajú
mnoho ľudí, patrí SŤAŽOVA-
NIE, OHOVÁRANIE, VY-
ZVEDANIE A VYSMIEVA-
NIE. Veď počúvať dnes ľudí,
ako sa rozprávajú, je ako byť
priamo na bojisku.

• 1. bojová fáza je SŤAŽO-
VANIE. Veď vety typu: Ako
je dnes strašne horúco, ale-
bo zima, aké je všetko dra-
hé, aká je zlá mládež, aké
zlé sú programy v telke, ako
v noci brešú psi, aká odpor-
ná je moja suseda, aký zlý
je jej manžel a ako zle varia
v reštaurácii. Toto keď chvíľu
počúvaš, ideš k zemi aj bez
pištole.

• 2. bojová fáza je OHOVÁRANIE.
Hneď po sťažovaní príde na rad ohová-
ranie. Ohováranie ľudí a ich životov je
odporné. To, či suseda klepala rezne už
o pol jedenástej, alebo až po dvanástej,
to, či bol šéf na dovolenke príliš krátko,
alebo v zlej destinácii, že učiteľka mala
úplne nemoderné topánky a oblečenie,
všetky účesy na plese a záhradku suse-
dy je tiež veľmi podstatné v každom
rozhovore okomentovať. Zgustneme si
na tých, ktorí nám nevyhovujú a zlynču-
jeme ich pod čiernu zem, mysliac si, že
múdrosťou sme boli obdarení len my,
ale náš život tomu nenasvedčuje a je
úplne na ruby. Po absolvovaní 2. bojo-
vej fázy už padáš k zemi úplne.

• Potom nastúpi ďalšia 3. bojová fáza

zabíjania duše, a to VYZVEDANIE.
Prečo toľko veľa ješ? Prečo ješ tak
málo? Prečo si sa ešte nevydala? Pre-

čo si sa vydala tak skoro? Prečo si dala
dieťaťu také hrozné meno? Prečo cho-
díte na dovolenku iba raz ročne, alebo
prečo až dvakrát? To ti ten tvoj muž
kúpil na Valentína iba 3 ruže? Alebo
prečo až 5? Prečo to, prečo hento? Čím
viac informácií sa počas tejto fázy zís-
ka, tým "kvalitnejšie" bude ohováranie.

• VYSMIEVANIE – 4. bojová fáza už
iba celý tento boj dokončí. Vysmievanie
zo všetkého, každého a stále, vysmie-
vanie boľavé, kruté, bezcitné!
Po absolvovaní takého rozhovoru je
vnútro človeka úplne mŕtve. Takéto slo-
vá a vety človeka zabíjajú. A nielen toho,
ktorý ich počúva, ale hlavne toho, kto
ich rozpráva, alebo píše. Veď slová, kto-
ré hovorí, či píše sú ostrejšie, ako ozajst-

né náboje. Strieľa slovo za slovom, tria-
fa priamo do srdca a zabíja. Zabíja po-
koj, zabíja lásku, zabíja hromadu ľudí.
Najhoršie na tom všetkom je, že všetci
tí "mŕtvi" ľudia chodia pomedzi nás, plní
ostrých nábojov a zabíjajú ostatných.
Myslia si, že iba rozprávajú, aby nebolo
ticho, a by niečo povedali, a pritom slo-
vami horšími ako zbraň ničia všetko oko-
lo seba. Ničia vzťahy, ničia krásu, ničia
pokoj, ničia ticho. Nádherné, dokonalé,
božské ticho. Ešte aj Boha komentujú!

Vedia, koho "potrestal", čo
robiť, aby sa "nehneval",
vedia o jeho "mlynoch, kto-
ré melú pomaly ale isto", aj
to, kto "pôjde do neba",
a aj to, kto by mal "ísť do
pekla". Veď oni ešte aj "tvár
Boha" zabili! Boha milujú-
ceho a milosrdného! Keby
mali rozprávať bez sťažo-
vania, ohovárania, vyzve-
dania a vysmievania, boli
by určite ticho. Zabili nie-
len všetkých naokolo, ale
hlavne seba.

Všetci sme na "bojovom
poli", kde slová vyslovené i
napísané na facebooku ve-
ľakrát "zabíjajú" a spúšťajú
vojnu. Dnes vo svete voj-
nových konfliktov, sme toho

svedkami. Nevracajme strely, nerobme
to isté. Veď slovom, vyjadreným, či pí-
saným zraňuje ten, kto sám je zranený
buď teraz, alebo v minulosti. Obviažme
im aj sebe zranenia pokojom, pochope-
ním, trpezlivosťou, rozprávaním o krá-
se, o láske, o Bohu. Ak strieľať nepre-
staneme, budeme žiť ako na vojnovom
poli, kde u mnohých ľudí srdce a duša
krváca!

Ak ty sám si "výborná fabrika na vý-
robu zbraní", prestaň! Zmeň to! Nezabí-
jaj svojimi slovami a pomýleným skrý-
vaním sa za monitor počítača mysliac
si, že nikto o Tebe nevie!

Odovzdaj všetky zbrane hromadné-
ho ničenia „do Božieho trezoru. “

Kód trezoru je : ODPUSTENIE A LÁS-
KA VŽDY !                            Zdroj: internet

Na strednej škole, žiaci posledného ročníka mali písať prácu, ktorá bude
výsledkom ich štúdia. Vytiahli si témy, každý inú, veľmi zaujímavú a pustili
sa do práce. I prišiel deň, keď študenti svoje práce predstavovali
a obhajovali. Práce boli ozaj kvalitné, ale jedna bola predsa len výnimočná.
O tejto práci sa ešte dlho v kabinetoch, ale aj v útrobách celej školy
rozprávalo. Žiak mal za úlohu napísať prácu o zbraniach hromadného
ničenia. Téma na jednej strane nebola vôbec dodržaná, ale na druhej strane
každý s obsahom práce úplne súhlasil. Žiak totiž napísal toto:
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac júl

„Boh je priateľom mlčania... Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa
mohli dotknúť duše.“                                                                (Matka Tereza)

1/ Po vypracovaní projektu a následným
súhlasným stanovis-
kom SSC v Žili-
ne, pracovníci
firmy Žibek, kto-
rá vyhrala verej-
né obstarávanie, nám
začali a počas mesiaca rozbehli prá-
ce na novom chodníku na ulici Hlav-
ná. Najskôr boli zakopané odvodňo-
vacie rúry povrchovej vody do rigola.
Následne bol rigol zasypaný štrkom
a zhutnený. Ďalej boli urobené cest-
né vpuste povrchovej vody. Z obi-
dvoch strán, boli osadené obrubníky.

2/ Pracovníci firmy pána J. Zemenčíka,
nám vo Vaňovke, pred obecnou bu-
dovou opravili a rozšírili parkovisko
zo zámkovej dlažby.

3/ Kamenárska firma Žitňák z Rabče,
nám dorobila kamenárske práce na
výstavbe krížovej cesty Pod Kamen-

ným. Boli domu-
r o v a n é

všetky
zasta-
v e n i a

krížovej
cesty a ka-

plnky boli zafu-
gované. Pracov-
níci obce so svo-
jou technikou
osadili betónové
striešky na ka-
plnkách krížovej
cesty a počas
celej výstavby
kamenárom do-
vážali betón a
skalu na stave-
nisko.

4/ Stavebná firma
pána Ing. J.
Snováka, pokra-
čovala v prá-
cach na havarij-
nom stave mos-
ta v ulici Ra-
dzovka. Po sta-
bilizácii mosta
zabetónovaním
z obidvoch
strán, bola uro-
bená odtoková mreža so šachtou na
odtok povrchovej vody z ulice Včie-
lok a odtoková šachta na zvod povr-
chovej vody od pána Času.

5/ Stavebná firma pána Žibeka, nám po-
kračovala v prácach na dennom sta-
cionári. Odborná firma, nám namon-

tovala výťahovú plošinu pre vozičká-
rov v interiéri stacionára. Elektrikári
nám zapojili zásuvky na svetlo a na
elektrické spotrebiče. Stavbári upra-
vili a spevnili dvor stacionára.

6/ Pán J. Zajac so svojimi pracovníkmi
a externými firmami, dokončili práce
na tanečnom štúdiu nad poštou. Boli
nalepené a vybrúsené parkety. V tan-
čiarni boli namontované na steny zr-
kadlá a madlá. V kuchynke bol na-
montovaný kuchynský nábytok s di-
gestorom a v sociálnych zariadeniach
sanita. Na chodbe a schodoch bola
nalepená guma. Chodba bola vyma-
ľovaná a elektrikári zapojili všetky
elektrozariadenia a svetlá. Na toto
štúdio sme dostali na základe projek-
tu 45 000 €

7/ Obec Hruštín vypracovala žiadosť cez
MAS ORAVA na elektronický info-
kiosk a získala dotáciu 12 400 € na
jeho realizáciu. Elektronický infokiosk
bude umiestnený v centre obce pred
pizzériou na parkovisku a bude slúžiť
všetkým, ktorý sa budú chcieť elek-
tronicky dozvedieť o všetkom, čo je
v obci a tak isto dostanú informáciu
v oblasti turistiky.

8/ Pán Ľ. Zajac pracovník obce, nám
opravil a vymaľoval kaplnku sv. Anny
v centre obce. Kaplnka bola posvä-
tená na sviatok sv. Anny.

9/ Obec Hruštín, zakúpila staršiu hasič-
skú AVIU, vo veľmi dobrom stave pre
hasičov v Hruštíne. Táto AVIA, bude
slúžiť hasičom na prepravu na súťa-
že.

10/ Obec Hruštín v rámci projektu“ Den-
ného stacionára“ získala nové auto
Daciu Daster so spolufinancovaním
z eurofondov a obce.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach, veľmi pekne ďaku-
jem.                                     Starosta obce
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Panna Mária nepodliehala nadvláde
smrti z viacerých dôvodov. Pápež Pius
XII. vo svojej slávnostnej formulácii tohto
článku viery použil slovné spojenie „Pan-
na Mária po skončení pozemského ži-
vota”. Vyhol sa tak vyjadreniu o tom, či
Panna Mária umrela a bola tak vzatá do
neba s telom a dušou, alebo či bola
priamo vzatá do nebeskej slávy. Mari-
ánsku dogmu o Nanebovzatí /ako štvrtú
v mariánskych dogmách/ po dogmách o
Máriinom božskom materstve, o jej več-
nom panenstve a o jej Nepoškvrnenom
počatí vyhlásil Pius XII. 1.11.1950. Teo-
lógovia až do prijatia dogmy o Nanebo-
vzatí Panny Márie riešili túto otázku rôz-
ne. Niektorí tvrdili, že aj Pán Ježiš zo-
mrel na Kríži, po troch dňoch zmŕtvych-
vstal a Panna Mária preto išla rovnakou
cestou. Iní boli ale presvedčení, že Pan-
na Mária neumrela, pretože bola uchrá-
nená od dedičného a každého osobné-

ho hriechu /dogma/, preto nemohla um-
rieť.

Zomrela teda Panna Mária pred
Nanebovzatím, alebo nezomrela?

Ako už bolo spomenuté v úvode, od-
poveď na túto otázku nie je jednodu-
chá. Východné Cirkvi nikdy neboli pre-
svedčené o fyzickej smrti Panny Márie.
Dogma pápeža Pia XII. sa nezmieňuje
o smrti Panny Márie, ale v dogme sa
píše, že po skončení pozemského živo-
ta“ (expleto terrestris vitae cursu) bola
Panna Mária vzatá do neba s telom aj
dušou. O Panne Márii sa pomerne čas-
to hovorí, že neumrela, ale usnula a v
spánku bola s telom a dušou vzatá do
neba.

Prečo sa na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie požehnávajú kvety a
bylinky?

Keď Panna Mária ukončila svoju po-
zemskú púť, apoštoli a veriaci, ktorí ju

Prečo bola Matka Božia vzatá do neba?
poznali a žili v jej blízkosti našli na mies-
te jej odpočinku kvety s nádhernou vô-
ňou. Ustálila sa tradícia, že byliny, za-
svätené v tento deň prostredníctvom
Panny Márie majú veľkú uzdravovaciu
silu a dokážu chrániť pred chorobami.

V minulosti roľníci 15.augusta ďako-
vali Bohu za úrodu a obilie, na svojich
poliach. Sv. Ján Damascénsky napísal:
„Kristovi sa kedysi zapáčilo vziať si telo
z Panny Márie, stať sa človekom a na-
rodiť sa z nej. Po pôrode zachoval pa-
nenstvo Panny Márie neporušené a za-
páčilo sa mu takisto po ukončení jej
pozemskej púte uctiť si Jej nepoškvrne-
né telo prenesením do Neba, ešte pred
osobným a konečným vzkriesením.”

Milí veriaci prajem Vám, aby sme vní-
mali Matku Božiu, ako tú, čo nám stále
ukazuje cestu ku Kristovi. A teda nech s
Ňou a jej Synom sa raz uvidíme vo
večnosti.                        Peter kaplán +

Aj tento rok sme sa opäť stretli v nedeľu
24. júla pri Kaplnke sv. Anny.

Kaplnka sv. Anny

Krížovou cestou, kto-
rá vedie ku kaplnke
sprevádzal veriacich
z Vaňovky a Hruštína
pán kaplán a pri kapln-
ke odslúžil svätú omšu
pán farár.

Všetci veriaci boli sr-
dečne pozvaní na gu-
láš, ktorý s podporou
obce pripravili poľovní-
ci z Vaňovky.

Všetkým ďakujeme.
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U z n e s e n i e   č. 35/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

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, Bc. M. Haluška,

JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Ľ. Jancek, Ing. F. Kri-

    vačka, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 36/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

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, Bc. M. Haluška,

JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Te-
ťáková, D. Zemenčík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-

ka, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 37/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

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, Bc. M. Haluška,

JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-

ka, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 38/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

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
Schvaľuje:
Prevod pozemkov parcela EKN:
• č. 2852, orná pôda o výmere 343 m2,

spoluvlastnícky podiel 210/1680, LV č.
5738,

• č. 2856, trvalý trávny porast o výmere
157 m2, spoluvlastnícky podiel 210/
1680, LV č. 5738,

• č. 2857, orná pôda o výmere 176 m2,
spoluvlastnícky podiel 210/1680, LV č.
5738,

• č. 3093, trvalý trávny porast o výmere
351 m2, spoluvlastnícky podiel 210/
1680, LV č. 5738,

• č. 5919/1 orná pôda o výmere 63 m2,
spoluvlastnícky podiel 210/1680, LV č.
5739,

• č. 5919/2, orná pôda o výmere 92 m2,
spoluvlastnícky podiel 210/1680, LV č.
5739,

• č. 9046/2, orná pôda o výmere 23 m2,
spoluvlastnícky podiel 2/16, LV č. 3565
k. ú. Hruštín

v hodnote 1.030,00 EUR podľa znalec-
kého posudku č. 20/2022 vo vlastníctve
Mgr. Márie Poliakovej, r. Slaničanovej,
bytom Lán 678/42, 029 52 Hruštín zá-
menou za pozemok parcela EKN č.
20168/5, ostatná plocha o výmere 99 m2,
LV č. 3028, k. ú. Hruštín v hodnote
1.030,00 EUR podľa znaleckého posud-
ku č. 211/2021 vo vlastníctve obce Hruš-
tín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO:
00314501, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutoč-
nosťami, že uvedený pozemok je priľahlý
k pozemku zastavaného stavbou rodin-
ného domu.

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 39/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

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
Schvaľuje:
Žiadosť Jaroslava Jurovčíka, Črchľa
410/124, 029 52 Hruštín o odkúpenie
pozemku CKN parc. č. 3974/21, zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 36 m2,
k. ú. Vaňovka, podľa geometrického plá-
nu č. 30216613-131/2018 vypracované-
ho Jozefom Kupčulákom zo dňa
16.02.2022, vo vlastníctve Obce Hruš-
tín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO:
00314501, spoluvlastnícky podiel 1/1,
priamym predajom podľa osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, za
cenu 305,00 EUR (slovom: Tristopäť
EUR) stanovenú podľa znaleckého po-
sudku č.77/2022 vyhotoveného znalcom
Ing. Magdalénou Rolčekovou.
Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR
č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších
predpisov podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutoč-
nosťami, že uvedený pozemok je priľahlý
k nehnuteľnosti vlastníka.

Prevod pozemku bol schválený na zá-
klade uznesenia č. 44/2018 zo dňa
10.08.2018.

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 40/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

K bodu č. 5: 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:
A/ Berie na vedomie:
Informáciu o prevedených Rozpočto-
vých opatreniach starostu obce
k 30.6.2022.
Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
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Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2022 v nasledovných položkách:
schválený rozdiel upravený

Príjem – finančné operácie
111 003 Výnos dane z príjmov 1 192 239,00 € + 8 911,00 € 1 201 150,00 €
322 Dotácia Denný stacionár 0,00 € + 8 550,00 € 8 550,00 €
322 Dotácia infokiosk 0,00 € + 12 480,00 € 12 480,00 €
454 001 Z rezervného fondu 643 063,00 € + 48 387,00 € 691 450,00 €

ŠKD
Vlastný príjem (od rodičov, VZN č. 1/2019) 4 800,00 € + 680,00 € 5 480,00 €

Výdaj – bežný rozpočet
Program 1.1
611 Mzdy  194 995,00 € + 5 000,00 € 199 995,00 €
620 Príspevok do poisťovní 66 318,00 € + 2 000,00 € 68 318,00 €
635 006 Údržba budovy MŠ Hruštín 11 000,00 € + 1 800,00 € 12 800,00 €
Program 3.2
635 006 Údržba ciest,rigolov 19 450,00 € + 11 000,00 € 30 450,00 €
Program 5.1
635 006 Údržba VO 2 700,00 € + 2 000,00 € 4 700,00 €
Program 6.2
633 009 Bulletin, kniha 14 500,00 € + 38 200,00 € 52 700,00 €
Program 12
MŠ Hruštín (odmeny+odvody)  290 283,00 € + 10 346,00 € 300 629,00 €
ŠKD Hruštín (odmeny+odvody)  45 360,65 € + 4 421,00 € 49 781,65 €

Výdaj – kapitálový rozpočet
Program 10.1
713 002 Infokiosk – dotácia 0,00 € + 12 480,00 € 12 480,00 €
713 002 Infokiosk – spoluf. 0,00 € + 3 120,00 € 3 120,00 €
714 001 Nákup auta – spoluf. 0,00 € + 13 620,00 € 13 620,00 €
714 001 Nákup auta – dotácia 0,00 € + 8 550,00 € 8 550,00 €
713 003 Rozšírenie kamerového systému 4 000,00 € + 2 400,00 € 6 400,00 €
717 002 Rekonštrukcia most Radzovka 25 000,00 € + 10 000,00 € 35 000,00 €
717 002 Rekonštrukcia budovy č. 49 16 200,00 € + 31 000,00 € 47 200,00 €
717 001 IBV Vaňovka 175 000,00 € + 36 000,00 € 211 000,00 €
717 001 IBV Kutina-Dielnice, Kultúrna 120 000,00 € – 27 140,00 € 92 860,00 €
717 002 Rekonštr. šport. areálu Kutina 200 000,00 € – 100 000,00 € 100 000,00 €
713 004 Defibrilátor  0,00 € + 5 300,00 € 5 300,00 €

U z n e s e n i e   č. 41/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

K bodu č. 6: Rozsah výkonu funkcie sta-
rostu obce Hruštín na celé funkčné ob-
dobie 2022-2026.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:
Určuje:
V súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. i) zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov roz-

sah výkonu funkcie starostu obce Hruš-
tín na celé funkčné obdobie 2022 – 2026
na plný pracovný úväzok – 100%.

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 42/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

K bodu č. 7: Určenie počtu poslancov
obce Hruštín na celé volebné obdobie
2022-2026.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:
Určuje:
V súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov 11
poslancov obecného zastupiteľstva pre
celé volebné obdobie 2022 – 2026.

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 43/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0
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K bodu č. 8: Určenie volebných obvo-
dov v obci Hruštín a počet poslancov
obecného zastupiteľstva v nich pre voľ-
by do orgánov samosprávy obcí v roku
2022.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:
Určuje:
V súlade s ust. § 166 ods. 3 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre voľby do orgá-
nov samosprávy obcí v roku 2022 v obci
Hruštín nasledovné volebné obvody
a počty poslancov v nich:

Volebný obvod č. 1 – počet volených
poslancov 9
Volebný obvod č. 1 tvoria volebné okrs-
ky so sídlom:
Okrsok č. 1: Kultúrny dom, miestnosť č.
d. 17, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Ulice: Lán, Radzovka, Včielok, Kút, Hrn-
čiarka, Výhon, Kultúrna, Potok, Črchľa,
Zavoda
Okrsok č. 2: Kultúrny dom, miestnosť č.
d. 18, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Ulice: Dielnice, Dedina, Kutina, Pod bre-
hom, Školská, Hlavná, Zamost, Pod Prí-
slopom, Baraniarky, Ku pekárni, Slneč-
ná, Veterná, Pod Uhliskom, Ulica Dlhá,
Ulica Krátka, Ulica Lúčna, Ulica Poľná

Volebný obvod č. 2 – počet volených
poslancov 2
Volebný obvod č. 2 tvorí okrsok so síd-
lom:
- Okrsok č. 3: Polyfunkčná budova Va-
ňovka, Dolný koniec 825/43, 029 52
Hruštín
Ulice: Dolný koniec, Horný koniec, Kli-
nok, Kostolná, Kúty, Podsádok, Hredy

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 44/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

K bodu č. 9: Interpelácie

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 Hruš-
tín z vykonanej kontroly použitia a zúč-
tovania čerpaných prostriedkov z dotá-

cií z rozpočtu obce Hruštín na rok 2021.

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 45/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

K bodu č. 9: Interpelácie.

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 Hruš-
tín o kontrole verejných obstarávaní pro-
jektov „Denný stacionár pre seniorov
Hruštín“ a „Denný stacionár pre senio-
rov Hruštín – spevnené plochy a oplote-
nie“.

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 46/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 15.07.2022

K bodu č. 9: Interpelácie.

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.
Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín na
výkon audítorskej činnosti podľa záko-
na č. 423/2015 Z. z. na vykonanie ove-
renia ročnej účtovnej závierky, posúde-
nia súladu výročnej správy a účtovnej
závierky odberateľa, overenie dodržia-
vania povinností podľa požiadaviek zá-
kona o rozpočtových pravidlách pre
územnú samosprávu, overenie konsoli-
dovanej účtovnej závierky.

Hlasovanie:
Za:  9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,

Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ľ. Jancek, V. Žilinec
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
starosta obce

Toto leto nám dalo
všetkým poriadne za-
brať. Teploty sme si uži-
li viac ako dosť. Najlep-
šie bolo utiahnuť sa
niekde do tieňa stromov,
a tu sa osviežiť ovocím, zeleninou
a nesladeným nápojom. Celý tento
sortiment v bohatej ponuke zabez-
pečuje COOP Jednota pre svojich
zákazníkov.

Nemôžeme a ani nechceme, za-
budnúť na našich jubilujúcich čle-
nov.

O Z N A M
Vážení občania,
Obec Hruštín nemá vytvo-

renú oficiálnu stránku na soci-
álnej sieti. Stránku „Hruštín
Info“ spravuje súkromná oso-
ba. Obec má oficiálnu webovú
stránku Hrustin.sk na ktorej
sú zverejňované aktuálne in-
formácie.

O Z N A M
Pozvanie pre rodičov:

ZRPŠ pre MŠ Hruštín
bude 31.8.2022 o 15:00 hod.

v priestoroch jedálne
MŠ Hruštín.

V III.Q 2022 sa okrúh-
leho životného jubilea
dožívajú títo členovia:
Margita Snováková, Mar-
gita Martvoňová, Hele-
na Žilincová, Jozef Huti-

ra, Helena Uhríková, František To-
mulec, Ondrej Kampoš, Janka Kom-
panová, Miroslav Časo, Margita Ča-
sová a Mária Zubajová.

 Jubilantom želáme zdravie, ro-
dinnú pohodu a spokojné nakupo-
vanie v predajniach COOP Jedno-
ta.                                 J. Kravčíková
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v mesiaci august 2022
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Žilincová Helena
Uhríková Elena
Zemenčík Marian
Žilinec Ondrej
Bareková Helena
Kompanová Janka
Nožina Jiří
Kupčulák Miroslav
Štiblárová Alena

Prišli medzi nás
Michael Povážai
Pavol Kurek
Ján Jurky
Sofia Pavláková
Ester Hrubošová

Odišli od nás
Jozef Kupčo

Uzatvorili manželstvo
Jaroslav Zemenčík

a Denisa Maďaríková
Matúš Grušpier

a Alexandra Plutinská
Cyril Šimulčík

a Ľudmila Kompanová
Ondrej Vráb

a Michaela Ľubeková
Lukáš Michalčík

a Diana Teťáková

 6.8. Svadobná hostina

13.8. Svadobná hostina

17.8. Predajná akcia LANTASTIK

20.8. Svadobná hostina

27.8. Svadobná hostina

Podujatia v KD
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z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

DEŇ OBCE HRUŠTÍN
V sobotu 16. júla sa v našej obci konalo kultúrne

podujatie Deň obce Hruštín.
Na začiatku starosta obce, Mgr. František Škapec oficiál-

ne zahájil Deň obce Hruštín 2022. Kultúrnym programom
nás sprevádzala Bianka Jaššová.

Program začal hudobným a tanečným vystúpením detí zo
ZUŠ Jánoš. Na pódiu vystúpili FS Hruštín, SONDA, Trnka,
skupina heligonkárov Oravský pramienok z Lokce a tiež
vystúpila hudobná skupina Raz-dva-try. No a na záver sme
si mohli vypočuť hudobnú skupinu Gladiátor.

Počas sobotného popoludnia bol pre deti pripravený det-
ský súťažný kútik a súťaže o hodnotné ceny, atrakcie, zmrzli-
na, sladkosti a popcorn. Samozrejme pre všetkých bol pri-

pravený chutný guláš. Počasie nám prialo a tak zábava
pokračovala diskotékou v prírode.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, zamestnancom obec-
ného úradu, starostovi obce, DHZ Vaňovka, DHZ Hruštín
a všetkým ktorí nám pomohli. Ďalej ďakujeme všetkým účin-
kujúcim, že prijali naše pozvanie a spravili Deň obce skve-
lým. V neposlednom rade ďakujeme sponzorom, ktorí vecne
aj finančne podporili túto akciu. Aj vďaka nim sa vyzbieral
sponzorský príspevok v hodnote 4 200,- € a výťažok z občer-
stvenia 2 200,- € spolu so sponzorským bol použitý na
náklady skupiny Gladiátor a atrakcií.

Dúfame, že ste sa všetci zabavili a tešíme sa na Vás opäť
o rok!                                                                Soňa Zajacová
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z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
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Podujatie Deň obce Hruštín podporili:
Rozličný tovar Šimon Očkaják
MOTOREST PRÍSLOP- Eva Žilincová
Oravská Horáreň
YOVOX obchod s potravinami
Matúš Mišánik
EIM Jozef Mišánik
Predajňa textilu NATALY
Píla Hruštín
Stanislav Žibek - stavebná firma
Spoločnosť VAAT, spol. s r.o.
RT STAV s.r.o., Anton Radzo
PROX, s.r.o., Ing. Ján Bobák
Ing. Jozef Snovák, s.r.o.
Miroslav Novák – REZ
Ondrej Škunta
František Pidík
Jaroslav Smidžár
Pizzéria Magnum
Jaroslav Zajac
Zmrzlina ICE BOX
Pizzéria POHODA Babín
F. Lantastik
F. Rucek
Agroservis Stred, s.r.o.
p. Kubasová Oľga
OVS, a.s. Dolný Kubín
Tlačiareň Kubík
Matej Mačuha
Stamar, s.r.o.

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
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Poľovnícky spolok v Hruštíne upozorňuje občanov
obce a návštevníkov prírody na čoraz častejší pohyb
medveďov v katastri obce, najmä v chatových lokalitách
Zábava, Vasiľovská a Hruštínska hoľa, Hrdoš, Hruštíny.
Týmto vyzývame hlavne turistov, hubárov a chatárov, aby
v záujme vlastnej bezpečnosti dbali na zvýšenú pozornosť pri
pohybe v lese, ale aj na priľahlých lúkach. Registrujeme aj
priamy útok medvedice na občana Hruštína zo dňa 6.6.2022,
ktorý nateraz dopadol bez ujmy na zdraví. Medveďa stretli
turisti na ceste smerom na Vasiľovskú hoľu, v chatovej časti
Priekopka a poľany. Medveď ani v jednom prípade nereago-
val útekom, ani keď registroval prítomnosť ľudí.

Odborníci odporúčajú v lokalitách, v ktorých je predpoklad
výskytu medveďa, pohybovať sa v skupinách s primeranou
hlučnosťou a tak, aby medvede už z väčšej vzdialenosti
vedeli o prítomnosti ľudí. Vyhýbajte sa návštevám prírody
v skorých ranných hodinách a na súmraku. Zároveň Vás
prosíme o oznámenie prípadného stretu s medveďom hne-
dým na tel. č. 0911 356 482.

Do pozornosti...

 Dňa 23. júla sa konal už 4. ročník
pochodu poľovníckym chodníkom,
ktorý organizuje Poľovnícky spolok
Hruštín pre priateľov poľovníctva
a prírody, ktorých sa zišlo až 75.

Tohtoročný pochod poľovníckym
chodníkom nadviazal na predchádzajú-
ce ročníky v postupnom zoznamovaní
sa s k.ú Hruštín a jeho okolia a tak
cieľovým bodom bol jeden z význam-
ných vrchov Oravskej Magury a to vrch
Paráč (1325m.n.m.). Trasa viedla od
tzv. točne – cesty štátnych lesov, cez
Poddržatín na Hruštínskú hoľu časť
„Krátka, Príslopec, Zadná hoľa“. V loka-
lite tzv. „jazierka“ bola zabezpečená de-

siata pre účastníkov pochodu. Počas
pochodu nechýbalo objasnenie a popis
prechádzajúcich lokalít, nechýbali súťa-
že pre deti a dospelých hlavne z geo-
grafie, poľovníctva a taktiež z histórie
obce. Ukončenie pochodu bolo realizo-
vané pod Hruštínskou hoľou pri „Raba-

tínovej chate“, kde pre účastníkov po-
chodu bola pripravená ukážka a výklad
z témy „Poľovnícke zvyky a tradície“.

Samozrejme na ukončení pochodu
nechýbal ani tento rok výborný poľov-
nícky guľáš.

V mene Poľovníckeho spolku Hruš-
tín ďakujem všetkých účastníkom po-
chodu za účasť, disciplinovanosť a po-
vzbudenie k ďalšej práci pri organizo-
vaní takéhoto podujatia. Poďakovanie
patrí aj všetkým členom PS Hruštín, ktorí
položili ruku k dielu pri príprave a orga-

nizovaní tohto podujatia. Tešíme sa na
ďalší ročník Pochodu poľovníckym chod-
níkom, ktorý bude cez lokality Hruštín-
ská hoľa – Bzinská hoľa – Vasiľovská
hoľa (chata Minčolka) – Ski Zábava
Hruštín. Poľovníctvu a lesu zdar!

Pochod poľovníckym chodníkom
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16.júla 2022 sme sa zúčastnili hasičskej
súťaže XXXVIII.ročníka Memoriálu Ondreja
Dzubáka s našimi plameniakmi pri príležitosti
130.výročia zboru v Istebnom. V kategórii Pla-
meň súťažilo 10 družstiev dievčat a chlapcov na
2 pokusy v požiarnom útoku s vodou. Našim
plameniakom sa darilo veľmi dobre. Plameň A sa
umiestnil na krásnom 2.mieste a plameň B na
4. mieste. Všetkým súťažiacim chlapcom touto
cestou ešte raz gratulujem k veľmi dobre poda-
ným výkonom. Chcem sa poďakovať Jozefovi
Dirgovi za pomoc - odvoz mládeže na túto súťaž.

Pre zlé počasie sa dlho očakávaná a na-
plánová súťaž na domácej pôde 30.7. 2022
Hasičská Sekerka nekonala. O najbližšom
termíne konania Vás budeme informovať po
dohode s Obcou a OŠK.

 Mgr. Eva Žilincová Ševčíková
 vedúca mládeže

Dňa 9.júla 2022 sme sa zúčastnili pohárovej súťaže konanej
v Pucove. Naši muži v zmiešanom tíme spolu s dvomi dievčatami
sa umiestnili na 5. miestach v kategórii klasika a šport.

DHZ HRUŠTÍN Hasiči v júli...
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V horúcu sobotu 23. júla sa konal
v športovom areáli na Kutine Špor-
tový deň. Žiaľ takéto počasie nevytrva-
lo a dážď výrazne zasiahol do priebehu
programu.

Celé popoludnie začalo zápasom
medzi bývalými hráčmi OŠK Hruštín a
dorastom OŠK. Zápas prebiehal v pria-
teľskej atmosfére a v duchu zapracova-
nia nových hráčov dorastu do mužstva.

Potom nasledovala súťaž v kopaní
jedenástok. Najlepším exekútorom sa
paradoxne stal a túto súťaž vyhral bran-
kár Andrej Kľuska.

Zápas medzi mužmi OŠK Hruštín a TJ
Vasiľov, ktorý bol zároveň generálkou
na novú sezonu, predchádzala milá uda-
losť. OŠK ocenilo jubilantov, ktorí oslá-
vili okrúhliny aj v posledných dvoch ro-
koch poznačených pandémiou a touto
formou zablahože-
lali a odovzdali ma-
lú pozornosť. Jubi-
lujúcimi boli Gabriel
Tokár, Matej Mart-
voň, Július Kubáni,
Milan Halaštík, Ka-
rol Kubolek, Štefan
Škapec, František
Martvoň, Ľubomír
Jurovčík. Úvod zá-
pasu patril čestné-
mu výkopu naj-
staršiemu jubilanto-
vi, dlhoročnému
predsedovi OŠK
a trénerovi Gabrie-
lovi Tokárovi.

Športový deňZO ŠPORTU

Samotný zápas bol poznačený prie-
tržou mračien a aj preto nebol dohratý.
Medzi zápasmi prebiehali súťaže a pes-
tré aktivity pre deti, na ktoré čakali aj
rôzne sladkosti, zatiaľ čo si mohli aj
s dospelými pochutiť na vynikajúcom
guláši. Ostatné súťaže pre dospelých
prebiehali v čase kedy nepršalo. Hoci
s nižšou účasťou, ale o to väčšou váš-
ňou sme absolvovali všetky disciplíny.
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V Košiciach sa dňa 2. a 3. júla konala najvyššia Sloven-
ská súťaž v streľbe z malokalibrových zbraní. Zúčastnil sa jej
Jozef Jancek. V sobotu v športovej pištoli (ŠpPi 30+30) mal
vyrovnané výkony v mierenej časti, ako aj v rýchlopalnej
a obsadil tretie miesto. V nedeľu v štandardnej pištoli (ŠtPi
3x20 ) keď pokazil mierenú časť v rýchlopalnej to napravil
a obsadil znova výborné tretie miesto.               ZOTŠ Hruštín

ZO ŠPORTU Deň detí na strelnici

ZO ŠPORTU Strelci na súťaži

Výsledky:

kategória do 6 rokov
1. miesto: Jožko Martvoň
2. miesto: Adam Šangala
3. miesto:
          Alexandra Kotúľová

kategória do 10 rokov
1. miesto: Alma Hojová
2. miesto: Jakub Skladaný
3. miesto: Peter Šangala

kategória nad 10 rokov
1. miesto: Jakub Očkaják
2. miesto: Ráchel Hojová
3. miesto: Viktória
                 Kľusková

Ďakujeme všetkým zúčastneným, že boli disciplinovaní a
prispeli k dobrej nálade celej akcie.

 KVZ 050 Hruštín

Strelnica ZOTŠ Hruštín 24. júla privítala najmladších
občanov obce Hruštín. Podujatie Deň detí na strelnici
prilákalo mnoho nadšencov streleckého športu. Za príjemné-
ho počasia bola aj hojná účasť. Členovia KVZ 050 Hruštín, za
spolupráci so ZOTŠ Hruštín a finančnou podporou obce
Hruštín pripravili pre deti rôzne disciplíny, pre rôzne vekové
kategórie, ktoré si deti vyskúšali a v niektorých si aj medzi
sebou zasúťažili. Deti a aj ich sprievod mali pripravené ob-
čerstvenie. Každý dostal medailu a tí najlepší v troch kategó-
riach dostali víťazné poháre a diplomy. Organizátori si všíma-

li mladé talenty, ktoré by časom rozšírili ich rady a boli
platnými členmi streleckého klubu.

Vo vrhu guľou spomedzi žien zvíťazila Mária Pašková,
z mužov Jozef Škapec. V disciplíne nosenie pneumatiky bol
najsilnejším a najrýchlejším Lukáš Žofaj. Veľmi očakávanou
disciplínou bolo pílenie dreva. Nepriazeň počasia nám nedo-
voľovala súťažiť, napokon sa však podarilo uskutočniť aj túto
súťaž. V mužskej časti boli najrýchlejšími pilčíkmi Štefan

Vraštiak a Peter Kekeľák. V ženskej časti súťaže to boli
Alexandra Vraštiaková a Marta Sitáriková.

Celé podujatie bolo zorganizované vďaka úsiliu OŠK Hruš-
tín a Obce Hruštín za čo im patrí aj veľké poďakovanie.
Veríme, že o rok sa akcia uskutoční za priaznivejšieho poča-
sia a vyššej účasti návštevníkov.
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Základná škola Hruštín
prijme od 1.9.2022 vychovávateľku ŠKD.

Pracovný pomer na dobu určitú,
60% úväzok.

Požadované vzdelanie. Stredné odborné.
Žiadosti zasielajte na adresu

ZŠ Hruštín, Školská 55/5, 029 52 Hruštín.

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


