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Pred smrťou muž povedal svojmu
synovi: „Toto sú hodinky, ktoré mi dal
tvoj starý otec. Majú viac ako 200 ro-
kov. Predtým ako ti ich dám, zober ich
a choď s nimi do prvej záložne. Po-
vedz, že ich chceš predať a opýtaj sa,
koľko za ti za ne môžu zaplatiť.”

Na naliehanie otca syn odišiel s ho-
dinkami a po niekoľkých minútach sa
vrátil a povedal:

„Ponúkajú mi 10 EUR, pretože sú
staré a ťažko poškodené.“ Otec požia-
dal svojho syna, aby vzal hodinky
a tentoraz šiel k prvému hodinárovi.

Syn sa o hodinu neskôr vrátil a pove-
dal: „Hodinár ponúkol za hodinky
20 EUR, otče.“

Otec sa znova otočil k svojmu synovi:
„Vezmi tieto hodinky a priblíž sa k prvé-
mu človeku, ktorého stretneš na ulici,
a opýtaj sa ho za koľko si ich od teba
kúpi.“

Syn sa po 10 minútach vrátil a hovorí:
„Nikto ich nechcel kúpiť, iba jeden a ten
mi ponúkol 5 EUR.”

„Choď do múzea a ukáž im hodinky,“
povedal otec. Po niekoľkých hodinách
sa syn s radosťou vrátil. „Za tieto hodin-

ky mi ponúkli milión EUR. Povedali, že
to bolo skutočné majstrovské dielo.
Ako je to možné?

Otec odpovedal: „Chcel som, aby
si vedel, že správne miesto a správni
ľudia ocenia tvoju skutočnú hodnotu.
Preto sa neobjavuj na nesprávnych
miestach a neznepokojuj sa, ak sa
s tebou zaobchádza, ako s odpadom.

Tí, ktorí vedia o tvojej hodnote, ťa
vždy budú hodnotiť, takže nikdy nezo-
staň na mieste a medzi ľuďmi, ktorí
tvoju hodnotu nevidia.“

Zdroj: internet

HODINKYHODINKYHODINKYHODINKYHODINKY

Úplne zaplnený kostol sv. Jána Krsti-
teľa v nedeľu 25.9.2022 naznačoval, že
sa deje niečo mimoriadne. Áno, bola to
slávnostná svätá omša, pri ktorej sme
ďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úro-
du.

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srd-
com plným radosti a spoločne Ti chce-
me poďakovať: Za dni, ktoré nám dá-
vaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme,

Ti ďakujeme...“. Tieto nádherné slová
piesne dokonale vyjadrujú našu vďaku
nebeskému otcovi, za všetky dary a dob-
rodenia, ktoré nám dáva. Nedeľné Bo-
žie slovo nás nasmerovalo k tomu, že
s tým čo máme, čo nám Pán Boh po-
žehnal, máme sa podeliť s núdznymi,
veď koľkých takých „Lazárov“, máme vo
svojom okolí.

Výzdoba kostola pozostávala z plo-

V  biblických postavách Simeona
         a Anny sa poukazuje na dôleži-
té miesto starých ľudí v Božom pláne
spásy. Simeon a Anna, obaja vo vy-
sokom veku, osvietení Duchom Svä-
tým rozpoznali v Ježišovi Mesiáša.
Duch Svätý vnuká i dnes starým ľu-
ďom myšlienky a slová múdrosti: ich
hlas je vzácny, pretože spieva chvály
Bohu a udržiava korene národov. Oni
nám pripomínajú, že staroba je dar a

že starí rodičia sú ohnivkom spojenia
medzi generáciami, aby odovzdávali
mladým skúsenosť života a viery. Na
starých rodičov sa často zabúda, a takto
zabúdame na odovzdávanie bohatstva
spočívajúceho v uchovávaní koreňov.
Je dôležité, aby sa starí rodičia stretali
s vnúčatami a vnúčatá so starými rodič-
mi, pretože – ako hovorí prorok Joel –
starci pred vnúčatami budú mávať sny,
veľké túžby, a mladí, posilňovaní starý-

mi rodičmi, budú kráčať vpred a pro-
rokovať. Preto Vás milí mladí prosím
vážte si starých rodičov a pozorne
ich počúvajte, nezabudnite prísť k nim
často, aby necítili samotu a počúvať
ich skúsenosti. A Vy naši starí rodičia
modlite sa za nás, aby sme si zacho-
vali vieru a aby sme boli takí vytrvalí
vo svojom živote, ako Vy nám ukazu-
jete.

Peter kaplán +

dov našich záhrad, polí a lesov, jedno-
ducho, všetko to, čo sa v našej obci
urodilo. Celá ďakovná svätá omša bola
umocnená aj tým, že obetné dary a do-
žinkový veniec priniesli veriaci v hruštin-
ských krojoch.

V modlitbe prosme Pána, aby nás
premenil na štedrých ľudí, ktorí sa so
všetkým vedia podeliť s blížnymi.

Janka Kravčíková

Poďakovanie za úrodu 2022
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Vážení občania, predkladám Vám svoju činnosť v obci
za uplynulé 4-ročné volebné obdobie

„Posudzujeme sa podľa toho, čo sme schopní urobiť. Druhí nás posudzujú podľa toho,
čo sme už urobili.“                                                                                                       (Henry Wadsworth Longfellow)

Čas plynie, ako voda a moje pôsobenie vo funkcii starostu
sa končí. V roku 2018 som nastúpil opäť do funkcie na zákla-
de vašej dôvery. Do svojej práce som sa snažil vniesť ducha
porozumenia, pokoja a snažil som sa v obci pozdvihnúť kul-
túrnu, materiálnu a sociálnu úroveň našej obce. Počas tohto
obdobia, sme prežili hektické obdobie plné nástrah, zvratov
s ktorými, nikto pred 4 rokmi nepočítal. Do nášho života,
prišiel COVID - 19, ktorý doslova zastavil na určitý čas náš
život a museli sme si zvyknú, na mnohé obmedzenia. Toto
veľmi ťažké obdobie, sme s Božou pomocou zvládli a prežili
a podarilo sa nám, na obci urobiť veľa práce. To, či moje
pôsobenie vo funkcii starostu prinieslo rozvoj, posúďte sami...

Základná škola:

1/ Pracovníci firmy Vatt s.r.o., nám urobili multifunkčné ihrisko
s bežeckou dráhou za ZŠ Zamost. Multifunkčné ihrisko, bo-
lo dané do užívania žiakom a verejnosti v júni v roku 2019.

2/ Po rokovaní s Krajským školským úradom v Žiline a opako-
vanej žiadosti, sme dostali 35 000 € na rekonštrukciu WC
v základnej škole. Táto rekonštrukcia, prebehla počas let-
ných prázdnin v roku 2019.

3/ Počas letných prázdnin v roku 2019, sme zrekonštruovali aj
školské dielne, kde sme na základe projektu podaného
obcou, dostali 49 000 €.

4/ Pracovníci stavebnej firmy pána Ing. J. Snováka, v roku
2019 zaizolovali a pokryli novým upraveným plechom stre-
chu školských dielní.

5/ Do školských dielní, bolo v roku 2020 dodané náradie
a vybavenie dielní na základe vypracovaného projektu,
ktorému predchádzala stavebná úprava dielní a nové za-
strešenie. Počas prázdnin, prebehla na tento projekt aj
hĺbková kontrola.

6/ Pracovníci firmy Vatt s.r.o. zo Žiliny, nám pri ZŠ Zamost na
tenisovom ihrisku urobili v roku 2021, nový podklad (gumo-
asfalt) a položili nový umelý trávnik.

7/ Pracovník obce pán Ľ. Zajac, nám v roku 2022 opravil
poškodené schody, vedúce do školy Výhon.

Materská škola

1/ Začiatkom prázdnin v roku 2019, začala so stavebnými
prácami na prístavbe jedálne firma pána Ing. J. Snováka.
Začiatkom školského roka, bola prístavba hotová. Kapacita
jedálne sa zvýšila o 85 miest, zároveň počas prázdnin táto
firma urobila aj stavebné úpravy v kuchyni a vo výdajni
stravy, bola prerobená sanita a elektrika. Do kuchyne, sme
zakúpili novú potrebnú techniku na varenie a prípravu jedál.

2/ Pracovníci firmy pána Ing. J. Snováka, nám v roku 2019
urobili vonkajšiu fasádu prístavby MŠ, sokel a pred prístav-
bou, bola položená zámková dlažba.
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3/ Stavebná firma pána F. Záhoru v MŠ, počas mesiaca au-
gust, v roku 2022 prerobila v časti A sociálne zariadenia
a umyvárku.

Farský úrad

1/ Obec, poskytla v roku 2019 farskému úradu dotáciu 14 000 €
na vymaľovanie interiéru kostola.

2/ Obec poskytla v roku 2020 farskému úradu, dotáciu vo
výške 40 000 € na novú strechu kostola. Za tieto peniaze sa
zakúpilo 5 ton medeného plechu, ktorý postačil na základe
merania na pokrytie celej strechy.

3/ Firma Kvalit zo Zákamenného, nám vo Vaňovke na kostole
namontovala v mesiaci jún v roku 2021 nové okná a dvere
zo sibírskeho smrekovca, aj s vonkajšou povrchovou úpra-
vou, proti poveternostným podmienkam z hliníka. Poslanci
obecného zastupiteľstva, schválili na tento účel dotáciu
v plnej výške 17 000 €.

4/ Obec, prispela sumou
15 000 € na nové schody,
ku kaplnke sv. Anny
v Hruštíne. Zvyšok peňa-
zí, bude použitý na výro-
bu nových mreží, do vcho-
dov kostola.
Pán Ing. J. Snovák so svo-
jimi pracovníkmi, upravili
terén a urobili schody ku
kaplnke svätej Anny. Pán
Ľ. Zajac pracovník obce,
opravil a vymaľoval kapln-
ku. Kaplnka sv. Anny bola
posvätená na sviatok
sv. Anny 26.7.2022.

5/ Obec v spolupráci s firmou GIGANET v roku 2021, zabez-
pečila internetové pripojenie farského úradu za účelom on-
line prenosu svätých omší.

Vodovod, kanalizácia, elektrika

1/ OVS a.s. Dolný Kubín, za spolufinancovania obce, vo Va-
ňovke v roku 2019 rozšírila vodovod v časti ulice – Hredy.

2/ Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín a.s. na ulici
Hlavná, nám v roku 2021 urobila 4 kanalizačné prípojky.

3/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, nám
v roku 2021 predĺžila vodovod a kanalizáciu na ulici -
Včielok. Túto akciu, spolufinancovala obec Hruštín.

4/ Elektrikár pán J. Smidžár so svojimi pracovníkmi, nám
v roku 2021 predĺžili verejné osvetlenie na ulici Kultúrna
a Včielok.

5/ Pracovníci pána J. Smidžára, na ulici Pod Uhliskom –
v novej výstavbe, nám v roku 2022 urobili verejné osvetle-
nie a rozhlas.

Zberný dvor

1/ Po dodanej strojovej technike a dodaní počítačovej techni-
ky na jar 2019, bol oficiálne sprevádzkovaný zberný dvor
od 1.4.2019.

Detské ihriská

Detské ihrisko pri PD Hruštín
1/ Firma Vatt s.r.o. nám urobila po základných prácach, det-

ské ihrisko. Povrch ihriska, bol dorobený umelým trávni-
kom a tartanom. Na ihrisko, boli namontované hracie zo-
stavy - hojdačky, kolotoč, detský hrad so šmýkačkami
a lavičky. Oficiálne, bolo ihrisko otvorené pre deti v júni
v roku 2019.

Vaňovka
1/ Firma Vatt.s.r.o. po výberovom konaní, nám zrealizovala

v roku 2020 multifunkčné ihrisko s umelým povrchom vo
Vaňovke, za obecnou budovou.

Cestné komunikácie a chodníky

1/ Pracovníci stavebnej firmy pána A. Radzu, nám v r. 2019
urobili pred ZŠ Zamost chodník a parkovacie miesta, zo
zámkovej dlažby. Taktiež, nám urobili aj druhý chodník
s oporným múrom a to pred ZŠ Výhon.
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2/ Firma RILINE, nám v roku 2019 zaasfaltovala výtlky po
miestnych komunikáciách a opravila chodníky Pod Príslo-
pom, pri kostole a na Hlavnej ulici

3/ Pán Ľ. Zajac, nám v roku 2020 opravil schody na zastávke
na Námestovo v centre obce. Na schody dal, novú premý-
vanú dlažbu.

4/ Firma Riline, nám zaasfaltovala v roku 2020, vstupný ná-
jazd od cesty a časť chodníka, pred kostolom vo Vaňovke

5/ Firma RILINE, nám v roku 2020 zaasfaltovala plochu pod
dvoma zastávkami v centre obce a bezbariérový vchod pre
vozíčkarov, do kostolného dvora od starej sakristie.

6/ Firma RILINE, nám zaasfaltovala v roku 2020 v Hruštíne
výtlky, na ceste smerom na Zábavu a do nášho cintorína.

7/ Pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných
prácach nám vyčistili a natreli farbou zábradlie na moste,
popri hlavnej ceste smerom na Príslop a v centre obce pri
COOP Jednote. Taktiež, bolo vyčistené a natreté zábradlie
na moste do Črchľe.

8/ Pracovníci stavebnej firmy pána A. Radzu, nám v častiach
ulíc Radzovka, Lán a Včielok osadili žľaby povrchovej vody.

9/ Slovenská správa ciest na ceste 1/78 na začiatku obce
Hruštín, nám osadila nové zábradlie na moste.

10/ Pracovníci firmy pána E. Vlžáka, nám opravili rigoly pri
chodníku ZŠ Zamost a pri ceste na Výhone.

11/ Pracovníci stavebnej firmy pána A. Radzu, nám v roku
2021 namontovali novú mrežu na odtok povrchovej vody
na ulici Kút. Taktiež osadili a zabetónovali informačné
tabule pred OcÚ.

12/ Pracovníci stavebnej firmy pána A. Radzu, nám v roku
2021 pred OcÚ vybudovali spevnenú plochu na parkova-
nie aut zo zámkovej dlažby.

13/ Pracovníci Firmy MSJ GROUP s.r.o., so svojou technikou
s GPS zariadením, nám v roku 2021 upravili miestne
komunikácie a rigoly v časti Hredy a Klinok vo Vaňovke,
kde bude prebiehať výstavba nových domov. Bola stiah-
nutá ornica, cesty boli zrovnané do nivelity a vysypané
makadamom.

14/ Do cintorína vo Vaňovke bola navezená prebytočná zemi-
na z ciest a technikou boli zrovnané nerovnosti.

15/ Vybratá firma, nám zaasfaltovala časť chodníka pri šat-
niach Zamost, chodník pri kostole, nerovnosti v ulici Črch-
ľa a časť rigolu na ulici Výhon.

16/ Cestné stavby a.s. Liptovský Mikuláš, nám v roku 2022
urobili rigoly a nový asfaltový koberec, na ulici Kultúrna.

17/ Stavebná firma z Čadce nám, vo Vaňovke v roku 2022
v časti Kúty, zrovnala cesty do nivelity a naviezla ich
makadamom. Pracovníci stavebnej firmy natrafili na ná-
ročný močaristý a geologicky nestály terén z tohto dôvo-
du, boli práce náročnejšie a predĺžil sa aj termín ukonče-
nia. V mesiaci jún boli tieto cesty odrenážované, dosypa-
né makadamom a taktiež, popri ceste boli urobené rigoly.

18/ Po vypracovaní projektu a následným súhlasným stano-
viskom SSC v Žiline, pracovníci firmy Žibek, ktorá vyhrala
verejné obstarávanie, nám urobili počas mesiaca júl
a august chodník na ulici Hlavná.
Z ulice Pod Príslopom a Slnečná, sú pripravené aj odbo-
čovacie chodníky, na prechody pre chodcov, ktoré som
riešil s dopravným inšpektorátom. Po schválení, budú
tieto prechody vyznačené.
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19/ Pracovníci firmy pána J. Zemenčíka, nám vo Vaňovke
v roku 2022, pred obecnou budovou opravili a rozšírili
parkovisko, zo zámkovej dlažby.

20/ Firma RILINE, nám v roku 2022 zaasfaltovala výtlky po
obci a smerom na Zábavu. Výtlky, ktoré ostali v obci, sú
výtlky po vodárenskej spoločnosti, kde boli poruchy. Tieto
miesta opravuje samotná Vodárenská spoločnosť, a.s.
Dolný Kubín.

Kutina – športový areál

1/ Firma pána. A. Radzu, nám v roku 2019 urobila spevnenú
plochu zo zámkovej dlažby na namontovanie stanu pri
šatniach, ktorý slúži pre návštevníkov športových, alebo
kultúrnych podujatí – na sedenie.

2/ Obec v roku 2019, zakúpila pre športový klub novú samo-
chodnú kosačku, do športového areálu na kosenie ihriska.

Sakrálne pamiatky

1/ Pán J. Mikuláš, nám v centre cintorína v roku 2019 obnovil
farbami korpus Pána Ježiša na kríži.

2/ Pán J. Mikuláš, nám v roku 2019 obnovil nátery na krížoch
Pod Kamenným, na konci dediny smerom na Babín a na
Svätej Trojici, na Príslope.

3/ Firma Pindziak, ktorá vyhrala výberové konanie nám v roku
2020 obnovila hroby kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti
a ktorí stavali náš kostol.

4/ Pán J. Mikuláš,nám v roku 2021, zrenovoval pieskovcový
kríž na cintoríne vo Vaňovke.

Hasiči

1/ Pán J. Drígeľ, nám pozváral 10 protipožiarnych skríň a poz-
váral 2 stĺpy na sušenie hadíc.

2/ Obec, zakúpila v roku 2020 dobrovoľným hasičom v Hruští-
ne a vo Vaňovke profesionálne zásahové oblečenie a inú
techniku.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní, zabetónovali základy
stĺpov na sušenie hadíc, pri hasičských zbrojniciach vo
Vaňovke a v Hruštíne.

4/ Po opakovaných niekoľkoročných žiadostiach dobrovoľní
hasiči vo Vaňovke, dostali nové IVECO DAYLI – od minis-
terstva vnútra. Auto, bude slúžiť na prevoz hasičov a techni-
ky na požiarny zásah.

5/ Obec Hruštín, zakúpila staršiu hasičskú AVIU, vo veľmi
dobrom stave pre hasičov v Hruštíne. Táto AVIA, bude
slúžiť hasičom na prepravu na súťaže.

6/ Vo Vaňovke nám pán M. Šeliga,v roku 2022 so svojou
technikou postavil stĺp pre hasičov na sušenie hadíc.

Budova pošty

1/ Pán J. Zajac so svojimi pracovníkmi, nám urobil nový teplo-
vod z kotolne, do budovy pošty a tiež boli urobené rozvody
ústredného kúrenia.

2/ Pán J. Zajac so svojimi pracovníkmi, nám urobili tanečné
štúdium, na ktoré sme dostali dotáciu 45 000 €.
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Nové ulice Dielnice - Kutina - stavenisko

1/ Firma PEMA z Dolného Kubína v roku 2019, namontovala
na týchto uliciach stĺpy verejného osvetlenia so svietidlami.
Taktiež, urobili rozvody verejného osvetlenia a rozhlasu.

2/ SSE Žilina distribúcia, vysúťažená firma ELSPOL s.r.o.
z Námestova v súčinnosti s obcou Hruštín v roku 2019,
urobili rozšírenie sietí NN – nízkeho napätia a trafostanice.
Ďalej, urobili nové rozvody nízkeho napätia, pre rodinné
domy a bol urobený prívod vysokého napätia. Zároveň bola
zahájená celková kolaudácia tejto stavby, aby mohla byť
elektrika spustená do prevádzky.

3/ OVS a.s. Dolný Kubín zo spolufinancovaním obce, rozšírila
vodovod a kanalizáciu na ďalšej ulici, na Kutine – Dielni-
ciach v roku 2019.

4/ Po prácach elektrikárov a vodárov v roku 2019, obec na
týchto miestach spevnila miestne komunikácie makada-
mom a vyčistila rigoly.

5/ V lokalite Kutina – Dielnice, boli v roku 2020 urobené zvody
povrchovej vody z dvoch ulíc rúrami cez súkromné pozem-
ky a to vďaka povoleniu majiteľov pozemkov.

6/ Pracovníci Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. Dolný
Kubín, nám v roku 2020 rozšírili vodovod a kanalizáciu na
ďalšej ulici v časti Kutina a Dielnice. Obec spolufinancovala
výkopové a zásypové práce.

7/ V lokalite Kutina – Dielnice, bol sfunkčnený nový obecný
rozhlas.

8/ SSE - distribúcia Žilina s obcou Hruštín v roku 2020, sko-
laudovala a správoplatnila rozvody elektriky a trafostanicu
v lokalite Kutina – Dielnice. Stavebníci po podaní prihlášky
o pripojenie, už boli pripojení do novobudovanej elektrickej
siete.

9/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, nám
v roku 2021 na ďalšej ulici v lokalite Kutina – Dielnice urobili
vodovod a kanalizáciu so spolufinancovaním obce Hruštín.

10/ Pán O. Škunta a pracovníci obce v roku 2021 opakovane
rozviezli a upravili makadamom cesty na IBV Kutina –
Dielnice.

11/ Obec počas mesiaca máj a jún v roku 2022, spevnila
makadamom miestne komunikácie v lokalite Kutina –
Dielnice. Taktiež na týchto komunikáciách boli prehĺbené
rigoly a urobené priepusty povrchovej vody.

12/ Vodárenská spoločnosť, a.s. nám začala v roku 2022 na
ďalšej ulici Kutina, klásť kanalizáciu. Prácu im sťažuje
hlavne elektrické vedenie vedené zemou a zlé počasie.

13/ Pracovníci obce, počas mesiaca september 2022, upravi-
li a spevnili makadamom miestne komunikácie na Kutine
- Dielniciach.

Pozemkové úpravy

1/ Pracovníci geodetickej firmy pána J. Kupčuláka, pokračo-
vali v roku 2019 v prácach na pozemkových úpravách vo
Vaňovke.

2/ Pracovníci geodetickej firmy pána J. Kupčuláka, dokončili
práce na pozemkových úpravách vo Vaňovke v roku 2020
a rozdelili 140 stavebných pozemkov vlastníkom pozem-
kov.

3/ Obec pokračovala v roku 2020,2021 v pozemkových úpra-
vách v časti Pod Uhliskom a Veterná. Pozemkové úpravy
boli ukončené na jar 2022 a geodetická firma J. Kupčuláka
rozdelila občanom 50 stavebných pozemkov.

4/ Architektonická firma GAM z Ružomberka, nám prerobila
celý územný plán obce, tento územný plán, bol schválený
obecným zastupiteľstvom.

5/ Architektonická firma GAM z Ružomberka nám, spracúva
doplnok územného plánu „Zóna Zábava“ – chatová oblasť.

Zastávky

1/ Pracovníci firmy pána M. Zemenčíka, ktorý vyhral výberové
konanie, nám postavili v roku 2020 - 5 nových zastávok
v obci, jednu vo Vaňovke a 4 v Hruštíne. Osvetlenie zastá-
vok, nám urobil náš obecný elektrikár, pán Rastislav Kytaš.

MKS, kultúra

1/ Stavebná firma pána Ing. J. Snováka, po výberovom kona-
ní, nám urobila celkovú rekonštrukciu chodby kultúrneho
domu. Bol urobený nový sadrokartónový strop, nové rozvá-
dzače elektriky, a nové osvetlenie. Steny chodby, boli na-
novo ovakované a po celom obvode,bol urobený umývateľ-
ný obklad. Do všetkých kancelárií, zasadačky a sály boli
urobené nové dvere. Na chodbe kultúrneho domu, bola
zrekonštruovaná aj šatňa, kde bola položená nová dlažba,
nové nátery stien a sokla. Taktiež, bol nadmurovaný
a obložený pult na výdaj šatstva.

2/ Maliar pán Ľudovít Šeliga, nám vymaľoval sálu a javisko
KD. Na javisku bola menená hlavná opona a opravená
mechanická časť, hlavnej opony.

3/ V dôsledku havarijného stavu, sa počas víkendu od 21.1.-
23.1.2022 v kultúrnom dome urobila kompletná rekonštruk-
cia hlavného rozvádzača elektriny. Rekonštrukciu na roz-
vádzači urobila firma pána Karola Slovíka. Zároveň firma
pána Jaroslava Smidžára, vymenila pracovné svetlá na
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javisku KD. Po tejto rekonštrukcii sa neskoršie v KD vyme-
nili všetky rozvádzače elektriny.

4/ Odborná firma na javiskovú techniku z Martina, nám opra-
vila v roku 2022, celú javiskovú techniku v sále kultúrneho
domu.

5/ Elektrikári z firmy pána J. Smidžára v roku 2022, nám
vymenili svetlá v zadnej časti KD a vymenil sa nový rozvá-
dzač pre kotolňu, javisko a bočný rozvádzač.

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

Bezpečnosť

1/ Firma ALTYS, nám v roku 2020 namontovala 2 bezpeč-
nostné kamery na zastávkach na konci dediny v Hruštíne a
ešte 1 pribudla v centre obce, kde máme namontované
ďalšie. Namontované kamery nám už odhalili mnohé prie-
stupky, vandalizmus, boli a sú nápomocné aj polícii, pri
objasnení kriminality.

2/ Pracovníci dopravnej firmy v spolupráci s dopravným poli-
cajtom, nám v roku 2021 doplnili dopravné značky, po
miestnych komunikáciách

3/ Firma ALTYS, nám v roku 2021 namontovala v centre
ďalšiu bezpečnostnú kameru, ktorá monitoruje chodník pri
kostole od hlavnej cesty. Ďalej boli namontované v areáli
ZŠ Zamost 2 kamery, ktoré monitorujú multifunkčné a teni-
sové ihrisko.

4/ Firma GIGANET, nám v roku 2021 namontovala vo Vaňov-
ke 3 bezpečnostné kamery a to na ihrisku pri obecnej
budove a v centre, kde je autobusová zastávka. Celkovo
máme v našej obci 28 kamier

5/ Pracovníci pána M. Šeligu, nám v rámci bezpečnosti v roku
2022 so svojou technikou vypílili stromy v centre obce,
ktoré zasahovali do elektrického vedenia, suché stromy,
stromy ktoré bránili viditeľnosti áut pri výjazde na hlavnú
cestu smerom od MŠ. Ďalej stromy, ktoré veľkosťou pri
silnom vetre, ohrozovali pomníky – konáre a na žiadosť
občanov, boli spílené.

6/ Firma GIGANET, nám zapojila 4 kamery v cintoríne a tiež
kamery v centre obce na monitorovanie „Denného stacio-
nára.“

Denný stacionár

1/ Stavebná firma Žibek, ktorá vyhrala výberové konanie,
začala v júni v roku 2021 so stavebnými prácami na den-
nom stacionári pre seniorov, na ktorý sme dostali peniaze
z eurofondov. V roku 2022, stavebné práce pokračovali.
Denný stacionár je hotový, ale stavbári pokračujú v spev-
není dvora a výstavbe oplotenia. Denný stacionár, bude
daný do prevádzky v roku 2023.

2/ Obec Hruštín v rámci projektu „Denného stacionára“ získa-
la nové auto Daciu Daster, so spolufinancovaním eurofon-
dov a obce.

Budova Magnum

1/ Pracovníci stavebnej firmy pána E. Vlžáka, nám vymenili
staré okná za nové plastové v prevádzkach kaderníctva
a pedikúry v obecnej budove Magnum.

Obecná budova Vaňovka

1/ Pracovníci obce a nezamestnaní, vyčistili prednú stenu
obecnej budovy vo Vaňovke od vtáčieho trusu. Následne
na stenu aplikovali penetračný náter a natreli bielou fasád-
nou farbou. Po obnovení fasády, pracovníci obce nalepili na
okrajové časti budovy a okenné parapety hroty, proti hniez-
deniu vtáctva.

2/ Pán M. Kubica nám urobil rekonštrukciu bytu a spoločen-
skej miestnosti vo Vaňovke (bývalá škôlka).

Dom smútku

1/ Pracovníci stavebnej
firmy pána Ing.
J. Snováka, nám po
výberovom konaní
v roku 2021 opravili
dom smútku v Hruš-
tíne. Bola opravená
a namaľovaná von-
kajšia fasáda, zo
všetkých strán domu
smútku a stĺp zvoni-
ce. Ďalej boli odko-
pané základy od se-
vernej strany, ktoré
boli odvodnené. Vo
vnútri domu smútku,
boli po 17 rokoch
opravené a vybiele-
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né steny. Drevené eurookná od severozápadnej strany, boli
vybrúsené a povrchovo upravené. Taktiež boli opravené
a vymaľované sociálne zariadenia, miestnosť pre pozosta-
lých a hrobárska miestnosť

2/ Pracovníci firmy Kvalit s.r.o. nám v dome smútku v Hruštíne
namontovali odsúvaciu presklenú stenu, ktorá tepelne uza-
tvorila priestor pod chórom. Taktiež firma nanovo vysiliko-
novala rámy okien na dome smútku.

3/ V Hruštíne na dome smútku, nám v roku 2022 pán P. Lihan
a pán J. Snovák ml. opravili zatekajúcu striešku nad zvo-
nom.

Hruštínska Kalvária- Krížová cesta

1/ Môj zámer, posta-
viť krížovú cestu,
jednohlasne odsú-
hlasili poslanci
obecného zastupi-
teľstva. Návrh krí-
žovej cesty navrhol,
autorizovaný archi-
tekt, pán Ing. J. Bo-
bák. Krížovú cestu
postavila, kame-
nárska firma Žitňá-
kovcov z Oravskej
Polhory, ktorí stava-
li aj pútnické miesto
Butkov. Umelecké
výjavy krížovej ces-
ty, nám stvárnil
Mgr. Art. Peter Kol-
čák zo Sihelného.

Práce na krížovej ceste začali v máji v roku 2022 a skončili
v auguste. Nato, aby bola zrealizovaná krížová cesta, sme
potrebovali finančné prostriedky. Na stavbu krížovej cesty

prispelo 32 rodín z Hruštína a 7 rodín mimo našej obce-
sponzorsky prispeli celkovo sumou 29 000 €, ďalej obec
Hruštín prispela sumou – 8 000 € a Urbár Hruštín 3 000 €.
Všetkým vyslovujem, veľké ďakujem!!!
Krížová cesta, bola dokončená a bola požehnaná 15.9.
2022, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Bude pa-
miatkou, na pandémiu COVID- 19 a tých, ktorí na tento
vírus z našej obce zomreli.

Most Radzovka

1/ Stavebná firma pána Ing. J. Snováka, nám urobila rekon-
štrukciu - havarijného stavu mosta na ulici Radzovka. Po
odkrytí krajnej vrchnej časti mosta sme zistili, že betón
mosta je rozpadnutý a bez armatúry. Po stabilizácii mosta
zabetónovaním z obidvoch strán, bola urobená odtoková
mreža so šachtou, na odtok povrchovej vody z ulice Včielok
a odtoková šachta na zvod povrchovej vody, od pána Času.
Ďalej, bola urobená ďalšia odtoková šachta povrchovej
vody, tentoraz od pána Halušku a povrchové žľaby. Pod
mostom pokračovali pracovníci v čistení bočných krídel
a ich spevnení. Most podľa nájdeného dátumu pod mos-
tom, bol postavený v roku 1947, čiže má 75 rokov.

Ekológia

1/ Obec na základe
zapojenia sa do
environmentál-
neho projektu,
dostala v roku
2019 podľa poč-
tu súpisných čís-
iel, pre každú ro-
dinu kompostér,
ktorý si občania
osobne prebrali.

2/ Pod Kamenným,
bol v roku 2020
dosadený obec-
ný les.

3/ Obec v rámci rozširovania zelene v obci, pri narodení
dieťaťa, daruje rodičom podľa vlastného výberu ovocný,
alebo okrasný stromček už štvrtý rok.

4/ Pracovníci záhradníctva „Vaňo“ nám v roku 2021 v obci, pri
zastávke a pred školou Výhon vysadili okrasné dreviny
a stromčeky.

5/ Každý rok z príležitosti „Dňa zeme“ pracovníci obce
a nezamestnaní, pozbierali v celom katastri obce, komunál-
ny odpad a zlikvidovali čierne skládky.

6/ Obec 2x do roka realizuje, zber elektroodpadu a železného
šrotu. Pri predajniach COOP Jednota sú kontajnery na
papier a sklo.
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ly, bola monografia vydaná knižne. Túto knižnú monogra-
fiu, dostal každý obývaný rodinný dom vo Vaňovke zadar-
mo. Ostatní obyvatelia, ktorí sú z Vaňovky a sú vo svete si
ju môžu zakúpiť na OcÚ Hruštín. Dôkladná monografia
Hruštína, vyjde do konca roka.

Financie, ktoré získala obec z projektov
a mimorozpočtových zdrojov
Rok 2019
ZŠ rekonštrukcia sociálneho zariadenia 35 000,- €
Rok 2020
ZŠ školské dielne 45 672,- €
Rok 2021
WIFI 9 973,- €
Park - Detské ihrisko „Rodinkovo“
- realizácia na budúci rok 45 000,- €
Tanečné štúdio nad Poštou 44 148 ,- €
Denný stacionár pre seniorov v tom je:
- stavba, interiérové vybavenie,
  osobný automobil 296 384 ,- €
Rok 2022
Informačný kiosk 12 480,- €
Spolu: 488 657,- €
Majetok k 31.12.2018 8 167 188,81 ,- €
Majetok k 30 .9.2022 9 309 269,94 ,- €
Celkovo nám pribudlo majetku za 1 142 081,13 ,- €
Majetok vo výstavbe v obstaraní – neskolaudovaný
ešte nezaradený v hodnote: 878 594,09 ,- €

Vážení občania,
 keď skončí kalendárny rok, bilancujeme, čo sme stihli za

ten rok urobiť. Keď človek zostarne, bilancuje a prehodnocuje
svoj život, ako ho prežil. Pre mňa, ako starostu je nateraz
bilancovanie môjho 4-roč. obdobia, v ktorom som sa snažil
naplniť môj volebný program. Za to, že sa mi podarilo v mojom
volebnom období spomínané veci zrealizovať, ďakujem pre-
dovšetkým Pánu Bohu, ktorý mi veľmi pomáhal hlavne v čase
COVIDU -19. Ruka v ruke ide aj pomoc dobrých ľudí, ktorých
som stretol pri realizácii obecných prác a ktorí, neraz povýšili
spoločné dobro, nad svoje osobné dobro.

 Určite všetci viete, že obec závisí od toho, koľko podielo-
vých daní dostane od štátu. Preto tu platí pravidlo, že skáče-
me do takej výšky, na koľko máme. Pri spravovaní obecného
majetku som sa snažil vždy pracovať čestne, spravodlivo a
zodpovedne. Každý rok, máme na obci hĺbkový audit, ktorý
kontroluje verejné financie, či je všetko v poriadku - a doteraz
to bolo. To, že sa nám podarilo v obci urobiť množstvo práce,
je vlastne výsledkom tímovej práce a to spolupráce starostu s
poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí schvaľovali, kde
pôjdu finančné investície obce. Za dobrú spoluprácu, by som
sa chcel mojim poslancom poďakovať, pretože konečným
cieľom tejto spolupráce, bolo spoločné dobro, našich obča-
nov. Moje poďakovanie za veľmi dobrú a zodpovednú spolu-
prácu, patrí všetkým pracovníkom obce, pod vedením pani
prednostky Stely Kubicovej. Za spoluprácu obce a ZŠ ďaku-
jem pánu riaditeľovi Mgr. J. Kubánimu a pani riaditeľke MŠ
Bc. M. Očkajákovej, podnikateľom a živnostníkom, ktorí sa
podieľali na prácach v obci. Moje poďakovanie patrí aj našim
nezamestnaných, ktorých rady sa nám preriedili a ostalo ich
len 6. Chcem sa poďakovať aj farskému úradu, pánu farárovi
ThLic. R. Gerátovi a pánu kaplánovi Mgr. P. Gažimu za spolu-
prácu s obcou a za duchovné vedenie nás všetkých. V závere
sa chcem poďakovať aj Vám, všetkým spoluobčanom, ktorí
ste akokoľvek prispeli k spoločnému dobru našej obce.

starosta obce

Rôzne

1/ Obec zakúpila za 13 000 €, staršiu vysokozdvižnú plošinu
na bežnú údržbu obce.

2/ Obec vypláca rodičom, za každé novonarodené dieťatko
sumu 200 €.

3/ Obec Hruštín, prenajala v centre obce pri budove MAG-
NUM pozemok pánovi Strakovi z Dlhej nad Oravou, za
účelom predaja zmrzliny.

4/ Obec získala dotáciu, na bezplatné pripojenie občanov na
WIFI – „WIFI PRE TEBA.“ Občania, sa môžu bezplatne
pripojiť na internet na 5 miestach v Hruštíne a na 2 dvoch
miestach vo Vaňovke. Toto pripojenie, nám realizovala
firma GIGANET.

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

Monografia

1/ Obec Hruštín vy-
dala v náklade 500
kusov historicky
prvú monografiu
Vaňovky, ako sa-
mostatnej obce do
roku 1975. Po 2 ro-
koch práce histori-
ka pána Mgr. Mi-
chala Čajku PhD.
so svojim kolektí-
vom, ktorý zbieral
pramene a všetky
dostupné materiá-



10/202210

VOĽBY 2022VOĽBY 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce

Hruštín

Obec Hruštín  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Michal Kompan, 32 r., vodič, Slovenská národná strana
2. Jozef Šalata, 49 r., hospodár zariadenia sociálnych služieb, nezávislý kandidát
3. František Škapec, Mgr., 59 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Hruštíne

Obec Hruštín  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Danka Banasová, 47 r., predavačka, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Peter Časo, Ing., 31 r., projektant, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Milan Dirga, 54 r., materiálový operátor, Slovenská národná strana
4. Marcela Drígľová, 45 r., finančná sprostredkovateľka, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Jaroslav Jancek, 46 r., CNC operátor, Slovenská národná strana
6. Jozef Jancek, 51 r., dispečer, Smer - sociálna demokracia
7. Ján Jurina, 35 r., vedúci laboratória kvality, nezávislý kandidát
8. Štefan Kľuska, 51 r., vodár, Smer - sociálna demokracia
9. Michal Kompan, 32 r., vodič, Slovenská národná strana

10. Katarína Kompanová, Mgr., 42 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Rastislav Kotúľ, 43 r., technik STK, Kresťanskodemokratické hnutie
12. Ján Macík, JUDr., 36 r., štátny zamestnanec, krajský riaditeľ, nezávislý kandidát
13. Milan Očkaják, 45 r., pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Lukáš Snovák, Bc., 37 r., robotník, nezávislý kandidát
15. Peter Socha, 53 r., živnostník, Slovenská národná strana
16. Jozef Šalata, 49 r., hospodár zariadenia sociálnych služieb, nezávislý kandidát
17. Michal Škapec, Ing., 45 r., SZČO-lesník, Kresťanskodemokratické hnutie
18. František Teťák, Ing., 51 r., IT technik, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Peter Teťák, Mgr., 37 r., učiteľ, nezávislý kandidát
20. Ivana Teťáková, Ing., 35 r., geodetka, nezávislá kandidátka
21. Vincent Žilinec, 59 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí  9  poslancov.

Volebný obvod č. 2
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Štefan Sedlár, Ing., 36 r., inžinier vo výrobe, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Dominik Zemenčík, 63 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY SEPTEMBER 2022

5.9. – otvorenie školského roka. Do školy nastúpilo 291
žiakov (o 4 viac ako vlani), z toho 36 prvákov (rovnako ako
vlani). V škole je 17 tried, 7 na Výhone (I. stupeň), 9 tried je
v Zamoste (II.stupeň). Máme tri oddelenia ŠkD (71 prihláse-
ných detí). Našu školu navštevujú 4 žiaci z Ukrajiny.
Máme 27 pedagogických (z toho 3 vych.) a 6 nepedagogic-
kých zamestnancov, 5 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho
pedagóga.
– V tomto školskom roku nastúpilo do našej školy 36 prvákov.
Spolu s rodičmi a pani učiteľkami začali prvý školský deň po
slávnostnom otvorení vo svojich triedach. Spoznali nové trie-
dy a zaujali ich učebnice, ktoré čakali na nich na laviciach.
Prekvapením boli knižky od Obecného úradu Hruštín, za čo
srdečne ďakujeme. Želáme našim prvákom, aby sa do školy
vždy tešili, aby dobre vychádzali s kamarátmi a aby sa kaž-
dým dňom stávali múdrejšími, učenejšími.

– Vďaka finančným prostriedkom od sponzorov (p. Marián
Kompan, Jozef Šalata najml., Dominik Šalata) sa nám podari-
lo vynoviť priestory chodby pri triedach 6AB. Ide o vizualizá-
ciu slnečnej sústavy, ktorá uľahčí žiakom zorientovať sa
v kozmickom priestore. Pekne ďakujeme!

14.9. – boli žiaci 9AB na exkurzii v Košiciach. Navštívili
Dóm sv. Alžbety, ktorý je najvýchodnejšou gotickou katedrá-
lou. Cestou do Slovenského technického múzea sa odfotili
pri rôznych kuriozitách, napr. obrej lavičke, spievajúcej fontá-
ne, mestskej radnici. V múzeu si pozerali zaujímavý film
o Nicolovi Teslovi, vyskúšali na vlastnej koži Faradayovu kliet-

ku, Van de Graffov generátor, či Jacobsov rebrík. Ďalšou
zastávkou bola botanická záhrada.
Exkurziu uzavreli nákupmi v OC Optima. Cestou späť si ešte
overili svoje vedomosti v súťažnom kvíze a napokon sa šťast-
ne vrátili domov.

26.9. – sa kaž-
doročne koná
Európsky deň
jazykov. Pri prí-
ležitosti toho
tohtoročného
naši žiaci tvorili
na hodinách cu-
dzích jazykov
modely typic-
kých odevov
konkrétnych eu-
rópskych krajín.
Vytvorili tak slo-
venský kroj
muža aj ženy
(5. ročník), škót-
sky kroj a ang-
lického vojaka (6. ročník), španielsky kroj muža a ženy
a príslušníka galského národa (7. ročník) a nemecký kroj muža
aj ženy (8. ročník). Ich nádherné výtvory si môžete pozrieť na
www stránke školy.

27.9. – netradičnú hodinu dejepisu a biológie absolvo-
vali žiaci šiesteho ročníka v Bojniciach. Navštívili Múzeum
praveku – Prepoštskú jaskyňu, kde sa od pani lektorky dozve-
deli o existencii neandertálskeho človeka na našom území.
Žiakov oveľa viac zaujali tvorivé dielne, kde si vo vedomost-
nom kvíze preverili nielen získané informácie, ale dozvedeli
sa, akú funkciu mal v pravekom období šaman. Jednou z úloh
každej skupiny bolo práve vytvoriť si šamana a zatancovať
šamanský tanec. Exkurzia pokračovala do ZOO Bojnice.
Prehliadka začala pri pavilóne s medveďmi, pokračovala do
vivária a nezabudli sme navštíviť aj slony. Úlohou žiakov v zoo
bolo zisťovať o zvieratách informácie, ktoré budú prezentovať
na hodine biológie. Žiaci si z tejto dejepisno-biologickej exkur-
zie odniesli okrem nových poznatkov aj pekné zážitky.
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Najmladšia generácia v obci
Počas mesiaca august sa v MŠ realizo-

vala dezinfekcia a upratovanie priestorov.
Okrem toho sa vykonali renovačné práce
na sociálnom zariadení 4. triedy. Presunul
sa vstupný vchod do triedy a vytvorila sa
pekná prechodná chodba. Vďaka tomuto
riešeniu nemusia rodičia prechádzať cez
umyvarku. Presunul sa sprchový kút a ulo-
ženie detských umývadiel bolo prispôsobe-
né výške detí najmladšieho veku. Medzi
jednotlivé záchodové misy boli namontova-
né predeľovacie priečky, ktoré boli podmien-
kou kontroly z RÚVZ. V celom priestore boli
obnovené a vymaľované steny, urobený ob-
klad a uložená dlažba. Priestor vstupnej
chodbičky bol spestrený obkladom s dreve-
ným efektom a detskými motívmi, ktoré po-
tešia nielen detské očká. Verím, že našim
najmenším kamarátom tento priestor po-
máha prekonávať obavy a smútok. Za vy-
konané práce ďakujeme firme pána Záhoru
F. zo Bzín.

31.8.2022  V priestoroch jedálne sa ko-
nalo združenie rodičov, počas ktorého boli
rodičom predložené informácie o MŠ a jej
prevádzke. Oboznámili sa so Školským po-
riadkom a podmienkami dobrej vzájomnej
spolupráce, ktorá má viesť k spokojnosti
a zdravému rozvoju detí.

5.9.2022  „Otváraj sa brána, pekná maľo-
vaná...“ Deň, kedy sa to všade hmýrilo po-
citmi očakávania, obáv, nadšenia, ale i smút-
ku a nechute. A mesiac september nám
ubehol ako voda a s nadšením môžeme

skonštatovať, že adaptáciu sme v pohode
zvládli.

Školský rok 2022/2023 začalo v MŠ
90 detí, 4 deti nastúpia v druhom polroku
2023. Povinné predprimárne vzdelávanie
bude tento rok plniť 38 predškolákov. Kaž-
dá trieda je zaplnená maximálnym počtom
detí, ktorý stanovuje školský zákon:
1. trieda 25 detí
p.uč. Michnová V., Ing. Macáková M.
2. trieda 25 detí
p.uč. Martvoňová T., Kutlíková Z.
3. trieda 23 detí
p.uč.Očkajáková M., Sochová A.
4. trieda 17 detí (+4)
p.uč. Mgr. Vlžáková S., Jaššová D.

22.9.2022  Logopedka Mgr. Fašungová
realizovala úvodnú logopedickú depistáž,
vďaka ktorej odpozorovala nedostatky v reči
našich škôlkarov. Pravidelne bude vykoná-
vať logopedické cvičenia v priestoroch na-
šej MŠ, v prípade potreby si prizve rodičov
do ambulancie v NO. Prosím rodičov, ktorí
so svojim dieťaťom navštevujú iného logo-
peda, aby priniesli od neho správu. Len na
základe týchto informácií dokážeme stano-
viť správne postupy pre cvičenie reči vášho
dieťaťa.

27.9.2022  Prvýkrát k nám zavítala pani
učiteľka angličtiny, ktorá bude viesť krúžok
„angličtina hrou“. Na tento krúžok, ktorý re-
alizuje v našej MŠ CVČ Maják z NO sa
nahlásilo 29 predškolákov, ktorí si budú zdo-
konaľovať svoje cudzojazyčné schopnosti.

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ

28.9. - 28. september je Svetový deň mlieka v školách.
Jeho cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti konzu-
mácie mlieka a mliečnych výrobkov. Je potrebné vedieť, že
mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé.
Preto je tento deň dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko ako
zdraviu prospešnú potravinu. Naša škola využila túto príleži-
tosť a vyzvala žiakov, aby si v tento deň priniesli mliečnu
desiatu. Žiaci túto výzvu prijali, a tak si cez prestávku pochut-

nali nielen na mlieku, ale aj rôznych mliečnych výrobkoch.
A keďže farba mlieka je biela, žiaci aj učitelia si v tento deň
zladili svoje outfity do bielej farby.

Oznamy:
• Je možné využívať telocvičňu, treba si ju rezervovať u správ-

cu p. Matúša Očkajáka (0902 614 298)
• Od 1.10. začína krúžková činnosť
• 10.10. o 15.00 h. bude plenárne rodičovské združenie

Július Kubáni, riaditeľ školy
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V nedeľu 4. septembra sa konal 12. roč-
ník Cyklotúry piatimi hoľami. Jej organi-
zátorom bola Obec Hruštín. Približne 30 km
tradičná trasa sa začala spoločným štartom
na parkovisku pri KD. Hojná účasť športov-
cov (bolo ich 140) dostalo pri zápise na ces-
tu sladkosť a korbáčiky. Cyklistov na trati
čakalo občerstvenie v podobe redbullu, ná-
pojov a pečenej klobásky. Počas dňa pano-
vala skvelá atmosféra a trať bola perfektne
pripravená. V cieli dostal každý športovec
pamätnú vlajku s nálepkou a darček - sadu
lepenia. V KD bol pripravený chutný guláš,
pivo, kofola, káva a tiež boli odmenení prví
traja účastníci, traja najmladší a najstarší
účastník cykloprechodu. Na záver by som sa
chcela poďakovať sponzorom, všetkým dob-
rovoľníkom , starostovi obce a zamestnan-
com obecného úradu, ktorí mi pomáhali pri
organizovaní tohto športového podujatia.

Soňa Zajacová

J U B I L A N T I

v mesiaci
október 2022
sa dožívajú

životných jubileí
Krivačková Rozália
Martvoň Ján
Radzová Helena
Tomulcová Terézia
Kytaš Jozef
Kytašová Albína
Hojová Mária
Žilincová Elena
Sochová Eva
Piňáková Terézia
Očkajáková Helena
Pašková Marta
Slaničanová Ľudmila
Hojo Jozef
Jurovčík Ján
Gombala Ján
Michalčíková Terézia
Hojová Margita
Hurtalová Jolana
Zemenčíková Alena
Šalatová Stanislava

Prišli medzi nás
Timea Kompanová
Laura Šinálová
Dominika Labajová
Zuzana Sochová

Odišli od nás
Štefan Haluška
Ladislav Tomulec
Silvester Zemenčík
Miroslav Červeň

Uzavreli manželstvo
Maroš Luscoň
    a Daša Bereníková
Jozef Gašper
    a Daša Ťasnochová
Radovan Vejčík
    a Lucia Očkajáková

V každej malej vráske ukrýva sa láska, múdrosť
a mnoho úžasných spomienok. Nech šťastie je zdravím,

slová blízkych a stretnutia naplnené radosťou.
S úctou, hrdosťou a vďačnosťou oslavuje krásne životné

jubileum 80 rokov, náš otec, starý otec a pradedko

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

CYKLOTÚRA PIATIMI HOĽAMI

Sponzori podujatia: • Obec Hruštín
• Jozef Kupčo – výroba nábytku
• K- nábytok s.r.o. Marián Kompan
• Triomat s.r.o.
• JSM – Jaroslav Smidžár,
• Jaroslav Zajac
• Redbull
• Predajňa mäsa Michal Polunc

Blahoželanie

Prajeme mu všetko najlepšie.
Ján Martvoň
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DHZ HRUŠTÍN Ukončenie sezóny 2022
HASIČSKÁ SEKERKA

Dňa 10.septembra 2022 sa uskutočnila v našej obci dlhoo-
čakávaná už XXVIII. súťaž: HASIČSKÁ SEKERKA. Našu obec
navštívili tímy z okresov TS a NO. Všetky tímy mali rovnaké
podmienky a súťažili na 2 pokusy v požiarnom útoku s vodou.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: PLAMEŇ - chlapci, dievčatá;
ŽENY; MUŽI; MUŽI NAD 35 ROKOV

V kategórii plameň-chlapci si zmeralo svoje sily až 7 tímov
a plameň-dievčatá 5 tímov. Našim družstvám sa darilo veľmi
dobre. Bravúrne predviedli požiarne útoky a aj napriek ne-
šťastným pádom so šťastným koncom sa umiestnilo družstvo
chlapcov A na výbornom 1.mieste, družstvo chlapcov B na
3.mieste a družstvo dievčat na 1.mieste. Šťastné deti si od-
niesli domov krásne zlaté a bronzové medajle, ako pamiatku

na túto súťaž. V ženskej kategórii
súťažili iba ženy z Vaňovky, ktoré
získali 1.miesto. Naši muži v zmie-
šanom družstve sa umiestnili na
1.mieste a muži nad 35 rokov na
2.mieste. Muži v najlepších ro-
koch dokázali, že vek je len číslo
a predviedli skvelý výkon. Tento
rok ostala Hasičská putovná se-
kerka doma. Svojou návštevou
na Sekerke nás poctil aj pán Vla-
dimír Mrekaj predseda územnej
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
okresov TS, NO a DK. Svojím
svojským humorom prispel k vy-

tvoreniu výbornej atmosféry počas súťaže. Napriek nepriazni-
vej predpovedi počasia na sobotu, nám počasie prialo a v pria-
teľskej atmosfére sme prežili hasičskú športovú sobotu.

Ďakujem kolegom a pracovníkom obce za spoluprácu
a bezproblémový priebeh súťaže, deťom za vynikajúce poda-
né výkony a rovnako aj rodičom za to, že prišli podporiť
a povzbudiť deti.
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V Príbelciach sa 3. septembra konali
Majstrovstvá Slovenska v streleckom
viacboji, kde sa nominovalo 14. najlep-
ších družstiev. Naši strelci Jozef Jancek,
Jozef Očkaják a Marián Slaničan patrili
medzi favoritov a to aj potvrdili. Suverén-
ne zvíťazili s obrovským náskokom pred
ostatnými, vystrieľali si titul a sú Majstra-
mi Slovenska. V každej z piatich dis-
ciplín boli na popredných miestach, z to-
ho dve disciplíny ovládli. Malorážkový
súboj vyhrali ako družstvo a vo veľkoráž-
nom pištoli zvíťazil Jozef Jancek. V jed-
notlivcoch na druhom mieste skončil Jo-
zef Jancek a na treťom Jozef Očkaják.

O týždeň neskôr sa v Bratislave na

POSLEDNÁ TOHTOROČNÁ SÚŤAŽ
Dňa 25.septembra 2022 sme sa zúčastnili poslednej súťa-

že v tomto roku pre kategóriu: Plameň v Oravskom Veselom.
Na túto súťaž si prišlo zmerať svoje sily až 33 družstiev
z okresov NO, TS a ZA. Súťažilo sa na 2 základniach na
2 pokusy v požiarnom útoku s vodou. Chlapčenských druž-
stiev bolo až 19. Naše tímy: chlapci A sa umiestnili na krásnom
3.mieste a chlapci B na 12.mieste. Naše dievčatá sa snažili,
ale z pomedzi 14 družstiev obsadili 9.miesto. Všetky naše tímy
si počíňali, napriek sťaženým podmienkam na základniach
veľmi dobre. Súbežne súťažili ligové družstvá na vedľajšej
pripravenej trati.

A čo dodať na ZÁVER?
Vo svojom mene a aj v mene celého kolektívu členov DHZ

Hruštín sa chcem poďakovať všetkým družstvám, ale najmä
deťom za vzorné reprezentovanie našej obce a DHZ Hruštín,

za ich statočnosť a bojovnosť na
súťažiach. Súťaží, ktorých sme sa
mali možnosť zúčastniť, boli pre
nás niekedy úspešné, inokedy
menej. Napriek tomu, keď zhr-
niem celú tohtoročnú sezónu
2022 bola pre nás: VYNIKAJÚ-
CA. Taktiež ďakujem rodičom detí
za to, že ste nám ich zverili
a mohli sme sa s nimi stretávať
na tréningom a absolvovať všet-
ky súťaže. Už teraz sa teším na
novú HASIČSKÚ SEZÓNU 2023.

strelnici Slovenskej Akadémie Vied usku-
točnili Majstrovstvá Slovenska v strelec-
kom trojboji. Medzi 40 najlepších pišto-
liarov a 30. najlepších revolveristov sa
nominovali štyria naši strelci Jozef Jan-
cek, Jozef Očkaják, Marián Slaničan a
Augustín Hojo. V disciplíne veľkorážny
revolver na treťom mieste sa umiestnil
Marián Slaničan. V disciplíne veľkoráž-
ny pištoľ patrili všetky stupne víťazov na-
šim. Jozef Očkaják zvíťazil,  Jozef Jan-
cek bol druhý a Marián Slaničan tretí.

Dňa 24. septembra sa v Semilách
v Libereckom kraji uskutočnili medziná-
rodné preteky v streleckom trojboji. Slo-
vensko nominovalo 12. najlepších strel-

cov, kde nechýbali všetci štyria naši strel-
ci. Svojimi výkonmi prispeli k druhému
miestu v súťaži družstiev. Gratulujeme.

ZOTŠ Hruštín

ZO ŠPORTU Naši strelci Majstri Slovenska

Mgr. Eva Žilincová Ševčíková, vedúca mládeže
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Som Biba Snováková a už 7. rok sa
venujem triatlonu. Trénujem plávanie,
bicykel a beh v MPK Dolný Kubín. Naj-
viac času trávim vo vode okolo 6-8hodín
týždenne, 1-2x chodíme na bike, 2-3x
trénujeme beh a k tomu aj posilňujem
s vlastnou váhou a navštevujem fyziote-
rapeuta. Tento rok nám sezóna začala
koncom marca zimnými akvatlonmi –
plávaní v bazéne a behom. Neskôr som
presne na moje 15. narodeniny splnila
limity do slovenskej juniorskej reprezen-
tácie a bola na repre sústredení na Mal-
lorce, kde som dotrénovala hlavne bike
a po návrate som absolvovala viacero
pretekov. Najviac sa mi darilo v triatlo-
ne, kde som vyhrala všetky triatlony
v kategórii starších žiačok, ktorých som
sa zúčastnila (5). Pretekala som aj na
duatlonoch a akvatlonoch odkiaľ som si

Podujatia
v kultúrnom dome
1.10. HRTN Daj 2022
5.10. Deň dôchodcov
8.10. Svadobná hostina

14.10. Stužková slávnosť
16.10. Rodinná oslava
26.10. Predajná akcia

Lantastik
29.10. Komunálne voľby

a Voľby do VÚC 2022

priniesla tiež pódiové umiestnenia. Všet-
ky preteky boli v rámci Pohára Sloven-
skej Triatlonovej Únie. V polovici sep-
tembra som absolvovala posledné žiac-
ke preteky, ktoré boli poslednými aj
v tejto sezóne. Teraz ma čaká už testo-
vanie na konci sezóny a začínam tréno-
vať väčšie objemy na budúcu sezónu,
kedy budem už dorastenka. Verím, že
sa mi podarí ďalšie leto absolvovať aj
pár európskych pretekov.

  Triatlon je náročný a vytrvalostný
šport, pozostávajúci z 3 disciplín. Potre-
bujem k nemu množstvo vybavenia
a pomôcok aby som vedela správne
a kvalitne trénovať. Ako napríklad: bike,
bežecké tenisky, tretry, plavky, triatlono-
vý dres, športové hodinky, hrudný pás,
neoprén... Tiež často absolvujem výjazdy
na preteky a sústredenia, kde mám lep-

šie podmienky zlepšovať sa. Nie vždy to
je jednoduché a aj preto som vďačná za
každú podporu a povzbudivé slová. Tým-
to by som sa chcela poďakovať aj obci
Hruštín za dlhodobú spoluprácu a pod-
poru, vážim si to a veľmi rada sa vra-
ciam domov do našej krásnej prírody.

ZO ŠPORTU Remeňová zažiarila v Česku
Zuzana Remeňová má za sebou

úspešné majstrovstvá Českej republiky
v letnom biatlone. V každej súťaži, kde
štartovala, skončila na stupni víťazov.
V rýchlostných pretekoch síce urobila tri
chyby na strelnici, no finišovala na dru-
hom mieste. Na víťazku stratila takmer
minútu a pol. Ešte v ten istý deň bežala
rodáčka z Hruštína štafetu s tímovou
kolegyňou z Podbrezovej, Tamarou Mo-
lentovou. Ležku síce vybielila, no v stoji
musela znovu trikrát dobíjať. I napriek
tomu mala zo všetkých žien na prvom
úseku najlepší čas. Dobrý výkon podala
aj jej kolegyňa a spoločne sa tešili

ZO ŠPORTU Triatlonistka Biba

z prvenstva. Úspešné
vystúpenie v Česku
zavŕšila Zuzana Re-
meňová v pretekoch
s hromadným štartom.
Opäť chybovala na
strelnici, no terče mí-
ňali aj súperky. Biatlo-
nistka z Oravy nesklo-
pila na štyroch strelec-
kých položkách osem
terčov, ale opäť sa
mohla oprieť o skvelý
bežecký výkon. V kon-
kurencii 26 pretekárov

triumfovala s náskokom 33
sekúnd. Jej sestra Mária na
pretekoch chýbala, lebo je vo
vojenskom výcviku. K trénin-
govej skupine by sa mala pri-
pojiť začiatkom októbra. Vy-
nechala aj na majstrovstvá
sveta v letnom biatlone na
kolieskových lyžiach, ktoré sa
konali v nemeckom Ruhpol-
dingu. Zuzana tam dosiahla
najkrajší výsledok v šprinte,
kde obsadila siedme miesto.

Zdroj: My Orava
foto: archív športovkyne


