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Vo štvrtok, 13. októbra, pripravila Obec Hruštín v spolupráci s Farským

úradom Hruštín tradičné Posedenie s dôchodcami. Akcia začala o 10. hodine

sv. omšou. Po nej sa pozvaní dôchodcovia presunuli do kultúrneho domu,

kde ich privítal Mgr. František Ška-

pec, starosta obce. V kultúrnom

programe sa predstavili deti z mater-

skej školy, žiaci základnej školy

a súbor FSk Hruštín. Po kultúrnom

programe nasledoval obed. Na záver

sa prítomným prihovoril čestný ob-

čan obce Dr. František Kľuska.

V nedeľu, 16. októbra, sme u nás
privítali „Gminno - Parafialny Chór“
zo Zabierzówa (Poľsko). Najskôr nám
spríjemnili sv. omšu v rím.-kat. kos-
tole v Hruštíne a potom o 14.00 hod.
sme si mohli vypočuť ich koncert,
taktiež v kostole. Bol to nádherný
zážitok, pri ktorom mnohým stekali
slzy po lícach. Ich vystúpenie bolo
odmenené dlhým potleskom.

V nedeľu, 30. októbra, po pobož-

nosti bola posvätená zrekonštruo-

vaná socha Panny Márie pri pošte.
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Očami

starostu

„Pokušenia nech vás neľakajú. To, že nepriateľ bojuje o vašu dušu,

je dobrý znak. Značí to, že mu ešte nepatríte.“
 (Sv. František Saleský)

Blikot sviečok, šum
lístia, kvety a do toho
šepot modlitby. Toto
všetko patrí k dušičko-
vému obdobiu na začiatku
novembra. Spomíname si na svojich
blízkych zomrelých, ale hlavne neza-
búdame na nich v modlitbách.

Činnosť za mesiac október:
1/ Vo Vaňovke bola upravená a spev-

nená miestna komunikácia v časti
Kostolná. Tieto práce nám realizo-
val pán Ing. Ján Uhrík so svojimi
pracovníkmi a technikou.

2/ SSC Dolný Kubín opravila výtlky
na ceste smerom na Zábavu
a opravila cestu po zosuve nad
PD. Uvedené práce boli urobené
pracovníkmi pána Ivana Snováka.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní
vyčistili cintoríny a verejné pries-
transtvá v obci. Taktiež sa podieľali
na zbere železného šrotu, elektro-
nického a nebezpečného odpadu.

4/ Obec vypracovala a podala žiadosti
na rozšírenie vodovodov v častiach
Hruštín – Kutina, Hruštín – Pod Uh-
liskom, Vaňovka – Hrady. Tieto žia-
dosti boli zaslané na environmen-
tálny fond MŽP.

5/ Obec vypracovala a podala žiadosť
na zateplenie a výmenu okien
a dverí na budove MŠ.

6/ Obec vypracovala a podala žiadosti
na Ministerstvo vnútra:
a/ na vybavenie hasičských zbroj-

níc,
b/ na bezpečnostné zariadenia na

ceste I. triedy (radary)
c/ na úpravu plochy multifunkčné-

ho ihriska pri ZŠ Zamost.
7/ Obec vypracovala a podala žiadosť

do programu „Obnova dediny“ –
vstupné tabule do obce.
Za všetky hore uvedené práce sa

chcem všetkým, ktorí sa na nich po-
dieľali veľmi pekne poďakovať.

Vážení spoluobčania.
Každý z nás si skrášľuje dom

a jeho okolie. Zbavujeme sa odpadu,
no mnohí z nás pri zbavovaní sa od-
padu nemyslia nato, či daná vec by
ešte poslúžila napr.: mohla by sa se-
parovať, alebo spáliť v peci. Prečo?
Jednoducho naše kontajnery sú čas-
to preplnené - drevom, drevenými bed-
ničkami, oknami, dverami, sedacími
súpravami, kuchyňami - pritom sme
obec, kde prakticky skoro všetci máme
ústrednú pec. Chce to však od nás

určitú námahu, rozmon-
tovať, porúbať, popíliť.
V našich kontajneroch
je množstvo papiera,

pritom máme kontajner na
papier. Pokosená tráva, či lístie je bio-
logický odpad, často končia v kontaj-
neroch a môžu byť po pretletí výbor-
ným hnojivom v našich záhradách,
no namiesto ekologických, používa-
me škodlivé dusíkaté hnojivá.

 2 x do roka zbierame železný šrot,
elektronický odpad, nebezpečný od-
pad, použitý textil, no i napriek našim
snahám železo a iné spomínané veci
končia v kontajneroch a tie nám firma
odváža na skládku samozrejme za
peniaze nás všetkých, až do Martina.
Už niekoľko rokov separujeme sklo,
plasty, plechovky, či obaly z konzerv.
Na separovanie zabúdajú aj naši cha-
tári. Plné vrecia s plastovými fľašami
či sklom je ľahšie hodiť hneď do kon-
tajnera pri družstve, ako ich zviesť do
dediny a separovať. Na druhej strane
som rád, že tento odpad neskončí
niekde v lese, ale keď sme si urobili tú
námahu, že sme ho zviezli, treba uro-
biť už len tzv. bodku a potriediť ho.
Výnimkou nie sú v našej obci aj divo-
ké skládky, kde ľudia pod rúškom noci
vozia odpad vo vedomí, že ich nikto
nevidí. Pravidelne tieto miesta moni-
torujeme a odpad likvidujeme na ná-
klady obce, zároveň zistených obča-
nov upozorňujeme.

Po opakovaných zisteniach môže
občan dostať pokutu a odpad si musí
z divokej skládky odstrániť.

Separovaný odpad má druhotné vy-
užitie a okrem toho plní ten účel, že
máme krajšie životné prostredie. Pre-
čo to vlastne píšem? Za odvoz komu-
nálneho odpadu obec každoročne
dopláca a nebude to inak ani tento
rok. Rozdiel je však v tom, že tento
rok sme odviezli neskutočné množ-
stvo odpadu. Účet za odvoz odpadu
je už teraz omnoho vyšší ako iné roky,
a preto obec bude asi nútená zvýšiť
poplatky za odvoz komunálneho od-
padu (po schválení obecným zastupi-
teľstvom). Pre nezodpovednosť urči-
tých ľudí ponesieme následky všetci.
Moje poďakovanie patrí tým, ktorí eko-
logicky zmýšľajú, ktorým skutočne
záleží na vzhľade našej obce, na zdra-
ví nás všetkých a tiež budúcich gene-
rácií.

 Mgr. František Škapec
 starosta obce

Uznesenie zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPI-

TEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 11.10.2011

Číslo: OZ 05/2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 10 (nepr.

Ing. František Kravčík).
2. Informáciu starostu obce o plnení

uznesenia zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 20.9.
2011.

3. Informáciu starostu obce o príprave
projektu 2. 1 – protipovodňové opat-
renia.

 B/ Schvaľuje:
1. Súhlas, že proces obstarávania

a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.

2. Spolufinancovanie investičnej akcie
„Zlepšenie podmienok pre vzdeláva-
nie detí v Základnej škole Hruštín“
poskytnutím úveru zo Slovenskej zá-
ručnej a rozvojovej banky, a. s. vo
výške 159.937,25 € na preklenutie
časového nesúladu medzi potrebou
zdrojov a vyplatením nenávratného
finančného príspevku, - zabezpeče-
nie úveru blankozmenkou“.

Mgr. František Škapec, starosta obce

85 rokov Genšorová Rozália
80 rokov Bieľ Ján
70 rokov Očkajáková Margita
65 rokov Martvoň František
60 rokov Slameník František

Vlžák Ľudovít
Drígeľ Jozef
Brašeňová Mária, Ing.

55 rokov Genšor Milan
50 rokov Slaničan Ján

Prišli medzi nás:

Adam Šeliga
Jozef Miklušičák
Vanessa Štefancová
Lucia Drígľová
Mária Magdaléna Katreníková

Uzatvorili manželstvo:

Matej Martvoň - Mária Kupčová
Lukáš Kramarčík - Katarína Šinálová
Daniel Ustaník - Katarína Snováková
Viktor Bulvas - Ing. Katarína Debná-
rová

Odišli od nás:

Anna Chupeková, 71 rokov
Anna Martvoňová, 68 rokov
Helena Gemeľová, 84 rokov
Mária Martvoňová, 55 rokov
Štefan Kupčulák, 60 rokov

JUBILANTI
v mesiaci november 2011
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„Velebí moja duša Pána“

Dva mesiace po začatí nového roka,
vo februári, museli sme zobrať na vedo-
mie smutnú správu, keď sme našli stĺp
P. Márie pri pošte rozbitý na ceste. Dva
mesiace pred koncom toho istého roka
máme radostnú správu, že P. Mária, vďa-
ka šikovným rukám mužov z našej far-
nosti, už stojí na svojom mieste. Vtedy
pri poškodenej soche sme citovali slová
Simeona, ktoré povedal Márii: „A tvoju
dušu prenikne bolestný meč.“ Teraz, keď
je už P. Mária na svojom mieste, môže-
me zacitovať jej vlastné slová: „Velebí
moja duša Pána, lebo Boh zhliadol na
poníženosť svojej služobnice…“

Aby sme si uvedomili hodnotu sa-
motnej sochy i práce, ktorú nám naši
muži pri renovácii sochy P. Márie i stĺpu
odviedli, chcel by som tu ešte raz zacito-
vať štyri záznamy, ktoré o tejto soche
P. Márie máme. Dva z týchto záznamov
sú historické a dva súčasné:

1.V Kanonickej vizitácii farnosti Hruš-
tín vykonanej 12. septembra 1820 Já-
nom Ladislavom Pyrkerom, spišškým
biskupom sa v časti o kostoloch píše:
„Bol postavený v roku 1634 Michalom
Lukáčik, v r. 1780 bol zväčšený. Neved-
no, kto ho benedikoval.“ Následne v časti
o kaplnkách sa píše: „Nachádza sa tu
kamenná socha Blahoslavenej Panny
Márie, postavená a udržiavaná obcou.“

2. Kňaz a rodák Štefan Šmiheľ, oproti
ktorého rodičovskému domu táto socha
P. Márie stála, sa vo svojich „Dejinách
Hruštína“ zmieňuje o nej slovami: „V sú-
časnosti najstarší náboženský pomník
v Hruštíne je kamenná socha Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie na kamen-
nom stĺpe v ulici Dedina, poniže kostola.
Bola už tam, keď ešte stál prvý drevený
kostol, ako spomína Kanonická vizitácia
z roku 1794. (Počas stavby školy na tom
mieste v r. 1913 bola na čas odložená).“

Z týchto dvoch historických zázna-
mov si môžeme uvedomiť historickú hod-
notu tejto sochy a z následných súčas-
ných záznamov si môžeme uvedomiť jej
finančnú hodnotu.

3. Približne pred piatimi rokmi, keď
akademický sochár J. Fiľo dokončil reš-
taurovanie kaplnky na Oravskom hrade,
oslovil náš farský úrad s ponukou, že by
zreštauroval prícestný stĺp P. Márie
v našej farnosti. Spolu sme spísali žia-
dosť o finančnú výpomoc na reštaurova-
nie sochy na Ministerstvo kultúry, na fond
„Obnovme si svoj dom“. Našej žiadosti
nebolo vtedy vyhovené, ale je stále zae-
vidovaná na elektronickej stránke me-
novaného fondu pod por. číslom 100.
V tejto zaevidovanej žiadosti je vyčísle-
ná cena renovácie sochy na vtedajších
557 991.- Sk. (http://registerkultu-
ry.gov.sk /granty-prerok2006/zo-
braz_ziadosti.php?filter=1.4)

4. Po poškodení sochy musel som
osloviť znalca zapísaného v zozname
znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spra-
vodlivosti pre odbor: Starožitnosti, od-
vetvie: Sakrálne predmety a jeho zna-
lecký posudok uvádzam v plnom znení:
„Prícestný stĺp so sochou Nepoškvrne-
ného počatia P. Márie (Immaculaty)
v Hruštíne je najstarším z piatich ka-
menno sochárskych diel v obci - Stĺp
sv. Trojice (19. st.), Socha sv. Floriána
(1833), Socha sv. Jána Nepomuckého
(1840), Cholerový kríž (1833). Po ikono-
grafickej stránke ide o zobrazenie
P. Márie Immaculaty" ktoré sa okrem
Hruštína zachovalo aj v iných obciach
a mestečkách regiónu (Jasenica, Ná-
mestovo, Tvrdošín. Nižná). Stĺp, ktorý je
dielom neznámeho pravdepodobne do-
máceho kamenára, pôvodne bol situo-
vaný pred dreveným, dnes už zaniknu-
tým kostolom v strede obce. V širšom,
regionálnom kontexte ide o jedno z po-
četných kamenno sochárskych diel, kto-
ré v rôznych častiach Oravy vznikli pod
vplyvom šíriaceho sa protireformačné-
ho hnutia na Orave v 18. a 19. st.
V umeleckej tvorbe bolo toto hnutie spo-
jené s prenikaním barokových vzorov
a typov a ich transformáciou do orav-
ského ľudového umenia. Napriek tomu,
že predmetné dielo nie je evidované
ako národná kultúrna pamiatka, má vý-
znamné kultúrne, historické a pamiatko-
vé hodnoty a to nielen vlastné, ale aj
ako súčasť' uceleného súboru oravskej
sakrálnej kamennej plastiky. Táto má
svoje nezastupiteľné miesto nielen v re-
gionálnych dejinách umenia oravského
regiónu, ale celkovo aj v zachovanom
pamiatkovom fonde slovenského so-
chárstva 18. a 19. st. Pri poškodení die-
la došlo k rozsiahlej deštrukcii kamen-
nej hmoty, porušeniu celistvosti stĺpu

a prakticky, k zničeniu jeho najcennejšej
časti - sochy Immaculaty, ktorá bola roz-
bitá na množstvo väčších a menších
úlomkov natoľko, že sochu možno po-
važovať' v podstate za zničenú a z hľa-
diska jej pôvodnej funkcie za nepouži-
teľnú. Pre obnovu a znovu postavenie
diela bude potrebne vykonať reštaurá-
torský výskum, ktorý podrobne vyhod-
notí skutkový stav diela a vyčísli skutoč-
né náklady potrebne na jeho obnovu.
Následne bude dielo potrebné odborne
reštaurovať' s tým. že originál sochy bude
musieť byt' nahradený jej kópiou z ume-
lého kameňa. Vzhľadom na hore uve-
dené skutočnosti, charakter poškode-
nia, celkový terajší stav ako aj s prihliad-
nutím na umelecké, historické a pamiat-
kové hodnoty diela a jeho miesto v za-
chovanom fonde oravskej kamennej
plastiky ako aj v kontexte umenia konca
18. st. na Slovensku možno škodu vznik-
nutú poškodením diela stanoviť odha-
dom na: 6.000.- EUR“

Po zvážení všetkého vyššie uvede-
ného, že čakať peniaze od štátu na re-
nováciu sochy je dnes, v čase krízy,
nemožné, že pri dlhšom ponechaní so-
chy v rozbitom a poškodenom stave
mohli by sa stratiť jej jednotlivé úlomky,
že aj po odbornom reštaurovaní by na
pôvodnom mieste nestála pôvodná so-
cha, ale len jej náhrada z umelého ka-
meňa, a že sa nejedná o kultúrnu pa-
miatku, rozhodol som sa osloviť mužov
z našej farnosti, či by sme tú sochu,
ktorá je najstaršou pamiatkou v našej
obci, nepokúsili sa svojpomocne zachrá-
niť. A tak po ukončení naplánovaných
prác na kostole, kedy už zavládol rela-
tívny pokoj, a keďže nám prialo aj pekné
jesenné počasie, pustili sme sa tak tro-
chu aj symbolicky v októbri – ktorý je
mariánskym mesiacom, do renovácie
sochy Panny Márie i celého stĺpu, na
ktorom socha stála.

Postup prác bol približne taký, že naj-
prv bolo potrebné pozliepať jednotlivé
úlomky, ktoré sa dali poskladať. Naprí-
klad len pologuľa, na ktorej Panna Má-
ria stojí, je zlepená zo siedmych úlom-
kov. Potom bolo potrebné navŕtať a po-
zvárať do kameňa sochy kovovú arma-
túru, aby zlepené časti sa tlakom po
čase nerozpadli. Následne chýbajúce
miesta na soche i stĺpe museli sme na-
hradiť betónovou zmesou a tú zmes vy-
tvarovať podľa pôvodného stavu. Spája-
né časti na soche bolo potrebné prekryť
farbou, ktorá dala soche aj pekný vzhľad.
Počas schnutia farby na soche sa spev-
ňoval aj stĺp, na ktorom pieskovec bol
taký zvetraný, že sa dal rúbať sekerou
ako drevo. A keďže jednotlivé časti stĺpu
po jeho spevnení mali rôzne odtiene
(kameň, betón, malta), aby sa zjednotil,
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natreli sme ho farbou približne v odtieni
pieskovca. Napokon bola na stĺp osade-
ná socha. Keďže pôvodná strieška so-
che viac škodila ako pomáhala, lebo po
jej konštrukcii voda stekala rovno do
sochy a následne mráz odtrhával jej jed-
notlivé prvky, urobila sa nad sochu nová
strieška s medeným pokrytím, ktorá nám
sochu aj viac zviditeľnila i prikrášlila.
Aby nám okolie zrenovovanej sochy ne-
zarastalo trávou, do osadených obrub-
níkov v záhradke sa pomocou fólie, kôry
a kameňa upravil terén. S jednotlivými
prácami sa bolo treba trošku „pohrať“,
ale verím, že aj za dohľadu a pomoci
Panny Márie, sa nám prácu podarilo
ukončiť tak, že znovu tak trochu symbo-
licky, na poslednú októbrovú nedeľu, sme
zrenovovanú sochu na stĺpe mohli po-
svätiť.

Nakoniec myslím si, že si zaslúžia
menovité poďakovanie naši muži - maj-
stri, ktorí sa na renovácii sochy a stĺpu
podieľali, lebo nebyť ich ochoty a šikov-

ných rúk, ktovie, ako dlho by nám
P. Mária na svojom stĺpe chýbala. Dovo-
lím si ich prirovnať až ku chirurgom, ktorí
po nehode vrátili P. Márii život a nám
radosť, že ju môžeme vidieť na pôvod-
nom mieste. Bolo trochu boľavé vidieť,
keď sa nábožné ženy prežehnávali pred
prázdnym stĺpom, a naopak, je radosť,
že na pomerne frekventovanom mieste,
môžeme sa opäť stretávať s Máriou, na-
šou Matkou. Ďakujem Matašákovi Šte-
fanovi a Červeňovi Miroslavovi – lepe-
nie sochy, dopĺňanie a tvarovanie chý-
bajúcich časti, osádzanie sochy na pô-
vodné miesto, úprava terénu a ostatné
práce; Zajacovi Ľudvikovi – komplexné

12.10. – naša MŠ sa opäť zapojila do
nesúťažnej prehliadky detských tvorivých
prác pod názvom „Šarkaniáda 2011“.

V OC Klinec - NO sa nachádzajú šarka-
ny, ktoré spolu s pani učiteľkami vyrobili
deti 1. a 2. triedy z prírodného i umelého

materiálu.
13.10. – mesiac október je mesiacom

úcty k starším, preto sme s radosťou

prijali pozva-
nie a zúčast-
nili sa poduja-

tia „Posedenie
s dôchodca-
mi“. Aby sme

našim babič-
kám a deduš-
kom spríjem-

nili slávnostné
chvíle, pripra-
vili sme im

p e k n ý
p r o g r a m ,

v ktorom odzneli krásne básne i ľudové

piesne v podaní našich najmladších re-
citátorov a speváčikov z MŠ.

zrenovovanie stĺpu – murárske a maliar-
ske práce, osadenie obrubníkov; Miku-
lášovi Jozefovi – umelecká maľba so-
chy a zlátenie stĺpu; Jánovi Martvoňovi
– zhotovenie a osadenie prístrešku; Ze-
menčíkovi Dominikovi – pokrytie prístreš-
ku, Kľuskovi Jozefovi, Drígľovi Františ-
kovi, Kampošovi Jarovi – pomocné prá-
ce. Ďakujem aj ostatným pracovníkom
z obce, ktorí nám príležitostne pomohli,
aj všetkým sponzorom, ktorí nám po-
mohli finančne, materiálom, elektrikou
i okoloidúcim za povzbudivé slovo po-
čas konania prác na soche.

Na záver, aby sme aj teologicky ve-
deli, o akú sochu P. Márie ide, zacitujem
slová Sv. písma, ktoré nám opisujú Ne-
poškvrnene počatú Pannu Máriu: „Na
nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena
odetá slnkom, pod jej nohami mesiac
a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.
A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi:
Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv
a desať rohov a na hlavách sedem dia-
démov; jeho chvost zmietol tretinu ne-
beských hviezd a vrhol ich na zem.
A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala
rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho poro-
dí. Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho
anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak
i jeho anjeli, ale neobstáli, a už nebolo
pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten
starý had, ktorý sa volá diabol a satan,
čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý.“

p. farár
(viac obrázkov z renovácie stĺpu a so-
chy P. Márie je zverejnených na inter-
netovej stránke obce a farského úradu)

Najmladšia generácia v obci

14.10. – sa deti 1. a 2.

triedy vybrali s pani uči-
teľkami do ZŠ na pre-
hliadku originálnych vý-

tvorov „Kuriozity z našich
záhrad“, ktoré žiaci ZŠ
zhotovili z rôznych dru-

hov zeleniny a ovocia.
Deťom sa najviac páčilo
prasiatko zhotovené

z ozdobných tekvíc.
20.10. – začal krúžok

náboženstva pre deti 1. a 2. triedy,
ktorý vedie p. farár. Krúžok bude
prebiehať každý štvrtok.

27.10. – sa deti MŠ zúčastnili
divadelného predstavenia, ktoré sa
konalo v KD. Herci si pre deti pri-

pravili a odohrali známe bájky:
HAVRAN A LÍŠKA, MAČKA
A MYŠKY, MYŠÍ SNEM, PES

A LÍŠKA, z ktorých plynulo vždy
nejaké ponaučenie.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
OKTÓBER 2011

2.10. - Zamestnanci firmy Johnson

Controls spolu s našimi žiakmi Matejom

Martvoňom (7.B), Martinom Remeňom,

Jozefom Očkajákom a Lukášom Šmih-

ľom (9.B) upevnili v okolí základnej

a materskej školy, v obci a jej okolí spolu

42 búdok. Za vydarenú akciu patrí vďa-

ka Mgr. Mičiakovej, Mgr. Smidžárovej,

Mgr. Kopilcovi, p. starostovi Mgr. Škap-

covi a zamestnancom firmy Johnson

Controls : Ľ. Smidžárovi, J. Smidžárovi,

J. Snovákovi, L. Laštíkovi a Ing. Sedlá-

rovi.

18.10. - konalo sa plenárne rodičov-

ské združenie za účasti 104 rodičov. Bola

podaná správa o ZŠ za uplynulý školský

rok, správa o hospodárení s prostried-

kami Združenia rodičov, zvolení triedni

dôverníci a schválený rodičovský príspe-

vok 10 € na žiaka. Ďakujeme všetkým

rodičom i priaznivcom školy za venova-

nie 2 % dane na nákup učebných pomô-

cok pre žiakov ZŠ Hruštín.

7.10. - sa

družstvo na-

šej ZŠ v zlo-

žení Adrián

Socha, Vladi-

mír Plavák

a Michal

Kompan zú-

č a s t n i l o

o k r e s n é h o

kola v streľbe

zo vzduchov-

ky. Obsadili

sme 1.miesto, medzi jednotlivcami bol

Aďo Socha tiež prvý. Blahoželáme!

10.10. - absolvovali žiaci nar. v r. 1998

a mladší predkolo v malom futbale na

umelej tráve v Námestove. Podľahli ZŠ

Brehom 0:4 a Lokci 2:3 a nepostúpili do

ďalších bojov. v Dolnom Kubíne.

13.10. - sa konalo pri ZŠ Vavrečka

obvodné kolo Mc Donald´s Cup. Naši

žiaci nar. v r. 2001 a mladší (väčšinou

štvrtáci) sa držali statočne a veľa im

nechýbalo k postupu do okresného kola.

Porazili domácu ZŠ Vavrečka 3:1, ZŠ

Breza 3:1 a podľahli ZŠ Lokca 0:1. Od

postupu nás delilo 10 sekúnd. Pri rov-

nosti bodov s Lokcou rozhodol v ich

prospech vzájomný zápas.

14.10. - Naši starší žiaci zvíťazili na

obvodnom kole v malom futbale v Babí-

ne – porazili Lokcu 7:4, Brezu 8:3 i do-

máci Babín 5:4. Blahoželáme!

13.10. - naši žiaci prispeli do kultúr-

neho programu na tradičnom Posedení

s dôchodcami.

14.-15.10. - učiteľky I. stupňa nav-

štívili družobnú školu v Brzeziu v Poľ-

sku. Navštívili Krakow a urobili zaujíma-

vú prehliadku soľnej bane vo Wieliczke.

Poďakovanie patrí OcU a p. Šalatovi za

bezpečný odvoz i dovoz.

19.10. - sa konala školská akcia, na

ktorej deti I.stupňa ZŠ púšťali šarkanov.

Každé dieťa malo svojho šarkana, niekto-

ré boli kúpené a iné vlastnoručne vyro-

bené. Všetky boli krásne, a čo je dôleži-

té, aj sa vznášali v povetrí. Počasie nám

prialo a veru chvíľami fúkal poriadny se-

verák. Víťazi najlepšie lietajúcich šarka-

nov boli odmenení

27.10. - v Oravskom Veselom sa ko-
nala súťaž v behu do vrchu. Našu školu
reprezentovali ôsmi žiaci, najlepšie sa
darilo Katke Bobkovej (1.miesto), Majke
Remeňovej (2.miesto) a Dominikovi
Šmihľovi (3.miesto). Všetci si priniesli
diplomy a vecné ceny. Blahoželáme!

23.10. - v Breze sa uskutočnil II. roč-
ník pretekov - výber talentov Hornej Ora-
vy (do biatlonového klubu Breza). Našu
školu reprezentovali 8 žiaci s p.uč. Stan-
čekovou. Vo svojej kategórii obsadil Do-
minik Šmiheľ 1. a Ema a Štefan Katrení-
kovci 2. miesta. Blahoželáme a sme radi,
že sme objavili ďalšie talenty na atletiku.

26. a 27. 10. - sa konali v MKS pred-
stavenia pre žiakov našej školy. Využili
možnosť platby kultúrnymi poukazmi.
Starší žiaci (II.stupeň) si pozreli a v hip-
hopovom štýle aj vypočuli príbeh Benja-
mína Weisa, mladší žiaci a škôlkári si
pozreli Ezopove bájky v podaní hercov
Divadla MASKA zo Zvolena. Ďakujeme
za príjemné prostredie v kultúrnom
dome.

Naši žiaci majú možnosť 1x do týž-
dňa dostávať jablkovú šťavu (0,2l) a ja-
bĺčko (1ks). Toto všetko za 2 € na celý
školský rok – poplatok bude zaplatený
zo ZRPŠ, je už zarátaný v rodičovskom
príspevku, ktorý rodičia schválili na ple-
nárnom združení.

28.10. - kým deti prázdninovali, učite-
lia absolvovali 1.časť vzdelávania v rámci
projektu ŠKOLA, ktorej to myslí.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Aj z bežnej našej skúsenosti vieme,

že všetko živé stvorenstvo či tvorstvo

a na všetkých bytostných stupňoch, (čiže

rastlinstvo, živočíchy a osobitne ľudia),

majú určitý životný vývoj: vznikajú, rastú

a vzmáhajú sa až po určitú maximálnu

rozmerovú a energetickú úroveň; keď

po určitom individuálne vlastnom čase

akoby svojho kulminačného pridelené-

ho bodu prirodzene začnú nápadne

chradnúť i odumierať. Prírodovedci po-

stupne odkrývajú určité zákonitosti, kto-

ré do celej takto sa prejavujúcej našej

Zeme vložil jej Stvoriteľ. Človek, ako

koruna tuzemského stvorenia, je okrem

telesnej podstaty obdarený aj dušou, kto-

rá má duchovné schopnosti i prejavy

(rozumové, vôľové a citové) a k svojim

duchovným produktom dotvára ďalšie

a ďalšie, takže postupne zaznamenáva

aj určitý kultúrny a civilizačný „vývoj svoj-

ho osobného vývoja“. Podobne sa vyví-

jajú aj ľudské spoločenstvá.

Všeobecným prejavom, ktorý Stvori-

teľ vložil do živej prírody, je aj vytváranie

určitého (podľa bytostných stupňov sebe

vlastného) spoločenstva. Zatiaľ čo však

napríklad živočíšne generácie mravcov

alebo včiel sa síce správajú účelovo „spo-

ločensky“, ale odnepamäti stále rovna-

ko, stále tými istými spôsobmi - dnešné

ľudské generácie, napríklad najmä ko-

munikačnými či výrobnými prostriedka-

mi sa výrazne odlišujú od predchádza-

júcich generácií a zaznamenávajú roz-

manitý všeobecný výrazný pokrok. Tak

je tomu bežne v prípadoch, keď či pokiaľ

človek ako indivíduum, alebo ľudia ako

spoločenstvo, Stvoriteľom daný dar slo-

body vôle nezneužije formou nevhod-

ného či horšieho výberu z existujúcich

možností, čím zaznamená osobný úpa-

dok či globálnu degradáciu. Ak túto úvod-

nú logickú miniúvahu nutne doplníme

výrokmi, sprostredkovanými od Stvori-

teľa cez Jeho starozákonných prorokov,

cez nášho Vykupiteľa, cez Jeho apošto-

lov a biskupov i kňazov a tak nám zde-

denými aj od našich pravoverných rodi-

čov i od ďalších našich dobrých učiteľov

či vychovávateľov - rovnako môžeme

dospieť k logickým, prirodzeným, navy-

še bezpochybne dôveryhodným (preto-

že sú z neomylných zdrojov) i prijateľ-

ným konštatovaniam i odporúčaniam

nasledovne.

 1.V prvom rade (hoci človek, ako

bytosť konečná, ani rozumove nemôže

všetko uchopiť či pochopiť) - je účelné,

aby mladí i starí ochotne prijali bezalter-

natívny fakt tohto životného zmysluplné-

ho kolobehu, túto cestu, navyše jej kres-

Spoluseniorom a ich blízkym

ťanské smerovanie so všetkými spáso-

nosnými jej míľnikmi i cieľmi.

 2.Záslužnosť i trestuhodnosť ľud-

ských činov a konečná dokonalá spra-

vodlivosť vyžaduje a Božia múdrosť skrz

slová v Biblii a skrz Jeho služobníkov

nám potvrdzuje aj existenciu posmrtné-

ho života ľudí. Slová vo vyznaní viery

„verím v život večný“ sú jedným zo zá-

kladných kameňov nášho bytia. Aj fak-

tografické príbehy zo života svätých, aj

rôzne vedecky preukázané zázraky, zja-

venia, atď., nám to všetko dosvedčujú.

Priliehavý názov dal rodák z Chlebníc

Dr. Jozef Ligoš jednej svojej, ešte pred

rokom 1950 napísanej, knihe: „Pútni-

kom večnosti“ .

 3.Z predchádzajúcich bodov jedno-

značne vyplýva základná zásada pre

starých i mladých, že za akýchkoľvek

okolností, vždy a všade treba sa usilovať

konať len dobro. Takú možnosť dosved-

čuje aj skutočnosť, že za svätých boli

oficiálne osvedčene i preukázane kom-

petentným spôsobom Cirkvi vyhlásení

nielen mučeníci, rehoľníci či kňazi, ale aj

obyčajní ľudia - dôsledne, čnostne, vzor-

ne pracujúci i žijúci laici.

 4.Aj civilné právo obsahuje jednak

potrebu „občianskej vzájomnosti“ a tiež

argumentovania požadovanými „dobrý-

mi mravmi“. Občiansky zákonník v para-

grafe 11 osobitne umožňuje zohľadňo-

vať skutočnosti slabšieho zdravia či

schopností starších ľudí !! Aj prezieravý

a starostlivý sociálne zmýšľajúci obuv-

nícky podnikateľ Tomáš Baťa v čase

všeobecnej hospodárskej krízy medzi

1. a 2. svetovou vojnou vyhlásil, že príči-

nou hospodárskej krízy je v prvom rade

kríza morálky ľudí!! Každé zlo sa šíri

chamtivosťou, nenávisťou a agresivitou.

Naopak dobro sa vzmáha najmä ohľa-

duplnosťou, veľkorysosťou, príkladnou

obetavosťou.

 5.K minule uvedeným povzbudivým

príkladom teraz spomeniem aspoň je-

den azda zaujímavý ďalší. Rudolf Roš-

tár učil v čase prvej ČSR v Zázrivej,

v čase Slovenského štátu v Dolnom Ku-

bíne. Ale aj odtiaľto, ako úprimne dobro-

srdečný a veľkorysý človek - raz sa vy-

bral do Zázrivej navštíviť i vdovu Otrubo-

vú, starostlivú matku 10-ich detí i spýtal

sa jej: „ A čo robí môj výborný žiak a Váš

najstarší syn Janko ?“ Ona: „Školu už

ukončil, tak mi pomáha gazdovať; v tom-

to čase pasie kravy ...“. Rudo:„ Škoda

ho, dajte ho ďalej do školy!“ Ona nato:

„Ale ja nemám na ďalšie výdavky...“.

Rudo nato presvedčivo povedal: „Ja

všetky výdavky uhradím…“. I stalo sa.

Pätnásťročný Jano nastúpil do 1. triedy

gymnázia v D. Kubíne. Zadarmo býval

u Roštára. Študoval stále s vyznamena-

ním aj na vysokej škole, stal sa špičko-

vým meteorológom, uznávaným u nás

i v zahraničí. Popritom dopomohol vy-

študovať aj vysokú školu ďalším trom

súrodencom. Napriek všetkej politickej

nepriazni a protivenstvám - svojou od-

bornou záslužnou činnosťou i životnou

kresťanskou statočnosťou, spolu s rov-

nako statočnou manžekou vychovali

6 detí, vysokoškolsky vzdelaných i aktív-

nych kresťanov - z nich jeden síce neu-

končil vysokú školu, lebo sa nechcel učiť

politické bludy, ale teraz súkromne učí

cudzie jazyky aj vysokoškolsky vzdela-

ných vedúcich pracovníkov a jeden, Jan-

ko, je vychýreným rehoľným kňazom ka-

pucínom - donedávna pôsobil ako pove-

rený exorcista, v súčasnosti dáva du-

chovné cvičenia. V auguste starý Jano

oslávil 90 rokov života, veľmi skromný

pre seba, ale bohatý duchovne a v ro-

dinnej harmónii. Koľko dobra zapríčinil

niekoľkými radami a počinmi, aj v tomto

prípade, uvedený neskorší politický vä-

zeň v Jachymove … R. Roštár.

 6.Na našej životnej púti, na kadeja-

kých aj krivoľakých cestách, možno sa

silne telesne či duševne zaprášiť i pora-

niť … Tu možno odporúčať napríklad aj

knihy od autora - Martin H. Padovani

„Hojenie zranených emócií: zdolávanie

životných rán“ a „Hojenie zranených vzťa-

hov“. Členovia našej Cirkvi majú výhody

aj sviatostnej spovede a odpustenia.

Máme viac duchovných energetických

zdrojov, rôzne možnosti záslužnosti i ta-

lentov …, ale aj povinnosti či zodpoved-

nosti toto všetko aj využívať!!

 7.Náboženské normy a pravidlá majú

zmysel oplotenia záhrady či balkóna -

ako ochrana pred rozmanitým nebezpe-

čenstvom. Zmysel každého prirodzené-

ho spoločenského útvaru (najmä rodiny

a štátu) je vzájomná zábezpeka a po-

moc. Treba v každom spoločenstve, vo

všetkých jeho súčastiach i vzťahoch ob-

javiť vlastnú misiu a vlastné nenahradi-

teľné poslanie či hodnoty … Šťastná to

rodina, v ktorej (konkrétne ako v našej,

či v mnohých ďalších v Hruštíne aj inde

na Orave a v iných krajoch najmä na

dedinách) žijú pospolu tri generácie -

rodičia, deti i vnúčatá, v spoločnom har-

monickom prostredí … Považovať „pro-

duktívny vek“ za vek od dospelosti po

čas dôchodku či penzie je veľmi neko-

rektné, pretože aj v penzijnom veku mož-

no vykonať, čiže „vyprodukovať“ veľa

dobrého. Možno tu uviesť niekoľko kon-



11/20117

krétnych námetov, čím môže poslúžiť

senior mladým i naopak - mladá gene-

rácia rodičom i prarodičom. Je veľmi

záslužné vzájomne sa informovať o práv-

nych ustanoveniach i o potrebe a mož-

nostiach vzoprieť sa proti akémukoľvek

bezpráviu!!

 a/Starý človek disponuje nenahradi-

teľnými životnými osvedčenými skúse-

nosťami a možnosťami poradiť; rozma-

nitými nápadmi i víziami do budúcna.

Tieto (okrem životných úspor) sú ich naj-

vzácnejším dedičstvom! Koľko starých

mám môže vnúčatám čítať príkladné roz-

právky, naučiť ich modliť sa; poskytnúť

im vzácne ponaučenia do školy i do

života. Šťastní to rodičia či prarodičia,

ktorí to chcú i vedia vykonať a šťastní to

synovia či dcéry, alebo nevesty … ochot-

né tento podiel bez akejkoľvek ješitnosti

prijať …

 b/Naopak, najmä ak nemôžu z váž-

nych dôvodov generácie bývať v jed-

nom dome – významné je už čo len

opýtanie sa, ako sa kto má, či niečo

nepotrebuje, …; pozvať na priedomie, či

do dvora, či na záhumnie na zdravší

vzduch … alebo i pri posedení či pri

posteli sa dôverne porozprávať … Starí

ľudia často trpia rôznymi chorobami,

pomôcť im v tomto predstavuje často

náročnú obetu, ktorú Boh bezpochyby

hojne odmení (veď v Biblii sa priznáva

odmena aj za podanie pohára vody! .

Také slová ako napríklad „ty hluché ne-

mehlo“ patria medzi najväčšie urážky

osobnosti. Podobne medzi najväčšie

a trestuhodné prejavy nevďačnosti patrí

neumožnenie prijať sviatosti a nechať

človeka umierať osamote !!!

 Záverom srdečne a z tej duše i na

tomto mieste ďakujem občianskemu

i farskému vedeniu Hruštína za vydare-

né organizovanie posedenia s dôchod-

cami a prajem pánovi starostovi i po-

slancom veľa múdrosti i vynaliezavosti

pri starostlivom riadení našej obce a rov-

nako, ba i viac, nášmu vdp. farárovi i dp.

kaplánovi hojnosť darov Ducha svätého

pri spásonosnom pôsobení vo farnosti

a v neposlednom rade otcom pracovnú

statočnosť a dobrú rodinnú zábezpeku,

matkám dobrú domácu výchovu i opate-

ru a umenie chutne uvariť aj bezmäsité

a jednoduché jedlá, napríklad „obe vhr-

be“ alebo „čírik“; napokon prajem de-

ťúrencom veľa chuti i dobrej vôle osvo-

jovať si príkladné ľudské vzory a najmä

Toho, ktorý náležite oprávnene a odô-

vodnene o Sebe povedal : „Ja som Ces-

ta, Pravda a Život“. Týmito slovami ch-

cem (ktoževie, či nie naposledy) pozdra-

viť dnešné spoločenstvo dôchodcov

i organizátorov stretnutia s nimi.

V deň 13. októbra 2011. Dr. František Kľuska

Dospelí II. trieda

Klub Z V R P Skóre Body
1 Or.Polhora 11 9 2 0 37 : 5 29
2 Medzibrodie 11 8 0 3 30 : 13 24
3 Leštiny 11 7 3 1 27 : 10 24
4 Or.Lesná 11 5 3 3 20 : 16 18
5 Krivá 11 5 2 4 21 : 18 17
6 Hruštín 11 5 2 4 18 : 15 17
7 Zákamenné 11 4 3 4 31 : 19 15
8 Veličná 11 4 2 5 23 : 22 14
9 Vasiľov 11 3 3 5 19 : 16 12
10 Habovka 11 3 0 8 19 : 38 9
11 Liesek 11 2 1 8 10 : 26 7
12 Podbiel 11 0 1 10 4 : 61 1

Dorast II. trieda

Klub Z V R P Skóre Body
1 Nižná 8 6 2 0 44 : 8 20
2 Chlebnice 8 6 2 0 26 : 9 20
3 Kraľovany 8 5 2 1 23 : 11 17

Dňa 27.8.2011 sa na strelnici v Do-
maniži konali Majstrovstvá Slovenska
z malokalibrových zbraní, kde sa po prvý
krát v disciplíne ĽPi 60 nominoval Jozef
Jancek, ale na dobré umiestnenie to
zatiaľ nebolo. V kategórii kadet v tej istej
disciplíne si jeho syn, Jozef Jancek ml.
výkonom 497 bodov vybojoval bronzo-
vú medailu.

Začiatkom septembra organizovali
Turany Majstrovstvá Slovenska vo viac-
boji, kde družstvo Hruštína v zložení Jo-
zef Jancek, Ľuboš Jancek a Marian Kom-
pan išlo obhájiť titul Majstra Slovenska.
Po snaživom výkone obsadili nakoniec
8.miesto.

O týždeň neskôr sa v Istebnom konali
Majstrovstvá Oravy a končila Oravsko-
Turčianska strelecká liga, na ktorej už
tradične strelci z Hruštína dominovali .

Výsledky:
Or.-Tur.liga: športová pištoľ: Jozef

Jancek, Marian Slaničan, Ján Bražina
 ľubovoľná pištoľ: Jozef Jancek, Jo-

zef Jancek ml., Marian Slaničan
 Majstrovstvá Oravy: športová pištoľ:

Ján Bražina, Jozef Jancek, Marian Sla-
ničan

Strelecký šport
ľubovoľná pištoľ: Jozef Jancek, Ma-

rian Slaničan, Jozef Jancek ml.
24. septembra KVZ Liberec na strel-

nici Semily organizovali Medzinárodnú
streleckú súťaž, kde cestovalo dvanásť
najlepších strelcov Slovenska. Medzi
nimi boli traja z Hruštína: Jozef Jancek,
Marian Kompan a Marian Slaničan.
V súťaži družstiev obsadilo Slovensko
2. miesto.V súťaži jednotlivcov suverén-
ne zvíťazil Jozef Jancek - 332 bodov,
pred Moravákom Jánom Schwarzerom
- 314 bodov a Čechom Danielom Mede-
kom - 312 bodov.

Majstrovstvá Slovenska v streleckom
trojboji sa konali 1.oktobra na strelnici
VTSU-Záhorie a ani tam nechýbali hruš-
tínsky strelci. Vôbec nikto nepochybo-
val, že Jozef Jancek si ide po titul Maj-
stra Slovenska, no technická porucha
na zbrani mu v tom zabránila. Výborným
výkonom ho zastúpili ďalší dvaja naši
strelci. Marian Kompan v kategórii re-
volver obsadil 3.miesto výkonom
319 bodov a Marian Slaničan v kategórii
pištoľ nepopulárne 4.miesto výkonom
314 bodov.

TABUĽKY FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU JESEŇ 2011

4 Mútne 8 4 0 4 22 : 18 12
5 Hruštín 8 4 0 4 17 : 16 12
6 Vasiľov 8 3 1 4 19 : 26 10
7 Rabčice 8 2 2 4 13 : 24 8
8 Or.Podzámok 8 1 0 7 9 : 37 3
9 Medzibrodie 8 0 1 7 5 : 29 1

Žiaci I. trieda

Klub Z V R P Skóre Body
1 Bobrov 11 11 0 0 52 : 10 33
2 Or.Podzámok11 10 0 1 51 : 14 30
3 Nižná 11 6 1 4 30 : 17 19
4 Mútne 11 5 2 4 31 : 29 17
5 Novoť 11 4 3 4 26 : 25 15
6 Lokca 11 4 2 5 41 : 31 14
7 Sihelné 11 3 5 3 18 : 21 14
8 Krušetnica 11 3 4 4 47 : 24 13
9 Zázrivá 11 4 1 6 16 : 28 13
10 Vavrečka 11 3 3 5 22 : 18 12
11 Zuberec 11 2 1 8 11 : 41 7
12 Hruštín 11 0 0 11 7 : 94 0
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

� Máte problém s oblečením, ktoré by

sedelo presne na Vašu postavu? Po-

trebujete zúžiť, skrátiť, predĺžiť alebo

vymeniť zips, podšívku? Rýchlosť

a kvalita za rozumné ceny.

• do 24 hod. ak sa jedná o 1 – 3 odevy

• do 3 hodín možné menšie úpravy

   (skrátenie, zúženie)

• šitie podľa obrázkovej predlohy

Kontakt: 0918 322811, Hruštín

� Predám nové, kvalitné, ponorné čer-

padlo na vodu značky DAE - V101

(P), maximálny výtlak 75 metrov.

Čerpadlo je vybavené plavákovým

spínačom. Cena dohodou. Kontakt:

0915 88 22 42.

Ak potrebujete akékoľvek informácie ohľadom Vášho
stavebného sporenia poskytujem bezplatný konco-
ročný servis, napríklad:
- vypísanie poštovej poukážky na stavebné spore-

nie
- v systéme vyhľadám číslo Vášho účtu v PSS, na

ktorý chcete vkladať
- možnosť vkladu z bankomatovej karty cez termi-

nál (nemusíte chodiť do banky ani na poštu)
- zistím aj sumu, ktorú Vám treba doložiť na získanie

maximálnej štátnej prémie (ak ste už nejaké vkla-
dy v tomto roku realizovali)

Servis poskytujem
v kancelárii v Námestove – pozor zmena !!!
budova Všeobecnej úverovej banky, 1. poscho-
die v pracovných dňoch - od 8.00 hod. do 16.00 hod.

alebo na domácej adrese:
Marta Drígľová
Hruštín – ul. Pod Uhliskom č. d. 255
v pracovných dňoch od 17.00 hod. do 19.00 hod.
(v prípade potreby aj cez víkend), avšak po pred-
chádzajúcej telefonickej dohode – aby ste ma
zastihli doma.

Marta Drígľová – tel.: 0915 81 32 32

Výška ročného vkladu pre maximálnu štátnu prémiu (v roku 2011) je 663,90 €.
Štátna prémia je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 €.

Ak máte možnosť vložiť viac ako je potrebné na získanie maximálnej štátnej
prémie, využite našu akciu a uzatvorte novú zmluvu vo Vašej rodine.

OD 1.10.2011 máme nové lepšie úverové podmienky
(bez založenia domu alebo bytu do 25.000 €).

Možnosť splatenia úverov v iných bankách a ešte Vám zostanú peniaze naviac.

Nevybavujte drahé spotrebné úvery, ak potrebujete peniaze na bývanie.
Využite možnosť a príďte sa osobne poradiť.

Podujatia v mesiaci november 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

 2.11. Predaj ATREX

 4.11. Stužková slávnosť

 5.11. Koncert

 8.11. Predaj APOLO

11.11. Stužková slávnosť

12.11. Rodinná oslava

15.11. Predaj LANTASTIK

19.11. Katarínska zábava

22.11. Predaj ALADIN

26.11. Rodinná oslava

29.11. Predaj JUMATEX


