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V piatok, 6. januára, sa v Kultúrnom dome Hruštín uskutočnilo už tradičné Trojkráľové stretnutie. Tento zvykoslov-

ný program začala svojim vystúpením rocková skupina PROBE a po nej nasledovala hudobná skupina SONDA.

S vianočným pásmom sa predstavil aj spevokol z Vaňovky a žiaci základnej školy. Na vystúpení nemohla chýbať

folklórna skupina, ktorá sa predviedla štedrou večerou a svadobnou odobierkou.

Na záver starosta obce poprial občanom do nového roka všetko dobré a poďakoval účinkujúcim.

Priatelia športu vo Vaňovke

a Obec Hruštín usporiadali už

4. ročník zimného lyžiarskeho

prechodu Vaňovským chotá-

rom. Za krásneho slnečného

počasia sa na trať vydalo 250

účastníkov, z ktorých niektorí

išli aj pešo. Poďakovanie patrí

sponzorom: Ing. Jozef Mišánik,

Ing. Miroslav Jaššo, Pohostin-

stvo Dária, Magnum Ľuboš Jan-

cek, Mária Pidíková, Drevozru-

by ZJ, Orava Rescue system,

Obec Hruštín

Najstarší účastník:

Vendelín Hojo (77 rokov)
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Očami

starostu

Arktická zima nás zaskočila, ale aj pre-
verila naše zásoby dreva, či uhlia. O po-
četné zamrznuté prívody vody do domov
sa postarali poriadne mrazy, ktoré dosa-
hovali – 30 C. Všetky obecné budovy na-
pojené na kúrenie Biomasou fungujú bez
problémov.

Činnosť za mesiac január:
1/ Pracovníci stavebnej firmy Ing.

J. Snováka pokračovali v stavebných prá-
cach v interiéri lekárne. Boli osadené okná
a dvere, vymurované vnútorné priečky, osa-
dené zárubne, urobené rozvody elektriky
a vody. Prístavba lekárne bola napojená
na kúrenie Biomasou pracovníkmi kúre-
nárskej firmy pána J. Zajaca.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní po-
čas celého mesiaca sa podieľali na zimnej
údržbe miestnych komunikácií a chodní-
kov. Taktiež bol odvezený sneh z chodníka
od kostola po poštu.

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

Vážení občania.
Už tradične každý rok v mesiaci január

sa koná „Hovor s občanmi.“ Na ňom sme
zhodnotili s poslancami OZ činnosť za pred-
chádzajúci rok a predstavili Vám plán prá-
ce na rok 2012.

Vypočuli sme si Vaše pripomienky, pod-
nety a návrhy. Niektoré podnetné návrhy
sme zapracovali do plánu práce. Dlhodo-
bý problém je nedobudovaný bezpečnost-
ný chodník popri ceste 1. triedy v časti

PLÁN PRÁCE OBCE

NA ROK 2012

Úlohy obce na rok 2012

Oblasť výstavby a údržby:

  1/ Dokončenie prístavby lekárne pri

zdravotnom stredisku

  2/ Vybudovanie spevnenej plochy pri

zdravotnom stredisku

  3/ Oprava a prerobenie šatní v špor-

tovom areáli KUTINA a výmena

strechy

  4/ Prestavba výdajne stravy v škol-

skej jedálni MŠ

  5/ Zateplenie a výmena okien na bu-

dove MŠ Hruštín (po obdržaní do-

tácie)

  6/ Realizácia ústredného kúrenia na

BIOMASU v obecnej budove

MAGNUM

  7/ Osadenie pútača s logom obce na

vstupoch do obce

  8/ Vybudovanie zberného dvora na

separáciu komunálneho odpadu

(po obdržaní dotácie)

  9/ Oprava schodov a chodníka v sta-

rej časti cintorína

10/ Pokračovanie v realizácii schvále-

ného projektu ČR- SR (čistenie

lesov, výsadba lesa...)

11/ Výkup pozemkov vo Vaňovke –

pod ihrisko, cesta Hrnčiarka Vý-

hon, Pod Uhliskom a centrum obce

12/ Bežná údržba miestnych komuni-

kácií a rigolov:

- cesta Vaňovka Hrady, Kostolná-

dofinancovanie

- cesta Kultúrna, Hrnčiarka, za-

čiatok cesty pod Uhliskom –

spevnenie povrchu

13/ Vypracovať projekt chodníka dolu

v Dedine

14/ Vypracovanie doplnku ÚP – Hruš-

tín miestna časť Vaňovka – Klinok

a Kúty.

15/ Vybudovanie NN prípojok Vaňov-

ka

 „Modlitba môže zmeniť svet.“         (Pauline Jaricotová)

Dedina. Po mnohých jednaniach aj v mi-
nulých rokoch so SSC- ktorá odmietla do-
robiť bezpečnostný chodník popri jej ces-
te, sme sa rozhodli, že tento chodník urobí
obec. Tento úsek cesty je životu nebez-
pečný pre chodcov z dôvodu, že tu nie
je miesto na urobenie tohto chodníka.
Z dolnej strany sú domy celkom pri ceste
a z hornej strany sú záhradky. Bezpeč-
nostný chodník musí mať šírku 1,5 metra.
Jediné riešenie je urobiť tento chodník na
hornej strane cesty, kde sú záhradky ro-
dinných domov. Všetkých občanov som
obišiel a vysvetlil im zámer obce - urobiť
chodník na hornej strane v ich záhrad-
kách. Všetci občania mi dali zatiaľ pred-
bežný súhlas. Situácia v danej časti je o to
zložitejšia, že v garáde cesty ide vodovod
a telekomunikačný kábel. Obec chce tento
rok pripraviť projekt chodníka a získať sú-
hlas SSC, OVS, T- COM.

Občania z ul. Radzovka sa sťažovali na
bojové psy, ktoré majú niektorí občania
voľne pustené vo dvore. Tieto často visia
na bránkach a brešú na občanov, ktorí idú
po ceste a vôbec ich nedráždia. Ľudia sa
boja, že preskočia bránu a môžu ich na-
padnúť. Majiteľov niektorých týchto psov
som už upozornil, aby tieto psy mali zatvo-
rené vo voliére.

Problémom sú aj psy, ktorých si berú
občania do prírody bez vodítka a náhubku.

V poslednom čase nám veľké problé-
my po miestnych komunikáciách pri zim-
nej údržbe robí padajúci sneh z hospodár-
skych budov, garáží a rodinných domov.
Občania nemajú tieto strechy zabezpeče-
né protisnehovými zábranami. Zároveň sa
vytvára veľké riziko úrazu chodcov a detí,
ktoré sa pohybujú po miestnych komuni-
káciách. Upozorňujem všetkých občanov,
ktorí majú strechy v takomto nezabezpe-
čenom stave, aby si vo vlastnom záujme
čím skôr (v jarnom a letnom období) na-
montovali snehové lapače. Písomne budú
upozornení občania, ktorých sa to týka.

Ani tento rok obecné zastupiteľstvo ne-
zvyšovalo miestne dane a poplatky za ko-
munálny odpad od občanov. Obec sa sna-
ží aj týmto spôsobom pomáhať riešiť zlú
hospodársku a sociálnu situáciu občanov.
Z rozpočtu obce doplácame jednu tretinu
financií za komunálny odpad. V závere
opakovane vyzývam všetkých občanov,
aby do veľkoobjemových kontajnerov ne-
hádzali drevo, papier, plasty a kov.

 Mgr. František Škapec
starosta obce

Obec Hruštín a OŠK

Hruštín Vás pozývajú

na 33. ročník

prechodu piatimi

hoľami dňa

11.2.2012.

Prezentácia účastníkov v KD Hruš-

tín je od 7.00 hod. do 8.00 hod.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €

do 15 rokov – 1 €

ženy – zdarma.

Upozornenie: Podujatie nie je pois-

tené, každý účastník ho absolvuje na

vlastné riziko!!!

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK organizuje „Burzu všetké-
ho druhu“, dňa 23. februára (štvrtok) od 14.00 do 17.00
v Kultúrnom dome v Hruštíne. Ak máte doma nepotrebné veci -
oblečenie, elektroniku, knihy, porcelán, detský kočík,....čokoľvek,
čo je v zachovalom a funkčnom stave, máte tak možnosť po-
núknuť tieto veci ľuďom, ktorým sa možno hodia. Záujemcovia
o predaj takýchto vecí - hláste sa na tel. č. 0903346213.
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Trestný čin krádeže vlámaním do bytov je
jedným z trestných činov, ktorého obeťou sa
môže stať každý z nás. Tento náhly vpád do
nášho súkromia a následná strata bezpečia
domova, je pre všetkých členov rodiny napad-
nutého objektu veľmi traumatická. Zlodeji vyu-
žívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov
a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené ob-
jekty. Veľa ľudí na kratší alebo dlhší čas opúšťa
svoje príbytky, čo je ideálnym obdobím pre
bytových vlamačov. Ochrana nášho majetku
pred trestnou činnosťou často závisí na dô-
slednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel:

- Aj keď sú osoby v byte alebo na záhrade
– vždy mať zamknuté vchodové dvere, resp.
bránku do dvora, zatvorené okná (najmä
v pivniciach, na prízemí a v podkroví), kto chce
k vám prísť na návštevu – zazvoní.

- Kvalitné vstupné bezpečnostné dvere
a zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečova-
cími prostriedkami, napr. bezpečnostné závo-
ry, bezpečnostné retiazky, poistky dverových
závesov, spevnené zárubne.

- Na prízemí si namontovať mreže a bez-
pečnostné fólie na okná, balkóny a loggie.

- Nikdy nenechávať kľúče na tzv. „bezpeč-
ných miestach“ (pod rohožkou, v kvetináči atď).

- Využívajte osvedčených panoramatických
priezorov – „kukátko“, ktoré umožnia vidieť
celý vonkajší priestor a premyslieť si, či zvo-
niacemu otvoriť, v žiadnom prípade neotvárať
dvere a nevpúšťať do bytu osoby, ktoré nepo-
znáte, naučiť tejto zásade svoje deti a starých
rodičov.

- Neuschovávať väčšie finančné obnosy
a cennosti doma, bezpečnejšie budú v banke.

- Dbať na dobrú viditeľnosť vstupu do domu
bez kríkov a hustého porastu.

- Nezatemňovať okná bytu roletami – dáva-
te tým na vedomie, že nie ste doma.

- Pokiaľ sa presťahujete do nového bytu,
ihneď vymeňte zámky dverí.

- Uvádzajte na zvončeky, schránky a dvere
svoje priezvisko v množnom čísle a bez titulov,
láka to zlodejov.

- Byt zatvárajte a zamykajte vždy, aj keď si
odskočíte k susedom, do pivnice, alebo vysy-
pať smeti.

- Veľmi dôležité je mať dobré vzťahy so
susedmi. Je jedným z najlepších spôsobov,
ako zabezpečiť svoj byt či dom, počas neprí-
tomnosti aby pravidelne vyberali poštovú
schránku a občas kontrolovali byt. Oni môžu
dohliadať na vašu bezpečnosť rovnako, ako vy
môžete pomôcť chrániť ich. Požiadajte ich
o telefónne čísla domov, do zamestnania
a majte ich vždy po ruke. Ak ste niečo videli,
čo vás znepokojilo, porozprávajte sa s nimi.
Ak máte podozrenie zo spáchania priestupku
alebo trestného činu, oznámte to polícii

V Ý Z VA  P O L Í C I E !

Nedajte šancu bytovým zlodejom a podvodníkom
prostredníctvom telefónneho čísla 158. Vám
podozrivé správanie osôb a pohyb motoro-
vých vozidiel pokiaľ máte možnosť zaregistruj-
te záznamovým zariadením (kamera, fotoapa-
rát, mobil ....)
Čo robiť pri vlámaní do bytu alebo domu?

- Ak zistíte pri vstupe do bytu alebo domu
akékoľvek známky vlámania (páchateľ môže
byť ešte na mieste činu), okamžite privolajte
pomoc polície (telefonicky, osobne alebo za
pomoci ostatných rodinných príslušníkov či
priateľov) a nevstupujte do bytu, aby ste ne-
zničili stopy zanechané páchateľom.

- Ak do vykradnutého bytu predsa len vstú-
pite, ničoho sa nedotýkajte, s ničím nemanipu-
lujte, nič nepremiestňujte, aby si výjazdová
skupina polície mohla urobiť čo najlepší obraz
o páchateľovi a jeho činnosti na mieste.

- Je potrebné si uvedomiť, že výjazdová
skupina sa vo vašom byte nevyzná, preto by
ste mali byť sprievodcom tejto skupiny, najmä
preto, že byt alebo dom najlepšie poznáte
a môžete políciu upozorniť napr. na všetky
veci, ktoré nie sú na svojom mieste, s ktorými
bolo manipulované a pod.

- Vždy je potrebné urobiť si úplný a z hľa-
diska popisu vecí presný zoznam všetkého,
čo vám bolo ukradnuté a tiež všetkých škôd,
ktoré vám boli spôsobené v byte alebo rodin-
nom dome.

- Ak vám boli odcudzené kreditné karty,
šekové či vkladné knižky, alebo cenné papie-
re, je nutné o tom informovať okrem polície aj
banku, alebo iné peňažné inštitúcie, u ktorých
máte tieto cenné papiere vedené. Zablokova-
nie konta proti manipulácii páchateľom musí
byť vaším prvoradým záujmom.

- Pri ukradnutí ostatných dôležitých dokla-
dov, ako sú pasy, občianske preukazy a pod.
je potrebné ihneď nahlásiť príslušným úradom
ich odcudzenie.

- Dôležitým opatrením pri vlámaní do bytu
(domu) je byt alebo dom znova dôkladne za-
bezpečiť.

Ako sa nestať obeťou podvodníkov!
- Buďte opatrní a pozorní pri vstupe do

domu, bytu.
- Bez konzultácie nepodpisujte dôležité do-

kumenty, napr. prevod bytu, domu, chaty, ale-
bo na poskytnutie peňažných pôžičiek

- Nedôverujte zdanlivo nevinným požiadav-
kám osôb ako je prosba o pohár vody, mož-
nosť zatelefonovať si, pomoc pri nevoľnosti
apod.

- Odmietnite bezdôvodne ponúkané odpre-
vadenie alebo odvoz od ľudí, ktorých nepo-
znáte

- Nevstupujte do výťahu s neznámou oso-
bou, počkajte si na prázdny výťah.

- Nikdy neotvárajte dvere, ak neviete kto je
za nimi, ak napr. čakáte na cudzieho človeka,
napr. osobu reagujúcu na inzerát a pod., po-
žiadajte niekoho z blízkych, alebo priateľov,
aby bol s vami doma.

- V spoločnosti sa nechváľte cennými ve-
cami, úsporami.

- Vyhýbajte sa styku s rôznymi podomový-
mi predajcami, ktorí ponúkajú zdanlivo lacný
tovar – zvyčajne ide o podvodníkov.

- Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti
v prítomnosti neznámych osôb.

- Bez overenia dokladov a oprávnenia ne-
vpúšťajte do svojich príbytkov pracovníkov elek-
trární, plynární, domovej správy.

- Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až
príliš dobre – vysoké zisky za vložené penia-
ze, fantastické dovolenky s ubytovaním zadar-
mo, zázračné lieky, zásielkové služby, rôzne
preplatky a atď.

Pri každom podozrení vždy čo aj anonym-
ne treba vyrozumieť políciu na telefónnom čís-
le 158. Každá dobrá informácia pomôže polícií
včas zasiahnuť a odhaliť páchateľa. Ak zlode-
jom a podvodníkom nedáme šancu správnou
prevenciou, bude to mať za následok to, že
spoločnosť a hlavne občan sa budú cítiť bez-
pečne, čo bude mať vplyv hlavne na kvalitu
nášho života.

Auto nie je trezor
Zlodejov priláka autorádio vo vozidle, kufrík,

mobilný telefón, kabelka, peňaženka, bunda
odložená na sedadlách, otvorené okno, streš-
né okno, alebo neuzamknuté vozidlo, neza-
bezpečené vozidlo bezpečnostným zariade-
ním, tmavá, neosvetlená ulica, na ktorej je
vozidlo zaparkované, neuzamknutá brána dvo-
ra pri rodinnom dome alebo nestrážené parko-
visko pri rekreačnom zariadení.

Polícia odporúča pre zníženie rizika kráde-
že parkovať vozidlá zásadne na strážených
parkoviskách. Pokiaľ si musíme nechať neja-
ké veci v aute, je potrebné ich aspoň prikryť
dekou, nenechávať si v aute žiadne doklady,
cenné veci, peniaze, rezervné kľúče ani v od-
kladacej skrinke. Riadne uzamknúť auto, za-
vrieť všetky okná a to aj v čase, keď parkujeme
auto na dvore rodinného domu, kde je potreb-
né uzamknúť aj hlavnú bránu.

Ak napriek všetkým bezpečnostným opat-
reniam zistíte, že vaše auto navštívil zlodej,
ihneď volajte tiesňovú linku 158.

Každá dobrá informácia pomôže polícií včas
zasiahnuť a odhaliť páchateľa. Ak zlodejom
nedáme šancu správnou prevenciou, bude to
mať za následok to, že spoločnosť a hlavne
občan sa budú cítiť bezpečne, čo bude mať
vplyv hlavne na kvalitu nášho života.

por. Mgr. Tibor Šándor

Preventista OR PZ v Dolnom Kubíne

Milí rodáci,
rada by som vás informovala o zaujímavej, charitatívnej akcii v Luxembursku, do ktorej som

sa aj ja aktívne zapojila. Ide o Bazar international de Luxembourg, ktorý sa koná už viac ako
50 rokov každý rok pred Vianocami. Viac než 60 krajín tu má svoj stánok a prezentuje svoje
krajiny a výrobky, medzi nimi aj Slovensko. Výťažok bazára ide na charitu po celom svete (asi
100 overených projektov - z toho za rok 2011 aj 2 slovenské!). Som členkou slovenského
stánku, ktorý má vždy veľký úspech. Ponúkame veľký výber krásnych, ručne vyrobených
výrobkov zo Slovenska (aj z Hruštína) a rovnako aj naše slovenské pochúťky. Príprava stánku
a doprava všetkých výrobkov do Luxemburska je dosť náročná, ale stojí za to.

Minulý rok som reprezentovala aj moju rodnú obec Hruštín v krásnom kroji, ktorý mi požičala
p. Emília Firicová. Všetci ho veľmi obdivovali, či už rodáci zo Slovenska alebo návštevníci
bazára z celého sveta. Prikladám fotografie z akcie na ukážku, jedna fotografia sa ocitla aj
v online verzii miestneho denníka:

http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/28793069#talkback
S pozdravom z Luxemburska, rodáčka Viera Šeligová Hughes
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3. BOŽIE PRIKÁZANIE: SPOMEŇ, ABY SI DEŇ SVIATOČNÝ SVÄTIL

Každý človek cíti potrebu venovať neja-
ký čas zo svojho života na oslavu Boha,
Stvoriteľa, od ktorého pochádza všetko
krásne okolo nás aj my sami. Bez Boha by
tu nič nebolo, preto si zaslúži našu vďaku
i oslavu. Ak človek nevenuje nejaký čas
Bohu, pociťuje z toho výčitku svedomia.
Že má túto výčitku, a to, že zanedbáva
Boha, niekedy vidieť i na tom, že nedá
pokoj tým, čo svoj čas Bohu pravidelne
venujú. Z Božieho príkazu daného Mojži-
šovi v rámci Desatora bol tento čas vyme-
dzený na jeden deň. „Pamätaj, že budeš
svätiť deň sviatočný.“ Pre Židov týmto svia-
točným dňom bola sobota – hebrejské „ša-
bat“ = slovenské prestať, ustať, odpočívať.
Bol to siedmy deň v týždni určený na od-
počinok ako pre človeka, tak aj pre zviera-
tá. Nábožensky sa odôvodňovalo slávenie
soboty tým, že aj Boh po stvorení sveta
siedmy deň odpočíval, a tiež spomienkou
na vyslobodenie z egyptského otroctva,
kde Židia boli týraní práve ťažkými práca-
mi a Boh ich spod tohto bremena vyslobo-
dil. Sobota bola teda dňom radosti, kedy
sa Bohu z vďaky prinášali obety. No
v neskoršom období židovská kazuistika
tento sviatočný deň ohraničila otrockými,
až nezmyselnými príkazmi a zákazmi. Spo-
meňme si na niekoľko sporov z evanjelia
medzi zákonníkmi a Ježišom: Je dovolené

v sobotu uzdravovať alebo nie? Prečo hlad-
ní apoštoli trhajú obilné klásky na poli, keď
to nie je dovolené v sobotu? Kto dovolil
uzdravenému v sobotu nosiť lôžko? Po-
dobne sa v sobotu nesmelo prejsť viac ako
šesť štádií, čo je približne jeden kilometer,
lebo aj chôdza sa pokladala za prácu.
Samozrejme, že proti takýmto nezmysel-
nostiam sa musel otvorene postaviť aj Je-
žiš, keď povedal: „Sobota bola ustanove-
ná pre človeka a nie človek pre sobotu.“
Týmito slovami Ježiš nezrušil príkaz o svä-
tení sviatočného dňa, len mu vrátil pravý
obsah, je to deň, kedy si má človek odpo-
činúť a osláviť Boha a nemá byť zotročova-
ný ani ťažkou prácou, ani nezmyselnými
predpismi. A tak Boží príkaz: Spomeň, aby
si deň sviatočný svätil, platí dodnes, ale
s Ježišovým výkladom.

Pre nás pri tomto prikázaní je dôležité
uvedomiť si dve veci: 1. ktoré sú to tie
sviatočné dni, 2. čo to znamená svätiť tieto
dni, čo máme vtedy robiť?

1. Sviatočné dni pre kresťanov sú
každá nedeľa a deväť prikázaných sviat-
kov.

a. Nedeľa: Keďže aj prví kresťania po-
chádzali zo židovstva, zachovávali sobot-

ný odpočinok. Ale už od počiatku pre nich
sviatočným dňom bola nedeľa. Bol to deň
vzkriesenia ich Pána Ježiša Krista, bol to
deň, kedy v ľudských dejinách nastala jed-
na veľká zmena, ľudstvo už prestalo krá-
čať dejinami v močiari hriechu, ale už krá-
ča za svojím vykúpením. Preto prví kresťa-
nia pri rešpektovaní vtedajšieho spoločen-
ského systému snažili sa zasvätiť tento
deň Bohu aspoň slávením sv. omše v sko-
rých ranných hodinách. Neskôr, keď sa
kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom,
kresťania začali nedeľu prežívať aj ako
deň odpočinku. Pre nás kresťanov je teda
sviatočným dňom nedeľa ako deň vzkrie-
senia Ježiša Krista. Hoci v bývalom So-
vietskom zväze panoval tvrdý ateizmus,
ale v pomenovaní nedele im myšlienka na
Ježišovo vzkriesenie ostala – slovensky:
nedeľa = rusky: vavskresenie.

b. Prikázané sviatky: Sú to dni,
v ktoré si pripomíname dôležité nábožen-
ské udalosti, ktoré majú veľký význam pre
náš kresťanský život. Keďže ich slávenie
málokedy pripadne na nedeľu, boli stano-
vené ako „prikázané sviatky“ – sviatky,
ktoré majú pre nás taký význam, že sa ich
patrí zasvätiť, hoci aj uprostred týždňa.
Sú to: Sviatky Pána: Narodenie Pána
(25. 12.) Zjavenie Pána (6. 1.) Nanebovstú-
penie Pána (40 dní po Veľkej noci) Božie-
ho Tela a Krvi (11 dní po Turíciach) Sviatky
Panny Márie: Nepoškvrnené počatie Pan-
ny Márie (8.12.) Panny Márie Bohorodičky
(1.1.) Nanebovzatie Panny Márie (15.8.)
Sviatky svätých: Sv. Petra a Pavla (29.6.)
Všetkých svätých (1.11.) Sv. Jozefa (19.3.)
na Slovensku dišpenzovaný. Sviatky ako
sú Cyril a Metod, Sedembolestná, Popol-
cová streda, Veľkonočný a Svätodušný
pondelok, Sv. Štefan nie sú prikázané, ale
poriadnemu kresťanovi sa sluší byť aj
v takéto sviatočné dni aspoň na sv. omši.

2. Čo znamená svätiť? Z kresťanské-
ho pohľadu zasvätiť sviatočný deň zname-
ná dve veci: účasť na sv. omši a zachova-
nie odpočinku nevykonávaním práce.

a. Účasť na sv. omši: Sv. omša je
akoby dušou kresťanského náboženstva,
lebo je to sprítomnenie Ježišovej obety
kríža. Je to jediná novozákonná obeta,
ktorá je prameňom všetkých milostí. Bez
sv. omše nemožno dosiahnuť spásu. Je to
tá istá obeta, ktorou nás Ježiš vykúpil na
kríži. Prinášať Bohu obetu je požiadavka
prirodzeného zákona. Už pradávne nábo-
ženstvá si sami vymýšľali rôzne obete na
uctenie božstva. Že to má byť sv. omša
aspoň niekedy, je požiadavka Božieho
zákona. Ježiš pri slávení prvej sv. omše vo
večeradle povedal: „Toto robte na moju
pamiatku.“ A že to má byť v nedeľu
a v prikázané sviatky, ku tomu nás zavä-
zuje cirkevné nariadenie: „V nedeľu a pri-
kázaný sviatok zúčastniť sa na celej
sv. omši.“ Tento príkaz viaže všetkých kres-
ťanov – katolíkov, ktorí dovŕšili 7. rok života
a užívajú rozum. Pravda, aj deti treba po-
stupne učiť privykať. Je to príkaz, ktorý
viaže pod ťažkým hriechom, lebo tu ide
o vážnu vec. Splní ho ten, kto je na sv.
omši prítomný aj na bohoslužbe slova, aj
na bohoslužbe obety. Kto by vynechal
značnú časť, nesplní si povinnosť príkazu.

Treba byť fyzicky prítomný na mieste,
ktoré je určené na sv. omšu. Najlepšie je,
keď prítomní kňaza vidia aj počujú. Ale pri
veľkom počte veriacich povinnosť si splnia
aj tí, ktorí ho nevidia, ale aspoň počujú
a z úkonov veriacich sledujú priebeh
sv. omše. Teda povinnosť splnia aj tí, ktorí
sú vzdialení, ale tvoria s množstvom ľudu
jeden morálny celok, to znamená, že sa
správajú počas sv. omše tak, ako tí, čo
vidia na oltár a kňaza. Pri sv. omši teda
treba byť pozorným. Na splnenie príkazu
stačí vonkajšia pozornosť, to ak si veriaci
uvedomuje, čo sa na oltári momentálne
deje, nerozpráva sa, nebaví sa o inom,
nespí. K užitočnej účasti na omši sa vyža-
duje aj vnútorná pozornosť. Kto sa nemô-
že zúčastniť na sv. omši, nie je povinný
sledovať ju z rozhlasu či z televízie, hoci sa
to pre duchovný úžitok odporúča. Povin-
nosť možno splniť už v predvečer sviatku
alebo nedele po 15,00 hod na ktorejkoľvek
sv. omši, i keby bola sobášna, či pohreb-
ná. Kto nikdy nemôže byť v nedeľu na sv.
omši, je povinný niektorý deň v týždni, aby
zachoval aspoň Boží zákon o sviatočnom
dni.

Príčiny, ktoré ospravedlňujú od účasti
na sv. omši, možno zhrnúť do troch bodov:

-nemožnosť – napr. pre veľkú vzdiale-
nosť od kostola, peši vyše hodiny, autom
aj viac, tu rozhoduje aj telesný stav člove-
ka, choroba, staroba; neodkladné cesto-
vanie; nemocní, ak by ich zdravotný stav
tým utrpel; tí čo boli na nočnej smene a je
im ťažko ostať bdieť; manželky alebo deti,
keď sa musia báť veľkého nepokoja zo
strany muža pre svoju účasť na sv. omši,

- služba lásky – služba pri nemocných;
matky pri malých deťoch; služba spoloč-
nosti, tam, kde sa to vyžaduje nepretržite,
pomoc pri živelných pohromách,

- zvyk – niekedy bolo zvykom, že matky
po pôrode nevychádzali šesť týždňov
z domu.

Pri všetkých ospravedlňujúcich príči-
nách treba brať do úvahy aj koľko je
sv. omší vo farnosti, či sa nedá vystriedať.

b. Nekonanie práce: V nedeľu a priká-
zaný sviatok veriaci majú povinnosť zdr-
žiavať sa od tých prác a činnosti, ktoré sú
na prekážku Božiemu kultu (účasť na
sv. omši), radosti z Pánovho dňa a potreb-
nému telesnému i duševnému odpočinku.
Záväznosť príkazu je veľká, preto jeho po-
rušenie je tiež ťažkým hriechom. Pri tomto
príkaze nerobí sa rozdiel medzi prácou na
zárobok a prácou pre seba, obe sa nedo-
voľujú. Skôr tu treba zohľadniť to, že tento
príkaz zaväzoval zdržiavať sa najmä od
ťažkých fyzických prác. Dnes ale ľudia väč-
šinou konajú duševnú prácu, keby to isté
mali robiť aj v nedeľu, neodpočinuli by si.
Treba sa tu držať pravidla: Ak je táto práca
každodenným zamestnaním toho človeka,
vtedy mu nie je dovolená, ak ju koná re-
kreačne, je dovolená, ale rekreáciou nie
sú fyzicky náročné práce.

Príčiny, ktoré ospravedlňujú porušenie
sviatočného odpočinku tiež možno zhrnúť
do troch bodov:

- práce súvisiace s Božím kultom –
napr. príprava slávnostnejšej liturgie, ale
nie oprava kostola,
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- práce osobne alebo spoločensky ne-
vyhnutné – podniky s nepretržitou pre-
vádzkou, doprava, nevyhnutné služby, po-
hotovostné služby, služby lásky pri ka-
tastrofách, pri záchrane úrody v čase ne-
priaznivého počasia,

- práce dovolené na základe zvyku –
príprava sviatočných jedál, výročné jar-
moky.

Aby človek s láskou zachoval všetky
predpisy o svätení sviatočného dňa, musí
chápať jeho význam pre seba a ten má
sviatočný deň trojaký:

1. Náboženský význam – ten spočíva
v tom, aby človek zo svojho času, ktorý je
Božím darom, venoval nejakú čiastku na
Boží kult, v ktorom je na prvom mieste sv.
omša. Koľkí ľudia povedia ľahkovážne vy-
nechal som sv. omšu, ale iba jednu, dve.
Dá sa povedať, odťal som si prst, ale deväť
mi ich ešte zostalo? Vynechanie jednej sv.
omše bez príčiny je tiež ťažkým hriechom,
ako vynechanie deviatich, či desiatich omší.
Omša trvá jednu hodinu a týždeň má sto-
šesťdesiatosem hodín, nemôžeme preto
povedať, že by bol Pán Boh na nás veľmi
náročný. Rátať sa s Pánom Bohom na
čísla mali by sme si pokladať za hanbu.
Pretože vo sv. omši nám Ježiš prejavuje
vrcholným spôsobom svoju lásku, zomie-
ra tam za nás. My by sme mu mali poďako-
vať aspoň našou účasťou na tejto sv. omši,
za všetko, čo pre nás robí a nám dáva.

2. Mravný význam – medzi nábožnos-
ťou a morálkou je veľký súvis. A preto
nedeľu by sme mali využiť v spojení so
zbožnosťou na upevnenie mravov. O to by
sme sa mali pousilovať duchovným číta-
ním, obdivovaním krásy na stvorenom sve-
te i snahou o kultúrno - kresťanský život.
Tam, kde sa ľuďom vo sviatočný deň v
rámci oddychu podáva iba jedlo a zábava,
ťažko hovoriť o upevňovaní mravov. Na ich
upevnenie sa vyžaduje aj čosi posvätné.

3. Osobno – spoločenský význam –
podľa pôvodného určenia práca bola služ-
bou Bohu. Po páde do hriechu práca má
naďalej svoju dôstojnosť, ale nesie so se-
bou aj znamenie ťarchy, unavuje človeka.
Osobný význam nedele je v tom, že keď
nám Boh odporúča deň odpočinku, aby
sme si ho aj my dopriali. Okrem toho,
človek je tvor spoločenský, túži stretávať
sa s ľuďmi. Cirkev túto jeho túžbu napĺňa,
keď ho zhromažďuje s bratmi a sestrami
okolo jedného Pánovho stola. Toto spolo-
čenstvo by malo mať svoje pokračovanie
pri obedňajšom stole v rodine a pri návšte-
ve príbuzných a chorých.

Pán Ježiš Boží príkaz o svätení sviatoč-
ného dňa vysvetľuje slovami: „Sobota bola
ustanovená pre človeka a nie človek pre
sobotu“, aj z týchto slov vidíme, že svojím
nariadením o svätení sviatočného dňa nás
nechce o nič obrať: o peniaze, o čas,
o zábavu, ale chce nám toho viac dať:
zdravie, čas pre rodinu, radosť srdca…

Modlitba: Dobrý Bože, daj, aby som
mal sviatočný deň v takej úcte, v akej máš
aj ty mňa, daj, aby som Ti aspoň tento
jeden deň v týždni vedel ďakovať za všet-
ky dobrodenia, ktoré mi dávaš v celom
mojom živote, za zdravie, za rodinu, za
priateľov, za prácu, za všetko. Daj, aby
som sa v tento deň vedel tešiť so svojimi
najbližšími a nezabudol ani na tých, ktorí
ma potrebujú a na mňa s veľkou túžbou
čakajú. Amen.

spracoval p. farár

80 rokov Zemenčík Silvester

Kupčuláková Margita

Hojo Matej

75 rokov Bieľová Mária

70 rokov Šmiheľ Milan

65 rokov Snováková Vlasta

60 rokov Žilincová Mária

55 rokov Paľová Ľudmila

Jurovčíková Emília

Snovák František

50 rokov Gočalová Marta

Kapráliková Elena

Žilincová Daniela

Halaštík Milan

Jurovčíková Eva

Vyskoč Jozef

Pašková Mária

Prišli medzi nás:
Lukáš Hojo

Barbara Vošková

Uzavreli manželstvo:
Jozef Smutňák a Andrea Vojčí-

ková

Lukáš Bandoš a Martina Calová

25. výročie sobáša:
Jozef Jaššo a manželka Oľga

50. výročie sobáša:
Ján Janiak a manželka Rozália

Odišli od nás:
Anton Snovák, 71 rokov

Ján Očkaják, 69 rokov

Terézia Gočalová, 77 rokov

Ľudovít Martvoň, 44 rokov

JUBILANTI
v mesiaci február 2012

Podujatia v mesiaci február 2012

MKS pri OcÚ Hruštín

  7.2. Koncert SZUŠ JÁNOŠ

  8.2. Predaj LIESKOVAN

11.2. Prechod piatimi hoľami

11.2. Tanečná zábava OŠK

13.2. Maškarný ples MŠ

14.2. Maškarný ples ZŠ

15.2. Predaj BLAŽEK

18.2. Pochovávanie basy DHZ

18.2. VS PZ Hruštín

22.2. Predaj JUMATEX

25.2. Rodinná oslava

26.2. Veľká cena v streľbe

zo vzduchových zbraní

29.2. Predaj ALADIN

Oznámenie o konaní riadne-
ho valného zhromaždenia

Pozemkového spoločenstva
urbarialistov Hruštín

Výbor Pozemkového spoločenstva
urbarialistov Hruštín, IČO:17066875
zvoláva riadne valné zhromaždenie
členov spoločenstva, ktoré sa bude
konať dňa 04. marca 2012 o 15,00
hod. v kultúrnom dome v Hruštíne.

Prezentácia účastníkov
od 14.00-15,00 hod.

Program:
1. Otvorenie valného zhromaždenia,

voľba mandátovej a návrhovej ko-
misie.

2. Kontrola plnenia uznesení z minulo-
ročného valného zhromaždenia.

3. Správa predsedu spoločenstva o čin-
nosti za rok 2011.

4. Správa odborného lesného hospo-
dára za rok 2011.

5. Správa dozornej rady za rok 2011.
6. Správa o hospodárení, schválenie

účtovnej závierky za rok 2011, ná-
vrh na rozdelenie zisku za rok 2011.

7. Správa mandátovej komisie.
8. Schválenie nového sídla spoločen-

stva – na ul. Radzovka č. 971/1A,
029 52 Hruštín.
Schválenie Štatútu a rokovacieho
poriadku zmierovacej komisie.

9. Plán činnosti na rok 2012.
10. Diskusia.
11. Uznesenie.
12. Záver.

Informácie a poučenie pre členov:
1.Materiály k prerokúvaným bodom

programu sú k nahliadnutiu v Urbár-
skom dome ul. Radzovka č.971/1A
v Hruštíne v pracovných dňoch od
24.02.2012 do 03.03.2012 od 15,30–
17,30 hod.

2. Účasť všetkých členov je nutná z dô-
vodu že:
a) výbor spoločenstva navrhuje zo zis-

ku za rok 2011 vyplatiť až 0,50 Eur
na 1 podiel, a na schválenie rozde-
lenia zisku je potrebná účasť mini-
málne 1/2 podielov zo všetkých po-
dielov členov. Ak sa nezúčastní po-
trebný počet členov, vyplácanie po-
dielov na zisku v tomto roku nebu-
de možné !!!

b) na tomto valnom zhromaždení sa
bude schvaľovať zmena sídla spo-
ločenstva do novopostaveného Ur-
bárskeho domu, kde na schválenie
takejto zmeny je potrebná účasť
podielov členov vo výške až 2/3 zo
všetkých 103606 podielov členov,
účasť každého člena je preto nutná.

3. Na valnom zhromaždení môže zastu-
povať člena spoločenstva ním splno-
mocnená osoba. Splnomocnenie musí
byť písomné a podpis splnomocňujú-
ceho člena úradne overený na matri-
ke, obecnom úrade alebo u notára
a to najlepšie v mieste bydliska člena.

Ing. František Krivačka,
 predseda spoločenstva
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Najmladšia generácia v obci

13.1. – divadelno – improvizačná sku-

pina „Kapor na scéne“ zo Žiliny, odohra-

la v MŠ rozprávku „O psíčkovi a mačič-

ke“, v ktorej vystúpili rôzne zvieratká.

Deťom sa predstavenie veľmi páčilo

a hlavných aktérov odmenili potleskom.

18.1. – zimné počasie a dostatok sne-

hu sme využili na „Športový deň“, počas

ktorého sa deti lopárovali, bobovali

a stavali snehuliaka.

- v mesiaci január sa deti 1. a 2. triedy

zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhla-

suje redakcia časopisu Zvonček. Za svo-

ju aktívnu účasť získali od vydavateľstva

diplom a peknú knihu.

Čo by mal budúci prvák vedieť:

• samostatne sa obliecť a obuť, pozapí-

nať si gombíky a zaviazať šnúrky,

• samostatne sa najesť (používať prí-

bor),

• mať automatizované hygienické ná-

vyky,

• správne vyslovovať všetky hlásky, vy-

jadrovať sa plynule aj v zložitejších

vetách,

• správne držať písacie potreby (sklon

papiera, tlak písacieho materiálu),

• napodobiť tvary písma, geometrické

tvary,

• kresliť tak, že línie sú pevné a neroz-

trasené,

• nakresliť ľudskú postavu so všetkými

základnými znakmi,

• poznať základné farby, geometrické

tvary,

• počítať do 10, poznať číslice 1 – 10,

• rozprávať obsah krátkej rozprávky

a rozumieť jej obsahu,

• naučiť sa naspamäť detskú pesničku

alebo básničku,

• vysloviť krátke slovo samostatne po

hláskach,

• poznať celé svoje meno, adresu, mená

členov rodiny,

• poznať dni v týždni, ročné obdobia,

• rozlišovať čo je viac, menej, veľa,

málo, trochu,

• behať, preliezať, chytať a hádzať lop-

tu,

Ak je dieťa nezrelé, neznamená to,

že je „hlúpe“, iba potrebuje čas.

Testovanie školskej spôsobilosti

Od februára do júna poskytuje Cen-

trum pedagogicko-psychologického po-

radenstva a prevencie v Námestove

TESTOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBI-

LOSTI.

V prípade záujmu sa testovanie môže

realizovať priamo v priestoroch mater-

skej školy. Na požiadanie je možné rea-

lizovať v materskej škole prednášku pre

rodičov na tému školská spôsobilosť.

Prečo by malo byť dieťa testované?

1. odborníci môžu včas zachytiť prí-

padné ťažkosti a odborným vedením

pomôcť k ich odstráneniu a tým zabez-

pečiť dobrý štart dieťaťa v prvom roční-

ku.

2. V prípade, že dieťa nie je dostatoč-

ne pripravené na vstup do ZŠ, môže mu

byť navrhnutý odklad školskej dochádz-

ky. Testovanie zabezpečí presnú identi-

fikáciu oblastí, v ktorých má dieťa osla-

benia.

3. Včasnou diagnostikou môžu ochrá-

niť dieťa pred zbytočnou traumatizáciou

vo forme školského neúspechu pri ná-

stupe do prvého ročníka. Pod dohľadom

odborníka a za intenzívnej spolupráce

so zákonnými zástupcami, môžu dieťaťu

pripraviť individuálny stimulačný program

a čo najoptimálnejšie ho pripraviť na

vstup do školy.

4. Testovaním môžu včas identifiko-

vať deti intelektovo nadané a talentova-

né.

Kontakt: Centrum pedagogicko-psy-

chologického poradenstva a prevencie

Nám. A. Bernoláka 378/7,

029 01 Námestovo

Tel. číslo: 043/5520011

Prijímanie detí do materskej školy

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma

na základe písomnej žiadosti zákonné-

ho zástupcu, ktorú predloží riaditeľke

spolu s potvrdením o zdravotnom stave

dieťaťa od všeobecného lekára pre deti

a dorast.

2. Deti sa prijímajú do materskej ško-

ly spravidla od troch do šiestich rokov.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, zákonný zá-

stupca predloží aj vyjadrenie príslušné-

ho zariadenia výchovného poradenstva

a prevencie.

3. Rozhodnutie o odklade plnenia po-

vinnej školskej dochádzky dieťaťa pred-

loží zákonný zástupca riaditeľke MŠ

spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie

o dodatočnom odklade plnenia povinnej

školskej dochádzky dieťaťa predloží zá-

konný zástupca spolu so žiadosťou

o prijatie dieťaťa do materskej školy aj

s potvrdením o zdravotnom stave dieťa-

ťa.

4. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku

môže byť prijaté do materskej školy, ak

sú vytvorené vhodné materiálne, perso-

nálne a iné potrebné podmienky.

Do materskej školy sa prednostne

prijímajú:

1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

2. deti s odloženou povinnou školskou

dochádzkou,

3. deti s dodatočne odloženou povin-

nou školskou dochádzkou,

4. deti zamestnaných rodičov,

5. deti, ktoré dovŕšia tri roky do 31. au-

gusta 2012,

6. deti mladšie ako tri roky - v prípade

nenaplnenej kapacity.

Deti, ktoré MŠ už navštevujú, nepo-

trebujú novú žiadosť na predprimárne

vzdelávanie.

Zápis detí do materskej školy na škol-

ský rok 2012/2013 sa uskutoční od

15.februára do 15. marca 2012 v čase

od 8.00 hod. do 15.00 hod. v MŠ.

POZVÁNKA:

Všetkých srdečne pozývame na

„MAŠKARNÝ PLES“,

ktorý sa bude konať dňa

13. 2. 2012 (pondelok)

o 15.00 hod. v sále KD.

Silvia Škapcová

 riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JANUÁR 2012

11.1. – fotografovanie žiakov 1. roč-

níka (so šlabikárom) a 9. ročníka (por-

tréty na ročníkové albumy). Okrem toho

sa vyfotografovali aj žiaci ostatných roč-

níkov podľa záujmu (s možnosťou vráte-

nia portrétovej kolekcie).

Od 12.1. sa v telocvični konal turnaj

vo vybíjanej dievčat (roč. 4.-6.). Sitom

kvalifikácie a play off najlepšie prešla

6.A trieda, 2. bola 6.B a na 3.mieste

prekvapenie – 4.B trieda. Najužitočnej-

šou hráčkou bola Nikola Martvoňová zo

6.B. Víťazné triedy boli odmenené pohá-

rom, medailami a diplomami.

13.1. – okresné kolo v prednese po-

vesti – Šaliansky Maťko. Reprezentovali

nás Jarko Kaprál (3.A), Miška Kompa-

nová (4.A) a Martinka Šeligová (6.B).

Najlepšie sa darilo Jarkovi Kaprálovi,

ktorý skončil na peknom 3.mieste. Pri-

pravovala p.uč. Holišíková. Blahoželá-

me!

Od 16.1. do 20.1. sa žiaci 8.ročníka

zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Príslo-

pe. Žiaci, ktorí sa z rôznych dôvodov

nezúčastnili LV, sa učili. 34 žiakov a tri

inštruktorky zvládlo LV bez rušivých mo-

mentov (až na dve menšie zranenia).

Každý deň žiakom dobre padla sýta po-

lievka v penzióne. Náklady: 10 eur

(5.- vlek, 5.- polievky), dopravu hradilo

Združenie rodičov. Ďakujeme p. Šalato-

vi za pomoc pri doprave výstroja (1 deň

i žiakov) na Príslop.

17.1. – okresné kolo olympiády AJ -

reprezentovala Adriána Poljaková (9.B)

– obsadila 8.miesto. Pripravovala p.uč.

Koumbová.

18.1.– žiaci tretieho a štvrtého roční-

ka v rámci aktivít ŠKOLA NA HRADE

absolvovali netradičnú hodinu vlastive-

dy na Oravskom hrade. Historik RNDr.

M. Chmelík deťom pútavým spôsobom

porozprával veľa zaujímavostí o živote

na hrade i v podhradí.

20.1. – olympiáda NJ – Matej Mart-

voň (7.B) bol druhý v okresnom kole,

pripravovala Mgr. Uhríková. Blahoželá-

me!

21.1. – sa konala X. rodičovská zá-

bava v MKS Hruštín. Prítomných skoro

100 hostí sa dobre zabávalo do skorého

rána. Ďakujeme sponzorom za venova-

né ceny do tomboly. Poďakovanie patrí

aj žiakom a p. učiteľkám za kult. program,

pani kuchárkam z MŠ za chutnú stravu,

členom Rady rodičov za organizáciu,

skupine SONDA za fajn hudbu a MKS

za poskytnutie priestorov a vybavenia.

26.1. – konala sa polročná pedago-

gická rada. Výsledky klasifikácie: z 356

žiakov prospelo 360, neprospelo –

6 žiakov. Prospelo 69 žiakov, prospelo

veľmi dobre – 77 žiakov, prospelo s vy-

znamenaním – 204 žiakov. Mali sme

90 žiakov so samými jednotkami, z toho

10 na II.stupni. 6x pokarhanie od RŠ,

znížená známka zo správania – II. stu-

peň 3 žiaci. V dochádzke boli najlepší:

I.stupeň – 1.A (vymeškali 19 hod. na

žiaka), 3.B – 22,5 hod., 2.A – 23,8 hod.

II.stupeň – najlepší 5.A – 22,3 hod;

7.A – 25,9 hod; 9.B – 28,5 hod.

25.1. – v ZŠ Lokca sa konalo okresné

kolo matematickej olympiády (piataci

a deviataci). Naši zástupcovia – Lenka

Smidžárová (5.A) obsadila 19.-20.miesto

z 28 súťažiacich, Miro Hutár (9.B) si

počínal úspešnejšie – skončil na výbor-

nom 2.mieste! Pripravovala p.uč. Čer-

veňová. Blahoželáme!

31.1. - odovzdanie polročných výpi-

sov známok žiakom, polročné prázdni-

ny 3.2.2012

1.2. – v Námestove sa konalo okres-

né kolo dejepisnej olympiády. Súťažilo

sa v štyroch kategóriách, naša škola

mala zastúpenie v jednej. Marek Kaprá-

lik (7.A) bol spomedzi všetkých svojich

konkurentov najlepší a zvíťazil. Tým sa

kvalifikoval na krajské kolo do Martina.

Pripravovala p.uč. Kubániová. Blahože-

láme!!

6.2. – v budove ZŠ Výhon sa v čase

od 14,oo do 16,oo uskutoční zápis detí

do 1. ročníka pre nasledujúci školský

rok. Rodičom boli doručené osobné po-

zvánky. Predpokladáme 32-34 zapísa-

ných detí, to znamená dve triedy.

V decembri sa 12 našich žiakov roz-

hodlo zmerať si sily s ostatnými žiakmi

Slovenska vo vedomostnej internetovej

súťaži Expert- geniality show. Do súťaže

sa zapojilo 9861 žiakov zo 475 škôl.

Každý žiak si mohol vybrať dve z ponúk-

nutých piatich tém – Angličtina, Astro-

nómia, Dejiny a spoločnosť, Bity a bajty

a Tajomstvá prírody. Z našich žiakov si

najlepšie počínali: Marek Kaprálik (7.A)

– 148. miesto, Andrea Hojová (7.A) –

211. miesto a Milan Michalčík (6.A) –

336. miesto. Blahoželáme!

Mgr. Július Kubáni

riaditeľ školy
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V nedeľu, 22.1.2012, sa v telo-
cvični ZŠ Hruštín skončil vyhlá-
sením výsledkov 1.ročník futsa-
lovej miniligy 2011 – 2012 „WIN-
TER INDOR CUP“. Hlavným or-
ganizátorom bol Peter Kampoš
a zúčastnilo sa ho šesť druž-
stiev.
Poradie:
1. Tí čo to vyhrajú 93:28 30b.
2. Ľadničkári 41:40 18b.
3. Víverkova mláka 60:31 13b.
4. Stay possitive 40:53 13b.
5. Nám To Nevadí 25:36 11b.
6. Fuck ho tam 64:31 3b.
Najlepší strelec: Štefan Škapec
ml.
Najlepší brankár: Juraj Očkaják

z podujatí � z podujatí � z podujatí

OŠK Hruštín a Obec Hruštín usporiadali už tradičný „Novoročný
stolnotenisový turnaj neregistrovaných“, ktorý bol 8.januára, v nedeľu,
o 10.00 hod. v KD Hruštín. Zúčastnilo sa ho 37 hráčov, rozdelených
v štyroch kategóriách.

Výsledky:

- kategória do 20 r.
1. Matúš Snovák
2. Andrej Kampoš
3. Jozef Jurovčík
Cena útechy:
Milan Snovák
- kategória do 45 r.
1. Ján Jurčiga ml.
2. Ján Šeliga ml

3. Tomáš Troják
Cena útechy:
Matej Slaničan
- kategória nad 45 r.
1. Milan Slameník
2. Milan Jancek
3. Štefan Škapec st.
Cena útechy:
Ing. Štefan Kľubis

- kategória ženy
1. Marcela Matisová
2. Agnesa Matisová
- kategória štvorhra
1. Milan Slameník &
Karol Kubolek
Sponzormi podujatia
boli: Ing. Miroslav Jaš-
šo, Ing. Jozef Mišánik
a Obec Hruštín.

Redakcia: Obec Hruštín, 043/5577 111 � Povolené OZ z 30. júla 1991 � registrácia: Ministerstvo kultúry, ev.č.: EV 3469/09 � Grafická úprava,
sadzba a tlač: ŠTÚDIO F, Ing. František TEŤÁK, Námestovo � Uzávierka čísla: 7.2.2012 � Počet: 800 ks � Nepredajné!

Prepisujete alebo
kupujete auto? Po-

rovnajte si ceny povinného zmluvného poiste-
nia od všetkých poisťovní. Ceny už od 69 €
Dostali ste výpis z II.piliera a potrebujete pora-
diť? Kontaktujte nás

Ľubomír Jurovčík, Naše poistenie s.r.o., Mláky 7 (bu-

dova Polície), tel. č. 0917 984 645, 0911 623 039

www.nasepoistenie.sk, info@nasepoistenie.sk.

ZÁKAZKOVÉ KRAJČÍRSTVO
Kupčuláková Mária

Požičiava: spoločenské šaty
spoločenské blúzky
detské šaty
detské obleky

Ponúka: šitie na mieru
šitie krojov
úpravy odevov

tel: 0918 798 038, e-mail: kupculakova@pobox.sk
adresa: Hruštín č. 33/42

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

Valentínka
Karolko bol tichý, bojazlivý chlapec. Raz, keď prišiel zo školy domov,

povedal svojej mame, že by chcel všetkým spolužiakom namaľovať valen-
tínku.

Mama hneď zvolala: „Prečo by si to mal robiť?“
Každý deň sledovala deti, keď sa vracali zo školy. Karolko bol vždy

posledný. Chlapci sa smiali, pokrikovali na seba, doberali sa. Bola to taká
veselá banda malých šarvancov. Ale Karolko medzi nimi nebol, lebo aj
jemu občas dobiedzali a radšej chodil posledný.

Mama sa však rozhodla, že synčekovi pomôže.
Nakúpila kartičky a farbičky.
Karolko tri týždne večer čo večer, starostlivo maľoval pozdravy na

svätého Valentína.
A tak prišiel vytúžený sviatok. Karolko bol od radosti celý bez seba.

Starostlivo kartičky poprezeral, opatrne vložil do batôžka a rozbehol sa do
školy.

Matka sa rozhodla pripraviť mu obľúbenú maškrtu.
Keď príde zo školy, bude ho čakať teplý pohár kakaa.
Myslela si, že príde sklamaný, a preto ho chcela potešiť. Tušila, že

maľovanú kartičku dá všetkým, ale on nedostane nič.
Pripravila mu preto krásnu tortu a kakao. Keď počula známy džavot

chlapcov, pozrela sa oknom. Chlapci sa blížili a ako zvyčajne sa smiali
a pokrikovali. A ako vždy posledný Karolko. A sám.

Vbehol do domu a hodil batoh na stoličku. V ruke nemal ani jednu
valentínku. Matka čakala, že sa rozplače. „Mama ti pripravila tortu a
kakao,“ povedala s hrčou v hrdle. Ale chlapec akoby ju nepočul. Nevšíma-
vo prešiel popri nej. Tvár mu žiarila a hlasno volal: „Ani na jedného som
nezabudol!“

Mama na neho nechápavo pozrela.
„Ani na jedného som nezabudol!“
V duchu si práve spomenula na Ježišove slová: „Milujte aj svojich

nepriateľov a robte im dobre.“


