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V sobotu, 11. februára, sa za mrazivého počasia konal 33. ročník „Zimné-
ho lyžiarskeho prechodu piatimi hoľami“. Po privítaní starostom obce
a po oboznámení s priebehom podujatia sa na trať vydalo 273 lyžiarov.
Prvé občerstvenie ich čakalo na Vasiľovskej holi. Nikto sa tam však dlho
nezdržal, pretože mráz bol taký veľký, že mrzla horčica aj klobása. Po
príchode do kultúrneho domu dostali všetci účastníci vlajku a nálepku
a mohli si posedieť pri guľáši a káve. Najstarším účastníkom prechodu
bol p.Tomáš Vlžák (1944)a najmladším Jakub Snovák (2003). Celú trať
prešiel aj Marek Očkaják (2000), ktorý sa stal najmladším účastníkom na
veľkej trati. Poďakovanie patrí sponzorom podujatia: Obec Hruštín, Mag-
num Ľuboš Jancek, Ing. Jozef Snovák, Dozorný výbor Jednota Hruštín,
Mária Pidíková, YOVOX, Pneuservis Peter Mazáček, KUMA Matej Kupčo,
SKI Zábava a taktiež Jozefovi Ťasnochovi za fotodokumentáciu.

V nedeľu, 26. 2. 2012 sa v Kultúrnom
dome Hruštín konal už 11. ročník „Veľ-
kej ceny obce Hruštín v streľbe zo
vzduchových zbraní“. V dvoch kate-
góriách súťažilo 29 strelcov. Jediná
strelkyňa,p. Margita Hutirová súťažila
v kategórii mužov. Sponzori súťaže:
Obec Hruštín, Ing. Marián Kompan,
Pizzeria MAGNUM, ZOTŠ Hruštín.

V pondelok, 27. februára, podpísali

Mgr. František Škapec, starosta

obce Hruštín a p. Elżbietą Burtan,

wójt gminy Zabierzów „Plán spo-

lupráce medzi Obcou Hruštín

a Gminou Zabierzów na rok 2012“.

Prvú marcovú sobotu sa v telocvič-

ni ZŠ Hruštín uskutočnil 2. ročník

futbalového turnaja „starých pá-

nov“ – Sportál cup. V súbojoch

o putovný pohár sa predstavil do-

máci Hruštín, obhajca minuloročné-

ho prvenstva Zuberec, Or. Podzá-

mok a Vasiľov. Vo vyrovnaných zá-

pasoch si prvenstvo vybojovali hrá-

či Hruštína pred Zubercom, Vasiľo-

vom a Or. Podzámkom. Najlepším

hráčom turnaja sa stal Jozef Kukla

z Or. Podzámku a pohár pre naj-

lepšieho brankára získal domáci

gólman Jaroslav Jurovčík. Kvalit-

ne zorganizované podujatie podpo-

rili:  www.sportal.sk,

Naše poistenie, s.r.o.,

www.nasepoistenie.sk,

Drevo zruby ZJ, Augustín Hojo,

Ing. Jozef Snovák,

Magnum Hruštín.

 Výsledky juniori:
1. Makúch Ján 177 b.
2. Hutár Miroslav 169 b.
3. Plavák Vladimír 164 b.

Výsledky dospelí:
1. Jancek Jozef najst. 130 b.
2. Kazimier Ján 127 b.
3. Jancek Jaroslav 118 b.
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Očami

starostu

 ,,Nebojte sa urážok, krížov a smrti, lebo keby škodili človeku, nebol by ich

trpel človek, ktorého prirodzenosť si vzal Syn Boží.“                 (sv. Augustín)

Prežívame pôstne obdobie. Čas, kto-

rý viac ako inokedy nás núti zamyslieť

sa nad zmyslom nášho života. Toto po-

zastavenie v tomto uponáhľanom svete,

či premýšľanie nad hodnotami nášho

života, by nám mali dať jasnú odpoveď,

či tá naša terajšia cesta života je na-

smerovaná správne.

Činnosť za mesiac február:

1. Pracovníci stavebnej firmy Ing. Jo-

zefa Snováka pokračovali v stavebných

prácach v interiéri lekárne. Boli ovako-

vané všetky vnútorné priečky. Ďalej boli

zaizolované podlahy a urobený poter.

2. Pracovníci obce, nezamestnaní

a zamestnanci pána Ing. Jána Uhríka

s technikou celý týždeň odvážali sneh

z chodníkov popri ceste 1. triedy.

3. V dôsledku nepriaznivej zimy pra-

covníci obce i nezamestnaní v priebehu

Uznesenie

zo zasadnutia

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

Hruštín

konaného

dňa 23. 02. 2012

Číslo: OZ 01/2012

Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte: 10

2. Informáciu starostu obce o plnení

uznesenia zo zasadnutia obecného

zastupiteľstva konaného dňa

16.12.2012.

3. Správu kontrolóra Obce Hruštín

o činnosti práce kontrolóra Obce

Hruštín.

4. Návrh plánu družobnej spolupráce

medzi obcou Hruštín a Gminou Za-

bierzow na rok 2012.

5. Sťažnosť občanov z ulice Pod Uhlis-

kom – oprava miestnej komuniká-

cie.

6. Uznesenie Komisie obecného za-

stupiteľstva na ochranu verejného

záujmu zo dňa 23.02.2012.

B/ Schvaľuje:

1. Žiadosť Petra Tomáňa a manž. Jany

Tomáňovej, Hlavná 194/33, 029 52

Hruštín o predbežný súhlas na od-

kúpenie obecného pozemku EKN č.

20162 , LV č. 3028 o výmere 3 m2.

2. Žiadosť Rodinného centra MOTÝ-

LIK o zaplatenie nedoplatku za vy-

kurovanie priestorov rodinného cen-

tra MOTÝLIK za obdobie posledné

tri mesiace roku 2011 vo výške

203,50 EUR.

C/ Menuje:

 1.Na základe volieb z výročnej člen-

skej schôdze funkcionárov DvHZ

Hruštín zo dňa 7. 1. 2012 v zložení:

Predseda DvHZ: Ľuboš Katreník

Podpredseda DvHZ: Štefan Kľuska

Tajomník: Milan Krivačka

Preventivár: Tomáš Tomáň ml.

Pokladník: Marián Martvoň

Referent: Miroslav Gemeľa

Strojník: František Žilinec

Revízor: Štefan Firic

Člen: Tomáš Tomáň st.

Mgr. František Škapec
starosta obce

celého mesiaca spriechodňovali chod-

níky a miestne komunikácie za pomoci

snežnej frézy, obecného traktora a po-

sýpača.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore

uvedených prácach, veľmi pekne ďaku-

jem.

Vážení občania.

Dva mesiace výnimočnej arktickej

zimy, ktorá podľa meteorológov nebola

tu 100 rokov, máme za nami. Za tieto

mesiace sme si užili dostatok extrémne-

ho mrazu, ale aj snehu, ktorý nám robil

problémy. Do oblasti, ktorá bola najviac

postihnutá, sme patrili aj my (Orava

a Kysuce). Údržba ciest a chodníkov si

vyžadovala veľké úsilie zo strany pra-

covníkov obce, nezamestnaných a trak-

toristu, ktorý po 10 hodinovom pluhova-

ní zožal často aj nadávky zato, že hrnie

sneh do garáda. Ale kde ho má dať?

Niekedy takéto správanie občanov je

nepochopiteľné. Určite v takýchto ex-

trémnych situáciách, by sme mali byť

ohľaduplnejší. Keď pozorujeme cez ma-

sovokomunikačné prostriedky, koľko ži-

velných pohrôm je vo svete, dá sa pove-

dať, že máme z toho omrvinku (tornáda,

povodne, nedostatok vody v mnohých

obciach aj na Orave). Práve takéto situ-

ácie ľudí zbližujú a navzájom si pomá-

hajú. Keď príde niečo na nás, chýba

nám trpezlivosť, kritizujeme, nadávame.

Vo vyhrotených situáciách človek uka-

zuje svoj charakter, či sa vie správať

a komuniko-

vať slušne,

alebo nie.

P r í c h o -

dom marca

nám slniečko

začalo roztá-

pať sneh, kto-

rý nám naro-

bil tiež prob-

lémy s vo-

dou, ale sme

ich zvládli.

Dúfam, že

s roztopením

snehu sa od-

plavia všetky

starosti a problémy terajšej zimy.

Mgr. František Škapec

starosta obce
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4. BOŽIE PRIKÁZANIE: CTI OTCA SVOJHO I MATKU SVOJU

Od Boha, ktorý je darcom každého
života, človek prichádza, rodí sa do rodi-
ny. Asi preto aj po prikázaniach, ktoré
usmerňujú vzťah človeka k Bohu, v De-
satore nasleduje hneď príkaz, ktorý
usmerňuje život v rodine. Úlohou tohto
príkazu je pripomenúť každému členovi
rodiny, manželom, rodičom, deťom, čo
je ich povinnosťou, aby život v ich rodine
bol pokojný a plný porozumenia. Iba ten,
kto sa vie správať vo svojej pozemskej
rodine, bude na osoh celej spoločnosti
a zaslúži si aj stať sa členom jednej
nebeskej rodiny. Rodina pozostáva
z dvoch spoločenstiev:

1. Manželské spoločenstvo. Tým,
že dvaja mladí ľudia vstúpia do manžel-
stva, vstupujú do dôverného vzťahu, kto-
rý ako všetky iné vzťahy, aby v nich
nedochádzalo k ukrivdeniu niekoho, má
presne stanovené svoje povinnosti a prá-

va. Niekedy
m a n ž e l i a

v tom nema-
jú jasno, čo
kto môže
a čo kto má
robiť, a tak
ich vzťah,

ich manželstvo
začína byť proble-

matické. Práva a po-
vinnosti v manželstve

rozdeľujeme na práva a povinnosti týka-
júce sa osôb a práva a povinnosti týka-
júce sa vonkajších dobier.

a. Práva a povinnosti manželov
voči sebe ako osobám:

- Majú sa navzájom milovať – Láska
je to, čo manželov spojilo do manžel-
ského zväzku. Aby tento zväzok bol
šťastný, láska v ňom musí pretrvávať, ba
dokonca rásť. Manželia majú jeden na
druhom poznávať nové kvality a majú
byť čoraz viac schopnejší odpúšťať si aj
svoje slabosti. Nemajú si úmyselne robiť
príkoria. Láska manželov má prednosť
aj pred láskou k rodičom. „Muž opustí
otca, matku, priľne k svojej žene.“ To,
znamená, že manželskú lásku svojho
dieťaťa musia rešpektovať aj samotní ro-
dičia. Nesmú si vymáhať lásku svojho
dieťaťa tým, že mu budú vyčítať chyby
na jeho manželskom partnerovi.

- Majú si navzájom pomáhať aj teles-
ne aj duševne – Prvoradým prejavom
manželskej lásky je vzájomná pomoc.
Od chvíle sobáša manželia už sú na
všetko dvaja. Telesná pomoc zahrňuje
v sebe ochotu vyjsť si v ústrety pri plnení
manželských a rodičovských povinnos-
tí. Nie že jeden tam bude otrok a druhý
si bude žiť pohodlne. Táto pomoc sa má
prejaviť najmä vtedy, keď jeden upadne
do nejakej núdze, napr. do choroby. Tu
už sa má uplatniť aj duchovná pomoc

nejakým milým slovom: Bolí ťa to?, Ešte
vládzeš? Pomôžem ti? Za duchovnú
pomoc sa samozrejme pokladá aj mod-
litba manželov, jedného za druhého. Jej
účinky sa najlepšie preukážu vtedy, keď
sa manželia vedia aj spolu pomodliť.

- Majú si poskytnúť manželské dobro
a zachovať manželskú vernosť – Svojou
telesnou i duševnou pomocou môžu
manželia poslúžiť aj iným okrem manže-
la, ale manželské dobro je vec, ktorú
manželia rezervujú iba sebe, je to teda
vec, ktorá ich najviac spája. Pomáha im
prekonávať ťažkosti manželského a ro-
dinného života. Pri takomto vznešenom
poslaní manželského dobra treba ho mať
v náležitej úcte a takto ho užívať. Aj tu
platí zákon práva a povinnosti. Čo je tu
právom jedného manželského partnera,
to je povinnosťou druhého. Treba si dať
pozor, aby sme neodôvodnenou zdržan-
livosťou nevystavili manželského part-
nera nebezpečenstvu hriechu. Ale na
druhej strane treba tu brať ohľad na cho-
robu, na celodennú únavu, na vek a pri
túžbe po manželskom dobre nesprávať
sa tu sebecky. Veď tu ide o prejav lásky,
a keď sa to nedodržuje, pre človeka sa
to stáva odporným.

- Majú spoločne bývať – Spojenie ži-
votov manželstvom je také mocné, že si
vyžaduje aj spoločné bývanie. Obyčaj-
ne okrem manželského partnera je aj
bývanie s ostatnými členmi rodiny, v kto-
rej už je zabehaný určitý režim života.
Lenže ľuďom sa dnes ťažko prispôsobu-
je novému okoliu, ťažko sa im znášajú
príkoria a veľmi ľahko sa zas vedia za
niečo uraziť. Preto dosť často sa stáva,
že ženích alebo nevesta odíde bývať od
svokrovcov k vlastným rodičom a život
s manželským partnerom sa obmedzí
iba na stretnutia. Vzťah manželov tak
nemá príležitosť na rast a rozvíjanie, ale
sa postupne ochladzuje. To, čo ďalej
dnes oddeľuje manželov, je práca, za
ktorou musia vycestovať na niekoľko dní
z domu, hoci ešte ani nedošlo ku man-
želskému zblíženiu. Manželia v práci mu-
sia mať vždy na pamäti, že za prácou išli
kvôli rodine a nie, aby sa tam od rodiny
odrekreovali. Príliš dlhé vzdialenie od
manželského partnera vytvára príleži-
tosť na hriech. S manželským partne-
rom to začína byť zlé už vtedy, keď ho
domov nič neťahá. Preto tým, ktorí mu-
sia byť odcestovaní za prácou, keď prídu
domov, na niekoľko dní snažme sa pri-
blížiť teplo domova, a neposielajme ich
z domu tam, kde boli doteraz. A keď aj
po dlhšom odlúčení dôjde k neporozu-
meniu, v duchu si dajme otázku: ako by
to mne padlo, keby som bol na mieste
toho druhého, buď sám vo svete o su-
chej strave, alebo naopak, sám na všet-
ko doma s deťmi.

- Sú si rovnoprávni – Láska samo-
zrejme v sebe zahŕňa aj rovnoprávnosť
manželských partnerov. Aby mohli byť
šťastní, v prvom rade sami musia uzná-
vať rovnoprávnosť medzi sebou vo všet-
kom. Ale pre svoje prirodzené odlíšenie,
aj telesné aj duševné, každému z man-
želov prislúcha v spoločnom živote iné
miesto. Muž je hlavou rodiny a žena mu
je manželkou, nie slúžkou. Inými slova-
mi - muž je hlava a žena srdce rodiny.
Mužovi patrí prvé miesto v správcovstve
a žene prvé miesto v láske. Rodina by
tým utrpela, keby sa žena domáhala
mužovho postavenia v rodine. Rodine
by tak chybovalo srdce a dve hlavy by
znamenali rozvrat.

b. Práva a povinnosti manželov
voči vonkajším dobrám:

- Hospodárenie – Manželia neprichá-
dzajú do manželstva s celkom prázdny-
mi rukami, ale prinášajú si tam aj veci,
ktoré nadobudli počas svojho osobného
života. Keďže manželia sa v manželstve
dávajú celí jeden druhému, skutočná lás-
ka si vyžaduje, aby aj to, čo bolo doteraz
ich osobným vlastníctvom, aby sa to stalo
spoločným. Medzi manželmi nemá exis-
tovať delenie toto je moje a toto tvoje,
ale všetko je naše. Manželia si mnohé
veci nadobudnú v spoločnom manžel-
skom živote. Tu ešte menej by sa malo
prejavovať spomínané delenie. Ku dele-
niu dochádza vtedy, keď jeden úmornou
pracou peniaze nadobúda a druhý ich
ľahko rozhadzuje, napr. muž robí od rána
do večera a žena za tie peniaze kúpi
síce deťom, ale veľmi drahé hračky -
alebo manželka šetrí každú korunu
a muž utráca s kamarátmi. A potom nie-
lenže sa nemyslí do budúcna, ale nieke-
dy už nevystačí ani na jedlo. Morálne
nie je presne určené, kto v rodine má
držať kasu, ale o príjmoch a výdavkoch
v rodine by sa manželia mali vzájomne
informovať i dohadovať. Je to tiež jeden
z prejavov i dôkazov lásky medzi nimi.

- Aktivita mimo rodiny – Manželia
v manželskom spoločenstve majú sa
obohacovať. Ak by boli vždy iba spolu,
ťažko by do manželstva priniesli niečo
nové, ťažko by sa niečím obohatili. Preto
by si mali vedieť uznať a rešpektovať aj
aktivity mimo manželstva. Pod týmito
aktivitami sa majú na mysli nábožen-
ské, kultúrne i športové záujmy. Manžel-
ský partner tu však nesmie pociťovať, že
manželovi je niektorý z týchto záujmov
prednejší pred ich manželstvom.

2. Rodinné spoločenstvo.
Každé manželské spoločenstvo väč-

šinou prerastie do spoločenstva rodin-
ného. Tam, kde začína byť viac ľudí, tam
sa vyžaduje aj viac vzájomného rešpek-
tu, preto premenou manželského spolo-
čenstva na rodinné vznikajú v rodine
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nové povinnosti a práva. Rozdeľujeme
ich na povinnosti deti voči rodičom
a povinnosti rodičov voči deťom.

a. Povinnosti detí voči rodičom:
- Láska – Keď deti prišli na svet

z lásky rodičov, aj oni sú povinné touto
láskou zavďačiť sa svojim rodičom. Lás-
ka k rodičom musí byť aj vonkajšia aj
vnútorná. Nestačí, keď deti rodičom len
hovoria, že ich majú radi a žijú tak, že
rodičia sú zo života svojich detí utrápení.
A rovnako nestačí, keď dieťa len vo svo-
jom vnútri cíti, že rodičov miluje, ale ni-
čím im to nedokáže, ničím to neprejaví,
ani slovom, ani skutkom. Láska detí voči
rodičom nemá byť zisková, staráme sa
o vás, lebo niečo po vás zdedíme. Ale
ak má byť skutočná, má byť prejavená
vtedy, keď to rodičia najviac potrebujú,
keď sú chorí alebo starí a treba ich opat-
rovať. Pri láske k rodičom treba pamätať
aj na náboženské cítenie, ktoré je v cho-
robe, či starobe ich základnou útechou.
Treba ich niekedy priviesť na sv. omšu,
alebo zavolať im kňaza so sviatosťami.
Aká je to trápna a smutná situácia, keď
deti prídu na faru oznámiť pohreb svojho
rodiča, vychvália ho, aký to bol dobrý
rodič, ako ho mali radi, a keď sa ich kňaz
opýta, či bol sviatosťami zaopatrený, so
spustenou hlavou odpovedajú, že nie.

- Úcta – Rodičia si zasluhujú od svo-
jich detí aj úctu. Deti ju prejavujú rodi-
čom pre dobrá, ktoré od nich dostali:
život , výchovu a pre to, čo ich s nimi
spája: spoločná krv. Aj úcta má byť pre-
javovaná navonok aj vnútorne, aby ne-
bola len pretvárkou. Toto rodičia dokážu
veľmi ľahko vycítiť, veď oni najlepšie po-
znajú svoje deti. Keď si deti ctia rodičov,
ich dobré meno, ktoré si rodičia nado-
budli celoživotným úsilím, nemali by ho
poškvrňovať svojím zlým životom.

Poslušnosť – Ňou sa rozumie podria-
denie svojej vôle vôli iného. Deti sú via-
zané takouto poslušnosťou k rodičom
vo všetkom, čo je mravne dobré, až do
svojej dospelosti. Rodičia však nemôžu
deťom rozkázať, či nútiť ich vo výbere
povolania duchovného, či manželské-
ho. A deti nemusia počúvať rodičov, keď
im oni prikazujú urobiť niečo hriešne,
napr. klamať, kradnúť. S tým, že sa po-
slušnosť končí vekom 18 rokov, nemož-
no úplne súhlasiť, tu si treba uvedomiť,
že cieľom poslušnosti je pokoj v rodine.
Ten má v rodine vládnuť aj po 18-tke
dieťaťa, preto poslušnosť treba sa snažiť
aj naďalej zachovávať. Nerešpektova-
nie rodičov po 18-tke by bolo prejavom
nevďaku za všetko, čo sme od rodičov
za osemnásť rokov dostali.

b. Povinnosti rodičov voči deťom:
Rodičia si plnia svoju povinnosť voči

deťom tým, že ich milujú a vychovávajú.
- Láska – Ani zviera neprinesie mlá-

ďa na svet a nenechá ho napospas, ale
aspoň nejaký čas sa o neho stará. Lás-
ka ľudského rodiča k svojmu dieťaťu
nikdy neprestáva. Rodičia musia milo-

vať svoje deti aj navonok: starať sa
o nich, aj vnútorne: priať im dobro, chrá-
niť ich pred zlom. Rodičia nesmú robiť
v láske k deťom medzi nimi rozdiely,
lebo tým, že jednému z detí prejavia
viac lásky, inému akoby hovorili : teba
nemám až tak rád. A toto potom spôso-
buje aj rozdelenie medzi deťmi. Láska
rodičov k deťom zahŕňa v sebe aj sta-
rosť, aby sa deti navzájom znášali.

- Výchova – rodičia sú prvými a hlav-
nými vychovávateľmi svojich deti, oni
rozhodujú o tom, v akom duchu budú
ich deti vychovávané. Toto právo im nikto
bez vážnych dôvodov nemôže odňať.
Dieťa prichádza na svet s dušou a te-
lom, preto aj výchova sa rozdeľuje na
telesnú a duševnú. Zložky telesnej vý-
chovy sú: starať sa o život dieťaťa už od
chvíle počatia a v dobe tehotenstva chrá-
niť sa všetkého, čo by mohlo ohroziť
zdravý vývoj dieťaťa, po narodení starať
sa o jedlo, šatstvo a bývanie, až kým sa
neosamostatní, starosť o hygienu a zdra-
votná starostlivosť, pomôcť mu aj v čase
núdze, podľa možnosti zanechať mu
nejaké dedičstvo. Zložky duševnej vý-
chovy sú: poskytnúť im náuku do života,
postarať sa o vzdelanie i náboženské
vedenie, dať dobrý príklad, naprávať po-
blúdenia, lebo kto mlčí, je spoluvinník,
mať dozor nad tým, čo deti robia, kde
a s kým sa zdržujú.

Ak by sme mali život v rodine prirov-
nať k stavbe domu, musíme povedať, že
rodina je budovanie základov na tomto
dome. Čo človek v rodine dostane, ne-
sie si obyčajne ďalej do celého svojho
života. A čo tam nedostane, nedostane
to ani nikde inde v živote. Preto rodina
by mala pristupovať ku človeku, ktorý do
nej prichádza, s náležitou vážnosťou,
ale i človek ku rodine, lebo z rodiny
môže dostať len to, čo do nej vložil.
V manželstve a rodine nič sa nám ne-
stratí, preto nebojme sa vkladať nič zo
seba do rodiny, či manželstva, vždy sa
nám to odtiaľ vráti obohatené. To, čo
dáme manželskému partnerovi, to on
dá aj nám obohatené ešte svojou lás-
kou. Starosť, ktorú vynaložíme na deti,
raz nám ju oni vrátia v našej starobe.
A to, čo dokážeme ako deti dať vlastným
rodičom, to čakajme na sebe aj od vlast-
ných detí. Vážme si preto rodinu, ktorú
máme, jej cenu si človek najviac uvedo-
mí vtedy, keď po rôznych problémoch
nájde pochopenie a útulok práve vo svo-
jej rodine. Lenže ťažko tam hľadá útulok
ten, kto už predtým ku svojej rodine nič
necítil.

4. Božie prikázanie nie je len o živote
v rodine, ale aj o živote v spoločnosti,
kde sa nám niekedy veľa vecí nepáči.
Ako sa to ovplyvňuje, zacitujem slová
jednej farníčky, ktorá si na svojho už
zomrelého farára takto spomína: „Náš
starý pán farár každú jednu svoju ká-
zeň, končil slovami: Aká rodina, taká
dedina, aká dedina, taká krajina. Vtedy

sme sa mu smiali, keď to vždy hovoril,
ale dnes vidím, aká je to veľká pravda.“

Modlíme sa: Nebeský Otec, ďakujem
ti za rodinu, ktorú si mi daroval, aby sa
starala o mňa, kým sa nedostanem
k Tebe. Daj mi silu vkladať do svojej
rodiny to, čo aj ja očakávam od jej ostat-
ných členov, teda predovšetkým lásku.
A po zodpovednom prežití života v po-
zemskej rodine, prijmi ma aj s mojimi
najbližšími do Tvojej nebeskej rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

spracoval p. farár

Zvláštny obraz

Keď sa deti hrali v byte na schová-
vačku, Sabina pri hľadaní objavila nad
posteľou svojej priateľky Nicole zvlášt-
ny zarámovaný obrázok: niečo bledo-
modrého s čierno- hnedým okrajom
a dierou uprostred. Zvesila ho zo ste-
ny, aby si ho lepšie pozrela. Ale vtom
už Nicole stála pri nej s tmavo červe-
nou tvárou, vytrhla jej obrázok a na-
hnevane povedala: ,,Nechaj moje veci
na pokoji! Nič ťa do toho nie je!“ Lenže
ani Sabina nebola padnutá na hlavu.
,,Taký starý zdrap- a na stene! Čo to
má znamenať?“

A už sa rozprúdila hádka jedna ra-
dosť, keď tu prišla pani Hoferová do-
mov z práce. Stačil pohľad a vedela,
čo sa stalo. ,,Poďte,“ povedala, „udob-
rite sa. Sabina predsa nemôže vedieť,
čomu sa smeje. Však, Nicole, povieme
jej to.“

Keď mala Nicole tri roky, jej rodičia
raz večer išli do divadla. Keď sa vrátili,
šľahali z okien ich bytu plamene a valili
sa kúdoly dymu. Na ulici bolo plno ľudí.
Aj hasiči tam už boli. Bol tam strašný
hurhaj, krik a stisk. Ale Nicolina matka
to vôbec nevnímala. ,,Moje dieťa,“ kri-
čala, ,,moje dieťa je v byte!“ Násilím ju
zadržali, keď chcela vbehnúť do horia-
ceho domu. Vtom mladý hasič priložil
požiarnický rebrík k oknu, rýchlo po
ňom vyliezol a zmizol v plameňoch prv,
než ľudia dole naozaj pochopili, čo sa
pred ich očami odohráva. Odrazu zme-
raveli a ako onemelí sa pozerali do
okna. Stihne to? Podarí sa mu zachrá-
niť to dieťa?

Vtom sa vynoril v okne. V náručí
držal uzlík – bola to Nicole. S vypätím
posledných síl zliezol po rebríku. Potá-
cal sa a zrútil sa. O dva dni v nemocnici
zomrel – ale Nicole žila.

Pani Hoferová podala Sabine obrá-
zok. ,,Pozri,“ povedala, ,,to je kúsok
z jeho šiat. Okraje sú spálené a tu je
vypálená diera. Teraz zaiste chápeš,
prečo je ten obrázok cennejší než všet-
ky ostatné, ktoré máme, a prečo si ho
Nicole zavesila nad posteľ.“

,,Áno,“ povedala Sabina ticho, ,,te-
raz už chápem. Keby on nebol nasadil
život, bola by Nicole mŕtva.“ A opatrne
ten vzácny obrázok zavesila na klinec,
z ktorého ho predtým sňala.

  (M. Richterová: Mozaika radosti)
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Najmladšia generácia v obci

6. 2. – v priestoroch ZŠ Výhon sa

uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Zápi-

su sa zúčastnilo 35 predškolákov. Zapí-

saných bolo 33 detí, 2 deti budú mať

OŠD.

13. 2. – v sále KD sa konal maškarný

ples detí MŠ. Zo sveta rozprávok k nám

zavítala Bambuľka, ktorú vo veľkom ba-

líku doručil dedovi Jozefovi ujo poštár.

Bambuľka a dedo Jozef deťom pripravili

tanečno-pohybové popoludnie, na kto-

rom si zatancovali spolu s maskami

okrem rodičov i starí rodičia. Princezné,

princovia, králi, zvieratká a ďalšie roz-

právkové bytosti sa nám predviedli aj

v speváckej prehliadke. Na podujatí ne-

chýbali tradičné šišky a čaj. Ďakujem

zamestnancom MŠ za prípravu karne-

valu, p.J.Šalatovi za ozvučenie a hud-

bu.

6. 2. – do MŠ nastúpila na absolvent-
skú prax študentka Pedagogickej fakul-
ty UMB v Banskej Bystrici S. Nožinová,
ktorá si svoje teoretické poznatky prak-
ticky overuje v 2. triede.

21. 2. – deti MŠ sa zapojili do projek-
tu „Veselé zúbky“, ktorý organizuje spo-
ločnosť dm drogerie markt v spolupráci
s Colgate-Palmolive. Cieľom projektu je
zaujímavou a hravou formou vzbudiť
u detí záujem o čistenie zúbkov, naučiť
ich už v ranom detstve vhodnú techniku
čistenia a v neposlednom rade vzdelať
v tomto smere aj rodičov, aby svojim
deťom vedeli pomôcť pri vytváraní správ-
nych návykov.

Preto Vás, milí rodičia, pozývame na
„Deň veselých zúbkov“ ktorý sa usku-
toční dňa 21. 3. 2012 v 1. a 2. triede MŠ.

 - deti 1. triedy sa zapojili do výtvarnej
súťaže, ktorú vyhlásila redakcia časopi-
su Zvonček, ktorý deti celoročne odobe-
rajú. Deti mali za úlohu nakresliť pestré-
ho šaša a tvorivo dotvoriť pozadie vý-
tvarných prác.

OZNAMY

Vážení rodičia, ak máte záujem zapí-
sať svoje dieťa do MŠ na budúci šk.
rok, urobte tak čím skôr. Zápis trvá
do 15.3.2012. Tlačivo žiadosti a do-
tazník o dieťati dostanete priamo
v materskej škole alebo si ho môžete
stiahnuť na web. stránke MŠ.
www.mshrustin.sk Vyplnené žiadosti
prosím odovzdať do 15.3.2012 v MŠ.
Dňa 12.3.2012 sa v priestoroch MŠ
bude konať prednáška pre rodičov bu-
dúcich prvákov na tému „Školská
spôsobilosť“ so začiatkom o 14.00
hod., ktorú odprednáša odborný za-
mestnanec CPPPaP Námestovo.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Výbor členskej základne COOP

Jednota v Hruštíne uskutočnil dňa

16. 2. 2012 výročné rokovanie za

účasti starostu obce Mgr. Františ-

ka Škapca, všetkých pracovníkov

prevádzkových jednotiek v našej

obci a pracovníkov správneho

aparátu COOP JSD Námestovo,

pochádzajúcich z našej obce. Na

tomto rokovaní bola podrobne

zhodnotená brigádnická, kontrol-

ná a sponzorská činnosť za rok

2011. Súčasne oznamujeme čle-

nom Jednoty a držiteľom nákup-

ných kariet, že v poslednom mar-

covom týždni sa začnú v predaj-

niach Jednoty vyplácať zľavy

z nákupov za II. polrok 2011.

J. Kravčíková

90 rokov Jurovčíková Zuzana

85 rokov Firicová Mária

80 rokov Jaššová Emília

75 rokov Kapalková Mária

Vlžák Ján

70 rokov Teťáková Zuzana

65 rokov Žilincová Cecília

60 rokov Krivačka Jozef

55 rokov Genšorová Agnesa

Jurčiga Ján

Mateka Jozef

50 rokov Martvoňová Elena

Kubolek Karol

Kotúľová Margita

Šeliga Jozef, Ing.

Pašková Viera

Prišli medzi nás:

Lukas Kytaš

Jozef Kupčo

Odišli od nás:

Milan Gabaj, 64 rokov

Štefan Snovák, 77 rokov

JUBILANTI

v mesiaci marec 2012
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
FEBRUÁR 2012

6. 2. – v budove ZŠ Výhon sa konal zápis detí do 1. ročníka.

Zúčastnilo sa ho pozvaných 35 detí (12 chlapcov) so svojimi

rodičmi. Kým sa deti vo dvoch triedach rozprávali so svojimi

budúcimi pani uči-

teľkami, v tretej

miestnosti si mohli

rodičia pozrieť vide-

oprojekciu, vypiť čaj

či kávu alebo sa po-

rozprávať s vých.

poradkyňou, p. zá-

stupkyňou alebo

navzájom. V sep-

tembri by malo na-

stúpiť 33 prvákov

(2 odklady).

7. 2. - sa konalo okresné kolo geografickej olympiády.

Počínali sme si veľmi dobre – Juraj Jurovčík (5.B) a Marek

Kaprálik (7.A) – 2. miesto, Terka Trojáková (9.A) a Lucia

Maďaríková (8.A) – 3. miesto, Lujza Gáborová (6.A) –

4. miesto, Michal Jagelka (7.A)- 6. miesto. Pripravovali ich

p.uč. Kopilcová a Martvoňová. Blahoželáme a ďakujeme za

dobrú reprezentáciu školy.

14. 2. sa v kul-

túrnom dome konal

školský karneval

s valentínskou dis-

kotékou. Pani uči-

teľky z 1.-4. roč. pri-

pravili pre masky

( m i m o c h o d o m ,

bolo ich 126!) pek-

ný program, súťa-

že, pekne vyzdobili

sálu MKS, takže

rodičia, ktorí sa pri-

šli pozrieť na svoje

ratolesti, boli veľmi

spokojní s úrovňou

tejto akcie. Poďa-

kovanie patrí aj

p. vychovávateľ-

kám, p. Šalatovi za

fajn hudbu a samo-

zrejme, aj všetkým

tým (deťom i rodi-

čom), ktorí si pripravili prekrásne masky. Pre hladných

a smädných bolo pripravené občerstvenie, všetky masky boli

odmenené sladkosťou (ďakujeme Združeniu rodičov).

21. a 24. 2. - v Lokci a v Námestove sa konala kvalifikácia

a obvodové kolo vo vybíjanej dievčat. V kvalifikácii sme pora-

zili Lokcu i NO – Slnečná a postúpili sme na obvod. Tam sme

si dokázali poradiť len s Novoťou a podľahli sme víťazkám

z Or. Veselého (i keď len tesne!), NO – Komenského i CZŠ

Sihelné. Našu školu reprezentovali: M. Gombalová, K. Kurči-

nová, N. Martvoňová, K. Pašková, M. Hnojčíková, E. Trojáko-

vá, J. Sochová, D. Janceková, L. Gáborová, V. Šalatová,

V. Krivačková a A. Katreníková.

Ferko Šnajder s p.uč. Bištiakovou

27. 2. – v Námestove sa konalo okresné kolo recitačnej
súťaže Rozprávkové vretienko. Naša zástupkyňa bola Emka
Hutirová (2.B) s p.uč. M. Poljakovou. Ďakujeme za reprezen-
táciu.

Vyhodnotenie XXVII. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír oča-
mi detí:

Ocenenie a postup na celoslovenské kolo získali Marianka
Kompanová a Klára Ilievová zo SZUŠ Jánoš Hruštín. Pripra-
vovala Mgr. S. Marettová. Blahoželáme!

21. - 28. 2. – žiaci 7. AB absolvovali na Príslope 5-dňový
lyžiarsky výcvik, ktorý zakončili súťažami v slalome i predve-

dením choreografie na svahu. Medzi dievčatami bola najrých-
lejšia B. Kopilcová, u chlapcov M. Kaprálik. V choreografii
sa najviac páčili N. Lihanová, M. Dirgová, D. Martvoňová
a M. Šimeková.

• Aj v tomto roku majú občania možnosť venovať 2% už
zaplatených svojich daní za uplynulý rok. Po deťoch posiela-
me pre rodičov tlačivá. Ak sa rozhodnete 2% venovať škole,
odovzdajte tlačivá svojmu zamestnávateľovi (sú k dispozícii
aj na našej webovej stránke www.zshrustin.edupage.org
V mene našich žiakov ďakujeme!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Konečná tabuľka:

1. Babín 14 13 1 0  206:46  41
2. Ridaj sa 14 11 0 3  147:105  36
3. Jancek team 14 10 0 4  160:92  34
4. Chrumkáči 14 8 1 4  149:103  33
5. Sokoli 14 2 2  9  99:153  22
6. Lata 14 3 1 9  96:156  21
7. D-Killers 14 3 1 10  92:160  19
8. Prečo 14 0 2 11  69:183  16

Bodové hodnotenie mužstiev

Babín (191): M. Frčo 54,5, S. Šalata 42, A. Ružôň 42,
A. Janidžár 35,5, J. Frčo 15,5, J. Hutira 10,5 (+ 5 bodov
kontumačne)
Ridaj sa (142): Ján Jurčiga ml. 34,5, Joz. Jurčiga 34, J. Kotúľ
32,5, Ľ. Slaničan 17, M. Jašica 15, M. Kotúľ 10, S. Kapráľ 3
Jancek team (137): Mil. Jancek 33.5, Jaro Jancek 25,5,
Š. Kľubis 24, Ľ. Jancek 24, Joz. Jancek ml. 19,5 (+ 23 bodov
kontumačne)
Chrumkáči (137): Ľ. Jurovčík 38,5, J. Mišánik 35, F. Martvoň
32,5, Š. Očkaják 20,5, F. Snovák 15,5, F. Macák 6,5 (+ 1 bod
kontumačne)
Sokoli (89): J. Teťák 39,5, J. Snovák st. 22,5, M. Snovák st.
21,5, J. Firic 12, V. Hojo 2, T. Hojo 1, M. Snovák ml. 0,5
Lata (88): Š. Škapec st. 23,5, K. Kubolek 15, J. Slaničan 11,
M. Slaničan 10,5, T. Troják 7, Ján Jurčiga st. 4,5, Š. Martvoň 3,
M. Halaštík 2,5 (+ 18 bodov kontumačne)
D-Killers (89): S. Frank 25, E. Mazáček 22, Ľ. Jaššo 20, M.
Očkaják 9, Š. Škapec ml. 9, M. Mišánik 7 (+ 1 bod kontumačne)
Prečo (63): M. Radzo 23, L. Snovák 20, M. Snovák 7,
J. Kupčulák 5, P. Jagelka 4, M. Šimák 2,5, F. Tomáň 2,5,
T. Tomáň 2, Ľ. Krivačka 1, R. Tomáň 1

Zo streleckého športu
Vzduchová extraliga bola ukončená posledným kolom

v Šali, na ktorom sa umiestnil Matúš Jancek na prvom mieste

v disciplíne vzduchová puška, Jozef Jancek mladší na dru-

hom mieste a Marian Slaničan na šiestom mieste v disciplíne

vzduchová pištoľ. V konečnom poradí najvyššej vzduchovej

extraligy sa umiestnil Matúš Jancek na prvom, Ľuboš Jancek

na štrnástom mieste, Marian Slaničan na ôsmom a Jozef

Jancek na štrnástom mieste. Jozef Jancek mladší sa umiest-

nil na druhom mieste v kategórii junior.

V Martine sa dňa 21. 1.2012 konali Majstrovstvá žilinského

kraja v streľbe zo vzduchových zbraní, na ktorých sa v disciplí-

ne vzduchová pištoľ umiestnil Marian Slaničan na treťom

mieste. Kompletné výsledky nájdete na stránke

www.shooting.sk.

XIV. ročník Hruštínskej stolnotenisovej miniligy
2011–2012

Obec Hruštín Vás pozýva na

Spoločenský ples obce Hruštín
„MAJÁLES“

Dňa 5. 5. 2012 o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome Hruštín.

Vstupné: 15,-€/osoba

(prípitok, večera, kapustnica,

káva, zákusok, 1/2 l.vína).

Do tanca bude hrať hudobná skupina SONDA

a DJ Jožo Krivačka.

V programe vystúpi FS ORAVAN z Nižnej.

Predpredaj vstupeniek

od 15.3.2012 na OcÚ Hruštín.

Info: tel. 043 5577111

Srdečne Vás pozývame!

Podujatia v mesiaci marec 2012

MKS pri OcÚ Hruštín

4.3. Valné zhromaždenie PSU Hruštín
10.3. Voľby do NR SR
14.3. Predaj RIKOMAX
21.3. Predaj LANTASTIK
28.3. Predaj MITEX
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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 � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

Marta Drígľová

Hruštín – ul. Pod

Uhliskom č. d. 255

Tel.: 0915 81 32 32

Uvažujete o splatení

menej výhodného úveru

(napr. spotrebného)

v inej banke?

Alebo Vám chýbajú

peniaze na financovanie

opravy, modernizácie, či

kúpy vlastného domu

alebo bytu?

Predám Peugeot 206, 1.4 benzín, r.v. 2005, naj.

86 000 km, letné gumy na elektrónoch, zimné na

diskoch, cd prehrávač+rádio, ABS, hmlovky,

elek.predné sklá, klíma.

Info na tel. čísle: 0907606112

Najlepší výber, najnižšie ceny!

Poistenie PZP už

od 66 € !!!

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

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

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

Ak do 31. 3. 2012 požiadate v Prvej stavebnej

sporiteľni, a. s.

o úver – budete mať zvýhodnenú úrokovú sadzbu

v rozmedzí od 1,69 % do 3,69 % - v závislosti od

typu úveru.

Prezvoňte na tel. číslo: 0915 81 32 32 – Marta

Drígľová

Dohodneme si termín a miesto stretnutia, ktoré

Vám budú vyhovovať.

POZOR – zmena !!!  kancelária v Námestove

presťahovaná do budovy Všeobecnej úverovej

banky, 1. poschodie

POISTENIE DOMÁCNOSTI

Je super, že sa sta-

ráte o svoj majetok.

Možno práve teraz

je vhodný čas, aby

ste si poistili svoju

domácnosť či aktu-

alizovali svoje pois-

tenie na dnešnú

dobu.

Od 7 centov denne

Vám poisťovňa vy-

platí tisíce, keď to

budete najviac po-

trebovať.

V cene máte:

Komplexné živelné poistenie – napr. požiar, výbuch,

povodeň alebo záplava, zemetrasenie, úder blesku...

Poistenie krádeže vlámaním alebo lúpežným pre-

padnutím.

PREPLATÍME ŠKODY, KTORÉ SPÔSOBÍTE INÝM,

NAPR. AK VYTOPÍTE SUSEDOV, ALEBO AK VY-

HORÍTE, V CENE MÁTE NAPR. AJ ODOMKNUTIE

ZABUCHNUTÝCH DVERÍ

Stačí, keď prídete na našu poštu a my Vám radi

pomôžeme.


