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Dňa 26. 5. 2012 sa DHZ z Vaňovky

spolu so starostom obce a pánom

kaplánom zúčastnili na pozvanie ha-

sičov z Kobylan v družobnej Gmine

Zabierzów osláv 120. výročia založe-

nia ich hasičského zboru. Program

začal slávnostnou svätou omšou,

sprievodom hasičov zo všetkých obcí

Gminy Zabierzów a odovzdávaním

pamätných plakiet.

Hasičom z Kobylan veľmi pekne ďa-

kujeme za srdečné prijatie a pohoste-

nie.

V nedeľu 13. mája sa

v kultúrnom dome zišli

naše mamy, aby spoloč-

ne oslávili svoj sviatok.

Kultúrnym programom

prispeli k slávnostnej at-

mosfére deti z MŠ, žiaci

ZŠ, SZUŠ Jánoš a folklór-

ny súbor. Na záver sa

všetkým prítomným pri-

hovorili starosta obce

Mgr. František Škapec, od

ktorého dostala každá

mama kvietok.

Do električky nastúpila mladá mamička s asi 5-ročným

synom. V poobedňajšom čase, keď sa ľudia vracali z práce

domov, bola električka skoro plná, len 1 miesto bolo prázd-

ne. Mamička posadila svojho syna na prázdne sedadlo

a ona ostala stáť.

 Syn po krátkom čase začal búchať nohami do predchá-

dzajúceho sedadla, na ktorom sedela staršia pani. Pani sa

obrátila a povedala: „Prosím Vás pani, povedzte svojmu

dieťaťu, aby do tej stoličky nekopalo. Mladá mamička nato:

„Čo Vás do toho, čo sa staráte do môjho dieťaťa, však ono

má vari tiež svoju slobodu.“ Nad jej odpoveďou mnohí krútili

hlavami.

Vypočul si to aj mladík, ktorý stál vedľa mamičky a žul

žuvačku. Električka pristávala na plánovanej zastávke

a mladík sa chystal vystúpiť. Otvorili sa dvere, mladík sa

pripravoval na vystupovanie, keď tu zrazu vybral z úst žu-

PRÍKLAD VYCHOVÁVA
(skutočný príbeh)

vačku a rýchlosťou blesku ju zalepil mladej mamičke nad čelo

do vlasov.

 Mladá mamička začala kričať: „Čo si to dovoľuješ ty chuli-

gán jeden, ako ťa vychovali tvoji rodičia!!!“ Mladík už stihol

vystúpiť a zakričal: „Presne tak, ako vy vychovávate svojho

syna, aj ja mám svoju slobodu.“ A zmizol v dave na chodníku.

Poučenie:

Ako sa Vy správate k iným, tak sa budú iní správať k Vám.

Nečakajte od niekoho úctu, keď si Vy nikoho nevážite.

Nečakajte pozdrav od iných, keď sami sa nezdravíte

a neučíte to ani svoje deti.

Nečakajte, že Vám niekto pomôže, keď ste Vy nedokázali

nikomu pomôcť.

Nečakajte pomoc od svojich detí, keď ste ich nenaučili

pracovať.

OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 3 06/2012
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Očami

starostu

V manželstve sa občas treba hádať, lebo tak sa navzájom dozvie-

me niečo o sebe.                                                                                        (GOETHE)

Po niekoľkoročnej prestáv-

ke opäť k nám prileteli bo-

ciany. Najskôr pries-

kumne krúžili nad našou

dedinou a premýšľali, či

tu nájdu nový domov. Roz-

hodli sa, najskôr lietali ponad školu -

páčil sa im jej nový imidž, no neskôr si

vybrali budovu, ktorá patrí aj k bocianej

symbolike - poštu. Po svojom usadení

sa, pustili sa do práce a postavili si svoje

hniezdo. Dúfame, že čoskoro sa bocia-

nia rodinka rozrastie. Pevne veríme, že

našej obci, bude bociania rodinka nosiť

samé pozitívne správy, hlavne správy

týkajúce sa populačného prírastku na-

šej obce.

Činnosť za mesiac máj:

1/ Pracovníci stavebnej firmy Ing.

J. Snováka pokračovali v dokončova-

cích prácach na prístavbe lekárne.

V interiéri lekárne boli vymaľované ste-

ny a sokle. V lekárni boli namontované

svietidlá a sanitárne zariadenie. Okolo

celej budovy zdravotného strediska bol

urobený sokel z umelého kameňa.

2/ Pred zdravotným strediskom bola

vybudovaná spevnená plocha zo zám-

kovej dlažby. Tieto práce nám urobila

stavebná firma Rezostav Ing. J. Janču.

3/ V budove športového areálu Kuti-

na pracovníci obce a nezamestnaní po-

kračovali v murárskych a čistiacich prá-

cach.

4/ V celej budove športového areálu

Kutina boli urobené nové rozvody elek-

trickej siete. Tieto práce nám urobil elek-

trikár pán F. Vlžák.

5/ Obec zohnala za zostatkovú cenu

a demontovala 200 sedačiek zo štadió-

nu Slovana Bratislava. Sponzorsky nám

tieto sedačky doviezol pán M. Zemenčík

a pán J. Jurovčík.

6/ Pred budovou športového areálu

Uznesenie zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPI-

TEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2012

Číslo: OZ 02/2012

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 23. 2.
2012.

3. Správu audítora za rok 2011 k účtov-
nej uzávierke obce Hruštín za rok 2011.

4. List z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR k dofinancova-
niu rekonštrukcie a modernizácie ZŠ
Hruštín.

B/ Schvaľuje:
1. Žiadosť o predbežný súhlas Spolo-

čenstvu vlastníkov bytov č. 401 na
odkúpenie pozemku parcela CKN č.
428 a CKN č. 429/1 s tým, že si dajú
vyhotoviť geometrický plán zo zame-
raním skutočnosti po odsúhlasení sta-
rostom obce a znalecký posudok.

2. Žiadosť Snowo snowboard klubu
ORAVA, Hruštín, v zastúpení Martin
Haluška, Hruštín, Črchľa č. 408/128
o pridelenie príspevku vo výške
400  € na vybudovanie skateboardo-
vej prekážky.

3. Členstvo Obce Hruštín v Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Klaster
- Orava.

4. Plán práce kontrolóra Obce Hruštín
na 2. polrok 2012.

5. Záverečný účet Obce Hruštín za rok
2011, Vyhodnotenie Programového
rozpočtu Obce Hruštín za rok 2011
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Nepoužité finančné prostriedky z re-
zervného fondu Obce Hruštín vrátiť
v celkovej výške 182,- EUR do re-
zervného fondu.

6. VZN Obce Hruštín č. 1/2012 o určení
postupu, podmienok a výšky úhrady
za poskytované sociálne služby.

7. Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na rok
2012

8. Zmenu rozpočtu MŠ Hruštín na rok
2012

9. Zmenu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok
2012

10.Predaj osobného auta DUCATO for-
mou verejnej dražby.

Mgr. František Škapec, starosta obce

na Kutine pracovníci obce

a pán J. Drígeľ začali zvá-

rať a montovať konštruk-

ciu na prístrešok pre se-

dačky. Taktiež bola opra-

vená a pozváraná vstupná

brána do areálu.

7/  Pracovníci zamestnaní v rámci

Česko – slovenského projektu pokračo-

vali v čistení obecného pozemku Pod

kamenným.

8/ Na Kultúrnej ulici bol preložený

stĺp verejného osvetlenia a rozvodná

skriňa NN, ktoré boli v ceste. Tieto od-

borné práce nám urobil elektrikár pán

F. Žilinec ml.

9/ Pracovník firmy Ing. J. Uhríka pán

Voška, pokračoval v terénnych úpravách

cesty Kultúrna- Hrnčiarka.

10/ Kúrenárska firma pána J. Zajaca,

začala s montovaním vykurovacích te-

lies ústredného kúrenia v budove Mag-

num.

11/ Pracovníci obce vo Vaňovke po-

zvárali poškodený plot na ihrisku.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore

uvedených prácach veľmi pekne ďaku-

jem.

Vážení občania,

mesiac máj i začiatok júna sa niesol

v znamení rôznych akcií v obci. Už v

predvečer 1. mája členovia DHZ za spe-

vu folklórneho súboru postavili v centre

obce máj. Touto tradíciou udržujeme ľu-

dový zvyk stavania mája v našej dedine.

Bohatý kultúrny program v druhú

májovú nedeľu bol venovaný všetkým

mamám, starým mamám, ako poďako-

vanie za starostlivosť a výchovu.

Posledný májový týždeň animátorky

zo združenia eRko sa venovali počas

celého týždňa veľkému množstvu detí,

ktoré sa zapojili do celoslovenskej akcie

„Vypni telku, zapni seba.“

Taktiež posledný májový týždeň

a začiatok júna

prebiehal u nás

v obci týždeň rodi-

ny, ktorý vyvrcho-

lil „Dňom rodiny“ –

3.6. 2012 pod ve-

dením rodinného

centra - Motýlik.

Všetkým, ktorí sa

podieľali akýmkoľ-

vek spôsobom na

spomínaných ak-

ciách, veľmi pek-

ne ďakujem.
Mgr. František

Škapec
starosta obce

Informácia OcÚ

Obec Hruštín ponúka na predaj
dodávkové vozidlo Fiat Ducato 2.8,
9-miestne, r.v.2002, po STK a EK.
Verejná dražba sa uskutoční
22.júna 2012 o 15.00 hod. v zasa-
dačke OcÚ Hruštín. Vyvolávacia
cena 3.500,- EUR.
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7. BOŽIE PRIKÁZANIE: NEPOKRADNEŠ

a 10. BOŽIE PRIKÁZANIE: NEBUDEŠ TÚŽIŤ PO MAJETKU BLÍŽNEHO SVOJHO

Okrem života a ľudskej dôstojnosti
pre človeka majú veľký význam aj mate-
riálne hodnoty. Oni zabezpečujú živoby-
tie človeka na tejto zemi. Človek je by-
tosť, ktorá má dušu, ale i telo. Aby mohol
človek rozvíjať aj tu telesnú stránku svo-
jej osobnosti, k tomu je potrebné, aby
vlastnil aj nejaký majetok. V tom spočíva
prirodzené právo človeka na vlastníctvo
vecí. Toto prirodzené právo človeka po-
tvrdzuje aj Boh svojím zákonom, keď
v knihe Genezis čítame: „Boh povedal:
Nech človek vládne nad rybami mora
i nad vtáctvom neba i nad dobytkom
a divou zverou a nad všetkými plazmi,
čo sa plazia po zemi.“ Človek má právo
na vlastníctvo, ale len do takej miery,
aby si ním zabezpečil dôstojný život na
tejto zemi, a nie na to, aby ho nejako
nezmyselne a prehnane zhromažďoval.
A tak platí zásada, že vlastníctvo vecí
nemá byť životným cieľom človeka, ale
len prostriedkom, ktorý má tiež poslúžiť
človeku ku spáse, lebo na tejto zemi
sme iba pútnikmi. Z tejto zásady vyplýva
i to, že vlastníctvo má svoju sociálnu,
spoločenskú povahu, ktorá spočíva
v tom, že ak sa aj človeku darí po mate-
riálnej stránke, to ešte neznamená, že
všetko, čo si nadobúda, je jeho, ale mal
by sa s tým vedieť aj podeliť. Toto je také
stručné vysvetlenie toho, aký by mal byť
postoj človeka k materiálnym hodnotám.
Strážiť tento poriadok v materiálnej ob-
lasti života napomáhajú 7. a 10. božie
prikázanie. Oni predpisujú rešpektova-
nie práva blížneho na majetok a zakazu-
jú každý úkon, ktorý toto právo porušu-
je, vyžadujú teda spravodlivosť. Spra-
vodlivosť je základná morálna čnosť,
obsahom ktorej je príkaz dať každému,
čo mu patrí.

1. Vlastník. Kto môže byť vlastníkom
vecí? Vlastníkom môžu byť len tí, ktorí
sú nositeľmi rozumovej prirodzenosti,
teda každý človek. Napr. aj na dedičstvo
má rovnaké právo dieťa duševne choré,
aké majú deti zdravé. Pre samotné vlast-
nenie sa nevyžaduje úkon rozumu, ale
pre narábanie vlastníctvom už hej, preto
spravovanie majetku u maloletých a du-
ševne chorých podlieha ich rodičom ale-
bo zákonným zástupcom. Rozlišujeme
tieto druhy vlastníkov:

1. Fyzická osoba – vlastníkom je jed-
na konkrétna osoba. (osoba vlastniaca
svoje auto)

2. Morálna osoba – vlastníkom je ur-
čité právne spoločenstvo. (inštitúcie ako
sú napr.: škola, cirkev)

3. Spoluvlastníctvo – je vlastníctvo
jednej veci viacerými osobami, pričom
každá osoba vlastní čiastku tejto veci.
(spolupodnikatelia, rôzne spolky, ktoré
vznikli dohodou)

2. Veci vo vlastníctve. Veci, ktoré
človek môže vlastniť, rozdeľujeme na:

1. Vnútorné hodnoty – to sú tie, ktoré
sa nedajú od človeka oddeliť: život, údy,
schopnosti. Človek nie je ich priamym
vlastníkom, iba užívateľom, preto sa ich
nemôže dobrovoľne zrieknuť.

2. Miešané hodnoty – sú to česť
a dobrá povesť. Tie sú výsledkom spô-
sobu života človeka, preto sú v jeho
úplnom vlastníctve a človek sa ich môže
zrieknuť.

3. Vonkajšie hodnoty – rozlišujeme
na:

- hnuteľné a nehnuteľné – podľa toho,
či ich možno preniesť z miesta na miesto,

- zástupné a nezástupné – podľa toho,
či vrátená musí byť presne tá istá vec
alebo iná len toho istého druhu,

- užívaním zničiteľné a nezničiteľné –
podľa toho, či ich možno použiť len raz
alebo viackrát.

Nie všetky veci sa môžu stať súkrom-
ným vlastníctvom, napr. slnko, svetlo,
vzduch…

3. Typy vlastnenia. Je rozdiel medzi
mať a vlastniť. Mať je širší pojem ako
vlastniť, človek totiž môže mať u seba
veci, ktorých vlastníkom nie je, pretože
si ich požičal, či ukradol. Podľa toho
rozlišujeme aj vzťah medzi vlastníkom
a vecou, ktorú má takto:

1. Vlastnenie – vec má tu ten, ktorý
má na ňu aj právo.

2. Užívanie – vec má ten, koho nie je,
ale ten, koho je, mu dal právo užívať ju
pri zachovaní jej podstaty.

3. držanie – je prítomnosť veci u člo-
veka, ktorý má úmysel mať ju ako svoju,
hoci jeho nie je. Môže byť dobromyseľ-
né, kedy držiteľ nevie, že mu vec nepat-
rí, alebo zlomyseľné, keď aj vie, že mu
nepatrí, ale nechce sa jej vzdať.

4. Spôsoby spravodlivého nado-
búdania vlastníctva. Aby sa človek
mohol stať vlastníkom veci, teda tým,
ktorý má na vec právo, musí ju nado-
budnúť spravodlivým spôsobom. Medzi
spravodlivé spôsoby nadobúdania vlast-
níctva možno uviesť:

1. Prvotné zaujatie – je to privlastne-
nie tých vecí, ktoré doteraz nepatrili ni-
komu.

2. Nájdenie – tu treba rozlišovať me-
dzi nájdením opustenej veci a stratenej
veci. Opustená vec je tá, ktorú vlastník
dobrovoľne zanechal, a tak prestal byť
jej vlastníkom. Kto ju prvý nájde, stáva
sa jej vlastníkom. Stratená vec je ne-
dobrovoľne zanechaná, preto ostáva
naďalej vo vlastníctve majiteľa. Nálezca
nemusí nájdenú vec zobrať so sebou,
nezhreší tým, ale ak ju zoberie, už musí
hľadať je vlastníka. Snaha pri hľadaní

má byť vynaložená primerane hodnote
tejto veci. Nálezca si môže odpočítať
výdavky, ktoré mu vznikli pri hľadaní
vlastníka jeho veci.

3. Práca – je uvedomelá ľudská čin-
nosť užitočná pre spoločnosť. Odmenou
za prácu je mzda. Meradlom mzdy by
mal byť nielen podaný výkon, ale i od-
pracované roky, vzdelanie, počet detí,
riziko, únava…

4. Premlčanie – je to spôsob nado-
budnutia vlastníctva na základe užíva-
nia veci v neprerušenom čase, ktorého
limit je stanovený zákonom. Po uplynutí
tohto limitu vec prejde z užívania do
vlastníctva.

5. Darovanie – je prenesenie vlast-
níctva nejakej veci z jedného vlastníka
na druhého bez protihodnoty, teda za-
darmo.

4. Závet – je to zmluva o zdedení
majetku po nebohom.

5. Kúpa a predaj – človek tu nadobú-
da vlastníctvo určitého tovaru tým, že za
tovar zaplatí peniazmi. Cena musí byť
spravodlivá.

Toto sú také základné spôsoby nado-
búdania vlastníctva. Tie ostatné len vy-
menujme: pôžička, poistenie, prenaja-
tie, splnomocnenie, žrebovanie, víťaz-
stvo v hre, víťazstvo v stávke, burza…

5. Hriechy proti vlastníctvu. Ne-
spravodlivé nadobúdanie vlastníctva je
hriechom. Spôsoby hriešneho nadobú-
dania vlastníctva sú:

1. Krádež – je
to tajné odcudze-
nie veci vlastní-
kovi, ktorý s tým
nesúhlasí. Krá-
dež je dovolená
iba v dvoch prí-
padoch: v kraj-
nej núdzi, keď
ukradneme nie-
čo, aby sme mohli
prežiť, aby sme sa mali
za čo najesť, a v prípade, keď sa chce-
me tajne odškodniť, len musíme dávať
pozor, aby tým neupadol do podozrenia
niekto nevinný.

2. Lúpež – je násilné odňatie veci
vlastníkovi, on o tom vie, že sa mu vec
berie, ale nemôže sa brániť.

3. Poškodzovanie – je to činnosť,
v ktorej jeden človek inému robí škodu
na majetku, pričom sám nemá z toho
žiaden úžitok a osoh, len škodoradosť.

4. Skupinové záškodníctvo – nielen
jednotlivci, ale aj skupiny ľudí sa prehre-
šujú páchaním škody, veď sa aj hovorí
o organizovanom zločine, ktorého sa do-
púšťajú viacerí s túžbou mať z toho neja-
ký podiel pre seba.
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85 rokov Tomáňová Terézia

80 rokov Martvoňová Helena

70 rokov Tokár Gabriel, Mgr.

60 rokov Snováková Terézia

Bištiaková Mária

Kubica Miroslav

Očkajáková Margita

Katreník František

Brisudová Agnesa

55 rokov Tomáň Tomáš

Hojo Štefan

50 rokov Kľusková Margita

Škapec Štefan

Kupčo František

Jurčigová Helena

Prišli medzi nás:

Rebeka Tkáčová

Jakub Voška

Uzavreli manželstvo:

Ľubomír Ošťadnický

a Renáta Kršková

Ing. Jozef Hutira

a Ing. Emília Radušovská

František Mateka

a Anna Martvoňová
Mgr. Jozef Teťák

a Jana Kolačkovská

Odišli od nás:

Terézia Hojová, 72 rokov

Zuzana Majcherová, 89 rokov

Štefan Kľuska, 55 rokov

Jozef Kupčo, 64 rokov

JUBILANTI

v mesiaci máj 2012

Blahoželanie
Trocha s oneskorením, ale predsa by chcelo

poľovnícke združenie Hruštín
zablahoželať svojmu čestnému členovi

Ing. Ivanovi Krupašovi,
ktorý sa dožil významného životného jubilea

70 rokov.
Do ďalších rokov mu prajeme pevné zdravie,

životnú pohodu a elán, nech sa ešte dlho tešíme
z tvojej spoločnosti a humoru, ktorým nás
sprevádzaš pri spoločných stretnutiach.

Ďakujeme.

5. Vykorisťovanie – je to spôsob po-
škodzovania robotníkov, ktorí nedosta-
nú takú mzdu, akú si za odvedený výkon
v práci zaslúžia, je to teda zadržanie
spravodlivej mzdy. Vykorisťovanie počí-
tame medzi štyri do neba volajúce hrie-
chy, je teda postavený na rovinu vražde.

6. Náhrada škody. Ku odpusteniu
hriechov proti 7. a 10. prikázaniu nestačí
sa nám len z týchto hriechov vyspove-
dať. To by potom človek mohol kradnúť,
koľko sa mu zachce. Pre to, aby nám
bolo odpustené, treba ukradnutú vec vrá-
tiť, alebo škodu aspoň nahradiť. To svedčí
aj o úprimnej ľútosti kajúcnika, ktorý sa
spovedá z hriechov proti 7. a 10. priká-
zaniu. Náhradu škody treba vykonať
v čo najkratšom čase a možno to urobiť
tak, aby poškodený o tom vedel, ale aj
potajomky.

Bratia a sestry, aby sa zachoval po-
riadok a nedochádzalo k nespravodli-
vosti v majetkovej oblasti, patronát nad
ňou si zobrali spoločenské systémy, kto-
ré tu v histórii boli, počnúc kráľovstvami,
až po dnešnú demokraciu. Ba možno
povedať, že každý nový spoločenský
systém vznikol odsúdením počínania pre-
došlého v majetkovej oblasti. Lenže ani
v dnešnej modernej demokracii nie je
všetko na poriadku s majetkami. Možno
povedať, že najčastejšími prehreškami
voči prikázaniam z Desatora sú prehreš-
ky proti 7. a 10. prikázaniu. Aj dnes sa
kradne vo veľkom, denne z televízie sa
dozvedáme o lúpežiach, o vytunelovaní
podnikov a bánk, aj dnes sú robotníci
vykorisťovaní v zamestnaní, nedostáva-
jú za svoju prácu zaslúženú mzdu,
v rodinách vedieme medzi sebou majet-
kové spory, lebo sa nevieme spravodli-
vo rozdeliť…A tak problém nie je asi ani
tak v systéme, ako v srdci každého kon-
krétneho človeka.

Raz v rozhlase dávali rozhovor s jed-
ným politikom, ktorý je známy tým, že je
bohatý. Istý poslucháč položil tomuto
politikovi otázku: Požičali by ste mi de-
saťtisíc korún? Z otázky sa dalo vycítiť,

že poslucháč nemyslel vážne to, na čo
sa pýtal, len bol zvedavý na odpoveď
politika. A ten chladne odpovedal: Ani
mne na to, čo som si poctivo nadobudol,
nikto nič nepožičal, na požičiavanie tu
sú dnes banky.

Na bohatých ľuďoch nie je zlé to, že
sú bohatí, ale najčastejšie to, že s bo-
hatstvom sa nevedia podeliť, ich hlad po
bohatstve sa stupňuje, nadobúdajú ho
potom i nespravodlivým spôsobom, čím
ostatných uvrhujú do núdze. V tom je
veľká vina hriechov proti 7. a 10. priká-
zaniu.

Jeden človek sa pýtal mudrca, prečo
je na svete taká majetková nespravodli-
vosť. Mudrc odpovedal: Poď k oknu
a povedz mi, čo vidíš? Vidím ľudí, ako
chodia, odpovedal ten človek. A teraz
poď so mnou k zrkadlu a povedz, čo tam
vidíš? Vidím seba, odpovedal človek.
Mudrc hovorí: vidíš, za sklo stačí dať len
trošku striebra a človek už nepozerá na
iných, ale vidí iba seba.

Na základe tohto príbehu sa dajú veľ-
mi jasne pochopiť Ježišove slová: „Ľah-
šie je prejsť ťave uchom ihly, ako bohá-
čovi sa dostať do nebeského kráľovstva.“
Snažme sa preto aj my pamätať na to,
že tu na tejto zemi sme iba pútnici, že
naša vlasť je v nebi, a že nič zo svojho
majetku si tam neodnesieme, iba skutky
lásky. Preto aj k materiálnym dobrám
pristupujme tak, aby to poslúžilo našej
spáse.

Dobrotivý Bože, nechceme byť ani
chudobní, aby sme nereptali proti tebe,
ale netúžime sa stať ani bohatými, aby
sa nám neuzavrelo srdce pred potreba-
mi iných ľudí. Ty si našej zemi dal toľko
bohatstva, aby sa ušiel dostatok každé-
mu, daj, aby na svete nemuseli zomierať
ľudia od hladu, aby sme peniaze využí-
vali viac na liečenie chorôb, ako na voj-
ny, daj, aby náš postoj k materiálnym
hodnotám nenarušoval náš pozemský
pokoj a zaslúžil nám nebeský domov.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Na fotografii pán Krupaš vo svojom životnom poslaní

– výchove mladej generácie.
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Najmladšia generácia v obci

10.5. – do MŠ zavítal nahrávací štáb -
VITANAčikoviaNATURáčikovia. Deti MŠ
zatancovali sladkej kukuričke a červe-
nej paradajke indiánsky tanec a uvarili
chutnú polievku z čerstvej zeleniny. Sú-
ťažné video MŠ Hruštín, ktoré natočili,
nájdete na:http://www.facebook.com/
chutnenatur/app_379363205407225

Podporte nás a pošlite nám svoj hlas.
Ako hlasovať? Kliknite na link, vyhľadaj-
te video MŠ Hruštín a pošlite hlas. Hla-
sovanie prebieha do 16.6.2012. S rastú-
cim počtom hlasov sa zvyšuje možnosť
výhry. Len vďaka Vám môžeme získať
vecné ceny. Ďakujeme.

10.5. a 11.5. – s radosťou sme priví-
tali v MŠ všetky mamičky i babičky, kto-
ré prijali pozvanie a prišli sa pozrieť na
slávnostný program z príležitosti Dňa
matiek. Nechýbali pekné pesničky i bás-
ničky, v ktorých odzneli slová vďaky na-
šim mamkám, za ich lásku a starostli-
vosť. Na záver čakalo každú mamičku
milé prekvapenie.

13.5. – sa konal Deň matiek v KD.
V programe vystúpili deti 1. a 2. triedy,
ktoré mamkám i babkám pekne zaspie-
vali a zatancovali veselý tanček.

15.5. – sa v Oravskom Veselom ko-
nal XI. ročník nesúťažnej prehliadky spe-
vákov ľudových piesní detí materských

škôl Škol-
ského úra-
du Záka-
menné pod
n á z v o m
„ Š T R N -
GALKYˇ “ .
Našu MŠ
reprezento-

val S. Šimák a L.Štajerová v sprievode
p. uč. V. Michnovej. Za odmenu si deti
priniesli diplom, pastelky, suvenír a slad-
kosť.

29.5. – sa deti MŠ zúčastnili divadel-
ného predstavenia pod názvom „Červe-
ná Čiapočka trochu inak“ ktoré sa kona-
lo v KD.

31.5. – na tento deň sme si napláno-
vali MDD, aby sme využili pekné poča-

sie a mohli súťažiť. Počas športového
predpoludnia boli pre deti pripravené
rôzne aktivity. Preskakovali prekážky,
hádzali loptu do siete, súťažili v preťaho-
vaní lanom, kreslili kriedami na chodník.
Skákať vo vreci sa darilo aj najmenším
kamarátom, ktorí si vyskúšali aj hádza-
nie lopty do koša. Popoludní sme sa
vybrali za pekáreň a pokračovali v pohy-
bových aktivitách.

31.5. – sa v Oravskej Polhore usku-
točnil XV. ročník Okresnej športovej
olympiády detí materských škôl. Súťa-
žiaci T. Smažák, J. Špagla, K. Jurky,
D. Katreník a V. Krivačková predviedli
svoje schopnosti v športových disciplí-

nach skok do diaľky, beh na 20 m šprint,
hod do diaľky tenisovou loptičkou, štafe-
tový beh 4x20m. Za účasť, snahu a féro-
vé športové súťaženie získali diplom
a malú pozornosť.

Oznam pre rodičov, ktorí nahlásili svo-
je dieťa do MŠ počas letných prázdnin.
V mesiaci júl (od 2.7.2012 do 31.7. 2012)
bude v prevádzke 2. trieda.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Na začiatku novej guľovej sezóny sa
opäť výborne predviedli hruštínski strel-
ci. V kvalifikácii streleckého viacboja sa
na majstrovstvá Slovenska zúčastnili
troch pretekov a vo všetkých prežívali
pocit víťazstva. Družstvo v zložení Ľu-
boš Jancek, Jozef Jancek a Ing. Marián
Kompan postúpilo na majstrovstvá ako
celkový víťaz.

Výsledky: 12.5.: Príbelce

Družstvá: 1. Bratislava BA 01 1631,90
2. Hruštín 1607,28
3. Lučenec 1573,13

Jednotlivci:    1. Ľuboš Jancek 453,82
14. Marián Kompan 413,31
17. Jozef Jancek 410,15

Príbelce 13.5.2012
Družstvá: 1. Hruštín 1615,87

2. Bratislava FOX B 1582,85
3. Košice 1571,37

Jednotlivci: 1. Jozef Jancek 454,66
9. Marián Kompan 426,20
63. Ľuboš Jancek 360,01

STRELECKÝ ŠPORT

Turany 2.6.2012

Družstvá: 1. Hruštín 1605,73

2. Lučenec 1604,81

3. Bratislava FOX A 1583,83

Jednotlivci: 1. Ľuboš Jancek 463,82

2. Jozef Jancek 462,36

28. Marián Kompan 394,55

Na konci mája sa na našej strelnici už

tradične za hojnej účasti konajú okresné

majstrovstvá v poľovníckych súťažiach.

Aj tu naši poľovnícki strelci podávajú

tradične výborné výkony a tento rok po-

zbierali takmer všetky popredné umiest-

nenia. V nedeľu obsadili v našom okre-

se dokonca prvé tri miesta.

Sobota 26.5. Broková batéria 50:

1. Ľuboš Jancek Hruštín 43 terčov

2. Peter Mikulaj Or. Podzámok 42 terčov

3. Ján Jurina Hruštín 37 terčov

Nedeľa 27.5. Guľový štvorboj M400:

1. Matúš Jancek 392 bodov

2. Ľuboš Jancek 391 bodov

3. Martin Jurina 381 bodov

Družstvá

1. Hruštín A 1164 bodov

2. Rabča 1098 bodov

3. Oravská Polhora 1066 bodov

Kompletné výsledky nájdete vo vitrí-

ne ZOTŠH umiestnenej na Pizzérii MAG-

NUM a na stránkach www.szvvz.sk,

www.zotsh.estranky.sk,

www.polovnici.orava.sk
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
MÁJ 2012

SÚŤAŽE:

Zber pomarančovej kôrky
Spolu naša škola odovzdala Lieči-

vým rastlinám do Or. Polhory 276,3 kg.
Všetci zberači boli odmenení, tí najlepší
desiati dostanú cenu na konci školské-
ho roka. Tu sú:
1. Š. Očkaják – 8.B – 10,6 kg
2. M. Mišánik – 9.B – 10,18 kg
3. P. Bražina – 2.B – 8,2 kg
4. V. Dudášiková – 2.A – 6,85 kg
5. J. Kaprál – 3.A – 6,0 kg
6. L. Kupčová – 8.A – 5,9 kg
7. K. Kotúľová – 2.B – 5,5 kg
8. P. Šeliga – 2.B – 4,95 kg
9. M. Hnojčíková – 7.A – 4,71kg
10. K. Smidžárová – 2.B – 4,7 kg

Najusilovnejšou triedou v zbere bola
2.B, ktorá nazbierala 47,6 kg ( 2,5 kg na
žiaka). Ďakujeme!

Liečivé rastliny
V marci a apríli prebiehala súťaž

o liečivých rastlinách. V prvom kole mu-
seli žiaci vyriešiť test, v druhom kole
riešili praktické úlohy. Z mladších žiakov
sa najviac darilo Jožkovi Melekovi
z 5. B, ktorý za sebou zanechal 81,7%
súťažiacich z celého Slovenska. Úspeš-
né boli aj Darinka Očkajáková a Nikola
Pašková z 5.A. Zo starších žiakov bola
najlepšia Nikola Kotúľová zo 7.A, ktorá
sa umiestnila v prvej polovici všetkých
súťažiacich vo svojej kategórii. Ako jedi-
ná z celého Slovenska však získala naj-
väčší počet bodov (105 b) v druhom
kole súťaže. Úspešnými riešiteľkami
v kategórii starších žiakov boli aj Diana
Teťáková a Adriána Tomulcova z 8.B.

Výtvarné súťaže
Čestné uznanie v súťaži Portrét regi-

onálnej osobnosti získal Filip Kampoš
(7.A), II. Miesto v súťaži Polícia očami
detí získala naša budúca prváčka Kris-
tínka Kopilcová (ZUŠ Jánoš).

Martinko
J a n d e k
(1.B) bol so
svojou p.uč.
Marettovou
(ZUŠ Já-
noš) na vy-
hodnotení
súťaže Žit-
noostrovské
p a s t e l k y,
kde získal
1. miesto
a domov si
p r i n i e s o l
pekné auto.

IQ olympiáda
Naše družstvo (6.roč.) v zložení Luj-

za Gáborová, Viktória Šalatová a Valika
Krivačková obsadilo 3.miesto. Blahože-
láme. Súťažilo aj družstvo siedmakov, tí
na diplom nedosiahli – Michal Jagelka,
Marek Kaprálik, Roman Stieranka.

Atletika
V areáli

ZŠ Rabča
sa konalo
o k r e s n é
kolo v atle-
tike st. žia-
kov – druž-
stiev. Naše
d r u ž s t v á
neboli veľ-
mi úspeš-
né, avšak
v jednotliv-
coch získa-

la Nikola Martvoňová (6.B) prvenstvo
v skoku do diaľky. Blahoželáme!

Exkurzie
3.5. – prváci boli na exkurzii v pekárni

KUMA. Od p. Kupču sa dozvedeli, akou
cestou putuje chlieb, kým sa dostane do
obchodov.

24.5. – žiaci 5.AB boli pozrieť náučný
chodník v Or. Lesnej. Na jednotlivých
stanovištiach si doplnili vedomosti z bio-
lógie o rastlinách a živočíchoch v lese,
o význame a ochrane lesa.

25.5. – žiaci 8.AB boli v Kysuckom
Lieskovci v závode BIOMASA. Predná-
šajúci pán Harant ich ochotne previedol
výrobnou linkou, kde si s jeho odborným
výkladom pozreli výrobu drevných pe-
liet. Počas prednášky sa žiaci nedali
zahanbiť a aktívne reagovali na otázky
prednášajúceho. Na záver exkurzie do-
stali darčekové predmety.

30.5. – žiaci 9.AB boli v B. Bystrici.
Najskôr si v Thurzovom dome prezreli
expozíciu venovanú životu v stredoveku
a zoznámili sa s prácou stredovekých
remeselníkov. V Múzeu SNP si zopako-
vali a doplnili vedomosti o holokauste
a živote na Slovensku počas 2. svetovej
vojny. Treťou zastávkou bolo Rádio Lu-
men, nakoniec NC Európa.

Kultúra
11.5. žiaci 1.- 4. a 5.-9.roč. si vypočuli

a pozreli vzdelávacie prednášky, ktoré
pre nich pripravila Spoločnosť pre vedu
a vzdelávanie - PANSOPHIA. Žiaci 1.-4.
si vypočuli prednášku VESMÍRNIČEK
(o vzniku našej planéty, o Slnečnej sú-
stave), žiaci II.stupňa STRATENÝ SVET
FYZIKÁLNYCH EXPERIMENTOV

29.5. sa našim žiakom I. stupňa
i starším škôlkarom predstavilo divadlo
PRÍBEH zo Žiliny, ktoré uviedlo hru
O Červenej čiapočke trochu inak.

Iné
3.5. – Už päť rokov lesníci so svojimi

priateľmi - žiakmi viac ako 1000 ZŠ
a MŠ na celom Slovensku zakladajú
miniarboréta. Tohto roku k nim pribudli
ďalšie tri - jarabina vtáčia, čerešňa vtá-
čia a agát. Ing. Rabčan, zamestnanec
LESOV SR, štátny podnik B.Bystrica
ukázal našim deviatakom, ako sa správ-
ne sadia stromy.

30.5. – v našej škole sa konala pora-
da riaditeľov základných škôl z okresu
NO, ktoré patria pod Spoločný úrad Zá-
kamenné.

31.5. – žiaci 5.A pozvali do svojej
triedy rodičov, aby si spolu posedeli
a zabavili sa pri príležitosti Dňa rodiny.
Všetci zaspievali na úvod pesničku
a potom sa striedali hudobné a tanečné
čísla so scénkami a pesničkou. Besied-
ka sa konala v príjemnej atmosfére, ro-
dičia si aj zasúťažili a už teraz sa tešia
na budúce stretnutie.

Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy



06/20127

V nedeľu 3. júna sa u nás konal Deň
rodiny, ktorý bol vyvrcholením Týždňa
rodiny, počas ktorého ste sa mohli zapo-
jiť do počúvania katechéz, pripravené
boli aj dva filmy a dve prednášky.
V rámci prednášky Prirodzeného pláno-
vania rodičovstva ku nám zavítal hlavný
organizátor a celoslovenský koordinátor
Dňa rodiny – pán Predáč s manželkou.
Bolo to veľmi príjemné a povzbudzujúce
stretnutie.

Deň rodiny v Hruštíne začal svätou
omšou o 11tej hodine, počas ktorej sme
si mohli vypočuť kázeň pána farára, za-
meranú na rodinu v prepojení so Svätou
Trojicou. Program začal o 14.30. Mohli
sme vidieť vystúpenie ZŠ Hruštín, ZUŠ
Jánoš, DDS Úsmev z Babína, Zvarcrew
– chlapci z Hruštína, eRko tance v poda-
ní Ťapešova a Lokce a počas celého
programu nás sprevádzali šašica Bodka
a šašo Bonifác, ktorí deťom predviedli
bábkové divadlo – Tri prasiatka. Slnieč-
ko nám prialo takmer celý čas - až na
záver, keď začalo pršať a hlavný bod
programu – koncert gospelovej kapely
My Way sa musel presunúť do kultúrne-
ho domu.

OZNAMY RCM

Rodinné centrum Motýlik pripravuje podu-
jatie nielen pre dôchodcov v rámci Európske-
ho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami.

14. júna sa u nás v Hruštíne, v areáli ZŠ
Zamost, od 15:00 do 17:00 uskutoční Deň
zdravia, pohybu, hudby a kvetov, v rámci kto-
rého k nám zavíta aj Červený kríž DK.

Účastníci tohto podujatia sa môžu tešiť na
skvelú hudbu, slovenských predajcov kvetov
– netradičných skalničiek, trvaliek, byliniek,...
spojených s poradenstvom o starostlivosť kve-
tov. Taktiež bude možnosť zakúpiť si rôzne
vitamínové doplnky, čaje, sirupy,... Každý
účastník si môže vychutnať kávu zdarma!!!

Tento deň je aj dňom darcovstva krvi, pre-
to prosíme dobrovoľníkov, ktorí chcú darovať
krv, nech sa telefonicky kontaktujú na t.č.
0903346213. Darovať krv bude možné v čase
od 15.30 do 17.00 v Hruštíne!!!

Bližšie informácie o celej akcii nájdete na
www.rcmotylik.orava.sk, na stránke obce ale-
bo na plagátoch.

�����������������

Oznamujeme všetkým členom aj nečle-
nom RC Motýlik, že počas mesiaca júla budú
naše priestory zatvorené z dôvodu čistenia a
dezinfekcie priestorov.

�����������������

Všetky deti –POZOR!!!
Rodinné centrum Motýlik pre vás pripravi-

lo zábavné prázdniny. 2 týždne v mesiaci au-
gust pripravujeme Denný tábor alebo Spia
doma– to znamená, že každý deň od pondel-
ka do piatku v čase od 7.30 do 15.30 bude
pripravený program, ktorého sa môžete zú-
častniť. Prvý týždeň bude pre deti predškol-
ského veku a druhý týždeň bude pre školá-
kov. Celý deň sa o vás budú starať animátori.

Bližšie informácie osobne v RC Motýlik na
3. poschodí v zdravotnom stredisku dňa 11.
júna od 10:00 do 12:00 alebo 12. júna od
15.00 do 17.00. Počet účastníkov je limitova-
ný, keďže deti budú celý deň zapojené do
programu. Prosíme rodičov, aby sa v prípade
záujmu kontaktovali osobne v uvedenom čase.
(tel. kontakt 0903346213)

Rodinné centrum Motýlik zorganizovalo

Deň rodiny 2012 v Hruštíne

Najväčšia vďaka patrí Bohu. Chceme
tiež vysloviť veľké poďakovanie za spo-
luprácu obci Hruštín, farskému úradu,
ZŠ Hruštín, všetkým sponzorom, dobro-
voľníkom, aktivistom, organizátorom.
Bez vašej pomoci by sa toto podujatie
neuskutočnilo. Vďaka dobrovoľníkom
z Orava Fénix a Oravskému centru mlá-
deže. Ďakujeme za všetky ceny v tom-
bole, ktoré výhercov určite potešili.

Vďaka aj za vašu účasť a akékoľvek
zapojenie sa do tohto milého rodinného
podujatia. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník Dňa Rodiny!

Vaše Rodinné centrum Motýlik

Celý týždeň od 28. 5-
2.6.2012 sa naše eRko
zapojilo do celosloven-
skej akcie: Vypni telku,

zapni seba! S tohtoročným heslom: ,,Obuj-
me sa do života!“ Pre deti sme každý deň
pripravili aktivity, počas ktorých ich spre-
vádzal aj Detektív so svojimi, každý deň
inými, topánkami. Každý deň sme sa stre-
tli o 15:30 pri spevárni a začali sme našou
hymnou, ktorú nám zložila naša kamarát-
ka Alžbeta Kubiritová, hymna sa ujala zá-
vratným tempom. Hneď po modlitbe a hym-
ne sme sa presunuli k aktivitám. V ponde-
lok sa o naše aktivity postarali Veronika
Žilincová a Janka Kazimierová, ktoré nás
naučili o férovosti. V utorok nás Silvia Mart-
voňová a Mária Škapcová naučili informá-
cie o našom Slovensku, či iného predme-
tu, ktorý je v škole nezaujímavý. Deti až
vtedy veľmi zaujal. V stredu sme sa po-
riadne namočili do vody pre program, kto-
rý si pre nás pripravili Tatiana Rosiarová
a Gabriela Hojová – lovili sme jablko
z vody,... V štvrtok mali na starosti program
Kristína Michalčíková a Simona Martvoňo-
vá, ktoré pripravili hry plné zábavy a hlav-
ne chutných sladkostí. Piatok na nás pri-
chystali svoj plán Alžbeta Kubiritová a Da-
rina Škapcová, ktoré nás za pomoci ka-

maráta Jožka Vajdiara priučili pár eRko
tancov (egyptský, ouky-douky, chocolate).
Každý deň sa zúčastnilo okolo 50-70 detí.
Deti sa zabavili a dostali za odmenu
a pekné správanie sladkú odmenu a ná-
ramky s logom Vypni telku, zapni seba!

V sobotu všetko vyvrcholilo „Veľkým
hľadaním pokladu“, ktoré sa konalo od
12:30, kde sme sa rozdelili do skupín
a časť animátorov išlo na stanovištia. Tam
už mali pripravené rôzne hry: hľadanie vo
Svätom písme, hľadanie číslic, hádanky,
obaľovanie v toaletnom papieri, pamäťové
hry. Za každú súťaž získali počet bodov
a tak si ozdobili svojho animátora. Po dlhej
túre sme sa stretli na fare, kde sa podával

vynikajúci guláš. Za prípravu ďakujem
(p.starostovi, Vincentovi Žilincovi i p. fará-
rovi a p. kaplánovi).

Po úspešnom zvládnutí guláša sme sa
vybrali nájsť a odkryť poklad. V poklade
bolo množstvo vecí pre skupiny, ktoré sa
zapojili do súťaží. Víťazná bola skupinka
Michaely Ľubekovej, ktorá si okrem vec-
ných darčekov pochutila aj na fantastickej
torte?. Zúčastnilo sa nás pekná kôpka -
100 ľudí. Klobúk dolu.

V neposlednom rade by som sa chcela
poďakovať každému jednému dieťaťu, kto-
ré sa zapojilo do tohto týždňa. Animátor-
kám, ktoré si pripravili programy a mali
neskutočnú trpezlivosť. Ďakujem aj našim
sponzorom: Geoget - Juraj Kupčulák, Marta
Drígľová – PSP, Autoservis – Juraj Poljak,
Coop Jednota Námestovo, Obecný úrad,
Farský úrad Hruštín, Nataly, ale aj rodi-
nám.

Osobitne ďakujem farskému úradu za
ústretovosť a pomoc pri organizovaní.
A vďaka patrí aj Bohu, ktorý nám doprial
pekné počasie a sprevádzal nás po všetky
dni.

Osobne dúfam, že sa deťom páčilo, a ak
by ste mali záujem poslať svoje deti na
eRko, tak každý štvrtok o 15:30 v spevárni.

Kristína Michalčíková
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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

- hypoték (SLSP, VÚB, ČSOB, Tatrabanka,..)
- Zákonného a Havarijného poistenia (Kooperativa, Komunálna,

AXA, Allianzsp, ČSOB, Union,..)
- stavebného sporenia (PSS, Wustenrot, ČSOB)
- doplnkového dôchodkového sporenia (ING, AXA, Stabilita,..)
- úrazového poistenia

Všetko na jednom mieste v Námestove.

Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia,
Mláky 7 (budova polície), 029 01 Námestovo
Tel.č. 0911623039, 0917984645
www.nasepoistenie.sk                info@nasepoistenie.sk

Novinka: „Úrazové poistenie osôb bez skúmania zdravotného

stavu“

Porovnajte si s nami ceny:

POTREBUJETE UPRAVIŤ ODEV?

Ak sa jedná o úpravu veľkosti, zužovanie, skra-

covanie dĺžok, alebo výmenu zipsov, podšívok.

Možnosť šitia na mieru podľa obrázkovej predlo-

hy. Kontakt: 0918 322811

1. peniaze z úveru máte okamžite

k dispozícii

2. zároveň si sporíte a vytvárate

rezervu do budúcnosti

3. vďaka sporeniu získate navyše

aj zvýhodnené podmienky pri

úvere

Stavebný úver so sporením

Bližšie informácie na pošte Hruštín alebo na

t.č. 0901 798 870

Žalúzie, sieťky proti hmyzu 0944037371

� Darujem šteňa, nemecký špic – psík, vek
3 mesiace. Tel.: 0908 946844

� Predám zajace a zajačie mäso, kozie mlieko,
kozí syr, domáce vajcia.
Tel.: 0908 946844

� Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170157

Podujatia v mesiaci jún 2012

MKS pri OcÚ Hruštín

2.6. Pohoda

3.6. Deň rodiny

6.6. Predaj LIESKOVAN

9.6. Drišľak, Sonda+ Oldies párty

13.6. Predaj RIKOMAX

16.6. Rodinná oslava

19.6. Koncert SZUŠ Jánoš

20.6. Predaj BLAŽEK

30.6. Svadobná veselica


