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OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 3 11/2012

V nedeľu, 7. októbra, sa v kultúrnom dome uskutočnilo

divadelné predstavenie o Snehulienke a siedmich trpas-

líkoch, ktoré pre nás pripravili deti z Farského klubu

Lokca.

V utorok, 16. októbra, pripravili Obec Hruštín a Farský

úrad „Posedenie s dôchodcami“. Najskôr bola sv. omša

v kostole a po nej sa presunuli dôchodcovia do kultúr-

neho domu. Tu ich privítal starosta obce a nasledoval

kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej

školy, žiaci základnej školy a folkloristi. Po programe

a obede si v rozhovoroch zaspomínali na svoje mladé

časy.

V rámci plánu Programu spolupráce medzi obcou Hruštín

a gminou Zabierzów, nás v dňoch 18.-19.10.2012 navštívili radní

našej družobnej gminy. Po zvítaní sa s vedením našej obce si

prezreli Základnú školu na Výhone a lekáreň pri zdravotnom

stredisku. Potom sa presunuli do materskej školy, kde im deti

pripravili kultúrny program. Taktiež sa boli

pozrieť aj vo Vaňovke, kde si pozreli celú

obec a kostol sv. Vendelína. Večer sa stretli

s našimi poslancami OZ, kde si vzájomne

vymenili svoje skúsenosti v samospráve. Na

druhý deň si boli pozrieť Demänovskú jas-

kyňu Slobody.
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Očami

starostu

Nostalgiu dušičkového
obdobia umocnilo tento
rok aj pochmúrne poča-
sie. Naše kroky v tieto
dni viedli na cintorín, kde
máme svojich príbuzných, na
ktorých sme si spomenuli v modlitbách
vo svetle zapálených sviečok.

Činnosť za mesiac október:
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní po-

zvárali a zabetónovali 5 stĺpov ve-
rejného rozhlasu v Dielnickom poto-
ku smerom do Vaňovky. Elektrikári
nanovo natiahli káblové vedenie roz-
hlasu, ktoré bolo strhnuté – náklad-
ným autom, alebo žeriavom?

2/ Pracovníci zamestnaní v rámci Čes-
ko - slovenského projektu a brigád-
nici tento mesiac vysadili Pod Ka-
menným časť obecného pozemku
sadenicami drevín. Ďalej všetky sa-
denice Pod Kamenným i na Zábave
boli natreté ochranným náterom proti
ohryzu zveri. Pracovníci obce i ne-
zamestnaní spevnili a vydláždili ka-
meňom plochu pod altánkom pri Va-
ňovskej kaplnke.

3/ Oravská vodárenská spoločnosť –
Dolný Kubín v spolupráci s obcou
preložila 70 m vodovodného potru-
bia v ulici Zavoda.

4/ OVS - Dolný Kubín v rámci opráv
často poruchových úsekov vodovo-
du preložila vodovodné potrubie
v dĺžke 110 m v ulici Zamost, od mos-
ta smerom k p. Šalatovi.

5/ Slovenský vodohospodársky podnik
– Ružomberok po opakovaných žia-
dostiach obce nám dorobil oporný

Láska znamená predovšetkým počúvať v mlčaní. Milovať
znamená uvažovať.                                 (Antoine de Sant-Exupéry)

múr Radzovkového poto-
ka pri zdravotnom stre-
disku v celkovej hodno-
te 70 tis. € - 2,1. mil Sk.

6/ SSE Žilina- na zákla-
de projektu obce predĺžila sieť

NN – v časti Kutina ku rodinnému
domu p. Martvoňa.

7/ SSE - Žilina v spolupráci s obcou
skolaudovala a dala do užívania už
tretiu trafostanicu a rozvody NN ku
chatám na Zábave. Týmto sa ukon-
čila základná elektrifikácia chatovej
oblasti Zábava, kde sú postavené
a sprevádzkované 3 trafostanice
a rozvody NN v hodnote 270 tis.€
- 8,1 mil. Sk.

8/ V mesiaci október boli na ceste Hrn-
čiarka - Kultúrna ukončené práce
a to: upravenie cesty a spevnenie
cesty kamenivom a struskou.

Všetkým, ktorí sa podieľali na realizá-
cii uvedených prác, veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania
Každý mesiac sa z našej obce vyvá-

ža nemalé množstvo separovaných dru-
hotných surovín. Sklo, plasty, papier
a k nim v mesiaci október pribudol aj
kontajner na obnosené šatstvo. Tento
kontajner je umiestnený pri supermar-
kete. Som veľmi rád, že väčšina našich
občanov pristupuje k separovaniu dru-
hotných surovín zodpovedne. Kladiem
si otázku, kde končilo toľké množstvo
skla, plastov v dobe, keď sa nezbierali?
Áno, niektoré fľaše sa vykupovali na-
späť, ale tie ostatné? Končili v potokoch,
obdobne aj plasty. Stačí nám vyjsť
niekde do lesa, ešte aj tu nájdeme nie-
koľkoročný odpad skla, či plastov. Čo sa
týka šatstva, okrem tohto kontajnera
bude naďalej fungovať 2 x do roka aj
zbierka , ktorú organizuje „Diakonie Bro-
umov.“ Táto charitatívna organizácia toto
obnosené šatstvo separuje a podľa kva-
lity ho posúva ďalej pre ľudí v núdzi.
V závere by som sa chcel poďakovať
všetkým občanom, ktorí chránia život-
né prostredie separovaním druhotných
surovín.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Uznesenie zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPI-

TEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.10.2012

Číslo: OZ 04/2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte: 9

2. Informáciu starostu obce o plnení

uznesenia z predchádzajú zasadnu-

tia OZ.

B/ Schvaľuje:

1. Dodatok k Úverovej zmluve č. ROP

79337-2011 zo dňa 10.11.2011 na pro-

longáciu úveru ku dňu 24.11.2013.

2. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov by-

tov v zastúpení Mária Janovčíková,

predseda, Črchľa 401/140, 029 52

Hruštín o odkúpenie pozemku parce-

ly CKN č. 429/3 o výmere 294 m2

a parcely CKN č. 429/4 o výmere 398

m2 v k. ú. Hruštín podľa znaleckého

posudku č.75/2012 v cene 2,56 EUR/

m2, spolu po zaokrúhlení 1 770,00

EUR. Osoby nie sú v rozpore so

zákonom SNR č. 138/1991 Z. z.

v znení neskorších predpisov podľa

§ 9 ods. 6 a ods. 7.

Mgr. František Škapec

starosta obce

INFORMÁCIE OcÚ

Obec Hruštín ponúka do prená-
jmu multifunkčnú budovu č.305
v centre obce. Záujemcovia si
môžu podať žiadosť do 30. 11.
2012 na Obecný úrad Hruštín,
kde získajú aj bližšie informácie.

�������������

Obec Hruštín ponúka do prená-
jmu lyžiarsky vlek EPV 300 na
Príslope. Bližšie informácie získa-
te na Obecnom úrade v Hruštíne.

Obecná knižnica
Ako už všetci viete, lekáreň sa

presťahovala z kultúrneho domu
na zdravotné stredisko. Uvoľnili
sa nám priestory, v ktorých chce-
me znovu otvoriť obecnú knižni-
cu. Možno viacerí máte doma kni-
hy, ktoré zapadajú prachom
niekde na pôjde, alebo sú odlo-
žené na inom mieste. Preto Vám
ponúkame možnosť darovať také-
to knihy do obecnej knižnice, aby
mohli poslúžiť všetkým.
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Rok viery – Verím v Boha Otca

Z Katechizmu katolíckej Cirkvi pro-
mulgovaného bl. Jánom Pavlom II.
11. októbra 1992:

V Roku viery
pokračujeme
na stránkach
obecného ča-
sopisu v uva-
žovaní nad vy-
znaním viery
„Verím Boha“.
Minule v prvej

časti sme sa zamýšľali na prvým slovom
vierovyznania – slovom „verím“. Dnes
budeme uvažovať nad Vierou v Boha
Otca.

Naše Vyznanie viery sa začína od
Boha Otca, lebo Boh Otec je „prvý
a posledný“, začiatok a koniec všetké-
ho a Otec je aj prvá božská osoba Naj-
svätejšej Trojice. Celý symbol viery ho-
vorí o Bohu, a aj keď hovorí o človeku
a o svete, robí to vo vzťahu k Bohu. Všet-
ky články Kréda závisia od prvého člán-
ku – verím v Boha Otca. Ostatné články
nám umožňujú lepšie poznať Boha ta-
kého, aký sa postupne zjavoval ľuďom.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery
sa začína slovami: „Verím v jedného
Boha“. Vyznanie, že Boh je jediný, je
takisto základné, ako že Boh jestvuje.
Pevne veríme a úprimne vyznávame, že
je jeden jediný pravý Boh, večný, ne-
smierny a nemeniteľný, nepochopiteľ-
ný, všemohúci a nevýslovný, Otec, Syn
a Duch Svätý: totiž tri osoby, ale jedna
bytnosť, podstata.

Boh sa zjavil svojmu ľudu Izraelu tak,
že mu dal poznať svoje meno. Meno
vyjadruje totožnosť osoby. Boh má
meno. Nie je nejakou anonymnou silou.
Prezradiť svoje meno znamená dať sa
iným dôvernejšie, čiže osobne, poznať
a oslovovať. Boh, ktorý zjavuje svoje
meno „Ja som ten, ktorý som“, zjavuje
sa ako Boh, ktorý je vždy tu, prítomný
pri svojom ľude, aby ho zachránil. Pred
tajomnou prítomnosťou Boha objavuje
človek svoju nepatrnosť. Božie meno „Ja
som“ alebo „On je“ vyjadruje vernosť
Boha, ktorý napriek nevernosti spočíva-
júcej v hriechu ľudí a trestu, ktorý si
hriech zasluhuje, „preukazuje milosr-
denstvo tisícom“. Boh zjavuje, že je „bo-
hatý na milosrdenstvo“, a ide až tak
ďaleko, že vydá svojho vlastného Syna.
Zjavenie božieho mena ľuďom obsahu-
je teda pravdu, že Boh JE - existuje.
Kým všetky stvorenia dostali od neho
všetko, čím sú a čo majú, on jediný je
samo svoje Bytie a sám od seba je
všetkým, čím je.

Boh, „Ten, ktorý je“, je Pravda a Lás-
ka. Boh vo všetkých svojich dielach uka-
zuje svoju láskavosť, svoju dobrotu, svo-
ju milosť, svoju lásku, ale aj svoju spo-
ľahlivosť, svoju stálosť, svoju vernosť
a svoju pravdu. Boh je Pravda sama,

jeho slová nemôžu klamať. Preto sa
možno s úplnou dôverou spoľahnúť na
pravdivosť a vernosť jeho slova vo všet-
kom. Počiatkom hriechu a pádu člove-
ka bolo klamstvo Pokušiteľa, ktorý ho
naviedol na pochybovanie o Božom slo-
ve, o Božej dobrote a vernosti. Boh je
pravdivý aj vtedy, keď zjavuje seba:
učenie, ktoré pochádza od neho, je „zá-
kon pravdy“. Boh je Láska. lzrael mo-
hol v priebehu svojich dejín zistiť, že Boh
mal iba jediný dôvod, pre ktorý sa mu
zjavil a vyvolil si ho spomedzi všetkých
národov, aby bol jeho: svoju nezištnú
lásku. A Izrael pochopil, že Boh ho zasa
len z lásky neprestáva zachraňovať
a odpúšťať mu jeho nevernosť a jeho
hriechy. Láska Boha k lzraelu je silnej-
šia ako láska matky k vlastným deťom.
Boh miluje svoj ľud väčšmi ako ženích
svoju milovanú nevestu. Táto láska pre-
koná aj tie najväčšie nevernosti a pôj-
de až po ten najdrahší dar: „Boh tak
miloval svet, že dal svojho jednorode-
ného Syna“. Samotné Božie bytie je
Láska. Keď Boh v plnosti času posiela
svojho jednorodeného Syna a Ducha
lásky, zjavuje svoje najvnútornejšie ta-
jomstvo: on sám je večná výmena lá-
sky: Otec, Syn a Duch Svätý, a nás ur-
čil na to, aby sme mali na nej účasť.
Veriť v Boha, Jediného, a milovať ho
celou svojou bytosťou, znamená kon-
krétne toto: 1. Poznať Božiu veľkosť
a velebnosť: Pán je taký vznešený, že
prevyšuje naše chápanie.; 2. Žiť vo
vzdávaní vďaky: Všetko, čo sme a čo
máme, pochádza od Boha: „Čo máš, čo
si nedostal?“ „Čím sa odvďačím Pánovi
za všetko, čo mi dal?“; 3. Poznať pravú
dôstojnosť všetkých ľudí: Všetci sú stvo-
rení na Boží „obraz a podobu.“;
4. Správne používať stvorené veci: Vie-
ra v jedného Boha nás vedie k tomu,
aby sme všetko používali natoľko, na-
koľko nás to k Bohu približuje, a zrieka-
li sa toho natoľko, nakoľko nás to od
neho odvracia., 5. V každej situácii dô-
verovať Bohu, aj v protivenstvách. Pek-
ne to vyjadruje modlitba sv. Terézie
z Avily: „Nech ťa nič neznepokojuje,
nech ťa nič neľaká, všetko sa pomíňa,
Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne
všetko. Kto má Boha, tomu nič nechý-
ba: Boh sám stačí.“

Z dokumentu pápeža Benedikta XVI.
Porta fidei, ktorým sa oznamuje Rok
viery:

3. Nemôžeme pripustiť, aby soľ stra-
tila svoju chuť a svetlo ostalo ukryté (po-
rov. Mt 5, 13 – 16). Aj dnešný človek
môže pocítiť potrebu pristaviť sa – tak
ako Samaritánka pri studni – a počúvať
Ježiša, ktorý nás pozýva, aby sme
v neho uverili a čerpali z prameňa, z kto-
rého tryská živá voda (porov. Jn 4, 14).
Musíme znovu nájsť chuť sýtiť sa Božím
slovom verne odovzdávaným Cirkvou

a chlebom života – darmi ponúkanými
na posilnenie všetkým tým, ktorí sú jeho
učeníkmi (porov. Jn 6, 51). Ježišovo
učenie totiž zaznieva aj v dnešných
dňoch s tou istou silou: „Nezháňajte sa
za pominuteľným pokrmom, ale za po-
krmom, ktorý ostáva pre večný život”
(Jn 6, 27). Otázka, ktorú položili tí, čo
ho počúvali, rovnako platí aj pre nás
dnes: „Čo máme robiť, aby sme konali
Božie skutky?“ (Jn 6, 28). Vieme, aká
bola Ježišova odpoveď: „Boží skutok je
veriť v toho, ktorého on poslal“ (Jn 6,
29). Veriť v Ježiša Krista je teda ces-
tou, ako definitívne dospieť k spáse.

4. Vo svetle tohto všetkého som sa
rozhodol vyhlásiť Rok viery. Začne sa
11. októbra 2012, na 50. výročie otvo-
renia Druhého vatikánskeho koncilu,
a skončí sa na slávnosť nášho Pána Je-
žiša Krista, Kráľa vesmíru, 24. novem-
bra 2013. Na 11. októbra 2012 pripadá
aj dvadsať rokov od vydania Katechiz-
mu Katolíckej cirkvi, ktorý promulgoval
môj predchodca, blahoslavený pápež
Ján Pavol II. (3), s cieľom objasniť
všetkým veriacim silu a krásu viery. Ten-
to dokument, ktorý je autentickým ovo-
cím Druhého vatikánskeho koncilu, si
želalo mimoriadne zhromaždenie Bis-
kupskej synody v roku 1985 ako nástroj
v službe katechézy (4) a bol zrealizo-
vaný vďaka spolupráci celého episko-
pátu Katolíckej cirkvi. Preto som na ok-
tóber 2012 zvolal generálne zhromaž-
denie Biskupskej synody na tému Nová
evanjelizácia pre odovzdávanie kres-
ťanskej viery. To bude tá najlepšia prí-
ležitosť ako uviesť celú Cirkev do tohto
obdobia osobitného uvažovania o vie-
re a jej znovuobjavovania. Nie je to po
prvý raz, čo je Cirkev pozvaná sláviť Rok
viery. V roku 1967 môj ctihodný pred-
chodca Boží služobník Pavol VI. vyhlá-
sil podobný rok na pamiatku 1900. vý-
ročia mučeníckej smrti apoštolov Petra
a Pavla, ktorí tak vydali svoje definitív-
ne svedectvo. Mala to byť slávnostná
príležitosť na to, aby celá Cirkev „hod-
noverne a úprimne vyznala tú istú vie-
ru”; pápež si okrem toho želal, aby sa
táto viera posilnila – „individuálne aj
kolektívne, slobodne a vedome, vnútor-
ne aj navonok, pokorne i úprimne” (5).
Myslel si, že tak môže celá Cirkev zno-
vu získať „pravé poznanie svojej viery,
aby ju oživila, očistila, upevnila a vyzná-
vala” (6). Veľké udalosti, ktoré sa v tom
roku udiali, ešte jasnejšie ukázali potre-
bu takéhoto slávenia, ktoré sa zakonči-
lo Vyznaním viery Božieho ľudu (7), aby
sa ukázalo, aké naliehavo potrebné je
vždy znovu potvrdzovať, chápať a hlb-
šie poznávať základný obsah viery, kto-
rý už po stáročia predstavuje dedičstvo
všetkých veriacich, aby bolo možné
v odlišných historických podmienkach
ako v minulosti vydávať koherentné sve-
dectvo.                                spracoval -pf-
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8.10. –„Šarkaniáda 2012“ každoroč-

ne sa zapájame do nesúťažnej prehliad-

ky detských tvorivých prác, ktorá je na-

inštalovaná v interiéri OC Klinec. Na

zhotovenie veselého šarkana a múdrej

sovy deti tvorivo využili odpadový i prí-

rodný materiál.

16.10. – sme sa zúčastnili podujatia

„Posedenie s dôchodcami“, ktoré sa

konalo v KD. Deti z MŠ našim babkám

i dedkom zatancovali na ľudovú nôtu

a slovami básnika poďakovali za lásku

i starostlivosť.

23.10. – sa p. učiteľky s deťmi 3. a 4.

triedy vybrali do ulice Radzovka. Na blíz-

kom kopci nám trochu zafúkalo, a tak

sme mohli púšťať šarkana.

Najmladšia generácia v obci

24.10. – deti 1. a 2. triedy tiež zamie-

rili do Radzovky. Hoci počasie nebolo

veľmi prajné a pofukoval len jemný vá-

nok, podarilo sa našim šarkanom vzliet-

nuť.

Deti z 2. triedy sa zapojili do výtvar-

nej súťaže časopisu Zvonček. Za úlohu

mali nakresliť jeden druh ovocia, čo hra-

vo zvládli, pretože sa venovali téme

„Košík plný ovocia a zeleniny.“

26.10. – za celoročné predplatné ča-

sopisu Zvonček a prispievanie do vý-

tvarných súťaží, ktoré redakcia časopi-

su Zvonček vyhlasuje, deti získali pek-

né knižky a časopis Maxík do 1. a 2.

triedy.

OZNAM

Dňa 9.11.2012 (piatok) o 8.00 hod.

sa uskutoční v priestoroch MŠ „De-

pistáž školskej spôsobilosti“, cieľom

ktorej je zmapovať u predškolákov ak-

tuálnu úroveň kognitívnych schop-

ností a zručností.

Vážení rodičia, pozývame Vás na od-

bornú prednášku pod názvom „Filiál-

na terapia“ (tréning rodičovských

zručností), ktorá sa uskutoční dňa

12.12.2012 (streda) o 14.30 hod.

v priestoroch MŠ.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

85 rokov Martvoňová Margita
75 rokov Trojáková Justína
70 rokov Hojo Jozef
65 rokov Jašicová Margita

Mináriková Helena
60 rokov Firicová Emília

Hojo Jozef
55 rokov Kytašová Mária

Jaššo Ľudovít
Martvoň Ján
Očkaják Ján
Škapec Milan

50 rokov Teťáková Helena
Šinál Jozef
Tomulec Jozef

Prišli medzi nás:

Lea Skladaná ��Ema Snováko-
vá ��Kristián Mateček ��Alma
Hojová ��Soňa Šalatová ��Šimon
Šalata ��Adam Matejčík ��Ľubo-
mír Jurky ��Liliana Jurovčíková
��Branislav Slameník

Odišli od nás:

Jozef Kompan, 62 rokov
Jozef Katrenčík, 89 rokov

JUBILANTI
v mesiaci november 2012

Mesto Dubnica nad/Váhom od
1.1.2013 otvára Špecializované za-
riadenie sociálnej služby ako sate-
lit Zariadenia pre seniorov Dubina
m.r.o Dubnica nad Váhom.

 Ošetrovateľská starostlivosť v tom-
to zariadení je špecializovaná na Al-
zheimerovu chorobu, Parkinsonovu
chorobu a starecké demencie rôznej
etiológie.

Poskytujeme komplexné služby, kto-
ré vedú k podpore a udr-
žaniu aktívneho života
a k predĺženiu sebestač-
nosti klientov.

 Hlavným poslaním je
poskytovanie komplex-
nej, kvalitnej, individuálne
zameranej, celoročnej
pobytovej služby klien-
tom, ktorí potrebujú pra-

videlnú pomoc pri zaistení základných
životných potrieb. Princípom poskytova-
nej starostlivosti je chovať sa podľa naj-
novších poznatkov medicíny a ošetro-
vateľstva. Špecializované zariadenie
má kapacitu 69 klientov.

 Klient, ktorý má záujem o sociálnu
službu v tomto špecializovanom zaria-
dení, musí mať podľa právoplatného
rozhodnutia stupeň odkázanosti na po-
moc inej fyzickej osoby najmenej V.

 Bližšie informácie Vám poskytnú
v pracovných dňoch medzi 7,00 hod. –
15,00 hod. na tel. číslach: riaditeľ za-
riadenia: 042 444 1408, mobil: 0905
473 195
sociálne pracov.: 042 444 1417
prípadne osobne na adrese:
Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o.
Pod hájom 1291/119
Dubnica nad Váhom

TELOCVIČŇA
Vďaka projektu Euro k euru od Slo-
venskej sporiteľne sa RC Motýlik
podarilo sprístupniť telocvičňu pre
všetkých občanov obce Hruštín.
Každú sobotu od 16:00 do 17:00
vstup ZDARMA!!! Príďte si zacvičiť,
zahrať loptové hry, stráviť čas inak
so svojimi deťmi...(nutné priniesť so
sebou prezuvky; deti do 18 r. len
v sprievode dospelej osoby alebo
s potvrdením od rodiča, že jeho die-
ťa je v telocvični na zodpovednosť
rodiča).
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
OKTÓBER 2012

22.10. – konalo sa plenárne rodičov-

ské združenie za účasti 96 rodičov. Bola

podaná správa o ZŠ za uplynulý škol-

ský rok, správa o hospodárení s prost-

riedkami Združenia rodičov, zvolení

triedni dôverníci a schválený rodičovský

príspevok 10 € na žiaka. Ďakujeme

všetkým rodičom i priaznivcom školy za

venovanie 2% dane na nákup učebných

pomôcok pre žiakov ZŠ Hruštín.

4.10. absolvovali žiaci nar. v r. 1997

a mladší obvodné kolo v malom futbale

na umelej tráve v Námestove. Podľahli

CZŠ Námestovo 0:2, s Lokcou remizo-

vali 3:3, S NO – Brehmi 2:2 a nepostú-

pili do ďalších bojov.

8.10. 17 učiteľov našej ZŠ začalo ino-

vačné vzdelávanie na získanie kompe-

tencií vo využívaní interaktívnej tabule.

60 hodín vzdelávania prinesie skvalit-

nenie výučby a pre žiakov spestrenie vy-

učovacích hodín. Lektorkou počas pr-

vého stretnutia bola Mgr. Mária Homo-

ľová z MAPA, s.r.o. Košice. Ďalšie ho-

diny výuky boli 15., 19. a 20.10. 2012.

10.10. – Naši mladší žiaci sa zúčast-

nili obvodného kola v malom futbale

v Námestove – podľahli Lokci 0:2, do-

mácej NO – Slnečná 0:1 a porazili Ba-

bín Babín 2:0. Na okresné kolo postúpi-

la víťazná ZŠ Lokca.

16.10. – naši žiaci prispeli do kultúr-

neho programu na tradičnom Posedení

s dôchodcami v kultúrnom dome. Ďa-

kujeme vystupujúcim i pani učiteľkám za

prípravu programu.

4.10. sa konala školská akcia, na kto-

rej deti I. stupňa ZŠ púšťali šarkanov.

Každé dieťa malo svojho šarkana,

niektoré boli kúpené a iné vlastnoručne

vyrobené. Všetky boli krásne a vďaka

slnečnému a veternému počasiu aj

funkčné – vznášali sa v povetrí a urobili

deťom veľa radosti.

Dňa 17. a 18. 10. sa uskutočnila ex-

kurzia piatakov a siedmakov do Orav-

skej knižnice Antona Habovštiaka v Dol-

nom Kubíne. Žiaci postupne navštívili

všetky oddelenia knižnice. Dozvedeli

sa, čo všetko môžu získať členstvom

v knižnici. Piataci absolvovali vyučova-

ciu hodinu literárnej výchovy, ktorá bola

zameraná na diela najznámejšieho zbe-

rateľa slovenských rozprávok Pavla

Dobšinského. Siedmaci, keďže je Rok

sv. Cyrila a Metoda, absolvovali hodi-

nu, ktorá sa týkala týchto našich vie-

rozvestov. Dúfame, že v knižnici neboli

žiaci posledný raz a že aspoň niektorí

tam zájdu a požičajú si knihu, ktorá ich

zaujala.

27.10. - v Oravskom Veselom sa ko-

nala súťaž v behu do vrchu. Našu školu

reprezentovali štyria žiaci, najlepšie sa

darilo Lukášovi Kupčulákovi (1.miesto),

Majke Remeňovej (3.miesto). Lenka

Hojová bola šiesta a Dominik Šmiheľ

desiaty. Víťazi si priniesli diplomy a vec-

né ceny. Blahoželáme!

30. 10. sa konalo v MKS predstave-

nie pre žiakov II.stupňa našej školy Po-

zerajte našimi očami. Spoločnosť AM-

BRELO ( Marek Gernát a spol.) priblíži-

la žiakom vo svojom vystúpení život

hendikepovaných ľudí. Ďakujeme za

príjemné prostredie v kultúrnom dome.

Využili sme možnosť platby kultúrnymi

poukazmi.

Naši žiaci majú možnosť 1x do týž-

dňa dostávať jablkovú šťavu (0,2 l)

a jabĺčko (1-2 ks). Toto všetko za 2 € na

celý školský rok – poplatok bude zapla-

tený zo ZRPŠ, je už zarátaný v rodičov-

skom príspevku, ktorý rodičia schválili

22.10. na plenárnom združení.

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy

Podujatia v mesiaci

november 2012

MKS pri OcÚ Hruštín

6.11. Predaj KRISTÍNKA

10.11. Rodinná oslava

14.11. Predaj RIKOMAX

17.11. B-COMPLEX

21.11. Predaj LANTASTIK

24.11. Katarínska zábava

28.11. Predaj MITEX

Človek dostal od Boha do daru kni-

hu a tešil sa, že si ju prečíta. Ale na

ceste domov začalo horieť a on si led-

va zachránil holý život. Kniha sa mu

stratila .

Dlho za ňou smútil. Ale potom si spo-

menul, ako počul, že v tej knihe je len

to najlepšie a najhlbšie.

A povedal si: „Musím žiť tak, akoby

som bol tú knihu čítal. Možno tak vy-

vážim jej stratu.“ A po celý svoj život

robil dobré skutky. Keď zomrel a pred-

stúpil pred Boha, dostal otázku, čo pre

neho urobil.

Človek zvesil hlavu a povedal:

„Pane, ja neviem, čo som mal pre teba

urobiť. Stratil som tú knihu, v ktorej to

bolo napísané. Odpusť mi!“

Potom Boh rozkázal: „Prineste mu

jeho knihu!“

Vtedy pristúpili mnohí ľudia, ktorých

potešil, povzbudil, pomohol, alebo

zmieril.

A Boh povedal: „To je tvoja kniha.

Čítal si bez slabikovania a pochopil si

bez poznania.“

A človek od úžasu i radosti onemel.

 (M. Richterová: Mozaika radosti)

KNIHA



11/20126

V sobotu, 29. septembra, sa na našej strelnici v Hruštíne
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v pištoľovom trojboji, ktoré
sme organizovali spolu so Slovenským zväzom. Naši členo-
via Združenia technických športov Hruštín výborne zvládli
náročnú prípravu strelnice, ako aj organizáciu celej strelec-
kej akcie. Výborne reprezentovali našu obec aj strelci, ktorí
sa na túto súťaž kvalifikovali. Jozef Jancek obsadil v disciplí-
ne revolver druhé a Mgr. Marián Slaničan tretie miesto.
Ing. Marián Kompan skončil na 13. mieste. V disciplíne piš-
toľ skončil na piatom mieste Marián Slaničan.

V nedeľu, 30.septembra, sme organizovali 13. Medziná-
rodné strelecké preteky záloh Praha – Brno –Bratislava, na
ktorých sa zúčastnilo po dvanásť najlepších pištoliarov
z Čiech, Moravy a Slovenska. Za Slovensko boli nominovaní
aj naši dvaja strelci, Jozef Jancek a Mgr. Marián Slaničan.
Túto súťaž najlepšie zvládli strelci zo Slovenska a vyhrali
s veľkým náskokom. V jednotlivcoch sa nám až tak nedarilo,
keď najlepší Slovák bol až na štvrtom mieste.

 Podujatie sme podľa slov ostatných zvládli na výbornú.
Treba sa poďakovať všetkým našim členom, ktorí prispeli ru-
kou k dielu, nášmu starostovi za prítomnosť na otvorení
a vyhodnotení podujatia, taktiež obci za reklamné predmety.

Výsledky: Majstrovstvá Slovenska, disciplína revolver:
 1. Palovčík Jozef Košice 336 bodov
 2. Jancek Jozef Hruštín 332 bodov
 3. Slaničan Marian Hruštín 327 bodov

Medzinárodné preteky záloh:
1. Slovensko 3133 bodov
2. Morava 3057 bodov
3. Česko 3033 bodov

Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť vo vitríne ZOTŠ
Hruštín umiestnenej pri vchode do Pizzerie MAGNUM, ale-
bo na našich web stránkach: www.zotsh.estranky.sk
a www.szvvz.sk

pondelok 12. novembra 2012 - 18,00 hod.

1. kolo Chrumkáči Jancek team Hugo Sokoli

Lata Prečo Ridaj sa voľno

pondelok 19. novembra 2012 - 18,00 hod.

2. kolo Ridaj sa Prečo Chrumkáči Lata

Sokoli Hugo Jancek team voľno

pondelok 26. novembra 2012 - 18,00 hod.

3. kolo Jancek team Hugo Sokoli Ridaj sa

Lata Chrumkáči Prečo voľno

pondelok 3. decembra 2012 - 18,00 hod.

4. kolo Jancek team Chrumkáči Lata Prečo

Hugo Sokoli Ridaj sa voľno

pondelok 10. decembra 2012 - 18,00 hod.

5. kolo Hugo Sokoli Ridaj sa Chrumkáči

Lata Jancek team Prečo voľno

pondelok 17. decembra 2012 - 18,00 hod.

6. kolo Lata Chrumkáči Hugo Jancek team

Prečo Ridaj sa Sokoli voľno

pondelok 7. januára 2013 - 18,00 hod.

7. kolo Prečo Sokoli Ridaj sa Hugo

Chrumkáči Lata Jancek team voľno

Vydarené strelecké podujatia

XV. ročník Hruštínskej stolnotenisovej miniligy 2012-2013

pondelok 14. januára 2013 - 18,00 hod.

8. kolo Lata Prečo Ridaj sa Sokoli

Chrumkáči Jancek team Hugo voľno

pondelok 21. januára 2013 - 18,00 hod.

9. kolo Sokoli Hugo Jancek team Lata

Ridaj sa Prečo Chrumkáči voľno

pondelok 28. januára 2013 - 18,00 hod.

10. kolo Lata Chrumkáči Prečo Ridaj sa

Jancek team Hugo Sokoli voľno

pondelok 4. februára 2013 - 18,00 hod.

11. kolo Hugo Sokoli Ridaj sa Prečo

Jancek team Chrumkáči Lata voľno

pondelok 11. februára 2013 - 18,00 hod.

12. kolo Lata Jancek team Prečo Chrumkáči

Hugo Sokoli Ridaj sa voľno

pondelok 18. februára 2013 - 18,00 hod.

13. kolo Prečo Ridaj sa Sokoli Jancek team

Lata Chrumkáči Hugo voľno

pondelok 25. februára 2013 - 18,00 hod.

14. kolo Chrumkáči Lata Jancek team Hugo

Prečo Sokoli Ridaj sa voľno
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pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky

Vstupenky si môžete zakúpiť v Pizzerii Magnum

Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade

Tabuľky futbalu po jeseni 2012

Dospelí II.trieda

1 Pribiš 11 9 1 1 37 : 7 28
2 Liesek 11 8 2 1 34 : 11 26
3 Zákamenné 11 6 1 4 30 : 23 19
4 Zázrivá 11 5 4 2 26 : 24 19
5 Hruštín 11 5 2 4 21 : 15 17
6 Krivá 11 4 2 5 23 : 26 14
7 Leštiny 11 3 3 5 15 : 19 12
8 Or.Lesná 11 3 2 6 17 : 17 11
9 Or.B.Potok 11 3 2 6 16 : 29 11
10Habovka 11 3 2 6 16 : 31 11
11Veličná 11 3 1 7 14 : 34 10
12Or.Poruba 11 2 2 7 13 : 26 8

Dorast II.trieda

1 Mútne 7 6 0 1 30 : 8 18
2 Beňadovo 7 4 2 1 23 : 14 14
3 Or.Podzámok 7 4 1 2 33 : 16 13
4 Hruštín 7 4 1 2 19 : 13 13
5 Sihelné 7 3 1 3 9 : 21 10
6 Medzibrodie 7 3 0 4 23 : 18 9
7 Rabčice 7 1 1 5 11 : 31 4
8 Podbiel 7 0 0 7 6 : 33 0

Žiaci I.trieda

1 Nižná 11 9 2 0 45 : 8 29
2 Zubrohlava 11 8 2 1 37 : 12 26
3 Zázrivá 11 7 2 2 32 : 22 23
4 Mútne 11 7 1 3 46 : 10 22
5 Krivá 11 7 1 3 23 : 12 22
6 Novoť 11 7 0 4 33 : 15 21
7 Babín 11 4 1 6 17 : 28 13
8 Zuberec 11 4 0 7 18 : 42 12
9 Krušetnica 11 3 1 7 22 : 45 10
10Hruštín 11 3 0 8 14 : 30 9
11Sihelné 11 2 0 9 13 : 47 6
12Lokca 11 0 0 11 5 : 34 0

OZNAMY RCM

Pripravili sme pre vás
nasledovný pravidelný
program:

Pondelok: 9:15 Modlit-
by matiek (otvorená sku-
pinka pre každého) (viac
na modlitbymatiek.sk)

Pondelok : 10:00 - 12:00 Herňa pre
deti s rodičmi (spojená vždy s nejakým
programom - buď divadielko, tvorivá
dielňa, spievankovo alebo pohybovo-
tanečné hry - vaše deti sa určite nudiť
nebudú:) )

Streda: 15:00-17:00 Herňa s anglič-
tinou pre deti s rodičmi (anglické pies-
ne, básne, „ukazovačky“, hry,...)

Štvrtok: 15:30-17:30 Deti a Boh (učí-
me sa o viere, Bohu a Jeho láske k nám
- príbehy, piesne, ukazovačky“ - prípra-
va na nedeľnú večernú detskú
sv. omšu)

Piatok: 19:00 (vždy po večernej sv.
omši) Modlitby matiek (otvorená sku-
pinka)

Veríme, že si z našej pravidelnej čin-
nosti niečo vyberiete. Tešíme sa na vás
v priestoroch RCM na 3. poschodí
zdravotného strediska.

(Program je určený pre všetkých ob-
čanov obce Hruštín.)
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a. s.
obchodná zástupkyňa - Marta Drígľová –

tel.: 0915 81 32 32
Ak potrebujete akékoľvek informácie

ohľadom Vášho stavebného sporenia,
poskytujem bezplatný koncoročný ser-
vis, napríklad:
• vypísanie poštovej poukážky na sta-

vebné sporenie
• v systéme vyhľadám číslo Vášho

účtu v PSS, na ktorý chcete vkladať
• možnosť vkladu z bankomatovej kar-

ty cez terminál (nemusíte chodiť do
banky ani na poštu)

• zistím aj sumu, ktorú Vám treba do-
ložiť na získanie maximálnej štátnej prémie (ak ste už
nejaké vklady v tomto roku realizovali)

Servis poskytujem:
v kancelárii v Námestove – pozor zmena !!!
budova Všeobecnej úverovej banky, 1. poschodie, v pra-
covných dňoch - od 8.00 hod. do 16.00 hod.

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

Dôležitá informácia!!!
Výška ročného vkladu pre maximálnu štátnu prémiu

(v roku 2012) je 663,90 €. Štátna prémia je 10 % z ročné-
ho vkladu, najviac v sume 66,39 €.

Ak máte možnosť vložiť viac ako je potrebné na získanie
maximálnej štátnej prémie, môžete uzatvoriť novú zmluvu
vo Vašej rodine.

Využite akciu – uzatvorenie akejkoľvek zmluvy za jed-
notný poplatok len 20,- € do 31.12.2012.

Výborné úvery bez potreby založenia domu či bytu - do
25.000 €!!!

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

Nevybavujte drahé spotrebné úvery, ak potrebujete pe-
niaze na bývanie.

Využite možnosť a príďte sa osobne poradiť.

www.pracovneodevydk.eu
Pracovné odevy, obuv a doplnky

Elektrospotrebiče, elektronáradie


