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OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 3 01/2013

Želajme si v novom roku,
dobrých ľudí vždy po boku.

Zdravia, lásky plný dom
a spokojný život v ňom.

V nedeľu, 6. januára, sa v Kultúrnom dome Hruštín uskutočnilo už tradičné Trojkráľové stretnutie. Ešte pred programom

bola na obecnom úrade koleda a po nej nám p. kaplán posvätil nové autá. Potom už nasledoval program, ktorý otvorila

hudobná skupina PROBE. Zvykoslovný program pokračoval vystúpením Folklórnej skupiny Hruštín, divadelného krúžku,

žiakov ZŠ Hruštín a Dobrej noviny. Program ukončila hudobná skupina SONDA. Na záver starosta obce poprial občanom

do nového roka všetko dobré a poďakoval účinkujúcim za vystúpenie.

V stredu, 26. decembra, sa v telocvični základnej školy uskutočnil 5. ročník futsalového turnaja o pohár starostu obce

Hruštín. Zúčastnili sa ho mužstvá Hruštína, Babína, Vasiľova, Medzibrodia n/Or a Pribiša. Vyhodnotenie bolo v pizzerii

Magnum, po ktorom si mužstvá posedeli pri klobáske.

Skupina A:  Medzibrodie, Hruštín 2, Vasiľov

Skupina B: Hruštín 1, Pribiš, Babín

Výsledky: Hruštín 1 – Babín 8:0

Medzibrodie – Vasiľov 1:5

Babín – Pribiš 2:10

Vasiľov – Hruštín 2 2:3

Hruštín 1 – Pribiš 9:2

Medzibrodie – Hruštín 2 2:5

o 5. miesto: Babín – Medzibrodie 0:2

o 3. miesto: Pribiš – Vasiľov 5:3

 Finále: Hruštín 1 – Hruštín 2 6:1

Najlepší hráč: Ján Jurký ml. (Hruštín 1)

Najlepší brankár: Juraj Očkaják (Hruštín 2)
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Očami

starostu

Pred niekoľkými dňami sme sa rozlúčili
so starým rokom. Každý hodnotil, či bi-
lancoval, aký bol. Priniesol so sebou všet-
ko čo mohol - smútok, šťastie, úspech, či
sklamanie. Počas roka sa nám na obci
podarilo urobiť nasledovné práce.

ČINNOSŤ ZA ROK 2012:
1. Pracovníci stavebnej firmy Ing.

J. Snováka pokračovali počas roka 2012
v stavebných prácach na prístavbe lekár-
ne. Boli osadené euro-okná a dvere, vy-
murované vnútorné priečky, osadené zá-
rubne, urobené rozvody elektriky a vody.

Ústredné kúrenie napojené na Bioma-
su nám urobili pracovníci firmy pána Ja-
roslava Zajaca. Vnútri lekárne boli urobe-
né obklady, dlažby, ovakované a nama-
ľované steny. Zvonku bola celá prístavba
zateplená a urobená vonkajšia fasáda.
V interiéri boli urobené sádrokartónové
stropy a na ne boli namontované svieti-
dlá. Ďalej boli namontované sanitárne za-
riadenia. Okolo celej budovy zdravotné-
ho strediska bol urobený sokel z umelé-
ho kameňa.

V auguste bola slávnostne otvorená
a posvätená lekáreň, ktorá od 1. septem-
bra je v plnej prevádzke. Celkové finanč-
né náklady obce na výstavbu novej lekár-
ne boli: 111 100 € (3 340 000 Sk)

2. Na budove šatní v športovom areáli
Kutina boli osadené nové plastové okná.
Vo vnútri boli vymurované nové priečky
na šatne a sociálne zariadenia. Na stre-
chu budovy bola nalepená nová strešná
krytina. Stará krytina bola popukaná, po
dobe životnosti, a do budovy zatekalo.
V celej budove bola urobená nová elek-
trika. Tieto elektroinštalačné práce urobil
pán F. Vlžák.

Pred budovou bol pozváraný nový prí-
strešok so sedačkami. Tieto zváračské
práce nám urobil pán J. Drígeľ. Celá plo-
cha pod sedačkami bola vybetónovaná.
V budove boli urobené nové sociálne za-
riadenia pre verejnosť a miestnosti boli
ovakované a obložené obkladom a dlaž-
bou. Všetky tieto murárske a obkladač-
ské práce nám urobil pán Ľ. Zajac.

Ďalej boli natreté všetky konštrukcie prí-
strešku, sedačky a mreže na oknách
a dverách. Všetky tieto práce nám urobili
pracovníci obce a nezamestnaní zamest-
naní na obecných prácach.

3. Obec na základe žiadosti získala
dotáciu z environmentálneho fondu
126 000 € (3,8 mil. Sk) na rozšírenie vo-
dovodu na Kutine. Vybraná firma nám zre-
alizovala tieto práce v mesiacoch apríl
a máj v celkovej dĺžke 390 m.

4. Za ihriskom na Kutine bol vysadený

živý plot z ihličnanov, ktorý bude slúžiť ako
prirodzená bariéra.

5. Druhý rok nám pokračuje Česko- slo-
venský projekt na výsadbu a čistenie lesa.
Traja pracovníci zamestnaní v rámci tohto
projektu nám v jarných mesiacoch vysa-
dili sadenice buka, jedle a červeného
smreka na Zábave. Počas roka pokračo-
vali v čistení a vypiľovaní obecného po-
zemku Pod Kamenným. Tieto kroviny boli
poštiepkované a odvezené sociálne slab-
ším rodinám v obci na kúrenie. Ďalej
v rámci projektu boli urobené a postave-
né dva altánky. Pri prvom altánku na Zá-
bave bola odvodnená a spevnená plocha.
Druhý altánok bol postavený pri Vaňov-
skej kaplnke. Pod ním bola spevnená plo-
cha nalámaným kameňom. V októbri bola
vysadená časť pozemku Pod Kamenným
bukom. Všetky sadenice na Zábave aj
Pod Kamenným boli natreté ochranným
náterom proti ohryzu zveri.

6. Počas roka firma Ing. J. Uhríka so
svojim zamestnancom pánom Voškom
a technikou nám robili cestu Kultúrna- Hrn-
čiarka. Najprv sa robili terénne úpravy
cesty. Potom celá cesta bola navezená
kamenivom, struskou a sypkým materiá-
lom. Ďalej cesta bola povalcovaná a boli
vyhĺbené a upravené rigoly povrchovej
vody.

7. Pred zdravotným strediskom bola
vybudovaná spevnená plocha zo zámko-
vej dlažby. Tieto práce nám urobila sta-
vebná firma Rezostav pána Ing. J. Jan-
ču.

8. Kúrenárska firma pána J. Zajaca nám
urobila ústredné kúrenie v celej budove
Magnum a napojila ho na teplovod - Bio-
masu z budovy ZŠ- Výhon.

9. Pred vstupom do obce z obidvoch
strán boli zabetónované základové pätky
pod vstupné pútače. Výrobu vstupných
pútačov z antikorového plechu a profilov
nám urobil pán M. Zaťko. Taktiež s pra-
covníkmi obce urobil montáž týchto púta-
čov pred vstupmi do obce.

10. Do zdravotného strediska bol vybu-
dovaný bezbariérový vstup do lekárne
a na prízemie ku všeobecnému lekárovi.

11. V cintoríne bol pozváraný poškode-
ný plot a bolo natiahnuté nové pletivo.

12. Počas prázdnin v jedálni MŠ boli
prerobené a rozšírené priestory na výdaj
stravy. Murárske práce nám urobil pán
Ľ. Zajac. Stolárske práce nám urobil pán
J. Kupčo. Búracie a pomocné práce nám
urobili pracovníci obce a nezamestnaní.
Maliarske a čistiace práce nám urobili
zamestnankyne MŠ. Ďalej boli opravené
schody a rampa do kuchyne, pozvárané
nové zábradlia a madlá na schodiskách.

13. Obec Hruštín v spolupráci s firmou
Johnson Controls Electronic Námestovo
získala dotáciu 1000 USD na rozšírenie
detského ihriska pri MŠ.

14. Oravská vodárenská spoločnosť -
DK v spolupráci s obcou preložila 70 m
vodovodného potrubia v ulici Zavoda.

15. OVS- DK v rámci opráv často poru-
chových úsekov vodovodu preložila vodo-
vodné potrubie v dĺžke 110 m v ulici Za-
most.

16. Slovenský vodohospodársky pod-
nik nám dorobil oporný múr Radzovkové-
ho potoka pri zdravotnom stredisku v cel-
kovej hodnote 70 000 € (2,1mil.SK).

17. SSE - Žilina na základe projektu
obce predĺžila sieť NN - v časti Kutina.

18. SSE - Žilina v spolupráci s obcou
skolaudovala a dala do užívania tri tra-
fostanice na rozvod NN ku chatám na
Zábave. Týmto bola urobená elektrifiká-
cia chatovej oblasti Zábava v hodnote
270tis. € (8,1mil. SK).

19. SSE - Žilina v spolupráci s obcou
rozšírila sieť NN k rodinným domom vo
Vaňovke na Hradách.

20. Obec vybudovala nové verejné
osvetlenie a rozhlas vo Vaňovke na ulici
Kostolná a v časti ulice Hrady.

21. Obec získala dotáciu na základe žia-
dosti z Ministerstva vnútra 3000 €

(90 000 SK), na úpravu ihriska pri ZŠ Za-
most. Tieto práce nám urobila firma pána
Ing. J. Janču.

22. Obec získala dotáciu na základe žia-
dosti 9000 € na kúpu osobného motoro-
vého vozidla. Obec predala Fiat Ducato,
ktorý mal 10 rokov za 3500 € a Škodu
Octavia, ktorá mala 9 rokov za 1500 €.
Doplatila 5900 € z rozpočtu obce a kúpila
osobné motorové vozidlo Škoda Yeti za
19 900 €.

23. Obec dorobila doplnok ÚP č.11
Hruštín - Vaňovka, Klinok a Kúty.

24. Obec vypracovala projekt chodníka
v časti ulice Dedina.

25. Obec podala žiadosť na environ-
mentálny fond na rozšírenie vodovodu
v časti Hruštín - Pod Uhliskom a Vaňovka
- Hrady.

26. Obec podala žiadosť a projekt na
zateplenie a výmenu okien a dverí MŠ na
Ministerstvo životného prostredia.

27. Obec splatila prekleňovací úver,
ktorý si zobrala na rekonštrukciu
základnej školy. Celková rekonštrukcia
budov základnej školy s nadstavbou pod-
krovia na Výhone nás stála 1 016 600 €

 „Daj aby sme zas prežili šťastne tento nový rok a len k tebe vždy riadili za života každý krok.“
(JKS č.105)
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(30 626 091 Sk). Dotácia z EÚ a štátu bola
846 490 € (25 501 357 Sk). Spolufinan-
covanie obce bolo 143 544 € (4 327 406
Sk). Spolufinancovanie základnej školy
bolo 26 566 € (800 327 Sk).

28. Obec na základe žiadosti získala od
policajného zboru darom ojazdené osob-
né motorové vozidlo Škoda Fabia combi,
pre vlastnú potrebu.

 Vážení občania.
Touto rekapituláciou som vám chcel

aspoň v hrubých rysoch priblížiť činnosť
obce za rok 2012. Chcem sa v prvom rade
poďakovať Pánu Bohu, že nás počas ce-
lého roka sprevádzal a požehnával v na-
šich podujatiach a prácach. Takýto kus
práce sa dá dosiahnuť len s Božou pomo-
cou a s ľuďmi nadšenými pre spoločné
dobro celej obce. Ďalej sa chcem poďa-
kovať všetkým tým občanom, ktorí sa po-
čas roka podieľali na týchto prácach. Za
výbornú spoluprácu sa chcem poďakovať
obecnému zastupiteľstvu, pani prednost-
ke Mgr. D. Kupčulákovej, pani kontrolór-
ke Ing. E. Franekovej, všetkým zamest-
nancom obce a nezamestnaným, ktorí
pracujú na obecných prácach.

Všetkým občanom našej obce prajem
v Novom roku veľa Božieho požehnania,
zdravia, pokoja a rodinnej pohody.

Mgr. František Škapec, starosta obce

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 10
2. Informáciu starostu obce o plnení uzne-

senia z predchádzajú zasadnutia OZ.
3. Správu kontrolórky Obce Hruštín o pre-

vedených kontrolách za II. polrok 2012.
4. Žiadosti Ivan Skirčák – AQ Plus, Súk-

romné školské stredisko záujmovej čin-
nosti SKIRO so sídlom Športovcov
1178/10, 026 01 Dolný Kubín v zastú-
pení Ivanom Skirčákom, riaditeľom
SŠSZČ; OZ TROJRUŽA, so sídlom
J. Jančeka 353/24, 034 01 Ružombe-
rok v zastúpení PaedDr. Elenou Šláv-
kovou, štatutárom OZ a Centra voľné-
ho času Maják so sídlom Komenského
487, 029 01 Námestovo v zastúpení Mgr.
Martou Slovíkovou, riaditeľkou CVČ.

5. Návrh Rozpočtu Obce Hruštín na roky
2014–2015 a návrh Programového roz-
počtu Obce Hruštín na roky 2014–
2015.

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k ná-
vrhu viacročného Rozpočtu Obce Hruš-
tín na roky 2013–2015 a k návrhu
Programového rozpočtu Obce Hruštín
na roky 2013–2015.

7. Správu o postupe obstarávania a spra-
covanie Zmien a doplnkov č. 11 ÚP
Územného plánu obce (SÚ) Hruštín.

 B/ Schvaľuje:
1. Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín za rok

2012 vo výdajovej časti kapitálového
rozpočtu.

2. Úpravu Rozpočtu MŠ Hruštín na r. 2012.
3. Úpravu Rozpočtu ZŠ Hruštín na r. 2012.
4. Dodatok č. 1/2012, ktorým sa dopĺňa

a mení VZN č. 3/2008 o zbere, prepra-
ve a zneškodňovaní komunálneho od-
padu a miestnom poplatku za zber, pre-
pravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu.

5. Dodatok č. 1/2012, ktorým sa dopĺňa
a mení VZN č. 2/2008 o miestnych da-
niach.

6. Plán práce Obce Hruštín na rok 2013.
7. Plán práce kontrolóra obce na 1. pol-

rok 2013.
8. Žiadosti o finančný príspevok pre:

a) Poľovnícke združenie Hruštín vo výš-
ke 20 EUR,

b) SNOWO SNOWBOARD KLUB ORA-
VA vo výške 200 EUR,

c) Základnú organizáciu technických
športov Hruštín vo výške 750 EUR,

d) Rodinné centrum Motýlik vo výške
1000 EUR,

e) OŠK Hruštín vo výške 10 000 EUR.
9. Dlhodobý prenájom obecného pozem-

ku EKN č. 9119/1 na 10 rokov pre
SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA
za stanovený poplatok 70 € /rok v cel-
kovej výmere pozemku.

10.Nájomnú zmluvu budovy č. 305
v sume 11.260 €/rok na dobu 10 ro-
kov. V rámci bežnej údržby má p. Jan-
cek použiť vlastné finančné prostried-
ky v hodnote 7.000 € (vchodové dve-
re a ďalšie úpravy budovy).

11. Rozpočet Obce Hruštín na rok 2013
a Programový rozpočet Obce Hruštín
na rok 2013.

Uznesenie zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 12.12.2012 Číslo: OZ 05/2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

12.Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2013
v celkovej výške 458.914 €: transfer
z Krajského školského úradu Žilina
normatívne finančné prostriedky v cel-
kovej výške 440.794 €, transfer z Kraj-
ského školského úradu Žilina vzdeláva-
cie poukazy v celkovej výške 9.500 €,
transfer účelových nenormatívnych fi-
nančných prostriedkov na žiaka zo SZP
v celkovej výške 1.070 €, transfer z Úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny Ná-
mestovo v celkovej výške 880 € a vý-
davky hradené z vlastného príjmu ZŠ
Hruštín v celkovej výške 6.670 €.
Rozpočet ŠKD Hruštín na rok 2013 v cel-
kovej výške 24.943 €: dotácia z Obce
Hruštín v celkovej výške 22.943 € a vý-
davky hradené z vlastného príjmu ŠKD
Hruštín v celkovej  výške 2.000 €.

13.Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2013 v cel-
kovej výške 163.711 €: dotácia z Obce
Hruštín v celkovej výške 149.551 €,
transfer z Krajského školského úradu
Žilina v celkovej výške 5.600 €, trans-
fer z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Námestovo v celkovej výške
5.000 € a výdavky hradené z vlastné-
ho príjmu MŠ a ŠJ Hruštín v celkovej
výške 3.560 €.

14.Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 6/2009
o určení dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a zariadenia školského
stravovania, školského klubu detí so
sídlom na území obce Hruštín.

15.V zmysle § 26, § 27 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku v znení neskorších pred-
pisov, Zmeny a doplnky č. 11 Územ-
ného plánu obce (SÚ) Hruštín, Vše-
obecne záväzné nariadenie č. 2/2012
o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 11
Územného plánu obce (SÚ) Hruštín.

16.Vyhlásenie o ručení Združenia Biela
Orava – Recyklačný fond o poskytnutí
účelovej dotácie na realizáciu projek-
tu „Zvýšenie efektivity zberu a triede-
nie separovaných zložiek“ vo výške
143.000 €.

C/ Ukladá:
1. Zaslať schválené Zmeny a doplnky

č. 11 Územného plánu obce (SÚ) Hruš-
tín Krajskému stavebnému úradu v Žili-
ne, Odbor územného plánovania, Andre-
ja Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina, opatrené
doložkou (pečiatkou), na ktorej bude
- označenie schvaľovacieho orgánu,
- číslo uznesenia a dátum schválenia,
- odtlačok pečiatky, meno oprávnenej
osoby a podpis.

2. Vyhotoviť Registračný list (OSO ÚPP
a ÚPD), ktorý spolu s kópiou uznese-
nia o schválení sa doručí na Minister-
stvo dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR, Nám. slobody č. 6,
P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava.

D/ Konštatuje, že:
1. Zmeny a doplnky č. 11 Územného plá-

nu obce (SÚ) Hruštín a jeho Záväzná
časť je v súlade so záujmami obce
a s celkovou koncepciou rozvoja obce
a zároveň rieši aktuálne potreby vyvo-
lané zámermi ďalšieho rozvoja obce.

 Mgr. František Škapec, starosta obce

Rebríček hodnôt
Profesor filozofie stál pred svojou trie-

dou a na stole pred sebou mal niekoľko
predmetov.

Keď začala hodina, vzal bez slova veľ-
kú prázdnu fľašu na zaváranie a začal ju
plniť veľkými kameňmi. Keď ju naplnil,
spýtal sa študentov, či je už plná. Štu-
denti súhlasili, že áno. Na to vzal profe-
sor balíček s menšími kamienkami a vy-
sypal ich do fľaše. Trochu ňou potriasol
a kamienky vyplnili medzery medzi veľ-
kými kameňmi. Potom sa znovu opýtal
študentov, či je už fľaša plná. Tí so smie-
chom súhlasili. Teraz vzal profesor kra-
bicu s pieskom, vysypal piesok do fľaše
a piesok samozrejme vyplnil i tie najmen-
šie medzery.

„A teraz si predstavte,“ - povedal pro-
fesor, - „že to je váš život. Kamene sú tie
podstatné veci: Vaša rodina, Váš part-
ner, Vaše zdravie, Vaše deti - skrátka
veci, ktoré, keď všetko ostatné stratíte,
stále dokážu naplniť Váš život. Menšie
kamene sú ostatné veci, ktoré tiež stoja
za povšimnutie: vaša práca, váš dom,
vaše auto. A piesok, to sú všetky ostat-
né maličkosti.“

„Keď naplníte fľašu najprv pieskom, ne-
zostane vám žiadne miesto pre kame-
ne. A tak isto je to v živote. Ak vynaložíte
všetku energiu na maličkosti, nebudete
mať priestor pre dôležitejšie veci. Venuj-
te pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre
vaše šťastie.

Nájdite si čas na Boha.
Hrajte sa so svojimi deťmi, nájdite si

čas na svoju rodinu. Vážte a chráňte si
svoje zdravie. Vždy vám ostane čas na
prácu, na upratanie domu, alebo uspo-
riadanie osláv. Starajte sa predovšetkým
o veci, ktoré naozaj majú v živote
význam.

Stanovte si svoj rebríček priorít. „Zvy-
šok je len piesok.“
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ROK VIERY – VERÍM V NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Z Katechizmu katolíckej Cirkvi promul-
govaného bl. Jánom Pavlom II. 11. októb-
ra 1992:

Kresťania sú krstení „v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého“. Tajomstvo Naj-
svätejšej Trojice je ústredným tajomstvom
kresťanskej viery a kresťanského života.
Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe.
Trojica je tajomstvom viery v úzkom zmys-
le slova, ak ho Boh nezjaví, nemôže byť
poznané. Boh zanechal určité stopy svoj-
ho trojičného Bytia vo svojom stvoriteľ-
skom diele a v Starom zákone. Ale tajom-
stvo Najsvätejšej Trojice je tajomstvo, kto-
ré je nedostupné samému rozumu, ba ani
viere Izraela pred vtelením Božieho Syna
a zoslaním Ducha Svätého.

Vzývanie Boha ako „Otca“ je známe
v mnohých náboženstvách. Keď reč viery
označuje Boha menom „Otec“, poukazu-
je predovšetkým na dva aspekty: že Boh
je prvopočiatkom všetkého a že zároveň
je dobrotou a starostlivosťou, ktorá miluje
všetky svoje deti. Ježiš zjavil, že Boh je
„Otec“ v mimoriadnom zmysle nie je Ot-
com iba ako Stvoriteľ, ale je večne Otcom
vo vzťahu k svojmu jednorodenému Sy-
novi. „Nik nepozná Syna, iba Otec, ani
Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to
Syn bude chcieť zjaviť“. Preto apoštoli vy-
znávajú Ježiša ako toho, ktorý „je obraz
neviditeľného Boha“. Po nich Cirkev, nad-
väzujúc na apoštolskú Tradíciu, vyznala
v roku 325 na prvom ekumenickom kon-
cile v Nicei, že Syn je „jednej podstaty
s Otcom“ Druhý ekumenický koncil, zhro-
maždený v Carihrade roku 381, vyznal
„jednorodeného Syna Božieho, zrodené-
ho z Otca pred všetkými vekmi; Boha
z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha
z Boha pravého, splodeného, nie stvore-
ného, jednej podstaty s Otcom“.

Ježiš pred svojou Veľkou nocou
(Paschou) zvestuje, že pošle „iného Teši-
teľa“ Ducha Svätého. Duch, ktorý pôsobí
už od stvorenia a kedysi „hovoril skrze
prorokov“, bude teraz s učeníkmi a v nich,
aby ich učil a uviedol „do plnej pravdy“.
Tak je Duch Svätý zjavený ako iná bož-
ská osoba vo vzťahu k Ježišovi a k Otco-
vi. Apoštolskú vieru, pokiaľ ide o Ducha
Svätého, vyznal druhý ekumenický koncil
roku 381 v Carihrade: Veríme „v Ducha
Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vy-
chádza z Otca“. Večný pôvod Ducha Svä-
tého sa však viaže na večný pôvod Syna:
„Veríme, že aj Duch Svätý, ktorý je tretia
osoba v Trojici, je jeden a rovnaký Boh
s Bohom Otcom i Synom, jednej podstaty
a jednej prirodzenosti; Jemu sa spolu
s Otcom a Synom vzdáva poklona a slá-
va.“

Trojica je jedna. Nevyznávame troch
bohov, ale jedného Boha v troch osobách.
Božské osoby si nedelia medzi sebou je-
diné božstvo, ale každá z nich je celý Boh,
„lebo… Otec je to isté, čo Syn, Syn to isté,
čo Otec, Otec a Syn sú to isté, čo Duch
Svätý, ale Božské osoby sú od seba sku-
točne odlišné. Navzájom sa odlišujú
vzťahmi, ktoré vyplývajú z ich pôvodu:
„Otec je ten, ktorý plodí, Syn je ten, ktorý
je plodený, a Duch Svätý ten, ktorý
z oboch vychádza.“

Boh je Láska: Otec, Syn a Duch Svätý.
Boh chce slobodne darovať slávu svojho

blaženého života. Také je jeho „dobrotivé
rozhodnutie, ktoré si ešte pred stvorením
sveta predsavzal vo svojom milovanom
Synovi, a preto nás predurčil, „aby sme
sa skrze Ježiša Krista stali jeho adopto-
vanými synmi“. Tento plán sa rozvíja
v celých dejinách spásy. Celý Boží poria-
dok spásy) je spoločným dielom troch
božských osôb. Veď tak ako má Trojica
len jednu a tú istú prirodzenosť, má len
jedno a to isté konanie. Každá božská
osoba však koná spoločné dielo podľa
svojej osobnej vlastnosti. A tak Cirkev, pri-
držiavajúc sa Nového zákona, vyznáva,
že je „jeden… Boh a Otec, od ktorého je
všetko; a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze
ktorého je všetko; a jeden Duch Svätý,
v ktorom je všetko“. Aj celý kresťanský ži-
vot je spoločenstvom s každou z božských
osôb, ale ich vôbec neoddeľuje. Kto osla-
vuje Otca, robí to skrze Syna v Duchu
Svätom; kto nasleduje Krista, robí tak pre-
to, že ho priťahuje Otec a pohýna Duch
Svätý. Posledný cieľ celého Božieho po-
riadku spásy je, aby stvorenia vstúpili do
dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice. Ale
už teraz sme povolaní na to, aby v nás
prebývala Najsvätejšia Trojica. Pán totiž
hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať
moje slovo a môj Otec ho bude milovať;
prídeme k nemu a urobíme si uňho príby-
tok“.

Modlitba: „O môj Bože, Trojica, ktorej
sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť
na seba, aby som spočinula v tebe ne-
hybná a pokojná, akoby moja duša bola
už vo večnosti. Nech už nič nie je schop-
né narušiť môj pokoj ani ma vyviesť z teba,
o môj Nemeniteľný, ale nech ma každý
okamih unáša ďalej do hĺbky tvojho ta-
jomstva! Upokoj moju dušu. Urob z nej
svoje nebo, svoj obľúbený príbytok
a miesto svojho odpočinku. Nech ťa tam
nikdy nenechám samého, ale nech som
tam úplne celá, úplne bdelá vo svojej vie-
re, celá v adorácii, úplne odovzdaná tvoj-
mu stvoriteľskému pôsobeniu.“

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

8. Pri príležitosti tohto mimoriadneho
roku by som chcel svojich spolubratov,
biskupov z celého sveta pozvať, aby sa
v tomto čase duchovnej milosti, ktorý nám
Pán dáva, spojili s Petrovým nástupcom
a spoločne si pripomenuli drahocenný dar
viery. Chceme tento rok sláviť dôstojne
a plodne. Malo by sa intenzívnejšie uva-
žovať o viere, aby sme všetkým veriacim
v Kristovi pomohli vedomejšie a pevnej-
šie sa primknúť k evanjeliu, predovšetkým
v okamihu hlbokých zmien, aké práve ľud-
stvo prežíva. Budeme mať možnosť vyznať
vieru v zmŕtvychvstalého Pána v našich
katedrálach a v kostoloch celého sveta,
v našich domovoch a v kruhu našich ro-
dín, aby každý pocítil silnú potrebu lepšie
spoznať a budúcim generáciám ďalej odo-
vzdať nemeniteľnú vieru. Náboženské
spoločenstvá ako sú farnosti a rôzne sta-
ré i nové cirkevné skupiny, si nájdu po-
čas tohto roku spôsoby, ako sa verejne
prihlásiť k Vyznaniu viery.

9. Želáme si, aby Rok viery vyvolal
u každého veriaceho túžbu vyznať vieru
v plnosti a presvedčivo, s novou dôverou

a nádejou. Bude to vhodná príležitosť aj
na intenzívnejšie slávenie viery v liturgii,
a osobitne v Eucharistii, ktorá je „vrcho-
lom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi,
a zároveň prameňom, z ktorého prúdi
všetka jej sila“ (14). Súčasne si veľmi že-
láme, aby vzrástla hodnovernosť svedec-
tva života veriacich. Každý veriaci si musí
predovšetkým v tomto roku osvojiť úlohu
znovuobjaviť obsah viery, ktorú vyznáva,
slávi, prežíva a vyjadruje modlitbou (15).

Nie náhodou sa kresťania v prvých sto-
ročiach museli učiť Vyznanie viery naspa-
mäť. Slúžilo im ako každodenná modlit-
ba, aby nezabudli na úlohu, ktorú prijali
pri svojom krste. Závažnými slovami to
pripomína sv. Augustín v homílii o redditio
symboli – odovzdávaní Kréda – keď ho-
vorí: „Vyznanie (Symbolum) svätého ta-
jomstva, ktoré ste prijali všetci spoločne,
a ktoré ste dnes jednotlivo ďalej odovzdali,
to sú slová, na ktorých je pevne postave-
ná viera matky Cirkvi, a to na pevnom
základe, ktorým je Kristus, Pán [...] Vy ste
ho teda prijali a ďalej odovzdali, no v mysli
a v srdci ho musíte mať stále prítomné,
musíte ho opakovať na vašich lôžkach,
premýšľať o ňom na námestiach a neza-
búdať naň pri jedle: a tiež keď vaše telo
spí, musí v ňom vaše srdce bdieť“ (16).

 Duchovná štatistika za rok 2012

Hruštín Vaňovka Cudzí Spolu

Krsty 37 3 2 42
Sobáše 17 3 0 20
Pohreby 24 4 2 30

Krsty: - chlapci 20, - dievčatá 22
Sobáše: - snúbenci obaja domáci far-

níci 8, - snúbenci jeden domáci a druhý
z inej farnosti 1, 2 - snúbenci obaja z inej
farnosti 0, - snúbenci obaja katolíci 20,
- snúbenci s dišpenzom 0

Pohreby: - muži 19, - ženy 11, - zomre-
lí, ktorí zanechali po sebe vdovcov a vdov
17, - zomrelí, ktorí už boli sami vdovci ale-
bo vdovy 10, - zomrelí slobodní 3, - zo-
mrelí nezaopatrení 3. Zomrelí za tento rok
sa spolu dožili 2154 rokov a tak priemer-
ný vek úmrtia za tento rok je 69,5 rokov.
Zo všetkých 24 zomrelých z Hruštína je
9 z Črchle.

Ak si porovnáme počet krstov a pohre-
bov, tak za tento rok nám - v celej farnosti
pribudlo 12 veriacich, - v Hruštíne pribu-
dlo 13 veriacich - vo Vaňovke ubudol
1 veriaci. Uveďme si aj mená tých, ktorí
v tomto roku svoju dušu odovzdali svoj-
mu Stvoriteľovi: Anton Snovák VA, Ján
Očkaják, Terézia Gočalová, Ľudovít Mart-
voň, Milan Gabaj, Štefan Snovák, Štefan
Hojo, Šimon Škapec, Tomáš Škapec, Zu-
zana Jurovčíková VA, Štefan Martvoň,
Mária Gombalová, Ľudovít Očkaják, Ján
Katreník, Terézia Hojová, Zuzana Maj-
chrová, Štefan Kľuska, Jozef Kupčo, Te-
rézia Žilincová, Ľubica Martvoňová, He-
lena Ľubeková, Helena Škapcová, Ladi-
slav Žilinec, Martin Valečík VA, Jozef Kom-
pan, Jozef Katrenčík VA, Jozef Kompan,
Albín Náčin, Cecília Štiťáková, Zuzana
Martvoňová. Odpočinutie večné…

spracoval pf
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Najmladšia generácia v obci

6.12. – do MŠ zavítal dlho
očakávaný hosť, sv. Mikuláš
s čertíkom nezbedníkom. Čer-
tík bol veľmi zvedavý a chcel
vedieť, či deti celý rok poslú-
chali a pomáhali svojim rodi-
čom. Sv. Mikuláš sa veľmi po-
tešil peknej pesničke a všetky
deti odmenil darčekom a ba-
líčkom.

10.12. – sa deti pustili do vy-
krajovania medovníčkov, kto-
ré poukladali na pripravený
plech. Tety kuchárky ich upiek-
li, aby boli prichystané na zdo-
benie.

11.12. – ďakujeme mamičkám, ktoré si
v predvianočnom zhone našli čas a prišli
nám pomôcť zdobiť medovníčky.

12.12. – v MŠ Hruštín sa konala odbor-
ná prednáška pod názvom „Filiálna tera-
pia – tréning rodičovských zručností.“ Pani
riaditeľka SCŠPP ABC v Námestove
oboznámila rodičov, čo robiť, na koho sa
obrátiť a ako postupovať v prípade výchov-
ných problémov alebo nejasností.

19.12. – v KD sa konala slávnosť „BE-

103 rokov Šinálová Johana
90 rokov Halaštíková Irena
80 rokov Kazimier František
75 rokov Martvoň Ján

Mišánik Milan
65 rokov Žilinec František
60 rokov Bulvasová Justína

Radzová Mária
Škapcová Terézia
Hutirová Zuzana
Martvoňová Margita
Bombiaková Oľga
Šeligová Veronika
Kompanová Mária
Kaprálik Štefan
Trojáková Anna
Šeligová Terézia

55 rokov Mišánik Ondrej
Kupčuláková Marta
Michna Jozef
Jurky Jozef
Sekula Anton
Troják Ondrej
Radzo Jozef

50 rokov Žilinec Vincent

Prišli medzi nás:
Ľubomír Gabaj ��Dušan Tomáň

Patrik Koleň

Odišli od nás:
Albín Natšin, 74 rokov

Cecília Štiťáková, 90 rokov

Zuzana Martvoňová, 90 rokov

Vendelín Piňák, 62 rokov

Ján Štajer, 68 rokov

JUBILANTI
v mesiaci január 2013

Ponuka náboženskej literatúry

z Vydavateľstva Don Bosca

Vydavateľstvo Don Bosco Vám po-
núka široký výber náboženskej lite-
ratúry, knihy pre deti, DVD, CD, Spie-
vankovo 3, katechizmy, Biblie, knihy
pre rodičov o výchove detí, modlitby
ku svätým, špeciálnu edíciu kávy so
svätými, ružence, kríže, vianočné ob-
rázky, anjelikov, adventný kalendár
s príbehmi, príbehy o Cyrilovi a Me-
todovi a iné každý pondelok na 3. po-
schodí zdravotného strediska v RCM
v čase od 10:00 do 12:00.

TELOCVIČŇA

Vďaka projektu Euro k euru od Slo-
venskej sporiteľne sa RC Motýlik po-
darilo sprístupniť telocvičňu pre
všetkých občanov obce Hruštín. Kaž-
dú sobotu od 16:00 do 17:00 vstup
ZDARMA!!! Príďte si zacvičiť, zahrať
loptové hry, stráviť čas inak so svo-
jimi deťmi... (nutné priniesť so sebou
prezuvky; deti do 18 r. len v sprievo-
de dospelej osoby alebo s potvrde-
ním od rodiča, že jeho dieťa je v te-
locvični na zodpovednosť rodiča).

SIEDKA PRI STROMČEKU.“ Priestory
sme si pekne vyzdobili a pre hostí bolo
pripravené vianočné pečivo. Deti s veľ-
kou radosťou očakávali príchod Vianoc.
So svojim programom sa postupne pred-
stavili všetky triedy MŠ. Zamestnancom
OcÚ ďakujem za pomoc pri realizácii pod-
ujatia.

25.12. – sa v kostole uskutočnila Jas-
ličková slávnosť, na ktorej deti MŠ priví-
tali malého Ježiška, pozdravili ho a pri-
niesli mu svoje dary.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí
prispeli deťom na balíčky (Mikuláš, Be-
siedka pri stromčeku).

Coop Jednota Námestovo, spotrebné
družstvo, Obec Hruštín, p. Jaroslav Príle-
pok

V roku 2013 prajeme všetkým veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti a mnoho
úspechov v osobnom i pracovnom ži-
vote.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Starosta obce Hruštín Vás pozýva na
„HOVOR S OBČANMI“,

ktorý bude 3. februára 2013,

v Hruštíne o 14.30 hod. v sále KD
a vo Vaňovke o 18.00 hod. v budove bývalej ZŠ.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
DECEMBER 2012

V školskom kole súťaže Pytagoriáda si preverili bystrý rozum
a rýchlosť počítania žiaci 3. - 8. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa
stali: Václav Baraniak, Patrik Bražina, Gitka Tomáňová a Lenka
Jaššová – 3. ročník, Dávid Snovák a Kristián Očkaják – 4. roč-
ník, Matúš Kopilec, Júlia Gáborová, Viktória Žilincová, Pavel
Šeliga – 5.ročník, Dominik Šmiheľ, Juraj Jurovčík – 6. ročník
a Andrea Hojová – 8. ročník.

7.12. sa v ZŠ Rabčice konali majstrovstvá okresu v streľbe zo
vzduchovky. Našu školu reprezentovala iná trojica ako vlani,
umiestnenie však bolo rovnaké, ba o čosi lepšie. Veď sme vy-
hrali súťaž družstiev - chlapcov, naviac v jednotlivcoch bol Jan-
ko Makúch prvý a Adam Vyskoč druhý. Tretím členom družstva
bol šiestak Lukáš Šeliga. Chlapcov pripravoval na streleckom
krúžku p. Jozef Jancek. Krajské kolo sa bude konať v Martine.

7.12. sa v kultúrnom dome konala pekná akcia – MIKULÁŠ
spojený s TALENTÁRIOM. Žiaci I.stupňa sa predstavili piesňa-
mi, tancami, scénkami. V prestávkach mali možnosť kúpiť si nie-
čo na burze. Vyzbieraných 65 € poputuje pre choré deti v dolno-
kubínskej nemocnici. Všetkým, ktorí sa do burzy zapojili, úprim-
ne ďakujeme.

Program pokračoval vystúpeniami žiakov II.stupňa - sólo spev,
spevácke duo, rocková kapela, folklór, tanec moderný i ľudový,
hra na harmonike, vtipná scénka, výtvarná tvorba, to všetko
zanechalo v Mikulášovi i všetkých divákoch (a boli medzi nimi aj
rodičia či babky) príjemný dojem. Naozaj, keď deti chcú a venu-
jú sa niečomu so záľubou a oddane, výsledky sa dostavia. Zis-
tili sme, že vystúpenia viacerých účinkujúcich boli súce na tele-
víznu obrazovku.

Súčasťou Miku-
láša bolo aj odme-
ňovanie najlep-
ších zberačov pa-
piera - TOP 10.
Vecné ceny iste
potešili nielen ich,
ale aj ostatných
žiakov, ktorí boli
odmenení v škole.
Prví traja: Lukáš
Šeliga, Darinka
Očkajáková, Na-
tália Kupčuláková.

Po rozdaní mi-
kulášskej nádielky

(ďakujeme Združeniu rodičov i OcÚ!) nasledovala diskotéka, pri
ktorej si zatancovali všetci tí, ktorí mali chuť (a na konci ju mali aj
deviataci...)

Od 11. do 14. decembra 2012 našich 51 žiakov z 3. a 4.
ročníkov absolvovalo plavecký kurz v plaveckej škole AQ Plus -
Ivan Skirčák, pod vedením skúsených inštruktorov. Všetci žiaci
prekonali strach z hlbokej vody a preplávali dĺžku alebo šírku
plaveckého bazéna. Mnohí si však zdokonalili svoje plavecké
schopnosti. Všetkým blahoželáme k úspešnému ukončeniu pla-
veckého kurzu a prajeme veľa športových úspechov v plávaní.

14.12. sa v ZŠ Hruštín konali už VI. vianočné trhy. Vyzdobená
dolná chodba, prestreté stoly s tovarom trhovníkov, pekný kul-
túrny program, krojované deviatačky ponúkajúce chlieb s mas-
ťou a cibuľou, šikovní harmonikári, vôňa vianočného punču
a oblátok - to všetko dotváralo atmosféru tohto pekného podu-
jatia. Z pultov bolo čo vyberať - väčšinou išlo o práce našich
žiakov, šperky, výtvarné dielka, ale zapojili sa aj predávajúci
z obce - textilné tašky, oblátky, korbáčiky, pečivo, voskové figúr-
ky a sviečky.

13.12. sa v CVČ Maják v Námestove uskutočnilo okresné kolo
olympiády SJ. Našu školu reprezentovala Silvia Martvoňová
z 8.A. V konkurencii 17 súťažiacich (prevažne deviatakov) skon-
čila na výbornom 4.- 5.mieste iba s 1-bodovou stratou na
3.miesto. Zvíťazila Žaneta Hrbková zo ZŠ Babín. Silviu pripra-
vovala p.uč. V. Vlžáková. Veríme, že o rok to bude medailové
umiestnenie. Ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy.

13.12.2012 sa v telocvični skončil turnaj vo florbale mladších
žiakov. Zaslúžene vyhrala 5.B, na druhom mieste sa umiestnila
6.B, tretia bola 6.A. Najlepší strelci: 1. Matúš Kopilec 5.B
15 gólov, 2. Andrej Katreník 6.B 9 gólov, 3. Matúš Drígeľ 5.B
8 gólov.

Začíname so zberom sušenej pomarančovej kôrky. Potrvá do
Veľkej noci, potom urobíme vyhodnotenie a odmeníme zbera-
čov. Zatiaľ treba doma kôrku sušiť, odkladať do vreciek (nie
igelitových, aby nesplesnivela).

���������������������

Od januára budú mať žiaci 1.-4. možnosť odberu ochuteného
mlieka z automatu pomocou dobíjateľnej karty. Viac na našej
webstránke www.zshrustin.edupage.org.

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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December máme už úspešne za se-
bou, hádam ste všetci prežili láskyplné
a požehnané sviatky v kruhu našich ro-
dín. Pre väčšinu z nás sú to sviatky po-
koja, no my sme sa s deťmi predsa ešte

len troška „zapotili“. Každoročne - aj tento rok sme sa v rámci
prípravy na Dobrú novinu zúčastnili „Vysielačky“. Konala sa
v Námestove 15.12.2012, kde sme sa zúčastnili sv. omše
a po sv. omši sme mali možnosť sa započúvať do rozprávania
dievčaťa, ktoré bolo v Afrike 4 mesiace. Uvedomili sme si, že
Dobrá novina má svoj zmysel. Potom sme sa presunuli na
Gymnázium Antona Bernoláka, kde si aj naše animátorky pre
nás pripravili tvorivé dielne. Tento rok sa k nám pridali aj deti
z Vaňovky. Spolu s našimi deťmi nás na Vysielačku išlo 22.
Ďakujem animátorkám a aj deťom za slušné správanie.
Posvätený pánom generálnym vikárom, Mons. Antonom Ty-
rolom, sme sa začali pripravovať na koledovanie v našej obci
a vďaka aktivite detí z Vaňovky - aj tam sa koledovalo v pl-
nom prúde. V Hruštíne sa zapísalo 25 domov a koledovalo
15 detí. Koledovali sme 26.12.2012. Výťažok v Hruštíne pred-
stavoval 373 €. Ďakujem rodinám za vrelé privítanie, pohoste-
nie a ochotu nás prijať. Vo Vaňovke koledovalo 11 detí. Kole-
dovali 27.12.2012. Zapísalo sa im 18 domov. Výťažok vo Va-
ňovke predstavoval 130 €. Ďakujem animátorkám a deťom
z Vaňovky, že sa zapojili do tejto zbierky a aj rodinám, že ich
prijali. Za tento rok sme odoslali 503 €. Teším sa, že o rok sa
zapojíme zas.

Veľké Ďakujem patrí hlavne Bohu, že nám pomohol a zahr-
nul nás svojou milosťou pri príprave a realizácii Dobrej novi-
ny. Veľké ďakujem patrí aj rodičom detí, ktoré boli s nami ko-
ledovať, že pustili svoje ratolesti s nami, hoci počasie nám
nevyšlo práve najlepšie. Ďakujem deťom, že si dôkladne pri-
pravili svoje texty a vzorne sa to naučili. Ďakujem rodinám za
prijatie do príbytkov. V neposlednom rade aj farskému úradu
za pomoc pri realizácii, či požičaní oblečenia. A moja veľká
vďaka patrí aj našim animátorkám, bez ktorých by som to ne-
zvládla - za Hruštín: Veronike Žilincovej a Simone Martvoňo-
vej, za Vaňovku Dominike Zemenčíkovej. Ešte raz veľká vďa-
ka každému človeku, ktorý nám akokoľvek pomohol. Aj my
sme svojou troškou prispeli deťom, ktoré nie sú na tom tak
dobre ako my.

Deti, ktoré sa zúčastnili Dobrej noviny: Hruštín: Natália Oč-
kajáková, Kristián Očkaják, Adrián Očkaják, Roman Vlžák,
Peter Socha, Júlia Sochová, Lucia Vigodová, Lukáš Vigoda,
Katarína Bobková, Laura Hojová, Klára Hojová a Michaela
Ľubeková.

Vaňovka: Adriána Snováková, Jakub Snovák, Jakub Kat-
renčík, Ondrej Katrenčík, Andrea Katrenčíková, Matúš Zemen-
čík, Kristína Kytašová, Zuzana Šubjaková, Štefan Škombár
a Alexandra Plutinská, Adriána Snováková a Tatiana Snová-
ková.

Kristína Michalčíková

Stav a pohyb obyvateľov                Časť obce Spolu
v roku 2012 Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov

k 31.12.2011 2836 391 3227

Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 7 3 10

Deti narodené v roku 2012 38 2 40

z toho - chlapci 20 0 20

          - dievčatá 18 2 20

Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 35 0 35

Počet zomrelých obyvateľov 26 4 30

z toho  - muži 16 3 19

           - ženy 10 1 11

SPOLU 2820 392 3212

Prírastok obyvateľov -16 1 -15

Časť obce Muži Ženy Deti do 15 rokov Spolu
chlapci dievčatá

Hruštín 1152 1149 253 266 2820

Vaňovka 159 165 35 33 392

SPOLU 1311 1314 288 299 3212

Priemerný vek 35,27

Štatistika obce za rok 2012

Počet sobášov v roku 2012: Hruštín 17
Vaňovka 3
Spolu 20

Rok Hruštín Vaňovka Spolu

2000 2791 404 3195
2001 2776 398 3174
2002 2777 395 3172
2003 2788 397 3185
2004 2800 400 3200
2005 2805 398 3203
2006 2820 399 3219

Rok Hruštín Vaňovka Spolu

2007 2821 404 3225
2008 2818 406 3224
2009 2833 391 3224
2010 2836 386 3222
2011 2836 391 3227
2012 2820 392 3212

OZNAMY RCM
Pripravili sme pre vás nasledovný pravidelný program:

Pondelok : 9:15 Modlitby matiek (otvorená sku-
pinka pre každého) (viac na modlitbymatiek.sk)
Pondelok : 10:00 - 12:00 Herňa pre deti s rodič-
mi (spojená vždy s nejakým programom - buď
divadielko, tvorivá dielňa, spievankovo alebo po-
hybovo-tanečné hry - vaše deti sa určite nudiť
nebudú:) )
Streda: 15:00 - 17:00 Herňa s angličtinou pre

deti s rodičmi (anglické piesne, básne, „ukazovačky“,hry,...)
Štvrtok : 15:30 - 17:30 Deti a Boh (učíme sa o viere, Bohu
a Jeho láske k nám- príbehy, piesne, „ukazovačky“ - prípra-
va na nedeľnú večernú detskú sv. omšu)
Piatok: 16:00 stretnutie eRkárov
Piatok: 19:00 (vždy po večernej sv. omši) Modlitby matiek
(otvorená skupinka)

Veríme, že si z našej pravidelnej činnosti niečo vyberiete.
Tešíme sa na vás v priestoroch RCM na 3. poschodí zdra-
votného strediska.

(Program je určený pre všetkých občanov obce Hruštín.)

Podujatia v mesiaci január 2013

MKS pri OcÚ Hruštín

6.1. Trojkráľové stretnutie
12.1. Poľovnícky ples
16.1. Predaj ALADIN
19.1. Tanečná zábava
23.1. Predaj LANTASTIK
26.1. Vaňovským chotárom
26.1. Rodičovský ples
29.1. Koncert SZUŠ Jánoš
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z podujatia � z podujatia � z podujatia

OŠK Hruštín a Obec Hruštín usporiadali už tradičný „Novo-
ročný stolnotenisový turnaj neregistrovaných“, kto-
rý bol 30.decembra v KD Hruštín. Zúčastnilo sa ho 36 hráčov,
rozdelených v štyroch kategóriách.

Výsledky:
kategória
do 20 rokov
1. Matúš Snovák
2. Michal Mateka
3. Tomáš Hojo
Cena útechy:
Jozef Jurovčík

kategória
do 50 rokov
1. Ján Jurčiga ml.
2. Ján Šeliga ml
3. Matej Slaničan
Cena útechy:
Maroš Mišánik

kategória
nad 50 rokov
1. Milan Halaštík
2. Štefan Škapec
st.
3. Milan Jancek
Cena útechy:
Ján Jurčiga st.

kategória ženy
1. Marcela Mati-
sová
2. Zuzana Jurči-
gová

kategória štvor-
hra
1. Milan Halaštík
& Štefan Škapec
st.

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

Stavebné spore-
nie pre rodinu ale-
bo jednotlivca

U nás získate:

• úsporu na poplatkoch pri uzatvorení rodinnej zmluvy
• štátnu prémiu až do 66,39 €  na osobu a rok
• garanciu zhodnotenia vkladov až 13,5 % vďaka:
• 2 % úroku ročne počas šiestich rokov od uzavretia zmlu-

vy
• 11,5 % štátnej prémie
• k tomu ešte aj úrokový bonus 2 %, 3 % alebo až 4 %
• možnosť po 6-tich rokoch použiť nasporenú sumu na čo-

koľvek, ochranu vkladov až do výšky 100 000 €

a BONUS
• diaľničnú nálepku na rok 2013 alebo 50 €  na účet sta-

vebného sporenia (podľa vášho rozhodnutia) pri uzavretí
novej zmluvy o stavebnom sporení do 31.1.2013.

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

pozvánky � pozvánky � pozvánky

Najlepší výber, najnižšie ceny!

Rodičovské združenie pri ZŠ Hruštín pozýva

všetkých záujemcov (nielen rodičov) na

RODIČOVSKÝ PLES

ktorý sa uskutoční dňa 26. 1. 2013

v KD Hruštín

Cena vstupenky na osobu je 15 €,

v nej je zahrnuté vstupné, hriate, prípitok, 0,5 l vína,

večera, káva, kapustnica, živá hudba.

Predpredaj vstupeniek na sekretariáte školy,

tel.: 552 4542, 0919 066 869.

Príďte sa dobre zabaviť, možno vyhrať zaujímavé ceny

v tombole. Tešíme sa na Vás!

Priatelia športu vo Vaňovke a Obec Hruštín pozývajú

všetkých na 5. ročník zimného lyžiarskeho pre-

chodu Vaňovským chotárom, ktorý bude 26. janu-

ára 2013. Prezentácia je od 8.00 hod. v budove bývalej

ZŠ vo Vaňovke. Štart je o 9.00 hod.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €

do 15 rokov – 1 €

ženy – zdarma

Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník ho

absolvuje na vlastné riziko!!!

Obec Hruštín a OŠK Hruštín Vás pozývajú

na 34. ROČNÍK PRECHODU PIATIMI HOĽAMI

dňa 9. 2. 2013.

Prezentácia účastníkov v KD Hruštín je

od 7.00 hod. do 8.00 hod.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €

do 15 rokov – 1 €

ženy – zdarma.

Upozornenie: Podujatie nie je poistené, každý účastník ho

absolvuje na vlastné riziko!!


