OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK

To Vám praje Obec Hruštín

VIANOČNÝ LIST PRE TEBA...
Prekvapilo by Vás, keby nám Ježiš napísal list v tomto čase,
keď sa pripravujeme na Vianoce? Čo by nám asi Ježiš napísal?
Jednu z možností si môžete prečítať aj v ďalších riadkoch.
Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná
oslava na moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok.
Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na
moje blížiace sa narodeniny.
Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na
mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala
už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační
za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod osláv.
Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam
osláv.
Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na
moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia
a rôznych maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to
dopĺňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť?
Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný.
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred
zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi.
Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch
všetci predo mnou zatvárajú dvere.
O

z podujatí

O

z podujatí

V sobotu, 9. novembra, v našom kultúrnom dome vystúpila
známa slovenská alternatívno-rocková skupina LE PAYACO. Počas koncertu odzneli nielen ich najznámejšie skladby, ale aj niekoľko nových pesničiek, ktoré sa objavili na
ich novom albume. Okrem nich sa predstavili aj skupiny
Walter Schnitzelsson, Karramordach a Medomed. Túto skvelú akciu pripravil Ľudo Snovák s partiou.
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Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci
jedli, pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne
sa na všetkom bavili.
O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč
čakajúc, koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel objať.
Ľudia si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania.
Keď už boli všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam
snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa.
Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli
obdarovaní všetci okrem teba – oslávenca?
Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto
som rýchlo odišiel.
Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do
svojho života.
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj
život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes, jediné, čo chcem je,
aby si tomu veril celým svojím srdcom.
Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali
na svoje párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto nevie predstaviť. Stále ešte prebiehajú prípravy.
Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z nich aj pre
teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval miesto
a napíšem tvoje meno zlatými písmenami do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, zostanú vonku.
Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie?
Je to jednoduché, pošli za mňa túto pozvánku všetkým, na
ktorých ti záleží ...
Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave mojich
narodenín.
Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa!
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Rodinné centrum Motýlik zabezpečilo pre deti vystúpenie
bábkového divadla zo Žiliny, ktoré sa v kultúrnom dome
predstavilo s hrou „Neobyčajný týždeň“. Jediným mínusom bola účasť 60-tich divákov.
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„Štúdiom kníh človek Boha hľadá. V modlitbe ho nachádza.“
(Sv. Páter Pio)
V posledných novembrových dňoch sa citeľne ochladilo a zima
prebrala svoju moc.
Prvý sneh a menšie mrazíky navodili zimnú atmosféru
a umocnili adventné obdobie.

rodu s poznatkami o faune a flóre, ktoré sú na
propagačných tabuliach v trase chodníka.
2/ V obecnej budove vo
Vaňovke pracovníci obce a nezamestnaní pracujúci na obecných prácach pokračovali v rekonštrukčných
a stavebných prácach.
3/ Pracovníci obce a nezamestnaní
vyčistili na Kutine od krovín časť potoka
pri športovom areáli. Povodie Váhu svojimi mechanizmami postupne koryto rieky v tejto časti reguluje, nakoľko rieka
Hruštínka v tejto časti si našla nové koryto. V prípade veľkého dažďa dochádzalo k zaplavovaniu ihriska a priestorov okolo neho.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac november:
1/ Pracovníci zamestnaní v rámci Česko-slovenského projektu ukončili všetky práce v tomto projekte, ktorý na etapy trval 3 roky. V novembri pracovníci
vyčistili turisticko-náučný chodník od
krovín. Taktiež na tomto chodníku boli
osadené posledné oddychové altánky.
Všetci milovníci prírody a turistiky tak
majú možnosť spoznať našu krásnu prí-

4/ Pracovníci obce zlikvidovali divokú skládku odpadu vo Vaňovke smerom
ku kaplnke.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
Čarovné, neopakovateľné obdobie
pred najkrajšími sviatkami roka je opäť
tu. Adventný čas je pozvaním k plnšiemu životu – k vianočným hodnotám, ktoré predstavuje porozumenie, ľudskosť
a odpustenie. Všetkým občanom prajem požehnaný advent a milostiplné
prežitie vianočných sviatkov, aby Betlehemská Láska zasiahla každé naše
srdce a tak zmenila naše zmýšľanie
k dobrému.
Mgr. František Škapec,
starosta obce

Voľby do VÚC
Volebný okrsok 1 Hruštín
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
1127
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky164
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
164
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
161
Voľby predsedu:
1. Juraj Blanár, Ing.
2. Miroslav Mikolášik, MUDr.
3. Ivan Pavlisko, Mgr.
4. Juraj Pavlovič, Ing.
5. Igor Ryban

50
72
3
2
24

Voľby poslancov:
1. Štefan Blahút, MUDr.
2. Pavol Bugeľ
3. Miloš Ferleťak
4. Marián Grígeľ
5. Anton Grobarčík, Ing.
6. Peter Hurák
7. Igor Janckulík
8. Mária Jankuliaková, Ing.
9. Drahoslava Kanderková, MUDr.
10. Ján Kozák
11. Tomáš Kucharík, PaedDr.
12. Peter Laťák, Mgr.
13. Albín Maslaňák, Ing.
14. Viera Mazúrová, Ing.
15. Jozef Metes
16. Marián Murín
17. Mária Olešová, PaedDr., Ing.
18. Stanislav Papajík
19. Štefan Peňák
20. František Poleta, Bc.
21. Dušan Ratica
22. Ľudmila Rešutíková, Bc
23. Jozef Slovík
24. Jozef Straka
25. Michal Strnál, Ing.
26. Miroslav Šimulčík, PhDr.
27. Jozef Vajdiar
28. Milan Vrábeľ, Ing.

16
10
7
40
20
13
78
6
54
9
12
9
33
43
0
16
31
8
14
76
10
13
11
87
9
28
4
17

Volebný okrsok 2 Hruštín
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
1045
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 189

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
185
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
183
Voľby predsedu:
1. Juraj Blanár, Ing.
2. Miroslav Mikolášik, MUDr.
3. Ivan Pavlisko, Mgr.
4. Juraj Pavlovič, Ing.
5. Igor Ryban
Voľby poslancov:
1. Štefan Blahút, MUDr.
2. Pavol Bugeľ
3. Miloš Ferleťak
4. Marián Grígeľ
5. Anton Grobarčík, Ing.
6. Peter Hurák
7. Igor Janckulík
8. Mária Jankuliaková, Ing.
9. Drahoslava Kanderková, MUDr.
10. Ján Kozák
11. Tomáš Kucharík, PaedDr.
12. Peter Laťák, Mgr.
13. Albín Maslaňák, Ing.
14. Viera Mazúrová, Ing.
15. Jozef Metes
16. Marián Murín
17. Mária Olešová, PaedDr., Ing.
18. Stanislav Papajík
19. Štefan Peňák
20. František Poleta, Bc.
21. Dušan Ratica
22. Ľudmila Rešutíková, Bc
23. Jozef Slovík
24. Jozef Straka
25. Michal Strnál, Ing.
26. Miroslav Šimulčík, PhDr.
27. Jozef Vajdiar
28. Milan Vrábeľ, Ing.

65
97
4
0
17
17
11
3
49
15
3
64
9
47
4
3
13
35
46
3
21
36
3
12
92
5
15
5
121
4
41
6
37

Volebný okrsok 3 Vaňovka
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
312
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 38
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
38
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
35

Voľby predsedu:
1. Juraj Blanár, Ing.
2. Miroslav Mikolášik, MUDr.
3. Ivan Pavlisko, Mgr.
4. Juraj Pavlovič, Ing.
5. Igor Ryban

14
14
0
0
7

Voľby poslancov:
1. Štefan Blahút, MUDr.
2. Pavol Bugeľ
3. Miloš Ferleťak
4. Marián Grígeľ
5. Anton Grobarčík, Ing.
6. Peter Hurák
7. Igor Janckulík
8. Mária Jankuliaková, Ing.
9. Drahoslava Kanderková, MUDr.
10. Ján Kozák
11. Tomáš Kucharík, PaedDr.
12. Peter Laťák, Mgr.
13. Albín Maslaňák, Ing.
14. Viera Mazúrová, Ing.
15. Jozef Metes
16. Marián Murín
17. Mária Olešová, PaedDr., Ing.
18. Stanislav Papajík
19. Štefan Peňák
20. František Poleta, Bc.
21. Dušan Ratica
22. Ľudmila Rešutíková, Bc
23. Jozef Slovík
24. Jozef Straka
25. Michal Strnál, Ing.
26. Miroslav Šimulčík, PhDr.
27. Jozef Vajdiar
28. Milan Vrábeľ, Ing.

0
2
2
6
1
0
18
0
12
7
1
0
5
12
0
1
5
3
0
7
0
4
0
26
1
3
1
2
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Najmladšia generácia v obci
8. 11. – do MŠ zavítala sl. D. Lišková,
ktorá v rámci projektu „Zdravý úsmev“ realizovala s deťmi rôzne aktivity zamerané
na správnu techniku čistenia zúbkov. Cieľom projektu je poukázať na dôležitosť
prevencie a znížiť riziko vzniku zubného
kazu u detí.

2. tr.) vo veku 5-6 rokov. Rodičia prichádzali v priebehu dňa na vyhodnotenie,
osobne konzultovali priebeh a výsledky
testovania svojho dieťaťa.
26.11. – deti, ktoré majú rok pred vstupom do ZŠ navštívili svojich kamarátov
v 1. ročníkoch. Do 1.A a 1.B triedy zavítali
deti z MŠ, ktorým prváci ukázali, čo všetko sa už naučili. Spolu písali slová, rátali
príklady, aj si zaspievali. Predškoláci si
posadali do školských lavíc a prezerali
pekné knižky. Ďakujeme pani učiteľke
M. Bištiakovej a pani učiteľke Ľ. Žilincovej za prijatie.

Ak má učiteľka preberajúca dieťa od
zákonného zástupcu podozrenie, že dieťa je choré, môže požiadať zákonného
zástupcu o predloženie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára. Pani učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný
stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak
dieťa počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od
ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
Silvia Škapcová
riaditeľka MŠ

JUBILANTI
v mesiaci december 2013
12. 11. – sa uskutočnilo divadelné predstavenie pod názvom „Zlatá rybka naopak.“ Ujo rybár chytil zlatú rybku, s ktorou sa deti vybrali pod morskú hladinu.
Stretli sa s pani sépiou a ďalšími zaujímavými živočíchmi.

80 rokov Martvoňová Cecília
Martvoňová Zuzana

70 rokov Bareková Mária
65 rokov Kompanová Helena
Žilinec Ján
Žilinec František
55 rokov Žilinec Ľudovít
Žilinec František
Snováková Mária
Sedlárová Agnesa
50 rokov Jurovčíková Helena
Kupčulák Jozef

Prišli medzi nás:
19. 11. – sa v MŠ uskutočnila odborná
prednáška na tému „Školská zrelosť
a školská spôsobilosť dieťaťa pred vstupom do ZŠ“, ktorú viedla p. Slovíková
z CPPPaP NO. Rodičia mali možnosť konzultovať svoje otázky s odborníkom. Ďakujeme za účasť.

27. 11. – sa uskutočnila „Otvorená hodina“ v 1. a 2. triede. Rodičia mali možnosť sledovať, ako prebieha výchovnovzdelávací proces v MŠ. Deti sa návšteve potešili a s radosťou odpovedali na rôzne otázky, tvorili vety, určovali písmenká
na začiatku a na konci slova, pomenovali
lesné zvieratá, rátali od 1-10. V závere
každý nakreslil lesné zviera, ktoré sa mu
páči.
Dňa 6.12.2012 zavíta do MŠ Mikuláš.
Milé mamičky, srdečne Vás pozývame
na zdobenie medovníkov, ktoré sa uskutoční 16.12.2013 o 10.00 hod. v triedach
MŠ.
Milí rodičia, starí rodičia, srdečne Vás
pozývame na „Besiedku pri stromčeku“,
ktorá sa uskutoční dňa 19. 12. 2013 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch KD.
Tešíme sa na Vašu účasť.

21. 11. – odborní zamestnanci CPPPaP
v Námestove vykonali v 1. a 2. triede „Depistáž školskej spôsobilosti.“ Otestovaných bolo 34 detí (22 detí 1.tr., 12 detí

VÁŽENÍ RODIČIA
Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/
2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov môže byť v MŠ
umiestnené len dieťa, ktoré:
O je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
O neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia,
O nemá nariadené karanténne opatrenie

Nela Snováková

Uzavreli manželstvo:
Peter Halko a Johana Slaničanová

Odišli od nás:
Františka Škapcová, 72 rokov
Mária Genšorová, 78 rokov

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci
december 2013
4.12.
6.12.
6.12.
7.12.
8.12.
13.12.
19.12.
21.12.
26.12.
28.12.
29.12.

Predaj LANTASTIK
Zber plastov
Mikuláš ZŠ
Mikuláš ERKO
VS KPVS
Vianočné trhy
Vianočná besiedka MŠ
Rodinná oslava
Štefanská zábava OŠK
Rodinná oslava
Novoročný stolnotenisový
turnaj
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
7.11. – ukončenie medzitriedneho florbalového turnaja. Výsledky:
starší žiaci: 1. miesto: 9.B, 2. miesto:
9.A, 3. miesto: 8.A. Najlepší strelec: Jaroslav Zajac (9.B) 13 gólov
mladší žiaci: 1. miesto: 6.B, 2. miesto:
6.A, 3. miesto: 4.B. Najlepší strelec: Matúš Kopilec (6.B) 18 gólov
Víťazné triedy i strelci boli odmenení
diplomami, medailami, pohármi i sladkosťami. Ďakujeme Združeniu rodičov za poskytnuté ceny.

9. 11. – v priestoroch ZŠ v Zamoste sa
konali voľby župana a poslancov VÚC
11. 11. – počas MD p.uč. Stančekovej
bude v našej škole zastupovať nový telocvikár – Mgr. Ján Bomba z Bobrova. Od
tohto dňa máme v škole nový rozvrh hodín.
18. 11 a 21. 11. – mali žiaci 6.AB netradičnú hodinu občianskej náuky. Navštívili
Obecný úrad, kde od pána starostu a zamestnancov získali nové informácie
o matrike, evidencii obyvateľstva, činnosti
obecného úradu, zastupiteľstva a pod.
Ďakujeme za prijatie, pohostenie a za informácie o OcÚ a matrike.

14. 11. – sa v ZŠ Rabčice konali majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky. Našu školu reprezentovali Ján Makúch, Adrián Socha, Lukáš Šeliga, Daša
Janceková, Lujza a Júlia Gáborové. Vyhrali sme súťaž družstiev, naviac v jed-

notlivcoch bol Janko Makúch prvý a Aďo
Socha druhý. Tretím členom družstva bol
siedmak Lukáš Šeliga. V súťaži ml. žiakov najviac bodov nastrieľa Julka Gáborová. Družstvo ml. žiakov sme, žiaľ, zmenou propozícií nemohli postaviť, takže
strieľala mimo konkurencie. Žiakov pripravoval na streleckom krúžku p. Jozef Jancek. Krajské kolo sa bude konať v Martine v polovici januára.

15.11. – v našej škole na II. stupni si
žiaci pripomenuli Deň tolerancie (16. november) FAREBNÝM DŇOM. Jednotlivé
triedy prišli na vyučovanie oblečení v rovnakej farbe (viď fotoalbum na
www.stránke).

18. 11. – konala sa štvrťročná hodnotiaca pedagogická rada.
21. 11. – firma Johnson Controls podporila našu školu v projekte Blue sky sumou 1000 dolárov 756 €). Za tieto
prostriedky sme zakúpili 2ks LCD televízorov (inštalované v 1.B a 5.A triede).
Ďakujeme!
25.– 29. 11. – sa naši žiaci mali možnosť vzdelávať v anglickom jazyku pod vedením lektora z USA Raya Sikorského. Intenzívny kurz angličtiny absolvovalo
60 žiakov, ktorí mali záujem a 10 hodín
po 1 € si zaplatili.
27. 11. – 6 našich žiakov sa zúčastnilo
Dňa otvorených dverí na Strednej polytechnickej škole v DK – Kňažej. Naopak,
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zástupcovia tejto školy spolu so zástupcom firmy Johnson Controls zavítali medzi našich deviatakov, aby im predstavili
svoju školu a firmu.
28. 11. – prváci a deviataci absolvovali
fotografovanie (so šlabikárom a na deviatacke tablo)
– tretí novembrový týždeň už tradične
patrí „Týždňu boja proti drogám.“ V našej
škole sme pripravili niekoľko aktivít, ktorými sa snažíme predchádzať vzniku závislostí a uprednostniť zdravý životný štýl:
besedu na tému ZDRAVIE, hravé popoludnie, kvíz o zdravom životnom štýle.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy

P O Z VÁ N K A
Rodičovské združenie pri ZŠ Hruštín
Vás pozýva na
Rodičovskú zábavu,
ktorá sa bude konať
25. 1. 2014 v KD Hruštín. Cena vstupenky na
osobu je 16 €.
V cene je: hriate, prípitok, večera, káva, 0,5 litra
vína, kapustnica, barmanská šou a živá hudba.
Začiatok je o 19 hod. Lístky si môžete zakúpiť na sekretariáte ZŠ Zamost.
Tel.: 043/552 4542, 0919 066 869.
Srdečne Vás pozývame.

Pohár predsedu ZOTŠ Hruštín
Dňa 23. októbra sa na strelnici v Hruštíne ukončila letná sezóna. V streleckom viacboji súťažilo 38 pretekárov.
Súťaž družstiev vyhralo družstvo z Bratislavy. Družstvo Hruštína v zložení Ľudovít Vlžák, Jozef Jancek a Marián Slaničan obsadilo 2. miesto. Na treťom
mieste skončilo družstvo zo Žaškova.
V súťaži jednotlivcov zvíťazil Jozef
Jancek, druhý skončil Marián Slaničan
a na treťom mieste Ria Rajecká z Bratislavy.
V novembri sa začala zimná sezóna
v streľbe zo vzduchových zbraní. Dňa
9. a 10. novembra v Martine sa zúčastnili 1. Slov. Ligy traja strelci z Hruštína
– Marián Slaničan, Jozef Jancek a Jozef Jancek ml. S výsledkami neboli spokojní, majú čo zlepšovať.
Dňa 23. a 24. novembra mesto Šaľa
organizovalo Extraligu. V disciplíne
vzduchový pištoľ na 60 výstrelov súťažili Jozef Jancek a Jozef Jancek mladší. Zlepšili si svoje výkony, ale za olympionikmi zaostávajú o dvadsať bodov.
Tento rok ešte vycestujú na dve kolá
Oravsko-Turčianskej Ligy.
ZOTŠ Hruštín
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Na konci mesiaca november nám na dvere
tíško zaklopala i prvá
snehová
nádielka.
Avšak okrem snehu, vyštípaných líčok a zimného nošteka, cítiť vo vzduchu i vôňu adventu.
Je to obdobie roka, kedy by sme sa mali spojiť, kedy by rodiny mali ukázať svoju súdržnosť, či už pri odhŕňaní snehu, vianočnom
upratovaní, alebo vianočnom pečení. Tento
mesiac je veľmi významný aj pre nás eRkárov. Pýtate sa prečo? Pretože v tomto mesiaci tisíce detí na Slovensku konajú úžasné
veci! Hovorí Vám niečo pojem „Dobrá novina“ ? U nás sa bude táto akcia konať po tretíkrát. Dovolím si Vás poinformovať, čo to
Dobrá novina vlastne je. DOBRÁ NOVINA je
vianočná kolednícka akcia eRka spojená so
zbierkou pre rozvojové projekty v afrických
krajinách. Prvýkrát sa konala na Slovensku
v roku 1995. Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými
kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť
o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak
poslami nádeje. Každoročne rastúci počet
koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená
s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom
v núdzi sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti
a mladých. Dobrá novina je najrozsiahlejšou

akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho
členskej základne, ale aj hranice Slovenska
a európskeho kontinentu. Dobrá novina je zároveň verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú
zvesť o narodení Krista v rodinách svojich
miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné
prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje
rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu. Počas nasledujúcich rokov sa
DOBRÁ NOVINA rozšírila a stala sa z nej najväčšia opakovaná dobrovoľnícka akcia na
Slovensku, do ktorej sa v minulom roku
zapojilo viac ako 26.000 koledníkov v 1286
farnostiach a filiálkach. Koledníci v 2719
skupinkách navštívili 79 917 rodín a spolu
s individuálnymi darcami vyzbierali sumu
910 750,77 €. Vďaka tomu mohla Dobrá novina podporiť 28 rozvojových projektov
v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii
a Rwande. V tomto vianočnom období beží
už 19. ročník Dobrej noviny. Aj my a deti
z našej obce sa zapojíme a priložíme ruku
k dielu. Deti si s našou pomocou nacvičia
program – krátke básničky, pesničky. Aj vy
malým príspevkom pomôžte chudobným rozvojovým krajinám, a nám doprajete pocit, že
to, čo robíme, má význam a niekomu tie peniaze skutočne pomôžu. Finančná situácia
na Slovensku nie je dobrá už pár rokov, avšak
euro k euru a spoločne dokážeme veľké veci.

Vážení spotrebitelia, dňa 15.11.2013 nadobudla účinnosť dlho očakávaná novela
zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, ktorá bola prijatá s cieľom upraviť predaj na prezentačných akciách. V dôsledku konania predávajúcich v rozpore s dobrými mravmi, využívania nekalých obchodných praktík a nátlaku na spotrebiteľa za účelom predaja tovaru, prišiel nejeden dôchodca v lepšom
prípade len o výraznú časť svojich úspor.
Z dôvodu nárastu početnosti prezentačných
akcii za posledný rok, najmä v dôsledku presunu predajcov z Českej republiky, bolo potrebné posilniť práva spotrebiteľa, pričom základné zmeny si stručne zhrnieme:
Aké nové povinnosti má predávajúci?
– Organizátor predajnej akcie je povinný
písomne oznámiť uskutočnenie predajnej
akcie Slovenskej obchodnej inšpekcii,
ktorá v prípade splnenia všetkých podmienok ustanovených zákonom oznámenie zverejní na www.soi.sk.
– Na predajnej akcii možno prezentovať,
ponúkať na predaj a predávať iba tovar
a poskytovať iba služby, ktoré boli SOI
oznámené, a to za cenu neprevyšujúcu
cenu uvedenú v písomnom oznámení.
Čo novela prináša spotrebiteľovi?
Ak plánovaná predajná akcia nebude SOI
zverejnená a uskutoční sa, ak sa uskutoční
v rozpore s oznámením, alebo ak jej predmetom bude predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorý nebol oznámený, resp. za
vyššiu ako ohlásenú cenu, zmluva nevznikne, teda zjednodušene povedané, predávajúci nič nepredá a nemôže od spotrebiteľa
žiadať peniaze.
Ak sa však predajná akcia riadne uskutoční, ak spotrebiteľ na nej uzavrie zmluvu
a následne sa rozhodne, že tovar nechce,
má právo písomne odstúpiť od zmluvy, aj
bez uvedenia dôvodu, do 15 pracovných dní
odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením
spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Predávajúcemu pribudli informačné povinnosti, ktoré si musí voči spotrebiteľovi spl-

niť a v prípade, že si ich nesplní, je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne od zmluvy odstúpiť aj po uplynutí lehoty
15 pracovných dní.
V čom spočívajú obmedzenia predávajúceho?
– Predávajúci nesmie počas predajnej akcie, alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy od spotrebiteľa požadovať úhradu, spotrebiteľa nabádať na
úhradu alebo od spotrebiteľa prijať cenu
za ponúkaný tovar alebo službu, resp.
časť ceny,
– Organizátor alebo predávajúci nesmie
spotrebiteľa počas predajnej akcie, vrátane sprievodných činností oddeľovať od
ostatných účastníkov akcie alebo vystavovať ho ďalším okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohlo mať za následok neprimerané ovplyvnenie ekonomického
rozhodnutia spotrebiteľa,
– Ak je súčasťou predajnej akcie doprava
osôb na miesto konania predajnej akcie,
organizátor alebo predávajúci je povinný
zabezpečiť aj dopravu osôb z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu
uvedeného v pozvánke, alebo so súhlasom spotrebiteľa aj do iného miesta. Organizátor alebo predávajúci nesmie dopravu odoprieť, a to ani z dôvodu, že spotrebiteľ si na akcii nekúpi tovar alebo službu.
Aj napriek skutočnosti, že zákon č. 108/
2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení poslednej novely výrazne zvýšil mieru ochrany spotrebiteľa na predvádzacích akciách,
nie je možné sa na naň spoliehať a vzniku
problémov je potrebné predchádzať. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčam účasť na
prezentačných akciách dôkladne zvážiť
a nenechať sa nalákať na ponuku občerstvenia alebo darčeka zdarma.
Vzhľadom na to, že v rámci poskytnutého
priestoru nie je možné do podrobností sa venovať všetkým spotrebiteľským vzťahom,
v prípade otázok alebo potreby usmernenia
ma môžete kontaktovať e-mailom na spotrebitel@pobox.sk.
Ján Macík

U nás sa bude koledovať 26.12.2013 od
13:00. Ako sa môžete zapojiť vy? Od 16.12–
22.12 cez týždeň po večerných svätých omšiach a v nedeľu po všetkých svätých omšiach budú animátorky nášho eRka stáť vzadu v kostole, kde nahlásite meno rodiny, ulicu, číslo domu. My si Vás už toho 26.12 nájdeme? Vďaka tejto akcii si Vás dovoľujem
ešte oboznámiť s tým, že budeme i duchovne nabudení hlásať tak úžasnú vec. 14. 12.
2013 sa v Poprade bude konať „Vysielačka“
– verejné posvätenie koledníkov otcom biskupom. Cena tohto výletu sú 3 €, ktoré pokrývajú iba cestovné náklady a prekvapenie.
A posledná akcia, ktorú by som vám chcela dať do pozornosti, je eRko Mikuláš, ktorý
sa bude konať 7.12.2013 o 14:00 v kultúrnom dome v Hruštíne. Všetky deti sú srdečné pozvané. A na čo sa môžete tešiť? Na
Mikuláša, anjelov, čertov, mikulášske prekvapenie, scénku, hry i mnoho iného. Tak tajne
dúfam, že sa uvidíme nie len na Mikulášovi,
ale i pri koledovaní. Budeme radi, ak budeme môcť navštíviť i Váš príbytok. Akékoľvek
informácie sa dozviete od akejkoľvek animátorky a ak, stačí sa obrátiť i na mňa? Prajem
požehnaný vianočný čas a prežite ho v kruhu najbližších, aby cez tieto najkrajšie sviatky roka nebol nikto sám.
Kristína Michalčíková
Obec Hruštín, Základná škola Hruštín
a Rodinné centrum Motýlik Vás pozývajú
v piatok 13. decembra 2013, o 15.00 hod
na tradične Vianočné trhy, ktoré budú
v sále KD Hruštín.
Pripravený je kultúrny program
a bude aj tradičný vianočný
punč a kapustnica, kúpou ktorých podporíte základnú
školu. Budete si môcť zakúpiť rôzne remeselné výrobky ako aj výrobky žiakov
školy.
Ak sa chcete zapojiť aj vy a prezentovať
svoju tvorbu, kontaktujte ZŠ Hruštín alebo
Obecný úrad Hruštín na telefónnych
číslach: 043 55 24 542 (ZŠ Hruštín) a 0918
346 554 (Obecný úrad Hruštín).
Mamičky a babičky, ktoré chcú prispieť svojimi dobrotami, už teraz môžu rozmýšľať,
ktorý koláčik či buchta bude najviac chutiť.
Napečené dobroty stačí priniesť v deň trhov do Kultúrneho domu.
NOVINKA!
V duchu hesla“ pre niekoho odpad – pre
iného poklad“ chystáme burzu predmetov
(nie textilu), ktoré Vy už nepotrebujete, ale
niekto iný by si ich možno rád kúpil. Tieto
môžete ponúknuť na predaj. Bližšie informácie sa dozviete na telefónnych číslach.
Rodinné centrum Motýlik Vám počas Vianočných trhov v kultúrnom dome ponúka:
– detský kútik pre deti
– tvorivú dielňu pre deti
– výrobky z tvorivých dielní
– možnosť oboznámiť sa s činnosťou a aktivitami RCM
– ponuku z Vydavateľstva Don Bosca (knihy, DVD filmy, Spievankovo 4, CD, kríže, ružence, náramky, omšové víno od
saleziánov z Peru, kalendáre, obrázky,
životopisy – napr. aj o pápežovi Františkovi, káva so svätými – 100 % arabica,
modlitebné knižky a iné)
– anjelov z vypálenej hliny – ručná práca
– šperky -ručná práca
– medovina
– varené víno s výťažkom pre aktivity a činnosť RCM
– a veľa iných atrakcií a zaujímavostí
Príďte a navštívte Vianočné trhy v Hruštíne. Tešíme sa na vašu účasť.
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NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

Obec Hruštín ponúka na predaj
lyžiarsky vlek OEV 300
+ ďalší na náhradné diely
Cena dohodou. Bližšie info na tel: 0905 213503

O Predám pásovú pílu. Tel.: 0915 557155

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a. s.
obchodná zástupkyňa – Marta Drígľová
tel.: 0915 81 32 32

Ak potrebujete akékoľvek informácie ohľadom Vášho stavebného
sporenia, poskytujem koncoročný servis, ako:
1. vypísanie poštovej poukážky na stavebné sporenie,
2. v systéme vyhľadám číslo Vášho účtu v PSS, na ktorý chcete
vkladať,
3. možnosť vkladu z bankomatovej karty cez terminál (nemusíte chodiť do banky ani na poštu),
4. zistím aj sumu, ktorú Vám treba doložiť na získanie maximálnej
štátnej prémie (ak ste už nejaké vklady v tomto roku realizovali).
Servis poskytujem:
v kancelárii v Námestove, budova Všeobecnej úverovej banky,
1. poschodie,
v pracovných dňoch od 8.00 hod – 16.00 hod.,
alebo na domácej adrese:
Marta Drígľová, Hruštín, Pod Uhliskom 255 – kedykoľvek
– po predchádzajúcej telefonickej dohode (aby ste ma zastihli doma).

Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti
všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie Vám praje
Ľubomír Jurovčík, konateľ
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

XVI. ročník Hruštínskej stolnotenisovej
miniligy 2013–2014
4. kolo:
Chrumkáči – Ridaj sa 6:12
Body: J. Šeliga 4, Š. Očkaják 2 – Ján Jurčiga ml. 3,5, M. Jašica, J. Kotúľ a Jozef Jurčiga všetci po 2,5, M. Kotúľ 1

Dôležitá informácia pre sporiteľov:
Výška ročného vkladu na získanie maximálnej štátnej prémie je
577,30 €.
Štátna prémia je 11,5 % z vkladu – maximálne 66,39 €.

Lata – Prečo 15:3
Body: Š. Škapec st. 3,5, J. Kupčulák 3, M. Očkaják 2,5,
J. Slaničan a K. Kubolek po 2, Ľ. Slaničan 1,5, T. Troják 0,5
– L. Snovák 2, M. Ľubek 1

Ak máte možnosť vložiť viac ako je potrebné na získanie maximálnej štátnej prémie, môžete uzatvoriť novú zmluvu vo Vašej rodine –
za jednotný poplatok len 20 € do 31.12.2013.

Jancek team – Sokoli 7:11
Body: J. Mišánik 3, Jaro Jancek 2, Ľ. Jancek a M. Jancek po
1 – J. Snovák 4,5, J. Teťák 3,5, Marek Snovák 2,5, Milan
Snovák 0,5

Výborné úvery bez potreby založenia domu či bytu – do 40.000 € !!!
Možnosť splatenia úverov v iných bankách a ešte Vám zostanú
peniaze naviac.
Nevybavujte si drahé spotrebné úvery, ak potrebujete peniaze na
bývanie.
Využite možnosť a príďte sa osobne poradiť.

Priebežná tabuľka:
1. Ridaj sa
4
2. Sokoli
4
3. Chrumkáči
4
4. Jancek team
4
5. Lata
4
6. Prečo
4

4
2
1
2
1
0

0
1
2
0
1
0

0
1
1
2
2
4

46:26
42:30
34:38
43:29
38:34
13:59

12
9
8
8
7
4

Bodové hodnotenie mužstiev:
Ridaj sa (46): Ján Jurčiga ml. 14, M. Jašica ml. 9,5, J. Kotúľ 9,
Jozef Jurčiga 7, Ján Jurčiga st. 4, M. Kotúľ 2,5
Sokoli (42): J. Teťák 13, Milan Snovák 8, Marek Snovák 8,
J. Firic 5,5, J. Snovák 4,5, T. Teťák 2, T. Hojo 1
Chrumkáči (34): J. Šeliga 10,5, F. Martvoň 6,5, Š. Očkaják 6,
Š. Škapec ml. 4,5, F. Snovák 3,5, M. Halaštík 2,5, F. Macák 0,5
Jancek team (43): J. Mišánik 13, M. Jancek 8,5, Joz. Jancek
7,5, Š. Kľubis 7, Ľ. Jancek 4, Jaro Jancek 3
Lata (38): T. Troják 8, Š. Škapec st. 7,5, J. Kupčulák 7, Ľ.
Slaničan 5,5, M. Očkaják 4,5, J. Slaničan 3,5, K. Kubolek 2
Prečo (13): M. Ľubek 4, L. Snovák 3, J. Pavnica 1 (+ 5 bodov
kontumačne)
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