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Všetko krásne v Novom roku, dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria.

To Vám praje Obec Hruštín

z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

Na Štefana, 26. decembra, sa v telocvični konal už 6. ročník Futsalového turnaja

o pohár starostu obce Hruštín. Tento rok sa ho zúčastnili tri družstvá. Turnaj

skončil víťazstvom Medzibrodia nad Oravou, druhé skončilo družstvo z Vasiľo-

va a tretí skončili domáci z Hruštína.

V pondelok, 6. januára sa v Kultúr-

nom dome Hruštín uskutočnilo už tra-

dičné Trojkráľové stretnutie. Tento

zvykoslovný program otvorili harmo-

nikári a FSk Hruštín. Po nich vystú-

pili hudobné skupiny SONDA a PRO-

BE. Program pokračoval scénickým

pásmom žiakov ZŠ, divadelného krúž-

ku a betlehemcov. Na záver starosta

obce poprial občanom do nového

roka všetko dobré a poďakoval účin-

kujúcim.

OŠK Hruštín a Obec Hruštín

usporiadali už tradičný „Stol-

notenisový turnaj neregistro-

vaných“, ktorý bol 29. de-

cembra, v nedeľu, o 10.00

hod. v KD Hruštín. Zúčastni-

lo sa ho 35 hráčov, rozdele-

ných v štyroch kategóriách.

Výsledky:

- kategória do 20 rokov

1. Milan Snovák ml.

2. Jozef Jurovčík

3. Matúš Janiga

Cena útechy: Marcela Ma-

tisová

- kategória do 50 rokov

1. Lukáš Snovák

2. Matúš Očkaják

3. Milan Snovák st.

Cena útechy: Štefan Ška-

pec ml.

- kategória nad 50 rokov

1. Štefan Škapec st.

2. Ing.Štefan Kľubis

3. Milan Jancek

Cena útechy: Ján Jurký st.

- kategória štvorhra

1. Milan Jancek & Ing. Šte-

fan Kľubis

Najmladšia účastníčka:

Júlia Gáborová
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Očami

starostu

„Ó Ježišu, buď k pomoci každému z nás tento rok: zostaň s nami vo dne, v noci, požehnaj náš každý krok!“

(JKS č.105)

Najstarší žijúci pamätní-
ci našej obce krútia hla-
vou nad nezvyčajným
počasím, ktoré vyhnalo v
poslednom období ortuť
teplomera až nad 10°C. Po-
časie pripomína skôr jar, ale zima nepove-
dala ešte posledné slovo. Určite nám to
tak ľahko nedaruje a ešte nám svoju silu
predvedie.

Činnosť za rok 2013:
1. Na obecnom úrade v zasadačke bola

urobená rekonštrukcia a zníženie stro-
pov. V týchto miestnostiach bol urobe-
ný sadrokartónový strop a natiahnutá
nová omietka. Stará popukaná PVC
podlaha bola vytrhaná a nahradená
novou dlažbou. Odborné murárske prá-
ce nám urobili p. Ľ. Zajac a p. Milan
Martvoň a maliarske práce nám urobili
p. J. Kompan a p. Miroslav Martvoň.

2. V apríli nezamestnaní pracujúci na drob-
ných obecných prácach vysadili okras-
né stromčeky v centre obce.

3. Tretí záverečný rok sme pokračovali
v Česko-Slovenskom projekte výsad-
by a čistenia lesa. V rámci tohto projek-
tu bol vyčistený a vysadený sadenica-
mi 5 hektárový obecný pozemok. Ďalej
boli urobené dva altánky. Taktiež bol
urobený naučno-turistický chodník s in-
formačnými tabuľami zo Zábavy ku
Lomnianskej a Vaňovskej kaplnke. Od
apríla do konca novembra v tomto pro-
jekte bolo zamestnaných 6 ľudí z Hruš-
tína. Na tento projekt sme získali z Eu-
rofondov za 3 roky 171 000 €.

4. V športovom areáli na Kutine sme po-
kračovali v rekonštrukčných prácach.
Boli ovakované steny spoločenskej
miestnosti a sklad materiálu. Ďalej bola
urobená dlažba v sklade. Tieto murár-
ske práce nám urobil p. Ľ. Zajac. Pra-
covníci obce a nezamestnaní pracujúci
v rámci obecných prác nám tieto
priestory obielili a vyčistili.

5. Firma Rezostav nám opravila výtlky po
miestnych komunikáciách.

6. Boli pozvárané a osadené lavičky na
ihrisku pri ZŠ Výhon a v centre obce pri
supermarkete. Odborné zváračské prá-
ce nám urobil p. J. Drígeľ a ostatné
práce pracovníci obce.

7. Vo Vaňovke v obecnej budove (bývalá
ZŠ) boli vymenené staré drevené okná
za nové plastové. Ďalej boli urobené
búracie práce niektorých vnútorných
priečok a schodiska. Zemou bola uro-
bená nová elektrická prípojka. V byte
bola urobená celková rekonštrukcia
elektrického vedenia. Taktiež bola uro-
bená nová kanalizácia, vodovod a boli
namontované nové vykurovacie tele-
sá. Odborné murárske práce nám uro-
bili p. Ľ. Zajac a p. M. Martvoň. Vodoin-
štalačné a kúrenárske práce nám uro-
bili pracovníci p. J. Zajaca. Elektrikár-
ske práce nám urobil p. F. Vlžák.

8. Firma Rezostav nám odvodnila ihrisko
pri ZŠ Zamost a urobila odvodňovací
rigol povrchovej vody.

9. Pracovníkmi obce bol prevezený, zre-
konštruovaný a namaľovaný prístrešok
a bufet v športovom areáli Kutina.

10. Celková oprava starého
chodníka bola urobená v
cintoríne od ulice Radzov-
ka. Bola položená nová

zámková dlažba a nové
stupne schodov. Tieto odbor-

né práce nám urobila firma Rezostav.
11. Nezamestnaní pracujúci na obecných

prácach natreli základnou a vrchnou
farbou celé zábradlie v centre obce
cez most a popri chodníkoch. Farbu
nám poskytla Slovenská správa ciest.

12.Obec podala žiadosť na Ministerstvo
vnútra na kamerový systém. Na tretí
krát bola úspešná a získala dotáciu
5 000 €. Vybraná firma nám namonto-
vala ústredňu a 4 kamery na budove
kultúrneho domu.

13.Pracovníci obce a p. J. Drígeľ nám
pozvárali zábradlie a bráničky pri zre-
konštruovanom chodníku v cintoríne od
ulice Radzovka.

14.Obec dala zrekonštruovať pamätné ta-
bule padlých vojakov vo svetových voj-
nách. Tieto tabule boli umiestnené na
stĺpe pred domom smútku.

15.SSE-Žilina v Baraniarkach pri pekárni
urobila rekonštrukciu vysokého napä-
tia. Staré drevené stĺpy boli zrušené
a vedenie bolo zvedené káblom do
zeme. Všetky tieto práce stáli 37 000 €,
ktoré zaplatila SSE- Žilina.

16.Vo Vaňovke pri obecnej budove bola
postavená prístavba hasičskej zbrojni-
ce. Boli urobené obvodové múry, strop,
podkrovie a celá budova bola zastre-
šená. Odborné murárske práce nám
urobili p. Ľ. Zajac a p. M. Martvoň.
Všetky pomocné práce urobili pracov-
níci obce a nezamestnaní pracujúci na
obecných prácach. Zemné práce nám
urobil p. J. Mišánik.

17.Pracovníci obce a nezamestnaní vy-
čistili kroviny pri potoku na Kutine. Pra-
covníci Povodia Váhu so svojimi me-
chanizmami začali regulovať koryto
Hruštínky.

18.Vo Vaňovke bolo rozšírené verejné
osvetlenie a rozhlas na ulicu Kúty. Tie-
to práce nám urobil p. F. Sedlár.

19.Obec dala vypracovať projekt prestav-
by hasičskej zbrojnice v Hruštíne.

20.Obec podala žiadosť na Ministerstvo
vnútra na rozšírenie kamerového sys-
tému v obci.

21.Obec podala žiadosť na environmen-
tálny fond na rozšírenie vodovodu
v časti Hruštín – Pod Uhliskom a Va-
ňovka – Hrady.
Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uve-

dených prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Pred pár dňami sme sa rozlúčili so sta-

rým rokom a zvítali sa s novým. Je tu čas
bilancovania. Čo sa nám podarilo urobiť,
čo nie, a čo nás čaká. V predchádzajúcich
riadkoch som Vám v skratke priblížil hlav-
nú časť činnosti obce za rok 2013. Rok
2013 bol pre obce nad 2000 obyvateľov
veľmi náročný, nakoľko samotnou vládou
SR sme boli vyzvaní ku konsolidácii – šet-
reniu financií. Obec Hruštín sa zapojila
do konsolidácie a v roku 2013 ušetrila
135 000 €. Dúfam, že tieto ušetrené fi-
nančné prostriedky budeme môcť minúť
v tomto roku.

Na prahu nového roka Vám všetkým
občanom chcem popriať veľa zdravia, Bo-
žieho požehnania, rodinnej pohody a vzá-
jomného porozumenia.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Duchovná štatistika za rok 2013

Hruštín Vaňovka Cudzí Spolu
Krsty 26 1 4 31
Sobáše 21 1 0 22
Pohreby 19 1 2 22

Krsty: - chlapci 16; - dievčatá 15
Sobáše: - snúbenci obaja domáci farníci 7;

- snúbenci jeden domáci a druhý z inej farnosti
15; - snúbenci obaja katolíci 21; - snúbenci
s dišpenzom 1

Pohreby: - muži 1; - ženy 11; - zomrelí, ktorí
zanechali po sebe vdovcov a vdovy 8; - zomrelí,
ktorí už boli sami vdovci alebo vdovy 11; -
zomrelí slobodní 3; - zomrelí nezaopatrení 2.
Priemerný vek úmrtia za tento rok je 73,7 rokov.

Ak si porovnáme počet krstov a pohrebov,
tak za tento rok nám, - v celej farnosti pribudli
veriaci, - v Hruštíne pribudli 7 veriaci; - vo Va-
ňovke 0 veriaci.

Mena tých, ktorí v tomto roku svoju dušu
odovzdali svojmu Stvoriteľovi: Vendelín Piňák,
Ján Štajer, Milan Očkaják, Margita Kubiriťáková,
Terézia Štajerová, Ondrej Plavák VA, Zita Mišu-
nová (Blatnica), Štefan Žilinec, Mária Katreníko-
vá, Andrej Kaprálik, Mária Radzová, Zuzana Jaš-
šová, Mária Radzová, Tomáš Tomáň, František
Martvoň, Margita Martvoňová, Ján Gabura (Or.
Podzámok), Ľudovít Zajac, Dominik Kavecký,
Františka Škapcová, Mária Genšorová, Zuzana
Tomulcová. Odpočinutie večné…

Stav a pohyb Časť obce Spolu
obyvateľov v r. 2013 Hruštín  Vaňovka
Počet obyvateľov
k 31.12.2012 2820 392 3212
Obyvatelia prihlásení
na trvalý pobyt 16 3 19
Deti narodené
v roku 2013 33 0 33
z toho - chlapci 16 0 16
           - dievčatá 17 0 17
Obyvatelia odhlásení
z trvalého pobytu 34 7 41
Počet zomrelých
obyvateľov 19 1 20
z toho - muži 9 1 10
           - ženy 10 0 10
SPOLU 2816 387 3203
Prírastok obyvateľov - 4 - 5 - 9

Časť obce Muži Ženy Deti do 15 r.  Spolu
                                        chlapci dievčatá

Hruštín 1163 1145 243 265 2816
Vaňovka 159 164 34 30 387
SPOLU 1322 1309 277 295 3203
Priemerný vek 35,75

Štatistika obce za rok 2013

Počet sobášov v roku 2013

Hruštín 23
Vaňovka 1
Spolu 24
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Kandidát na funkciu hlavného kontroló-
ra Obce Hruštín musí spĺňať:
kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne stredoškolské

vzdelanie.
Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne schvá-

lilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľ-
by hlavného kontrolóra Obce Hruštín
a náležitosti prihlášky nasledovne:
- voľba hlavného kontrolóra Obce Hruš-

tín sa uskutoční tajným hlasovaním po-
slancov Obecného zastupiteľstva obce
Hruštín;

- každý kandidát má právo v deň konania
voľby na vystúpenie v Obecnom zastu-
piteľstve obce Hruštín v časom rozsahu
5 minút;

- písomná prihláška musí obsahovať:
- osobné údaje kandidáta (meno, priez-

visko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
kontaktný údaj),

- písomný súhlas kandidáta na spracova-
nie osobných údajov v zmysle zákona

Obecné zastupiteľstvo obce Hruštín vyhlasuje v zmysle § 18a odst. 2 a odst. 8 písm. c) Zákona SNR č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení a uznesením č. OZ 04/2013 zo dňa 12.12.2013

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hruštín, ktorá sa uskutoční dňa 13.02.2014.

V
ážení spotrebitelia, dovoľte mi po
priať Vám všetko dobré v roku 2014,

veľa zdravia, spokojnosti a úspechov.
V súvislosti s končiacimi Vianocami
a prelomom rokov sa každoročne stretá-
vame vo zvýšenej miere s vôľou niekto-
rých spotrebiteľov vrátiť či už zakúpený
tovar, alebo nevhodný dar z rôznych dô-
vodov. Spravidla spotrebitelia uvádzajú
ako dôvod nevhodne zvolený model,
druh, veľkosť, nadbytočnosť a.p., teda
z hľadiska predávajúceho ide o „bezdô-
vodné“ vrátenie tovaru. Odhliadnuc od
motivácie spotrebiteľa „bezdôvodne“ pre-
dávajúcemu vrátiť tovar, pri vrátení tova-
ru je potrebné rozlišovať formu, akou bol
tovar zakúpený.

Pokiaľ ide o tovar zakúpený v bežnej
„kamennej“ prevádzke, tento v zásade
bezdôvodne vrátiť možné nie je, t.j. spot-
rebiteľ musí mať na vrátenie tovaru práv-
ny dôvod – napríklad opakovanú chybu
tovaru. Predávajúci teda nie je povinný
akceptovať „bezdôvodnú“ žiadosť spot-
rebiteľa o vrátenie finančných prostried-
kov a ani výmenu výrobku za iný výro-
bok. Ak tak urobí a spotrebiteľovi výro-
bok vymení za iný, alebo mu ho vezme
späť a vráti mu peniaze, pôjde o prejav
ústretovosti predávajúceho voči spotre-
biteľovi nad rámec zákona, nakoľko zá-
kon spotrebiteľovi takéto právo neprizná-
va. Pokiaľ sa však ešte pred kúpou vý-
robku predávajúci zaviaže spotrebiteľovi
výrobok vymeniť, alebo mu vrátiť penia-
ze, takéto svoje vyhlásenie je povinný

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra na zasadnutí Obec-
ného zastupiteľstva obce Hruštín,

- k prihláške je potrebné doložiť: úradne
overenú fotokópiu dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, profesijný živo-
topis, čestné prehlásenie o odbornej pra-
xi, výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace;

- prihlášku s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť na sekretariát Obce
Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
do 30.01.2014 do 15.30 hod. v zalepe-
nej obálke s označením „Voľba hlavné-
ho kontrolóra Obce Hruštín – neotvárať“.

Všeobecné podmienky:
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra

obce Hruštín je 0,2.
- hlavný kontrolór je volený obecným za-

stupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovní-
kom obce a za svoju činnosť zodpovedá

zastupiteľstvu, ktorému 1x polročne po-
dáva správu o svojej činnosti,

- funkcia hlavného kontrolóra nie je zluči-
teľná s výkonom funkcie starostu obce,
poslanca obecného zastupiteľstva, čle-
na orgánu právnickej osoby, ktorej zria-
ďovateľom je obec, iného zamestnanca
obce a s funkciou podľa osobitného zá-
kona. obce,

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajú-
cich z pôsobnosti a kompetencií obce.
Otváranie obálok bude zabezpečené

na pracovnom stretnutí Komisie pre výbe-
rové a verejné obstarávanie zriadenej
Obecným zastupiteľstvom obce Hruštín v
mesiaci február 2014. Vyhlasovateľ si vy-
hradzuje právo nezaradiť do výberového
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú pod-
mienky a nepredložia požadované dokla-
dy. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoč-
ní na verejnom zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva obce Hruštín dňa 13. 2. 2014.

Mgr. František Škapec, starosta obce Hruštín

dodržať. V každom prípade, ešte pred kú-
pou výrobku v predajni si spotrebiteľ musí
rozhodnutie o kúpe dobre rozmyslieť, zvá-
žiť vhodnosť tovaru, prípadne si tovar vy-
skúšať alebo nechať predviesť.

Iná situácia nastáva pri tovaroch zakú-
pených formou podomového predaja, ale-
bo zásielkového predaja - predaja na diaľ-
ku (napr. internetové obchody, katalógy),
pri ktorých je v zásade možné bez uvede-
nia dôvodu odstúpiť od zmluvy a výrobky
vrátiť v zákonom stanovenej lehote 7 pra-
covných dní, ak si predávajúci včas a riad-
ne splnil informačné povinnosti.

V prípade podomového predaja sa od-
stúpením spotrebiteľa od zmluvy zmluva
od začiatku zrušuje. Následne, spotrebiteľ
v lehote 15 pracovných dní odo dňa odstú-
penia od zmluvy vráti tovar predávajúce-
mu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý
alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespô-
sobil. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie
tovaru predávajúcemu odoprieť až do doby,
keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zapla-
tenú cenu alebo preddavok za tovar alebo
službu.

V prípade zásielkového predaja sa od-
stúpením spotrebiteľa od zmluvy zmluva
od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ však na
rozdiel od podomového predaja v lehote
na odstúpenie od zmluvy musí nielen od
zmluvy odstúpiť, ale aj zaslať predávajú-
cemu tovar. Predávajúci je povinný pre-
vziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi naj-
neskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia
od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo

preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za
tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša
spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok
plne zodpovedal kvalitatívnym požiadav-
kám a nebol poškodený. Ak sa predáva-
júci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spot-
rebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej
predmetom sú:
b) predaj tovaru, ktorého cena závisí od

pohybu cien na finančnom trhu, ktoré
predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa oso-
bitných požiadaviek spotrebiteľa alebo
tovaru určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľa-
dom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha ska-
ze,

d) predaj audiovizuálneho diela, zvuko-
vého záznamu alebo zvukovo-obrazo-
vého záznamu umeleckého výkonu
alebo multimediálneho diela, ktoré
spotrebiteľ rozbalil,

e) predaj novín, časopisov a periodickej
tlače,

f) lotérie a iné podobné hry.
Tak v prípade podomového predaja,

ako aj predaja zásielkového, ak si predá-
vajúci včas a riadne nesplnil informačné
povinnosti podľa zákona č. 108/2000 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
a zásielkovom predaji (§ 7 ods. 1, § 10)
a nesplnil si ich ani dodatočne, spotrebi-
teľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do
troch mesiacov od prevzatia tovaru.

Ján Macík, spotrebitel@pobox.sk

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

 � Kúpim stavebný pozemok v Hruštíne. Platba v hotovosti.

Kontakt: 0918 845099, +43 688 600 54717

Uzatvorte u nás zmluvu o sta-

vebnom sporení do 31.1.2014

a získajte bonus 50€, alebo diaľničnú známku zdarma.

Kontakt: Ľubomír Jurovčík

Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia

Mláky 7 (budova polície), 029 01 Námestovo

Tel. č.: 0911 623 039, 0917 984 645

www.nasepoistenie.sk             info@nasepoistenie.sk
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Pred určitým časom obecná i farská
knižnica v Hruštíne zaznamenala znač-
ný nárast, ktorý pokračuje. Aj preto sa
zdá účelné zoširša zhrnúť príslušné sku-
točnosti. V tomto roku viery i 1150. výro-
čia príchodu našich vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda – vyzdvihla sa veta „Na
počiatku bolo Slovo ...“ (Jn 1,1). Túto
vetu o Ježišovi Kristovi Duch Svätý vnu-
kol evanjelistovi sv. Jánovi. To Slovo má
stvoriteľskú silu. Na rozdiel od Neho exis-
tuje ľudské slovo (s malým „s“), ktoré
má silu natoľko, nakoľko vychádza
a čerpá silu z Božieho Slova! Bežné sú
slovné spojenia: „kultúra slova“, „kultúra
vzťahov“, ale i „kultivácia pôdy“, ...V nich
je základnou slovnou časťou „kult“
(z latinského „cultus“, čo znamená aj
uctievanie, úctu). Čiže vo všetkom a pre
všetko výstižne všeobecne vždy platí to
základné: mať úctu ku každému, kto ho-
vorí ...; v prvom rade k Bohu a napokon
aj k Jeho stvorenstvu. Tak i môj otec
hovorieval: Aj zem je Boží dar, ktorý si
musíme uctiť; nie drancovať, ale dať, čo
jej patrí a potom nám dá hojnú úrodu.

Boh od prvopočiatku ľudstva dal mu
základné životné smernice Desatoro pri-
kázaní, Ním napísaných na dvoch ka-
menných tabuliach, ktoré odovzdal vod-
covi ľudu Mojžišovi. Na zachovanie slov
existujú rôzne znaky. Písmená a na ich
záznam rôzne nosiče (postupne: kamen-
né tabule, papyrus, pergamen, textil,
dnešný papier) sa časom veľmi rozma-
nito kvalitatívne vyvinuli, ibaže ľudské
vzťahy počas celej histórie menej na-
predujú a neustále pokrivkávajú! Veľký
a rozmanitý rozvoj zaznamenala aj tvor-
ba kníh a zakladanie knižníc. Každá in-
štitúcia, čím väčšie množstvo obsahovo
kvalitných a vhodných kníh má – tým
väčšie predpoklady má pre svoj rozvoj!!
Slávne vedecké či školské pracoviská
a osobitne mestá majú veľkolepé pre-
slávené knižnice!!! Ony ostatným môžu
poslúžiť za vzor.

Aká je budúcnosť kníh?? Nebudú cel-
kom nahradené elektronickými nosič-
mi??? História naznačuje, že nie!! Ako
popri písaných záznamoch na papieri
naďalej sa používajú aj záznamy písané
na kameňoch ... – tak možno očakávať,
že všetko sa udrží aj pri moderných
záznamoch na CD i DVD audio a video.
Písané alebo tlačené slová sú: ako vý-
chodisko a podstata činnosti vlastnej
i pôsobiacej navonok a pre určitý účel či
okruh žiadateľov postačujúce. A súbež-
ne možno aplikovať aj modernejšie
prostriedky. To platí pre súkromné i ve-
rejné (obecné ...) podmienky. Početná
časť ľudstva sa zaoberá odborným vý-
skumom, iná odbornou aplikáciou; všetci
musia o sebe vedieť a svoje výsledky
publikovať, aby nedochádzalo k duplici-
te ... Kvôli rýchlej orientácii – veľký
význam má triedenie poznatkov i kníh.
Platí to aj pre tretiu významnú časť ľud-
stva, ktorá vzdeláva a vychováva a tiež
pre dorast.

Minulosť a budúcnosť publikácií a knižníc
Všeobecné poslanie kníh je: Prispieť

k tréningu mozgu, k zásobe slov, k štýlu
reči; k usmerňovaniu svedomia vnútri
seba (k sebareflexii, k modlitbe) i navo-
nok (súcit k iným...). Byť svetlom pre
správny smer; vieme, že keď je už tma,
stačí vidieť hoc malé svetielko ďaleko
v chalúpke, aby sme videli cestu domov.
Svet veľmi potrebuje kompetentných
a schopných nedemagogických pracov-
níkov, ktorí dokážu optimálne riadiť spo-
ločnosť. Každé ráno Boh nám dáva nový
deň, aby sme ho časove múdro vyplnili,
pretože každý okamžik tvorí našu bu-
dúcnosť a spája nás s večnosťou.

Subjektívne v dobrej knihe nachádza-
me: inšpirácie, podnety, nadšenie, roz-
hodnutie aj odvahu zápasiť pre dobro;
povzbudenie nebyť: otrokom slabostí,
zlých vplyvov; povrchným, zbabelým,
márnivým; najmä v starobe námety: aby
bolesť nezatvrdila srdce a nepohltila po-
koj duše; mladším odovzdávať znalosti,
skúsenosti, usmernenie; vedomie, že:
Môžeme žiť podľa toho, čo poznáme
a komu veríme; kto nerešpektuje primát
Boha, stráca základ pre zmysel života.
Hodnovernosť publikácií zvyšuje cirkev-
né schválenie, alebo cirkevné vydava-
teľstvo a zodpovední recenzenti.

Aj knihy majú svoje osudy. Ukrývajú
sa pred nepriateľmi. Uvediem pár prí-
kladov. V Palestíne bol neďaleko lokality
Kumrán v jaskyni r. 1947 objavený
v hlinenej nádobe viac ako dvetisícroč-
ný vyše 7 m dlhý kožený zvitok s textom
v 54 stĺpoch celej biblickej knihy proroka
Izaiáša. Spolužiak písal mame „Pošlite
mi knihu..., je v krabici pod fošňami v tej
jame, v ktorej stojíte, keď sádžete chlieb
do pece ...“ Namiesto poštárky s listom
prišli ŠtBáci a celú krabicu s knihami
z tej jamy odniesli. Vtedajší protinábo-
ženský Slovenský úrad pre veci cirkev-
né 28. Júla 1953 z bohosloveckej fakul-
ty v Bratislave vyradil 330 kníh („protire-
žimových“?!). Ja som vtedy moje cen-
nejšie knihy ukrýval v drevených kufrí-
koch v sypárňach, aj v pilinách v šindlár-
ni vedľa mlyna, kde sme pílili šindle na
pokrývanie domov a prístreškov, atď. Za
vzťah ku knihám ďakujem aj otcovi, kto-
rý odoberal a čítal viaceré náboženské
časopisy. K medzinárodnému dňu kniž-
níc (28. október) pripájam poznámku,
poďakovanie i želanie. Iste nie je zby-
točné, keď moje osobitné zásielky (vzhľa-
dom na ich transport) došli až ku koncu
kalendárneho roka alebo roka viery –
pretože ony majú trvalú hodnotu.

Ďakujem pánovi starostovi Mgr. Fran-
tiškovi Škapcovi za mimoriadnu starost-
livosť o našu obec aj ochotou príležitost-
ne previesť odo mňa početné krabice
i prísľub prevozu ďalších. Tak k dávnej-
šie darovaným knihám – v posledných
dvoch rokoch pribudlo v obecnej i far-
skej knižnici spolu 384 kníh a časopisov;
ďalších 205 mám prichystaných na od-
voz i ďalej pokračujem, ako ich postup-
ne aj popri inej robote triedim (cudzoja-

zyčné iným inštitúciám). Dúfam, že kaž-
dý môj spolurodák bude si mať z čoho
vybrať na požičanie. Želám pánovi sta-
rostovi a farskému úradu dobré mož-
nosti záležitosť dotiahnuť k plnému úspe-
chu: systémovo zrealizovať aj primera-
ný evidenčný systém, výpožičný poria-
dok (aby sa knihy „nepotratili“, ale slúžili
všetkým záujemcom) i podľa obsahu či
zamerania usporiadané uloženie kníh
a časopisov do vhodných regálov ... Iste
by aj ženy uvítali, ak by ich manželia či
synovia namiesto hulákania v krčme si
kultúrne posedeli v obecnej či farskej
čitárni. Treba tu zistiť podmienky a mož-
nosti, napr.: ochotný človek, ktorý by
v dohodnutej dobe bol v čitárni a pritom
zodpovedne ustrážil poriadok v miest-
nosti a vrátenie toho, čo si kto prezenč-
ne požičal. Pápež sa nazýva a má po-
slanie ako „sluha Božích sluhov“ – po-
dobne aj ostatní smrteľníci si majú slú-
žiť, vo všetkom navzájom si pomáhať ...

Skôr ako uzavriem „moje slovo Hruš-
tínčanom súcim na slovo“ – všetkým
z tej duše prajem z Nebies požehnané
všetky okamihy nového roka. V duchu
stále s vami,

Dr. František Kľuska, Bratislava

Najkrajšie sviatky
roka máme za sebou.
A týmto by som chcela
veľmi poďakovať

všetkým, ktorí nám pomohli v ich prípra-
ve. Začiatok mesiaca sa nám niesol
v znení toho známeho svätca – Mikuláša
a tu by som chcela poďakovať všetkým
sponzorom: farskému úradu, p. starosto-
vi i súkromným osobám a samozrejme
i všetkým dievčatám, ktoré nám pomohli
s prípravou či programom. Ďalej sme sa
celý december pripravovali na koledova-
nie Dobrej noviny, začínalo sa 14.12. Vy-
sielačkou – vysielaním koledníkov
Dobrej noviny, ktorí boli posvätený otcom
biskupom. Z Hruštína išlo 12 detí a 12
z Vaňovky. Deti zažili zaujímavú sv. omšu
a zaujímavú cestu do Popradu. Koledo-
vanie Dobrej noviny sa u nás konalo
tradične na Štefana, veľká vďaka rodi-
nám, ktoré nás prijali do svojich rodín
a vďaka i deťom, ktoré si nacvičili program
a prešli s nami všetky domácnosti. Nav-
štívili sme 20 domácností. Na konto Dob-
rej noviny sme za Hruštín zaslali 404 €.
Veľké Pán Boh zaplať! Čo nás mrzí, vo
Vaňovke sa koledovanie nekonalo, lebo
podmienky sa skomplikovali. No i tam
chcem všetkým poďakovať. Na záver by
som Vám chcela popriať do roku 2014,
aby bol pre nás všetkých tento rok úspeš-
nejší a lepší ako bol ten rok minulý, aby
sa po vašom boku vždy nachádzali tí
správni ľudia. Veľká vďaka za všetky dary,
modlitby a pomoc, ktorou nám pomáha-
te.

Kristína Michalčíková
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Najmladšia generácia v obci

2.12. – pri príležitosti Národného dňa
112 sme deti hravou formou, prostredníc-
tvom pútavých aktivít upozornili a informo-
vali o možnostiach, ako si v prípade potre-
by alebo nebezpečenstva privolať pomoc.

6.12. – do MŠ prišiel vzácny hosť, na
ktorého všetci netrpezlivo čakali. Sv. Miku-
láš neprišiel sám, aby mu nebolo smutno,
priviedol si pomocníka čertíka, ktorý mu
pomáhal pri rozdávaní darčekov. Dobré
deti sa pekne poďakovali a už teraz sa
tešia na budúce stretnutie.

11.12. – k Vianociam neodmysliteľne
patrí aj vianočné pečivo, deti 1. a 2. tr. sa
s radosťou pustili do vykrajovania medov-
níkov, ktoré nám tety kuchárky upiekli
a pripravil na zdobenie.

12.12. – aj deti 3. a 4. tr. usilovne pomá-
hali pri vykrajovaní a pečení medovníkov.

16.12. – ďakujeme mamičkám, babič-
kám, ktoré prijali pozvanie a prišli dopo-
ludnia medzi nás, aby spolu s nami vyzdo-
bili medovníčky a tak mohli so svojimi rato-
lesťami stráviť pekné predvianočné chvíle.

19.12. – sa deti MŠ predstavili so svo-
jim vianočným programom na tradičnom
podujatí „Besiedka pri stromčeku.“ V úvo-
de vystúpili predškoláci, ktorí navštevujú
krúžok anglického jazyka, pod vedením
p. uč. Simanovej z CVČ Maják. Postupne
na pódium prišli anjelikovia, pastieri i zvie-
ratká, ktoré už netrpezlivo očakávali prí-
chod Vianoc. Na záver nám deti 1. tr. za-
tancovali vianočný tanček. Zamestnancom
OcÚ ďakujem za pomoc pri realizácii pod-
ujatia.

25.12. – sa malí koledníci vybrali k jas-
ličkám, aby privítali malého Ježiška. Po-
zdravili ho a potešili peknou koledou.

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

Obec Hruštín, p. starosta Mgr. F. Ška-
pec, p. M. Šeliga s manželkou, p. Jaroslav
Prílepok, firma Verex.

Ďakujem kolektívu MŠ za celoročnú
spoluprácu.

V novom roku 2014 prajem všetkým
pevné zdravie, veľa osobných i pracov-
ných úspechov.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

3.12. – deti MŠ prispeli peknou koledou
i vinšom k spríjemneniu Vianočných trhov,
ktoré sa konali v KD.

Je to zrejme diagnóza tejto doby - náhle-
nie. Ohrozuje nás všetkých, stále čosi nestí-
hame, cítime sa unavení a vyčerpaní. Často
sa nedokážeme zastaviť a v pokoji vnímať
seba a svet okolo seba. Ponúkame Vám
jednu úvahu, ktorá môže byť príležitosťou
k zamysleniu a zastaveniu sa, práve na za-
čiatku kalendárneho roka.

Keď som včera vystupoval z vlaku, predo
mnou šla pomalým tempom stará babka. Po-
náhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť.
Vytáčala ma do nepríčetna. Vtedy som sa
zarazil a povedal som si: „Kam sa ja vlastne
ponáhľam?“

Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že
som sa v duchu nahneval na babku, ktorá
nemôže za svoju rýchlosť. Celý život praco-
vala, aby sa aj moja generácia mala dobre,
možno veľa vytrpela. Ale všetko trpezlivo
zniesla. A ja som netrpezlivý a malicherný.
A to všetko len preto, aby som bol o 10 minút
skôr doma. Tých pár minút aj tak premrhám
na internete, alebo pri telke.

Alibisticky to zhodím na dobu, v ktorej
žijeme. Všetci sa hrozne ponáhľame. A ve-
čer zistíme, že sme zase toho veľa nestihli.
Frustrovaní si ľahneme a zaspíme spánkom
nepokojných.

Popri známych frázach „Ako sa máš?,
Ako žiješ?...“ sa nám do slovnej zásoby vtes-

nalo „Strašne sa ponáhľam, nemám čas!“.
Toľko toho máme na práci.

Cez sms si vyznávame lásku, komuniku-
jeme cez počítač a z tváre do tváre si nemá-
me čo povedať. Trápia nás účty, kariéra.
A popri tom už neostáva čas nazvyš. V schrán-
kach sa nám hromadia emaily, lebo „nemáme
čas odpísať“, na polici sa kopia knihy, lebo
„nemáme čas čítať“, nevieme, ako vonia príro-
da, lebo „nemáme čas k nej pričuchnúť“.

Takto a podobne si zaneprázdnenosť raci-
onalizujem aj ja. Ale dokedy to vydržíme?
Stále chceme viac stihnúť a darí sa nám me-
nej. Možno venujeme priveľa času veciam,
ktoré si ho nezaslúžia. Žijeme hrozne rýchlo,
máme skoro všetko a napriek tomu sa kopia
nešťastní ľudia. Náš život je nekvalitný. Prie-
merná dĺžka života sa pomaly predlžuje, no
jeho kvalitatívna zložka je čím ďalej tým viac
nevýrazná. Nevieme sa zastaviť a uvedomiť si
hodnotu vecí. Robíme veľa fotografií, ale už si
ich ani neprezeráme. Napálime ich na CD
a tým to skončilo. Počítače máme plné mp3-
jek, ale nemáme prehľad, čo je to vlastne za
hudbu. Množstvo televíznych kanálov, ktoré
dávajú naraz veci, ktoré chceme vidieť a hne-
váme sa, že to nestíhame.

Namiesto zábavy stres. Stále si kontrolu-
jeme mobil, či nám niekto nevolal. Vypnúť
mobil? Veď môžeme zmeškať dôležitý hovor!
Prestávame si vážiť krásne veci, kvôli ktorým
sa oplatí žiť.

Môj dedko má 83 rokov. V živote nebol
v zahraničí, nemá mobil, pozerá len dva
televízne kanály a počúva jednu stanicu na
svojom starom tranzistore. A napriek tomu
mi minule povedal, že prežil krásny život.
Má množstvo spomienok, ktoré mu vyvolá-
vajú úsmev na tvári. Vie sa tešiť z pekného
dňa, z vône dreva, s ktorým celý život praco-
val, zo svojich vnúčat, na ktoré je pyšný.

Žil ťažký život, ale vážil si ho. To my dnes
nevieme. A tak máme infarkty už v päťde-
siatke, kopu rakoviny a depresií.

A možno by stačilo spomaliť. Tvrdenie,
že sa to nedá, neobstojí. Sú ľudia, ktorí to
dokážu. Zamyslime sa, koľko času venuje-
me nepodstatným veciam. Skúsme si vyp-
núť mobil, či počítač. Porozprávať sa a niečo
si prečítať.

Snáď som si uvedomil môj rýchly život
včas nato, aby som spomalil. Kamarát má
chalupu. Je to malá dedinka obkolesená
horami. Nie je tam signál na mobil, v telke
jeden kanál (žiadna dilema a pozriete si aj
to, čo by ste nikdy doma nepozerali a začne
sa vám to páčiť), obchod otvorený len
v utorok a štvrtok. Ideálne miesto na spoma-
lenie. Asi tam zabehnem, aby som sa zby-
točne nehneval na starých pomalých ľudí,
ktorí si vážia zbytok života a zbytočne sa
neponáhľajú za smrťou tak, ako my!

(autor: Filip J.)

PONÁHĽATE SA AJ VY?
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
DECEMBER 2013

- v školskom kole Pytagoriády žiakov
3. - 8. Ročníka sa úspešnými riešiteľmi
stali: 3. roč. – Erik Hojo, Jana Šeligová,
Lukáš Kaprálik a Matúš Paško

4. roč. – Václav Baraniak, Jakub Sno-
vák, Roman Vlžák, Zuzana Šubjaková,
Petra Hojová, Boris Iliev, Margita Tomá-
ňová, Vanesa Dudášiková, Adriana Sed-
lárová

6. roč. Matúš Kopilec, Roman Fendek,
Júlia Gáborová, Viktória Žilincová, Matúš
Drígeľ (6.B), Romana Kubicová

7. roč. Jaroslav Troják, Lukáš Šimek
8. roč. Jozef Žilinec
3.12. sa uskutočnilo v SOSP Kňažia

regionálne kolo technickej olympiády.
Našu školu reprezentovali Ján Makúch
a Miroslav Kupčulák (9.B), ktorí vo svojej
kategórii obsadili 3.miesto. Siedmakovi
Marošovi Hojovi sa nepodarilo dosiahnuť
na stupne víťazov, ale pri svojej premére
získal cenné skúsenosti. Ďakujeme
všetkým za dobrú reprezentáciu školy
a p.uč. Halmešovi za prípravu na súťaž.

6.12 sa v sále kultúrneho domu konala
tradičná akcia – Talentárium, prehliadka
talentov školy a zároveň Mikuláš – obda-
rovanie žiakov ZŠ. Žiaci 1.-4. si pripravili
pekný program, ktorým sa predstavili svo-
jim starším spolužiakom. Potom vystupo-
vali žiaci, ktorí sa prihlásili do Talentária -
tanečníci, speváci, hudobníci, herci, sú-
časne s nimi robili na svojich dielkach vý-

tvarníci. Ďakujeme všetkým, že si našli
čas, prekonali trému a podujali sa ukázať
svoj talent. V prestávkach si mohli žiaci
zasúťažiť v rôznych zábavných disciplí-
nach alebo niečo kúpiť na burze. Peniaž-
ky takto získané venuje škola na dobro-
činné účely.

Mikuláš odmenil prostredníctvom svo-
jich anjelov jednotlivé triedy. Za sladkosti
ďakujeme Obecnému úradu v Hruštíne
i Rodičovskému združeniu pri ZŠ Hruš-
tín.

13.12. sa v MKS Hruštín konali už VII.
vianočné trhy. Vyzdobená sála, prestreté
stoly s tovarom trhovníkov, pekný kultúr-
ny program, krojované deviatačky ponú-
kajúce chlieb s masťou a cibuľou, vôňa
vianočného punču, kapustnice a oblátok
- to všetko dotváralo atmosféru tohto pek-
ného podujatia. Na pultoch sa objavili
zväčša práce našich žiakov, šperky, vý-
tvarné dielka, ale zapojili sa aj predávajú-
ci nielen z našej obce - textilné tašky, ob-
látky, korbáčiky, pečivo, voskové figúrky
a sviečky.

13.12.  sa
v CVČ Maják
v Námestove
u s k u t o č n i l o
okresné kolo
olympiády SJ.
Našu školu re-
prezentovala
Silvia Martvo-
ňová z 9.A.
V konkurencii
17 súťažiacich

skončila na výbornom 3.mieste. Blahože-
láme! Zvíťazila žiačka z Or. veselého,
2. bola zo Zubrohlavy. Silviu pripravovala
p.uč. V. Vlžáková. Ďakujeme za výbornú
reprezentáciu školy.

Začíname so zberom sušenej poma-
rančovej kôrky. Potrvá do Veľkej noci,
potom vyhodnotíme a odmeníme zbera-
čov. Zatiaľ treba doma kôrku sušiť, odkla-
dať do vreciek.

- Prajem všetkým žiakom, zamestnan-
com našej školy, rodičom v novom roku
dobré zdravie, chuť niečo dokázať, trpez-
livosť a vytrvalosť. Nech sa nám spoločne
darí v škole i mimo nej.

Mgr.Július Kubáni
 riaditeľ školy

104 rokov Šinálová Johana

90 rokov Očkajáková Mária

85 rokov Šeligová Helena

75 rokov Ľubek Šimon

Hojo Augustín

70 rokov Genšorová Emília

Drígeľ Vincent

65 rokov Sedlár Ján

Vlžáková Zuzana

60 rokov Ustaník Daniel

Kampošová Anna

Drígeľ František

Mikulášová Mária

55 rokov Teťák Ján

Martvoň Jozef

Zemenčíková Mária

Jurovčíková Marta

Piňák Ján

Zemenčík Milan

Časová Otília

50 rokov Kazimierová Emília

Prišli medzi nás:
Veronika Dluhá ���Lívia Fejová ���Mário

Gabaj ��Daniel Strelec ��Tomáš Miku-

láš � Mia Sitáriková ��Veronika Mateč-

ková

25. výročie sobáša:
Daniel Ďaďo a manželka Helena

Slavomír Páterek a manželka Marta

Odišli od nás:
Zuzana Tomulcová, 77 rokov

František Kompan, 83 rokov

Terézia Somorová, 99 rokov

JUBILANTI

v mesiaci január 2014
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POZVÁNKY ��POZVÁNKY �

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, bar-
manská šou a živá hudba.

Začiatok je o 19 hod. Lístky si môže-
te zakúpiť na sekretariáte ZŠ Zamost.

Tel.: 043/552 4542, 0919 066 869.

Srdečne Vás pozývame.

Oznámenie o konaní
valného zhromaždenia

Pozemkového spoločenstva
urbarialistov Hruštín,
ul. Radzovka 971/1A,

02952 Hruštín, IČO:17066875

Výbor Pozemkového spoločenstva
urbarialistov Hruštín oznamuje svojim

členom, že zvoláva valné zhromaždenie
členov spoločenstva, ktoré sa bude
konať dňa 26.januára 2014 (Nedeľa)
o 15,00 hod. v sále Kultúrneho domu

obce Hruštín.

Program:
� Prezentácia účastníkov od 14.00 do

15.00 hod.
� Otvorenie VZ, voľba mandátovej a ná-

vrhovej komisie.
� Správa predsedu spoločenstva o čin-

nosti za rok 2013.
� Správa odborného lesného hospodára

za rok 2013.
� Správa dozornej rady za rok 2013.
� Správa mandátovej a návrhovej komi-

sie.
� Správa o hospodárení, schválenie úč-

tovnej závierky za rok 2013, návrh na
rozdelenie zisku za rok 2013.

� Schválenie nového úplného znenia
Zmluvy o založení a Stanov spoločen-
stva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.
o pozemkových spoločenstvách (v prí-
pade účasti dvojtretinovej väčšiny hla-
sov členov spoločenstva).

� Schválenie plánu činnosti a nákupu in-
vestícií na roky 2014–2015.

� Schválenie prenájmu majetku spoločen-
stva a Rozhodnutia o právomoci Výbo-
ru PSU pri hospodárení na spoločných
nehnuteľnostiach.

� Diskusia.
� Uznesenie.
� Záver.

Informácie a poučenie pre členov:
1. Materiály k prerokúvaným bodom

programu sú k nahliadnutiu v Urbár-
skom dome ul. Radzovka č.971/1A
v Hruštíne v pracovných dňoch od 20.
01. 2014 do 24. 01. 2014 od 15,30–
17,30 hod.

2. Účasť všetkých členov je nutná pretože
sa bude schvaľovať zmena Zmluvy
a Stanov spoločenstva a taktiež rozde-
lenie zisku.

3. V prípade, ak sa rozhodne člen aby ho
zastupoval na VZ zástupca, musí sa
tento zástupca preukázať na prezentá-
cii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vy-
plnené a podpísané splnomocnenie.

Divadelné stretnutie Ely a Hopa s od-
vážnymi deťmi..

 V kultúrnom dome v Hruštíne 2.2.2014
(nedeľa) o 16:00. Predpredaj vstupe-
niek od 7.1.2013 v RC Motýlik, tel.č.
0911 022 880. Cena vstupenky 2,5 €/
osoba. Deti do 1.r. vstupné zadarmo.

Predstavenie dáva divákom možnosť
stať sa aspoň na chvíľku odvážnymi
a nebojácnymi rytiermi, športovcami,
hercami, či hudobníkmi. Dokazuje, že aj
malí ľudia môžu robiť veľké činy. Stačí
len nabrať odvahu.

ELÁ HOP!
 2. 2. 2014 o 16:00

Priatelia športu vo Va-
ňovke a Obec Hruštín

pozývajú všetkých
na 6. ročník zimné-
ho lyžiarskeho pre-
chodu Vaňovským

chotárom, ktorý bude 25. januára
2014. 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 poiste-
né, každý účastník ho absolvuje na
vlastné riziko!!!

Obec Hruštín
a SONDA Vás pozýva-
jú na Maškarný ples,

ktorý bude 15. 2. 2014
v KD Hruštín.

Program:
19.00 hod. - prezentácia masiek
20.00 hod. - nástup masiek
22.30 hod. - vyhodnotenie masiek +

tombola
23.00 hod. - tanečná zábava
Vstupné: 2 €

Manželské páry a seniori zadarmo.
Do tanca hrá SONDA a KUCA PACA

Obec Hruštín a OŠK

Hruštín Vás pozývajú na

35. ročník Prechodu

piatimi hoľami dňa

8.2.2014.

Prezentácia účastníkov

v KD Hruštín je od 7.00 h. do 8.00 h.

Štartovné: nad 15 rokov – 2 €

do 15 rokov – 1 €

ženy – zdarma.

Upozornenie: Podujatie nie je poiste-

né, každý účastník ho absolvuje na

vlastné riziko!!!

Podujatia v mesiaci január 2014

MKS pri OcÚ Hruštín

11.1. Poľovnícky ples

15.1. Predaj LANTASTIK

 18.1. Svadobná veselica

22.1. Predaj ALADIN

25.1. Vaňovským chotárom

25.1. Rodičovská zábava

26.1. Valné zhromaždenie PSU Hruštín

28.1. Koncert SZUŠ Jánoš

OZNAMY RCM
Ďakujeme všetkým sponzorom, priazniv-
com, členom a priateľom za spoločne
prežitý rok 2013 a do roku 2014 všetkým
želáme pokoj v duši, odvahu v srdci
a stály úsmev na tvári. Rodinné centrum
Motýlik.

�������������������������������

Pozývame všetkých členov (aj tých,
ktorí sa chcú stať našimi členmi) na val-
né zhromaždenie dňa 14. januára 2014
o 16-tej v priestoroch RCM, na ktorom
budeme hlasovať o výške členského na
rok 2014.

Ďakujeme Vám za prejavenú
dôveru  v roku 2013
a len to najlepšie do

nového roka
prajú pracovníci firmy
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Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o DDS“) - účinnosť od
01.01.2014 (vrátane novely zákona o DDS –
zákon č. 318/2013 Z. z.)

Na nové podmienky môžu existujúci klienti
dobrovoľne prestúpiť podpísaním dodatku
k ich doterajšej účastníckej zmluve, zanikne
im ich dávkový plán a budú pre nich platiť
podmienky novely zákona o DDS v plnom
rozsahu, pričom budú môcť využívať daňovú
úľavu.

Nové zmluvy (od 1.1.2014 resp. staré zmlu-
vy s podpísaným dodatkom)

Daňová úľava – je možnosť odrátať si zo
základu dane vlastné príspevky až do výšky
180 EUR ročne. (čo pri sadzbe dane 19%
znamená úsporu na dani 34,20 eura ročne).
Prvýkrát sa táto možnosť uplatní pri podávaní
daňových priznaní alebo ročného zúčtovania
preddavkov na daň zo závislej činnosti v roku
2015 za rok 2014.

Dávkové plány sa rušia. Po novom je vý-
plata doplnkového starobného dôchodku
z DDS možná len po priznaní predčasného
starobného alebo riadneho starobného dô-
chodku z prvého piliera, resp. Po dovŕšení
62 rokov veku. Zároveň sa ruší podmienka
minimálnej doby – 10 rokov sporenia.

Predčasný výber:
Účastník môže požiadať o výplatu sumy

príspevkov, ktoré sám zaplatil, vrátane výno-
sov, podľa podmienok stanovených zákonom
(raz za 10 rokov), a to prvý krát po uplynutí
10 rokov od podpísania účastníckej zmluvy,
pokiaľ mu nevznikol nárok na doplnkový sta-
robný alebo doplnkový výsluhový dôchodok.
Vyplatením predčasného výberu účastnícka

zmluva nezaniká. Účastník môže pokračovať
v sporení ďalej na tejto zmluve. Príspevky,
ktoré mu odviedol zamestnávateľ, zostanú na
jeho osobnom účte až dovtedy, kým nezačne
poberať predčasný starobný dôchodok, resp.
riadny starobný dôchodok zo Sociálnej pois-
ťovne alebo nedovŕši vek 62 rokov.

Ak si účastník uplatnil nezdaniteľnú časť
na príspevky na dobrovoľné dôchodkové spo-
renie a potom si čerpá úspory formou pred-
časného výberu, je povinný celú výšku uplat-
nenej nezdaniteľnej časti vrátiť a to najneskôr
do troch rokov od skončenia zdaňovacieho
obdobia, v ktorom boli vyplatené úspory for-
mou predčasného výberu. (Pri starých zmlu-
vách nie je možnosť predčasného výberu).

Rizikové povolania:
Zamestnanec vykonávajúci rizikové práce

bude mať nárok na výplatu doplnkového vý-
sluhového dôchodku po 10 rokoch výkonu
rizikového povolania, ak jeho zamestnávateľ
za toto obdobie platil príspevky v súlade so
zákonom o DDS, súčasne musí dovŕšiť vek
55 rokov. Dočasný výsluhový dôchodok sa
vypláca najmenej po dobu 5 rokov.

Staré zmluvy (uzatvorené do 31.12. 2013)
Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvo-

renú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí do-
datok, nebude mať nárok na zníženie základu
dane o zaplatené príspevky.

Odstupné:
Je naďalej možné vo výške 80 % aktuálnej

hodnoty osobného účtu, „sankcia“ za zruše-
nie zmluvy je 20 % z celkovej nasporenej
sumy. Táto možnosť platí len v prípade, ak je
to uvedené v dávkovom pláne. (pri nových
zmluvách výplata odstupného nie je možná)

Rizikové povolania:
Zamestnanec vykonávajúci rizikové práce

bude mať nárok na výplatu doplnkového vý-
sluhového dôchodku po 5 rokoch výkonu rizi-
kového povolania, ak jeho zamestnávateľ za
toto obdobie platil príspevky v súlade so zá-
konom o DDS, súčasne musí dovŕšiť vek
40 rokov. Dočasný výsluhový dôchodok sa
vypláca najmenej do 62 rokov veku.

Zmeny platné od 1.1.2014 pre nové aj
staré zmluvy :

Zamestnávateľská zmluva – povinnosť uza-
tvoriť zmluvu s DDS do 30 dní od doby kedy
sa o skutočnosti uzatvorenej účastníckej zmlu-
vy s DDS zamestnancom dozvedel (zamest-
návateľ ešte nemal s DDS zamestnancom
uzatvorenú zmluvu, má však uzatvorenú za-
mestnávateľskú zmluvu s inou DDS).

Od 1.1.2014 pokles na maximálnu úroveň
1,8 % p.a. (do roku 2020 postupný pokles až
na 1,2 % p.a.)

Súbežné sporenie v dvoch alebo viacerých
fondoch / od 1.7.2014/

Po 1.1.2014 je prevod osobného účtu do
inej DDS bezplatný po jednom roku od uza-
tvorenia zmluvy.

Účastník musí mať umožnený prístup
k svojmu osobnému účtu elektronicky (inter-
netom) a to najneskôr do 31.12.2014.

Ak účastník doplnkového dôchodkového
sporenia ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú
pred 1.1.2014) neuzavrie takýto dodatok (ne-
musí, je to na jeho slobodnom rozhodnutí),
tak sa jeho práva, povinnosti a nároky riadia
stavom platným pred 1.1.2014 (čiže príslušné
zmeny v zákone sa na neho vzťahovať nebu-
dú.)

Spracoval Ľubomír Jurovčík, konateľ
Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej

siete Insia

Počasie nám prinieslo zníženie teplôt
a veľkú snehovú prikrývku. V tomto období
nastáva pre zver čas núdze. Členovia po-
ľovníckeho združenia v Hruštíne majú plné
ruky práce, aby zabezpečili a vyviezli do
revíru dostatok krmiva a tým pomohli pre-
čkať zveri najťažšie obdobie v roku. Vply-
vom veľkej snehovej prikrývky sa zver ne-
môže dostať k svojej prirodzenej potrave
a vplyvom veľkých mrazov má zvýšený
výdaj energie na udržanie si svojej teles-
nej teploty. Preto je v zime potrebné zo

Čo nové v „zákone o DDS“

Starostlivosť o zver

strany poľovníkov
prikrmovanie zve-
ri. Počas celého
roka vyvezie PZ –
Hruštín do revíru
obrovské množ-
stvo krmiva : Ob-
jemové – 14 000 t
Dužinaté – 8000 t
Jadrové – 6000 t
Soľ – 300 t

Za všetkým
tým sa skrýva veľ-
ké množstvo prá-
ce a nemalé fi-
nančné prostried-
ky. Touto cestou
by sa chcelo PZ –
Hruštín poďakovať

všetkým občanom Hruštína, ktorí sú po-
ľovníkom v tejto práci akokoľvek nápo-
mocní.

Ďakujeme.
PZ – Hruštín (LM)


