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2. 2. 2014 sa v Kultúrnom dome uskutočnilo divadelné
predstavenie Stretnutie s odvážnymi deťmi ELÁ HOP.
Herci vytvorili úžasnú atmosféru, rodičia aj deti sa výborne zabávali.

V sobotu, 15. februára, sa znova po piatich rokoch uskutočnil Maškarný ples,
ktorý usporiadali
Obec Hruštín, SONDA a Volejbal team.
V tanci a v súťažiach
sa predstavilo 19 masiek, z toho 3 dvojité. Víťazstvo si odniesla maska Bob a Bobek, druhý skončil Meter paliva
a ako tretí sa umiestnil Bocian. Po vyhodnotení masiek nasledovala tombola, kde prvou cenou bol LED
TV, a po nej tanečná zábava až do rána.
Ďakujeme všetkým sponzorom: Oravská horáreň, Elektro Škapec Jozef, STAMAR Martvoň František, PD Hruštín, Pidík František ml., Ing. Jaššo Miroslav, Ing. Kompan Marian, Čierny vrch Pidíková Mária, SKI Zábava
Zdenek Černay, SKI Zábava Miroslav Virlič, Katreník
Štefan, Očkaják Šimon, Kupčuláková Mária a Jozef,
Obec Hruštín, Textil NATALY, Poľská mäsna, Farský
úrad Hruštín, Šeliga Miroslav – výroba syrových výrobkov, Nástrojáreň Miroslav Zaťko, YOVOX, EFN Námestovo, Tlačiareň Kubík, PROX Ing. Bobák, Peter Vigoda, Urbár Hruštín, Môj rodinný dom Ing. Macík, Poljak Juraj, Peter Socha, Ing. Mišánik Jozef, Lekáreň
Hruštín, KUMA Kupčo Matej, SONDA, Naše poistenie
s.r.o Jurovčík Ľubomír, COOP Jednota Námestovo,
Penzión u nás Miro Macek Or. Podzámok, RETIC Námestovo, JURPACK Katarína Pašková, Pizzeria Magnum, ELKOP Dolný Kubín a Usporiadatelia.

Tento rok sa z dôvodu nedostatku snehu musel 35.ročník „Prechodu piatimi hoľami“ absolvovať pešo. Aj napriek tomu sa na skrátenú trať vydalo 180 účastníkov,
z ktorých niekoľkí šli aj na bicykloch. V polovici trate,
v stredisku SKI Zábava – Vasiľovská hoľa, bolo pre
všetkých pripravené občerstvenie, po ktorom sa zúčastnení vydali smerom do obce. Po príchode do cieľa
si mohli posedieť v kultúrnom dome pri guľáši a káve.
Poďakovanie patrí sponzorom: Obec Hruštín, Ing. Jozef Snovák, Dozorný výbor Jednota Hruštín, Pizzeria
Magnum a YOVOX.
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„Koľko pri pôste vezmeš telu, toľko sily pridáš duši.“
(sv. Bazil Veľký)
Uplynulý mesiac február nás mnohých prekvapil. Očakávaná
zima neprišla, a tak
mnohí využili teplé počasie a namierili si to rovno na
potulky do predjarnej prírody.

opatrný pri prechádzaní
cez cestu a cez prechody.
Byť videný na ceste je
nevyhnutnosťou a reflexné prvky na oblečení, na bicykli,
či na kočíku môžu zachrániť život každého človeka. K nehodám totiž dochádza aj práve preto, že vodič neskoro
spozoruje chodca alebo cyklistu na ceste, najmä za zníženej viditeľnosti a hlavne večer. Z tohto dôvodu bol zrealizovaný aj projekt polície s názvom „Vidieť
a byť videný“. Zo začiatku tento projekt upozorňoval na nosenie reflexných
prvkov mimo obce, no teraz platí príkaz
nosenia reflexných prvkov aj v obci.
Mnohí z vás tieto reflexné prvky – ako
pásky na rukách už nosíte, no je to ešte
veľmi málo. Apelujem zvlášť na starších
ľudí, ktorí chodievajú väčšinou v tmavom oblečení večer do kostola, aby na
reflexné prvky zvlášť nezabúdali. Obec
sa snaží k bezpečnosti občanov prispieť
nielen osvetou, ale aj v rámci tohto bulletínu každá domácnosť dostane 1 reflexnú pásku. Celkove sme teraz zakúpili 1000 kusov. Už minulý rok v rámci
rôznych akcií obec tieto reflexné pásky
rozdávala.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Očami
starostu

Činnosť za mesiac február.
1/ Pracovníci Povodia Váhu dokončili
vyčistenie koryta Hruštínky na Kutine pri šatniach.
2/ Obec poskytla priestory v MKS pre
mládež na posilňovňu.
3/ Pracovníci obce už po tretíkrát urobili držiak a namontovali zrkadlo, ktoré bolo rozbité, na križovatke cesty
Zavoda a Črchľa.
4/ Pracovníci obce namontovali požiarne skrine v ulici Črchľa (p. J. Rabčan) a ul. Dedina (p. J. Šalata)
S hasičmi ich naplnili hasičským náradím.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvedených prácach veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
Naša obec patrí medzi tie, kde je frekventovaná cestná premávka. Cez našu
dedinu prechádza hlavná cesta 1. triedy 1/78 a tak každý chodec, by mal byť

Zápisnica zo zasadnutia Farskej pastoračnej rady
farnosti Hruštín a filálky Vaňovka
Program na pôst
Piatkové krížové cesty
Hruštín:
Pred 1. pôst. Nedeľou – spevokol Adonaj – texty pripraví A. Očkajáková –
téma KC: deti
Pred 2. pôst. Nedeľou – spevokol FA –
texty pripraví A. Vlžáková – téma KC:
rodiny
Pred 3. pôst. Nedeľou – spevokol Adonaj – texty pripraví J. Teťák – téma
KC: chorí
Pred 4. pôst. Nedeľou – spevokol FA –
texty pripraví M. Martvoňová – téma
KC:
Pred 5. pôst. Nedeľou – spevokol Adonaj – texty pripraví M. Jaššová – téma
KC: závislí
Pred Kvetnou nedeľou – spevokol FA –
texty pripraví spevokol FA – téma KC:
mládež
Vaňovka:
Pred 1. pôst. Nedeľou – texty pripraví
H. Sedlárová – téma KC: deti
Pred 2. pôst. Nedeľou – texty pripraví
Z. Snováková – téma KC: rodiny
Pred 3. pôst. Nedeľou – texty pripraví
J. Hurtalová – téma KC: chorí
Pred 4. pôst. Nedeľou – texty pripraví
F. Zemenčík – téma KC:
Pred 5. pôst. Nedeľou – texty pripraví

H. Sedlárová – téma KC: závislí
Pred Kvetnou nedeľou – texty pripraví
Z. Snováková – téma KC: mládež
Krížová cesta na Veľký piatok po obradoch ulicami obcí.
Nedeľné krížové cesty: kňazi + kantor.
Detské sv. omše – rozoberanie siedmich bolesti P. Márie
Počas pôstneho a veľkonočného obdobia modlitba piatich rodín po večernej sv. omši pri obraze Sedembolestnej.
Program na Veľkú noc
Zelený štvrtok: poklona celú noc
v novej sakristii – Či ste nemohli so
mnou bdieť aspoň hodinu?
Veľkonočná oktáva: Film
Niektorú veľkonočnú nedeľu akadémia + pobožnosť pri relikvii sv. Jána
Pavla II.
18. mája – Štefan Šmiheľ nedožitých
100 rokov – sv. omša – akadémia –
modlitba pri hrobe
Aktivity cez rok
Púť do Levoče z príležitosti Roku Sedembolestnej.
Pozvanie dominikánskeho kňaza pre
ružencové ruže.
Lektori – usmernenie

Čo je potrebné vedieť pri kúpe obuvi
označenej ako „módna obuv“?
Spotrebitelia sa často sťažujú na nedostatočnú kvalitu obuvi, označenej ako
„módna obuv“, ktorá sa po pomerne krátkej dobe nosenia úplne opotrebuje. Sťažnosti smerujú najmä na zamietnuté reklamácie chýb často drahej obuvi, ktoré
vznikli aj napriek šetrnému zaobchádzaniu a dôkladnej údržbe zo strany spotrebiteľa.
Podľa normy STN EN ISO 19952 Obuv.
Slovník, je „módna obuv“ definovaná ako
obuv, ktorá nie je navrhnutá a nevyrába
sa na bežné nosenie, a pri ktorej sa
uprednostňuje módny štýl. Táto obuv je
určená na krátkodobé občasné a nenáročné nosenie. Materiály a typ konštrukcie sú vyberané s dôrazom na posledné
módne trendy. Pri tejto obuvi sa teda neočakáva jej dennodenné používanie a jej
využitie je výrazne obmedzené. Vady,
ktoré vzniknú dennodenným používaním
tejto obuvi, nemajú povahu vád, za ktoré
zodpovedá predávajúci, a teda reklamácie takýchto vád sú spravidla v súlade so
zákonom zamietané.
Pri záujme o obuv nemôže byť jediným
kritériom vzhľad obuvi, ale je potrebné
zaujímať sa aj o účel, na ktorý je obuv
výrobcom určená. Pri vyberaní obuvi je
teda potrebné zvážiť účel použitia obuvi
spotrebiteľom, jej prevedenie a materiálové zloženie. Pre každý účel použitia je
vhodný iný druh obuvi, napr. športová, rekreačná, pánska vychádzková, dámska
vychádzková, zimná, módna, domáca.
Informácie o obuvi, o ktorú máte záujem, žiadajte ešte pred kúpou od predávajúceho, pričom žiadajte si konkrétnu
informáciu o účele použitia obuvi vždy aj
ukázať v návode na použitie tak, aby ste
predišli zavádzaniu zo strany predávajúceho. Potrebná informácia o účele použitia obuvi sa musí nachádzať v označení výrobku, alebo v priloženom písomnom
návode. Ak potrebujete obuv na každodenné nosenie, odporúčam Vám vybrať
si obuv, ktorá je označená ako „vychádzková obuv“.
Ján Macík, spotrebitel@pobox.sk

JUBILANTI
v mesiaci marec 2014
70 rokov Jurovčíková Emília
65 rokov Voška Ladislav
Maďaríková Zuzana

60 rokov Paško Vladimír
Škapec František

55 rokov Genšor Alexander

50 rokov

Martvoňová Terézia
Škapcová Monika
Dovhunová Mária
Hojo Václav
Mišánik Jozef, Ing.

Prišli medzi nás:
Radovan Jurovčík l Šimon Martvoň
Diana Bartošková l Denis Mateka
Ema Žilincová

Odišli od nás:
Margita Martvoňová, 65 rokov
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Rok Sedembolestnej Panny Márie – Panna Mária a zasvätený život
Na sviatok Obetovania Pána
(2. februára) sa
od čias Jána
Pavla II. (z roku
1997) zvykne
sláviť aj Deň zasväteného života. Rozšíril tak
tradíciu z čias
Pavla VI. z Ríma na celý svet. Vtedy si
všetky zasvätené osoby pripomínajú
svoje povolanie, obnovujú si svoje rehoľné sľuby, stretávajú sa v sídlach diecéz so svojimi biskupmi s cieľom prehĺbiť si svoje zasvätenie a ešte bližšie sa
primknúť ku Kristovi, ktorého nasledujú
v rozličných charizmách svojho zasvätenia. Keďže je zasvätený život veľmi
významnou súčasťou duchovného života Cirkvi, dobré je uvažovať aj o mariánskom aspekte zasväteného života
nielen vzhľadom na rehoľné osoby, ale
vzhľadom na všetkých pokrstených.
Veď práve krst predstavuje naše zasvätenie Bohu. Panna Mária je nám tu vzorom.
Téme zasvätenia Panny Márie Bohu
sa veriaci ľud venoval oddávna. Už
v 2. storočí po Kristovi vznikol mimobiblický spis s názvom Jakubovo protoevanjelium. Podľa tohto spisu rodičia
Panny Márie zasvätili svoju dcéru už
ako trojročnú službe v jeruzalemskom
chráme. Dnes to už zrejme nemožno
overiť a je to asi málo pravdepodobné.
Napriek tomu sa liturgická spomienka
Obetovania Panny Márie slávi aj v súčasnosti (21. novembra). Dôvodom
k tomu je celková spolupráca Panny
Márie s Božou milosťou a s plánmi, pre
ktoré Boh použil Pannu Máriu v dejinách
našej spásy. V tomto je nám Panna
Mária príťažlivým vzorom. Môžeme
predpokladať, že dôvodom vzniku apokryfného spisu už v 2. storočí po Kristovi mohlo byť cítenie viery vtedajších
kresťanov, ktorí svojou praktickou predstavou chceli v živote Panny Márii vidieť aj jej zasvätenie.
Božie zjavenie nám približuje viaceré
prípady hovoriace o intenzívnom duchovnom živote Panny Márie. Pri anjelovom zvestovaní Panna Mária bez váhania odpovedá na Božiu ponuku: Hľa,
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1,38). Potom už dôsledne plní všetko, čo Boh spôsobil alebo dopustil v jej živote. O niekoľko veršov ďalej v tom istom evanjeliu je uvedený Máriin chválospev Velebí moja
duša Pána... (Lk 1,46-55). Tento chválospev jasne ukazuje stopy po inom
chválospeve, a to z Prvej knihy Samuelovej (2,1-10) a zo žalmov. Z toho je
vidieť, že Máriin duchovný profil je preniknutý láskou k Písmu a k dejinám spásy, o čom Panna Mária iste hlboko meditovala a svoj život vnímala vo svetle
a v spolupatričnosti so všetkým, čo prežíval Boží ľud v dejinách spásy. Potvr-

dzujú nám to aj poznámky mariánskeho evanjelistu, svätého Lukáša: Mária
zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich (Lk 2,19;
2,51). Potom všetky svoje sily venovala Svätej rodine, v ktorej žila svoj skrytý
život so všetkými udalosťami, o ktorých
vieme, aj s tými, ktoré zostali skryté.
Teda: plnenie Božej vôle, oslava Boha
a meditácia Božích tajomstiev, to je základný duchovný profil jej zasväteného
života.
Nedeliteľnou súčasťou Máriinho zasvätenia sa Bohu je aj jej spolupatričnosť s komunitou prvých kresťanov. Bola
to vlastne vonkajšia stránka jej zasvätenia. Panna Mária ho prežívala ako
úplné venovanie sa prvej komunite
apoštolov a ich ďalších nasledovníkov.
Plnila tak, čo si zaumienila na začiatku
Hľa, služobnica Pána... Stala sa Matkou prvého spoločenstva, Matkou
Cirkvi. Vo všetkom sprevádzala prvú
komunitu kresťanov, nechýbala ani vo
Večeradle, keď prišiel Duch Svätý. Nechýba v Cirkvi ani teraz, pretože nás
všetkých prijala za svojich synov a dcéry.
Keď pápež Ján Pavol II. v roku 1996
vydal svoju posynodálnu exhortáciu
Vitaconsecrata o zasvätenom živote,
pre jej obsah ako centrálny motív vybral evanjelium o premenení Pána
(Mt 17,1-9 a par.). V tomto obraze z Písma potom rozvíjal jednotlivé detaily
a aplikoval ich na zasvätený život: účasť
len niekoľkých, spásnodejinný kontext,
kontemplácia Kristovho božstva, trinitárny rozmer, i Petrov úžas: Pane, dobre
je nám tu... (Mt 17,4).
V tejto evanjeliovej udalosti môžeme
aj my vidieť Pannu Máriu, ktorá šla verne za Kristom až na Kalváriu a potom
v ústrety veľkonočnému ránu... ba až
v ústrety jej osláveniu s telom i dušou.
Toto je aj naša perspektíva. V intenzívne prežívanom zasvätení Kristovi možno mať účasť na tých dobrách, ktoré
poskytuje Ježiš a ktoré boli v plnosti
darované Panne Márii.
Prostredníctvom krstu a ostatných
sviatostí môžeme zažiť tajomný Boží
dotyk. Boh sa nám nielen prihovára svojím slovom, ale Boh sa nás tajomne
dotýka. Každý takýto dotyk Boha uskutočňuje v človeku premenu a lieči zo
všetkých duchovných chorôb. Predovšetkým však prelieva do srdca človeka Božský život, ktorý prevyšuje život
pozemský.
Najdôležitejšou etapou na ceste premieňania je intenzívny kresťanský život.
Život evanjelia sa začína stretnutím
s Ježišom a dobrovoľným pozvaním,
ktoré on adresuje každému jednotlivo:
Poď za mnou. A teda je to vstup do priateľstva so samým Ježišom. To je úplne
nový druh života, z ktorého mizne tieň
samoty, života naplneného prítomnosťou Boha aj ľudí.

Ježiš uistil svoju Cirkev: Hľa, ja som
s vami po všetky dni až do skončenia
sveta. Jeho prítomnosť treba objaviť
a treba ju maximálne využiť. Každodenný kontakt s Ježišom je v stave zmeniť
život veriaceho človeka na najväčší príbeh lásky, aký možno prežiť na zemi.
Žijeme vo svete úspechu. Úspech je
ukazovateľom veľkosti človeka a hrdinom je ten, kto dosahuje úspechy.
V minulosti patril úspech k vojenskému
mysleniu a umeniu. Vojenské víťazstvo
bolo najväčším víťazstvom človeka.
Dnes má slovo úspech najčastejšie ekonomický obsah. Úspešný je ten, kto na
to má a vďaka majetku a kapitálu vystupuje po stupňoch spoločenskej kariéry. V súčasnom svete niet miesta pre
ľudí slabých a bez úspechov.
Niekto by chcel úspešnosť preniesť
i do náboženskej oblasti. Objavujú sa
hlasy, že aj v náboženskom živote je
najdôležitejší úspech. Pre súčasného
človeka, ktorý vsadil na úspech, biť sa
do pŕs a priznávať si vinu nie je prijateľné.
Určite je mnoho dobrých stránok filozofie úspechu a v istých rozmeroch života sa má táto filozofia dostávať k slovu. Jestvuje však niekoľko jej slabých
bodov. Úspech všetko kladie do rúk človeka. On sa stáva sebestačný. Smeruje priamou cestou k tomu, aby dištancoval konkurentov, aby sa stal víťazom.
Takýto prístup vytvára dokonalé podmienky pre vývoj egoizmu. Ľahké je
v istej etape cesty k úspechu prijať zásadu: Cez mŕtvoly k cieľu. Nakoniec
v prírode zaväzuje zásada úspechu
s bezohľadnou elimináciou slabších jednotlivcov.
Životná cesta Božieho Syna a ani životná cesta Božej matky nebola podľa
týchto kategórii úspešnou. Tesne po
slávnostnej chvíli premenenia apoštoli
počúvali slová o jeho vydaní „do rúk
ľudí.“ (Mt 17, 22). Katechizmus Katolíckej cirkvi nám ponúka na udalosť premenenia pohľad z dvoch strán. Na jednej strane premenením Otec zjavil božskú slávu svojho Syna už za jeho pozemského života a na druhej strane
vďaka premeneniu mohli učeníci neskôr
lepšie pochopiť jeho smrť a zmŕtvychvstanie. (porov. KKC 554-556; Youcat 93).
Jeho premenenie nám zároveň pripomína aj to, že „že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.“
(Sk 14,22). Aj keď vieme, že nasledovaním Ježiša Krista nebudeme automaticky blízko každodenného úspechu,
predsa sa oplatí žiť v priateľstve s Ježišom. Toto priateľstvo s ním totiž prináša vnútornú radosť a pokoj v duši a perspektívu premenenia, ktoré čaká aj na
nás, keď prejdeme svojou osobnou kalváriou. Panna Mária šla tou istou cestou a teraz nám na nej pomáha.
FÚ, prevzaté z BÚ Sp. Kapitula
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Najmladšia generácia v obci
4.2. – sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka ZŠ. Zapísaných bolo 36 detí a v dvoch
prípadoch požiadali rodičia o odklad povinnej školskej dochádzky ich dieťaťa, teda 2 deti
majú OŠD.
11.2. – sa konal v sále KD maškarný ples
detí MŠ, na ktorý už tradične zavítali mamky,
ockovia, babky a dedkovia so svojimi ratolesťami. Na náš detský karneval prišiel obľúbený rozprávkový pár Shrek a Fiona. Najprv
poprosili všetky masky, aby sa predstavili,
a potom sa začala fašiangová zábava, na ktorej sa tancovalo, spievalo a všetci sa mohli
posilniť chutnými šiškami a čajom. Poďakovanie patrí zamestnancom MŠ za prípravu
karnevalu a občerstvenie, p.J.Šalatovi za
ozvučenie a hudbu, ZRŠ za darčeky.

Deti najstaršej vekovej
skupiny sa zapojili do XVIII.
roč. celoslovenskej literárnej
a výtvarnej súťaže DÚHA
2013/2014, ktorej vyhlasovateľom je MŠ SR. Úlohou
detí bolo maľovať na tému:
1.Čarujeme, alebo keby
som bol/bola kúzelníkom,
zmenil / zmenila by som...
2. Moje veselé zážitky
Predškoláci usilovne pracovali a my im držíme palce, aby v súťaži uspeli.
Čo by dieťa malo vedieť
pred vstupom do školy
Školská zrelosť
Dostatočná zrelosť umožňuje lepšie využitie detských schopností vďaka kvalitnejšej
koncentrácii pozornosti. Zrelšie dieťa sa dokáže lepšie sústrediť na určitú činnosť. Ukazovatele zrelosti detského organizmu na školu: pomer výšky a hmotnosti, tzv. „filipínska
miera“: dieťa si dočiahne pravou rukou cez
hlavu na ľavý ušný lalôčik, premena postavy, postava sa preťahuje, predlžujú sa končatiny zužuje sa trup, zmenšuje sa veľkosť
hlavy v pomere k telu vývin zubov, dieťa má
kompletný mliečny chrup, začína sa výmena
mliečnych zubov za trvalé, koordinácia pohybov, lepšie šetrenie silami, schopnosť vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby, realistickejšie chápanie sveta, menšia závislosť od okamžitých potrieb, rozlišovanie častí a detailov celku, väčšia vytrvalosť, dlhšia
pozornosť.
Školská pripravenosť
Pri nástupe do školy musí dieťa dosiahnuť
určitú socializačnú úroveň, aby mohlo zvládnuť rolu školáka. Vstup do školy si teda vyžaduje istú sociálnu pripravenosť.
Čo by mal budúci prvák vedieť:
Správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť
jej obsahu, naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, samostatne sa obliecť
a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, samostatne sa najesť (používať príbor),

mať automatizované hygienické návyky, správne držať
písacie potreby
(sklon papiera, tlak
písacieho materiálu), napodobiť tvary
písma, geometrické
tvary, kresliť tak, že
línie sú pevné a neroztrasené, nakresliť ľudskú postavu so všetkými
základnými znakmi, rozlišovať čo je viac,
menej, veľa, málo, trochu, poznať základné
farby, geometrické tvary, počítať do 10, poznať číslice 1 – 10, poznať celé svoje meno,
adresu, mená členov rodiny, poznať dni
v týždni, ročné obdobia, behať, preliezať, chytať a hádzať loptu.
Ako by sa mal budúci prvák správať:
Vydržať pri hre alebo inej činnosti 15 – 20
minút, dokončiť začatú prácu alebo hru, neodbiehať od činnosti, adaptovať sa novému
prostrediu bez väčších problémov (neplakať,
neskrývať sa za rodičov, neutekať z novej situácie preč), pozdraviť, poprosiť, poďakovať,
vyjadriť svoje požiadavky, vedieť sa hrať spoločne s deťmi, nevyhýbať sa ich spoločnosti,
medzi deťmi nebyť bojazlivý a plačlivý, správať sa spoločensky prijateľným spôsobom,
prijať názorovú odlišnosť, nenásilným spôsobom riešiť konflikt, neprejavovať zlozvyky
(cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov).
Školská nezrelosť a nepripravenosť na
školu
Nie všetky šesťročné deti sú schopné
v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez
vážnejších problémov. Fyzickú zrelosť posúdi detský lekár pri predškolskej zdravotnej
prehliadke. Psychickú zrelosť a pripravenosť
posudzuje bezplatne na žiadosť rodičov psychológ zariadenia pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Medzi typické prejavy nezrelosti a nepripravenosti patrí:
oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť,
nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti – nízka schopnosť koncentrácie, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, znížená práceschopnosť,
nepozornosť, časté vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, zvýšená únava, strach
zo školy, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu.
Ak je dieťa nezrelé, neznamená to, že je
„hlúpe“, iba potrebuje čas.
Oznamy:
Vážení rodičia, ak máte záujem zapísať
svoje dieťa do MŠ na budúci šk. rok, urobte
tak čím skôr. Zápis prebieha od 3. marca do
7. marca v čase od 7.00 hod. do 9.00 hod.
a od 12.00 hod. do 14.00 hod., od 10. marca
do 14. marca v čase od 8.00 hod. do 11.00
hod. a od 15.00 hod. do 16.00 hod. Tlačivo
žiadosti a dotazník o dieťati dostanete priamo v materskej škole alebo si ho môžete
stiahnuť
na
web.
stránke
MŠ:
www.mshrustin.sk Vyplnenú žiadosť a tlačivo s informáciami o dieťati je potrebné odovzdať v termíne od 24. marca do 27.marca
v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 15.00
hod do 16.00 hod. Žiadosti sa preberajú
v budove Materskej školy, prevezmeme len
kompletne vyplnené tlačivo. Vydávanie rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie sa uskutoční v termíne od
5. mája 2014 do 9. mája 2014 v čase od 08.00
h – do 11.00 h a od 15.00 h do 16.00 h.
Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

Príbeh na zamyslenie – ľudský život
(skutočný príbeh)
Tomáš sa pozrel ešte raz na tachometer,
ako ho zachytil radar, no už nestihol spomaliť, 78 km/h cez dedinu. Tretí raz, čo ho tento
rok chytili...čo tu zase do čerta robia.... Policajt, ktorý ho zastavil, vystúpil z auta a s blokom v ruke kráčal k Tomášovmu autu. Je to
Karol alebo nie? Uniforma ho trocha zmenila, ale bol to Karol z kostola! Tomáš sa vtlačil
hlbšie do svojho sedadla. Bolo to horšie, ako
pokuta.
Policajt známy z kostola, chytil známeho
z toho istého kostola.
Ahoj Karol. To je sranda, že sa zasa vidíme!
„Ahoj Tomáš“. Karol sa neusmial.
Vidím, že si ma zasa chytil, keď som sa
ponáhľal domov, aby som uvidel ženu a deti.
„Áno je to tak“. Policajt Karol sa zdal byť
nesvoj.
V posledné dni som odchádzal vždy veľmi
neskoro z kancelárie a už som bol myšlienkami na zajtrajšom rodinnom výlete, preto
som sa kus ponáhľal. Koľko si mi nameral?
„Sedemdesiat.“
„Ale Karol, počkaj trochu. Ako som ťa uvidel, ihneď som sa pozrel na tachometer!
Myslím si, že to bolo len 65 km/h !“
Tomáš sa snažil pri každej ďalšej pokute
cigániť lepšie! Vynervovaný sa pozeral na prístrojovú dosku.
Karol ale usilovne písal niečo do bloku.
Prečo nechce vidieť vodičák a papiere tak,
ako vždy?
Vždy to nejako prešlo, aj keď to bolo potom
vždy nepríjemné sa stretnúť v nedeľu pri bohoslužbe a sedieť vedľa seba v jednej lavici.
Nedočkavo povedal: „Stále to je na tvojom
rozhodnutí. Určite som porušil dopravné
predpisy, ale nedalo by sa teraz jedno očko
privrieť, alebo....?“
Karol písal ďalej, potom vytrhol papier
z bloku a dal ho Tomášovi.
„Ďakujem.“ sarkasticky poznamenal Tomáš, no nedokázal skryť vo svojom hlase
sklamanie.
Bez jedného slova sa Karol vrátil späť
k svojmu hliadkovému autu.
Tomáš čakal a pozoroval ho v spätnom zrkadle. Potom otvoril zložený papier a bol zvedavý, koľko ho teraz tento špás bude stáť?
To je vtip? Nebol to žiadny pokutový blok!
A potom Tomáš začal čítať:
„Milý Tomáš, mal som malú dcéru. Keď
mala päť, zomrela pri dopravenej nehode.
Jednoducho povedané, ten chlap skúsený
šofér bol moc rýchly. Dostal pokutu, mal súd
a potom tri mesiace v base a potom bol ten
muž znovu voľný. Voľný, aby mohol objať
svoje obidve dcéry, ktoré mal on. Ja som mal
len jednu, a budem musieť čakať až ju budem môcť znovu objať v nebi. Tisíckrát som
sa pokúšal tomu mužovi odpustiť.
Možno, že som to dokázal, ale na ňu musím myslieť stále, pokiaľ budem nažive. Aj
teraz. Dávaj prosím za volantom pozor, ponáhľaj sa pomaly, Tomáš. Môj syn je to jediné, čo mi ešte zostalo.....zdravím ťa, Karol“.
Tomáš sa otočil a uvidel Karola odchádzať.
Ten sa znovu vracal k policajnému autu,
naštartoval a odišiel. Tomáš sa na neho pozeral, pokiaľ mu nezmizol z očí. Až po niekoľkých minútach sa pomaly rozbehol smerom domov, celou cestou poctivo dodržiaval
rýchlosť, bol ostražitý a na prechodoch poctivo púšťal chodcov, čo predtým nezvykol.
V duchu sa modlil a prosil o prepáčenie
a ako prišiel domov objal svoju prekvapenú
ženu a obe dcéry v náručí pevným stiskom.
Život je veľmi cenný.
Zaobchádzaj s ním svedomite a opatrne.
Je to veľmi dôležitá zvesť prosím, daj ju
ďalej svojím priateľom.
Jazdi opatrne a s pochopením pre ostatných.
Nikdy nezabudni, že auto sa dá kúpiť vždy,
ale ľudský život…
(zdroj: internet)
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
4.2. – uskutočnil sa Zápis detí do 1.roč.
pre škol. rok 2014/2015. Zúčastnilo sa ho
38 detí (vrátane odloženej a dodatočne
odloženej PŠD). Zatiaľ prejavili žiadosť
o odklad PŠD rodičia dvoch detí. Z 36 budúcich prvákov je 22 dievčat, všetci boli
zaškolení v MŠ. V škol. roku 2014/15 teda
otvoríme dve prvé triedy.

6.a 7.2. – sme v škole vyhlásili mliečne
dni, počas ktorých si žiaci priniesli mliečnu desiatu. Žiaci si posilnili imunitu spolu
496 mliečnymi výrobkami. Najviac sa konzumovali jogurty, maškrtníčky, acidofilné
mlieka, syr, tvaroh, syrové korbáče
a niekde aj samotné mlieko. ZŠ ďakuje
Ing. Milanovi Mišánikovi za poskytnutie
mlieka na odmeny pre najlepšie triedy (puding).

7.2. – sa v CVČ v Námestove konalo
okresné kolo geografickej olympiády. Mali
sme na ňom početné zastúpenie a podarilo sa nám priviezť aj medailu! Júlia Gáborová (6.A) bola druhá, Z. Gáborová,
L. Gáborová, M. Kaprálik a M. Jagelka sa
stali úspešnými riešiteľmi, školu reprezentovali ešte J. Jurovčík a I. Snovák. Žiakov
pripravovali p.uč. Martvoňová a Kopilcová. Ďakujeme za prípravu, vzornú reprezentáciu, Julke a Marekovi budeme držať
palce v krajskom kole.
11.2. – sa konalo v aule GAB v Námestove okresné kolo dejepisnej olympiády.
Našu školu reprezentovali traja žiaci,
všetci skončili ako úspešní riešitelia. Ľuboš Glomba (9.A) obsadil 6.miesto, nováčik Ivan Snovák (7.B) skončil druhý
a Marek Kaprálik (9.A) zvíťazil. Blahoželáme! Všetkých troch žiakov pripravovala
p.uč. Kubániová. Marek a Ivan postupujú
do krajského kola, ktoré bude 1.4. v Martine.
12.2. – Fašiangy, Turíce..., touto známou piesňou sa začal školský karneval.
Do kult. domu prišlo 119 detí v maskách
so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi.
Všetky masky boli zaujímavé, preto sme
vyžrebovali 40 šťastných, ktoré si odnies-
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li rôzne ceny. Každý dostal sladkú odmenu. Ďakujeme rodičom za zabezpečenie
masiek a príjemné prežitie popoludnia
a rodič. združeniu za sponzorstvo. Tešíme sa na budúcoročný maškarný ples.
12.2. – v knižnici (v 9.A)
sa konalo „Hlasné čítanie“ – súťaž v prednese
pripraveného textu. Zúčastnilo sa 11 žiakov, porota vyhodnotila ako najlepších: Pavel Šeliga
(6.B), Natália Pidíková
(8.A) a Filip Martvoň
(7.A).
12.2. – v Lokci sa konala kvalifikácia na obvodné kolo vo vybíjanej. Naše dievčatá ukázali každému,
že sú veľké bojovníčky a hrajú vybíjanú
so srdiečkom, čo im v konečnom zúčtovaní pomohlo k prvému miestu a k postupu do obvodného kola! GRATULUJEME!
Na turnaji sa zúčastnili ZŠ: ZŠ Hruštín, ZŠ
Lokca, ZŠ Breza.

11.2. – sa na ZŠ Komenského v Námestove uskutočnil florbalový turnaj ml.
žiakov. Výsledky: ZŠ Kom. NO – Lokca
6 – 2; ZŠ Hruštín – ZŠ Kom. NO 4 – 5; ZŠ
Lokca – ZŠ Hruštín 5 – 4. Postúpila Lokca.
13.2 – Z dôvodu účasti pedagógov
z II.stupňa ZŠ na predatestačnom vzdelávaní udelil riaditeľ ZŠ riaditeľské voľno
pre žiakov 5.-9.ročníka. Žiaci na Výhone
sa učili normálne, takisto bol v prevádzke
Školský klub detí.
14.2. – naša škola organizovala kvalifikáciu vo florbale SŽ – naši sa držali, avšak
podľahli NO – Komenského 2:3 i Lokci 2:4
a skončili na 3. mieste.

17.– 21.2. – v našom kraji boli jarné
prázdniny.
25.2. – Lektorka Zuzana Kertysová
z CHKO Horná Orava žiakom pripravila

pre žiakov 5. a 6.ročníka zaujímavú prednášku na tému PRALESY NA HORNEJ
ORAVE. Žiakov zaujalo rozprávanie
o našej najväčšej šelme – medveďovi hnedom, lektorke položili mnoho zvedavých
otázok a potešili sa pracovnému materiálu a pexesu s touto tematikou.
26.2.- sa v Martine uskutočnilo krajské
kolo v streľbe zo vzduchovky zmiešaných
družstiev. Našu školu reprezentovali Julka Gáborová (nástrel 264 b.), Ján Makúch
(259 b.) a Aďo Socha (235 b.). V súčte
výkonov skončili naši na krásnom 3.mieste, keď lepší boli len žiaci zo Žiliny a Martina. Žiaci postúpili na celoslovenské kolo,
ktoré sa uskutoční 11.4.2014 vo Veľkom
Krtíši. Blahoželáme a ďakujeme im a aj
vedúcemu krúžku p. Jozefovi Jancekovi
za výbornú reprezentáciu školy i obce.

- Ukončenie projektu ŠKOLSKÉ OVOCIE – firma BONI FRUCTI ako dôvod uviedla: „73% nákladov na tento projekt je spolufinancovaných zo zdrojov Európskej
únie. Pre tento školský rok je žiaľ v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi národná obálka pre Slovenskú republiku krátená. Radi by sme Vám dodávali školské
ovocie aspoň do konca mája, ale z dôvodu vyčerpania schváleného rozpočtu pre
tento program nie je možné pokračovať
v dodávkach ovocia a štiav v daných dotovaných cenách.“
Takisto ukončila mliečny program firma
RAJO, ktorá k 14.3. ruší mliečny automat
na Výhone. Žiadam žiakov, aby si do tohto
termínu z dobíjacej karty minuli kredity.
OZNAM:
Vážení rodičia, dňa 12.3.2014 (streda)
sa uskutoční Testovanie deviatakov. Neplánujte na tento termín pre svoje dieťa
lekárske vyšetrenia, nákupy a pod. V prípade vážnych dôvodov neúčasti bude
náhradné testovanie dňa 25.3.2014
(utorok, v Žiline). Dôvody neúčasti
oznámte škole hneď 12.3.2014, lebo na
náhradné testovanie treba žiaka prihlásiť. Žiaci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
l Aj v tomto roku majú občania možnosť
venovať 2% už zaplatených svojich daní
za uplynulý rok. Po deťoch posielame
pre rodičov tlačivá. Ak sa rozhodnete
2 % venovať škole, odovzdajte tlačivá
svojmu zamestnávateľovi (sú k dispozícii aj na našej webovej stránke
www.zshrustin.edupage.org V mene našich žiakov ďakujeme!
Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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V piatok, 14. februára, navštívil našu
obec kandidát na
prezidenta Pavol
Hrušovský. V centre obce sa stretol
s občanmi, ktorým
rozdal reflexné pásiky a propagačné
materiály.

Dňa 1. marca 2014 sa uskutočnil 1. ročník turistickolyžiarskeho prechodu Hruštínskym chotárom. Počasie
nám prialo, a aj napriek nedostatku snehu sa tejto akcie
zúčastnilo až 412 účastníkov. Zavítali k nám ľudia z Hruštína, Vaňovky, Mútneho, Lokce, Dubnice nad Váhom, Žiliny, Beňuše, Námestova, Oravského Podzámku, Porúbky, Levoče, Oravskej Polhory, Tvrdošína, Babína, Bzín,
Krušetnice, Veličnej, Oravskej Lesnej, Vavrečky, Bobrova, Vasiľova, Zákamenného, Dolného Kubína, Považskej
Bystrice, Šenkvíc, Trstenej, Veličnej, Párnice, Klina, Sedliackej Dubovej, Liptovského Mikuláša a Lúčok. Naozaj
takmer z celého Slovenska. Na trase bolo postarané o
občerstvenie pri Lomnianskej kaplnke, kde sa podával
chlieb so „šmaľcom“ a pri poľovníckej chate sa podávala klobása. V kultúrnom dome boli rôzne zabíjačkové
špeciality, ktoré pripravili mäsiarski majstri z Plavých
Vozokán. Chceme sa poďakovať všetkým účastníkom
za prejavenie podpory, a všetkým sponzorom, ktorí nás
podporili, či už finančne alebo pomocou pri organizácii.

l

z podujatí

l

z podujatí

l

z podujatí

V čase od 10. 11. 2013 do 9. 2. 2014 sa v telocvični
v Hruštíne konal už 3. ročník Zimnej halovej miniligy vo
futbale. Zúčastnilo sa ho sedem družstiev. Pred posledným kolom ešte nebolo rozhodnuté o konečnom umiestnení družstiev. Preto sa v poslednom kole črtali pekné
súboje. Po napínavých zápasoch si prvé miesto vybojovali Chrumkáči, ktorí zdolali Nám to nevadí 11:5. Na druhom mieste skončili Ovocníčkovia, ktorí mali posledné
kolo voľno, a preto nemali konečné umiestnenie vo vlastnej moci. V poslednom súboji miniligy sa stretli Ľadničkári s Viverkovou mlákou. Viverkova mláka sa víťazstvom
mohla prebojovať na druhé miesto, lenže súboj nezvládli a prehrali 7:3. O treťom mieste rozhodol lepší vzájomný zápas a obsadili ho Ľadničkári. Najlepším strelcom miniligy sa stal Štefan Škapec ml. so 42 gólmi.
Cenu pre najlepšieho brankára si po hlasovaní prevzal
Juraj Očkaják.
Ďakujem všetkým zúčastneným, obci Hruštín, Martinovi
Gerekovi za fotoreport, a Františkovi Martvoňovi za pomoc pri rozhodovaní zápasov.
Matúš Očkaják

Už 13.ročník Veľkej ceny obce Hruštín v streľbe zo vzduchových zbraní usporiadali Obec Hruštín a Slovenský
zväz technických športov Hruštín. Súťaž sa konala
23.februára, v nedeľu, v kultúrnom dome v Hruštíne.
Zúčastnilo sa jej 45 súťažiacich, ktorí boli rozdelení
do 4 kategórií.
Výsledky:
Dievčatá do 14. rokov, v ľahu: 1. Gáborová Júlia, 2. Katreníková Alžbeta, 3. Gáborová Lujza
Chlapci do 14. rokov, v ľahu: 1. Makúch Ján, 2. Socha
Adrián, 3. Kaprálik Marek
Ženy, v stoji: 1. Remeňová Zuzana, 2 .Remeňová Mária,
3. Matisová Marcela
Muži, v stoji: 1. Vlžák Ľudovít, 2. Kazimier Ján, 3. Gábor
Jozef
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Obec Hruštín Vás pozývajú na
Turnaj v šachu a dáme,
ktorý bude 16.3.2014 (nedeľa) o 10.00hod.
v zasadačke OcÚ Hruštín.
Kategórie: do 15 rokov a nad 15 rokov
VČZ COOP Jednota v našej obci zhodnotil činnosť
za rok 2013 na rozšírenom zasadnutí dňa
12.02.2014. Hodnotenie bolo zamerané hlavne na
kontrolnú a brigádnickú činnosť.
Za najväčší úspech v uplynulom roku môžeme zaradiť výstavbu novej PJ v centre obce pri kostole, ktorá nahradila –
už na dnešnú dobu – nevyhovujúcu predajňu. Predajná plocha sa zväčšila o 84 m2 . Toto však nie je jediná prednosť
novej predajne, je to aj nové zariadenie, rozšírený sortiment
tovaru, kultúrnejšie prostredie pre zákazníkov, ale aj personál, najmä kancelária a šatne, čo v starých priestoroch boli
tieto nevyhovujúce a stiesnené. Veľkým prínosom je pomerne veľká parkovacia plocha, ktorá sa v centre obce priam žiadala. VČZ chce zablahoželať členom, ktorí sa v I Q. 2014 dožili okrúhleho životného jubilea veľa zdravia a rodinnej pohody. Naše blahoželanie patrí týmto členom Jednoty: Mária Očkajáková, Mária Kompanová, Šimon Ľubek, Augustín Hojo,
Margita Ľubeková, Emília Genšorová, Vincent Drígeľ, Ján
Kľuska, Mária Svýbová, Zuzana Vlžáková, Daniel Ustaník
a Ján Snovák.
VČZ oznamuje členom a zákazníkom, držiteľom nákupných
kariet, že zľavy z nákupu za II.polrok 2013 sa budú vyplácať
v mesiaci marec 2014.
J. Kravčíková

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne
služby pre občanov z okraja spoločnosti – materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové
ubytovanie i pracovnú príležitosť.
VYHLASUJE
Zbierku použitého oblečenia
Čo všetko môžu občania darovať:
v Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské)
v Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
v Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky
a zvyšky látok)
v Domáce potreby – riad biely i čierny, poháre – nepoškodené
v Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
v Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
v Hračky
v Elektroniku do 20 kg (žehličky, hriankovače, kulmy, holiace strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry, počítače).
Veci zabalené do igelitových vriec či škatúľ, aby sa nepoškodili transportom, môžete nosiť v pracovnej dobe na Obecný úrad Hruštín do 31. mája 2014.

Komu požičať svoje auto?
V týchto dňoch prebieha akcia polície na Objektívnu zodpovednosť. Aký povinnosti prináša tento termín pre nás vodičov? Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa
vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej
premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril. Za protiprávne
konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný
práve držiteľ vozidla. Tieto povinnosti sú platné od 1. júla 2012.
Povinnosťou držiteľa je podľa zákona zabezpečiť, aby vodič
dodržiaval nasledovné dopravné predpisy: rýchlosť jazdy, zákaz predchádzania v miestach, kde sa to nesmie, zákaz otáčania alebo cúvania tam, kde to zakazuje zákon alebo dopravné značenie, prejazd cez železničné priecestie v čase,
keď je to zakázané, zákaz zastavenia alebo státia, zákaz vjazdu, odbočovania alebo prikázaný smer jazdy, príkaz značky
Stoj, daj prednosť v jazde, alebo signálu so znamením Stoj
(semafory), hmotnosti vozidla. Keď polícia využíva princíp objektívnej zodpovednosti, nepokutuje na mieste priestupku.
Netrestá vodičov, ale tých, ktorí sú uvedení v technickom preukaze ako držiteľ vozidla. Polícia vtedy priestupky len zaznamenáva. Neskôr ich vyhodnotí a na základe evidenčného vozidla pošle držiteľovi vozidla pokutový šek. Ak držiteľ pokutu,
či jej časť zaplatí bude si od skutočného vinníka môcť nárokovať jej náhradu.
Spracoval Ľubomír Jurovčík,
konateľ Naše poistenie, s.r.o.

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci marec 2014
8.3. Rodinná oslava
12.3. Predaj LANTASTIK
13.3. Zber železného šrotu

14.3. Zber elektroodpadu
15.3. 1.kolo volieb prezidenta SR
19.3. Predaj ALADIN

22.3. Rodinná oslava
29.3. 2.kolo volieb prezidenta SR
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Predám šalovačky H30, cena 1,13 €/ks, počet 71 ks.
Tel.: 0908 349807
Darujeme 2 šteňatá. Tel.: 0907 525921

ROZLIČNÝ TOVAR, Šimon Očkaják, Hruštín 391
ponúka: víno sudové, stolové, akostné, sýtené, biele,
červené, značkové slovenského výrobcu za skvelé ceny.
Pri väčšom odbere zľava.
Ďalej ponúka: múku kŕmnu, šrot, otruby.
Obec Hruštín ponúka na prenájom nebytové priestory
nad poštou na služby pre obyvateľov (kaderníctvo, kvetinárstvo, cukrárenská výroba), nie obchod s textilom.
Bližšie informácie na OcÚ Hruštín, tel.: 043/5577111.
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Chodia Vám výpisy z DDS, chcú od Vás
podpísať dodatok. Poraďte sa u nás.
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

KADERNÍCKY SALÓN
Dana Jagelková – Vošková
Otvorené: Pondelok – Piatok 10.00 h – 18.00 h
Objednávky: 0915 371 856, 0908 939 814

Obec Hruštín ponúka
na predaj miešačku.
Cena dohodou
Info na OcÚ Hruštín
Tel.: 043/5577111

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!
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