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V pondelok, 31. marca, podpísali Mgr. František

Škapec, starosta obce Hruštín a p. Elżbietą Bur-

tan, wójt gminy Zabierzów „Plán spolupráce

medzi Obcou Hruštín a Gminou Zabierzów na

rok 2014“.

SPOLUPRÁCA

K opátovi Matejovi z Bascie prišiel skazený človek a pro-

sil ho, aby sa pomodlil za jeho polepšenie. On prisľúbil.

Neznámy odišiel a žil ďalej hriešnym životom. Po mno-

hých dňoch sa znova ukázal a rozhorčene vyčíta opátovi:

„Ako vidím, darmo som sa odporúčal do Vašich modlitieb.

Nepomohli – v ničom som sa nepolepšil“.

Matej hneď neodpovedal. Po chvíli ho zobral na dvor

a prosil ho, či by mu pomohol odniesť vrecia obilia. Náv-

števník chytil vrece na jednom konci a Matej na druhom

konci. Po niekoľkých krokoch Matej pustil vrece na zem a

to niekoľkokrát za sebou, až kým jeho pomocník nestratil

trpezlivosť. „Otče, ak chcete mať vrecia na mieste, musíte

sa aj Vy o to pričiniť.

Ja nemôžem urobiť všetko sám!

Matej sa pozrel na neho s úsmevom a povedal: „Máte

pravdu. Ale musíte vedieť, že tak isto je to aj s Vašim po-

lepšením. Ja sám nemôžem urobiť všetko. Aj Vy sa musí-

te o to pričiniť. Bez Vášho osobného úsilia sa nikdy nepo-

lepšíte“.

Z hlbín srdca skrušene volám Pane v tomto pôstnom

období k Tebe. Tak, ako si odpustil všetkým, ktorí sa na

Teba obrátili s prosbou, tak odpusť aj nám, našim deťom

i všetkým, ktorí na Teba zabúdajú. Pomáhaj nám niesť naše

kríže nie z donútenia, ako Šimon z Cyrény, ale s láskou.

Sú Tvoje kríže Pane ťažké, ale čím ťažšie, tým väčšia od-

mena. Daj nám silu vytrvať v našich predsavzatiach a spo-

lupracovať s Tvojou milosťou.

(zdroj internet )

Konečná tabuľka

1. Ridaj sa 15 13 0 2 178:92 41

2. Jancek team15 11 0 4 178:92 37

3. Sokoli 15 10 1 4 155:115 36

4. Chrumkáči 15 5 2 8 139:131 27

5. Lata 15 3 1 11 105:165 22

6. Prečo 15 1 0 13 55:215  17

V sobotu 8. marca sa v Pizzerii Magnum konalo

záverečné ukončenie a vyhodnotenie XVI. roční-

ka Hruštínskej stolnotenisovej miniligy.
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Očami

starostu

„Charakter človeka sa najlepšie pozná pri jeho hneve.“
(Talmud)

Nielen teoreticky v ka-

lendári, ale už aj prak-

ticky nám naštartovala

jar. Teplé a slnečné po-

časie vylákalo do polí trak-

tory, nás do záhrad a na mnohých

miestach začal v obci stavebný ruch.

Činnosť za mesiac marec:

1/Pracovníci obce a nezamestnaní

pracujúci na obecných prácach urobili

zber železa, elektronického a nebez-

pečného odpadu.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní

pozbierali komunálny odpad popri hlav-

nej ceste smerom na Námestovo,

D. Kubín, a na Príslope pri sv. Trojici.

Taktiež pozbierali komunálny odpad

popri ceste smerom na Zábavu a Vasi-

ľovskú hoľu. Odpad bol pozbieraný aj

popri ceste do Baraniarok a tiež tu zlik-

vidovali čiernu skládku, ktorú nezodpo-

vední ľudia tu opakovane robia.

3/ Dve čierne skládky odpadu pracov-

níci obce a nezamestnaní odstránili aj

pri pyramíde na Grúni.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní

vyčistili a zviezli kalamitné drevo po

víchrici z obecného pozemku na Zába-

ve.

5/ Vo Vaňovke v hasičskej zbrojnici

pracovníci obce a nezamestnaní zabe-

tónovali schody. Odborné šalovacie

a železiarske práce nám urobili pán

J. Drígeľ a pán M. Červeň.

6/ V obecnej budove vo Vaňovke za-

mestnanci obce pokračovali v rekon-

štrukčných prácach (murárske práce,

sadrokartónové stropy). V spoločných

priestoroch boli namontované radiáto-

ry a urobené rozvody vody a sanity.

7/ Pracovníci obce

v centre obce pri COOP

Jednote namontovali

lavičky.

8/ Dňa 8.3.2014 sa hasiči z Hruštína

zúčastnili na brigáde pri miestnej hasič-

skej zbrojnici. Vyše 30 dobrovoľníkov

premiestnilo všetku hasičskú techniku

a iný materiál do náhradných priesto-

rov. Dôvodom je rekonštrukcia zbrojni-

ce, ktorá sa začne v najbližšom čase.

Všetkým hasičom a všetkým tým, ktorí

sa podieľali na hore uvedených prácach

veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania

Začiatkom marca sa spustili i práce

na odkanalizovaní obce. Práce realizu-

je Severoslovenská vodárenská spoloč-

nosť v subdodávkach s firmami, ktoré

vyhrali konkurz. Chcem poprosiť

všetkých občanov o trpezlivosť a ústre-

tovosť pri niektorých obmedzeniach,

ktoré nastávajú kopaním kanalizácie.

Mnohé vyskytnuté problémy, alebo po-

žiadavky často riešim so stavbyvedú-

cim na mieste a spoločnou komuniká-

ciu sa snažíme nájsť správne riešenie

pre spokojnosť občanov.

V záhradách za mostom smerom ku

telocvični a v záhradách za vodou už je

vytýčená trasa kanalizácie drevenými

kolíkmi. Od týchto kolíkov 6 m napravo

a 6 m naľavo je manipulačný priestor

pre stavbu kanalizácie. V najbližších

dňoch sa začne s kopaním. Ostatné

časti záhrad si ľudia môžu zasiať, ale-

bo zasadiť. Všetkým občanom ďakujem

za trpezlivosť pri výstavbe kanalizácie.

V závere všetkým občanom prajem

duchovné, hlboké prežívanie zvyšku

pôstu, veľkého trojdnia a milostiplné veľ-

konočné sviatky. Nech Zmŕtvychvstalý

Kristus nás všetkých naplní radosťou

a pokojom.

Mgr. František Škapec

starosta obce

Voľby prezidenta SR 2014

I. kolo, 15. marca 2014
Volebná účasť Hruštín 45,9 %

Volebná účasť Vaňovka 41,2 %

 II. kolo, 29. marca 2014

Volebná účasť Hruštín 48,3 %

Fico Robert, doc.JUDr., CSc.
357 hlasov /34,46 %

Kiska Andrej, Ing.
679 hlasov / 65,54%

Volebná účasť Vaňovka 45,9 %

Fico Robert, doc.JUDr., CSc.
67 hlasov / 47,85 %

Kiska Andrej, Ing.   73 hlasov / 52,15 %

Podujatia v mesiaci apríl 2014

MKS pri OcÚ Hruštín

5.4. Rodinná oslava

 9.4. Predaj BLAŽEK

 10.4. Divadelné predstavenie ZŠ

 13.4. Členská schôdza PD

 16.4. Predaj RIKOMAX

 23.4. Predaj RUCEK

 26.4. Tanečná zábava

 27.4. Členská schôdza PD

 30.4. Stavanie mája
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Rok Sedembolestnej Panny Márie – Panna Mária a zasvätený život
Pohľad na zvestova-
nie zo strany Boha

Minulý mesiac marec
sme mali veľký sviatok,
ktorý nazývame Zvesto-
vanie Pána. Slávi sa

v ňom tajomstvo vtelenia Božieho Syna.
Vtelenie sa ináč nazýva aj inkarnácia.
Zo strany Boha toto tajomstvo zname-
ná, že „Boží Syn prijal ľudskú prirodze-
nosť, aby v nej uskutočnil našu spásu“
(KKC 461). V textoch Svätého písma sa
vtelenie Božieho Syna opisuje na mno-
hých miestach: Lk 1, 26-38; Flp 2,5-8;
Hebr 10,5-7 a inde. Pod vtelením Bo-
žieho Syna rozumieme to, že druhá
božská osoba, jednorodený Boží Syn,
ktorý bol u Otca od večnosti, neprestal
byť Bohom, ale prijal na seba ľudskú pri-
rodzenosť: to znamená ľudské telo
a ľudskú dušu, k božskému absolútne-
mu poznaniu pribral aj postupnosť ľud-
ského poznávania a ľudskú vôľu. To
všetko sa zjednotilo v jeho jednej bož-
skej osobe a to nezmiešane a súčasne
neoddeliteľne božské aj ľudské. „Viera
v skutočné vtelenie Božieho Syna je
rozpoznávacím znakom kresťanskej vie-
ry“ (KKC 463).
Pohľad na zvestovanie zo strany ľudí

Zo strany ľudí bola do tohto tajomstva
celkom osobitným spôsobom zaintere-
sovaná Panna Mária, ktorá sa svojím
súhlasom viery stala Matkou Božieho
Syna. Vyjadrila ho slovami: Hľa, služob-
nica Pána, nech sa mi stane podľa tvoj-
ho slova (Lk 1,38). Týmto slovám ešte
predchádzal anjelský pozdrav: Zdra-
vas´, milosti plná, Pán s tebou...
(Lk 1,28). V tomto pozdrave je vyjadre-
ná úplná pripravenosť stvorenia na pri-
jatie Boha, teda Máriina bezhriešnosť,
čiže svätosť. Mária dosiahla tento stav
špeciálnou Božou milosťou a iste aj svo-
jím pričinením. Ona je tým „miestom“,
cez ktoré prichádza na svet spása, sám
Boh. V Márii sa stretáva Boh s tvor-
stvom, nebo so zemou, božské s ľud-
ským, večné s časným...
Spásnodejinné zbližovanie sa Boha
a človeka

Toto zbližovanie Boha s ľuďmi sa za-
čalo už v Starom zákone. Prelínanie
Božieho a ľudského sveta zaznamena-
li texty o horiacom kre, kde sa hovorí
o tom, že Boh videl utrpenie svojho
ľudu, počul jeho volanie... Boh zostú-
pil, aby vyslobodil svoj ľud... a Mojžišo-
vi povedal: Ja budem s tebou... (porov.
Ex 3,7.8.12). Iným príkladom zbližova-
nia Boha a človeka je epizóda o tom,
ako chcel Mojžiš uprosiť Pána, aby
mohol vidieť jeho tvár. Boh mu v rozho-
vore povedal: ...Ty si našiel milosť
v mojich očiach a ja ťa poznám podľa
mena... a vyslovím pred tebou aj Páno-
vo meno (Ex 33,17.19).

Sú to všetko dojímavé detaily hovo-
riace o veľmi vrúcnom vzťahu Boha
a jeho vyvolených priateľov zahrnutých
mimoriadnou Božou priazňou. Podstat-

né zblíženie Boha a ľudí však nastáva
až v prípade Panny Márie, keď Boh nie-
len vidí, počuje, vyslobodzuje..., ale sa
stáva človekom a z Márie si vzal ľud-
skú prirodzenosť. Preto sa v momente
zvestovania začína plnosť času, ako
o tom hovorí Písmo (Gal 4,4).
 Význam vtelenia pre ľudstvo

Tajomstvo vtelenia má svoj veľký
význam pre celé ľudstvo. Možno to do-
kumentovať okrem iného dvomi po-
strehmi z Katechizmu Katolíckej cirkvi:
� v 359. bode katechizmu je uvedený

výstižný citát z koncilovej konštitúcie
Gaudium et spes: „V skutočnosti sa
tajomstvo človeka stáva naozaj jas-
ným iba v tajomstve vteleného Slo-
va“ (GS 22). To znamená, že vtele-
nie Božieho Syna nám v plnosti uka-
zuje veľkosť človeka. Prezrádza nám
aj perspektívu, ku ktorej chce Boh po-
zvať človeka a ponúknuť mu túto veľ-
kosť. Naozaj, v tajomstve vtelenia sa
objasňuje tajomstvo človeka.

� v 973. bode KKC je pekná poznám-
ka o tom, že Panna Mária už svojím
staň sa spolupracuje na diele vykú-
penia: „Ona je Matkou všade tam,
kde On je Spasiteľom a Hlavou ta-
jomného tela.“ Panna Mária teda svo-
jím súhlasom viery, ktorý ani na oka-
mih nevzala späť, je ľudskou
sprostredkovateľkou všetkých dobier,
ktoré nám plynú z vykúpenia. Preto
je celkom správne, že si ju uctieva-
me ako Matku Cirkvi.

Formálna aj obsahová krása modlit-
by Anjel Pána

Všetky uvedené pravdy jedinečným
spôsobom predstavuje naša každoden-
ná modlitba Anjel Pána. Pozostáva
z troch krátkych textov zostavených na
základe Písma a jednej invokácie. Všet-
ko sa strieda s modlitbami Zdravas´,
Mária... a Svätá Mária, Matka Božia...
Za invokáciou nasleduje pekná modlit-
ba. Všimnime si bližšie 3 krátke texty:
1) Anjel Pána zvestoval Panne Márii

a ona počala z Ducha Svätého.
Prvý text prezrádza Božiu iniciatívu

v pláne spásy. Boh je prvý, kto vychá-
dza s iniciatívou. Posiela archanjela Ga-
briela, ktorý prináša toto posolstvo. Po-
dobne je to aj v našom živote. Boh je
vždy ten, kto nás predchádza so svo-
jou milosťou. Jeho milosť pre nás vždy
znamená príležitosť pre povznášajúci di-
alóg a spoluprácu s Bohom.
2) Hľa, služobnica Pána, nech sa mi sta-

ne podľa tvojho slova.
Máriina odpoveď je obdivuhodná tak

po formálnej stránke (čo do úprimnej
a bezprostrednej odpovede) ako aj po
obsahovej stránke. Panna Mária sa sta-
via do pozície pokornej služobnice
Boha, ktorému sa celkom dáva k dis-
pozícii pre jeho plán spásy ľudstva. Aj
pre nás je to vzor, podľa ktorého môže-
me spolupracovať s Bohom. Vlastne on
môže účinkovať cez nás vo svete. To
sa môže a má diať každodenne, ako sa

každodenne kresťania modlili a modlia
túto modlitbu.
3) A Slovo telom sa stalo a prebývalo

medzi nami.
Vďaka Máriinej spolupráci s Bohom

prišla na svet spása. Slovo Boha sa
v jej živote stáva telom. Vlastným spô-
sobom sa to uskutočnilo pri počatí a na-
rodení jej Syna Ježiša Krista, ale v šir-
šom zmysle sa tak dialo stále. Božie
Slovo sa stávalo v jej živote činom –
skutkom. Takto Panna Mária posväco-
vala svet. Tento model je aj pre každé-
ho kresťana vznešeným modelom spo-
lupráce s Bohom a vznešeným mode-
lom ako objasňovať to tajomstvo, kto-
rým je človek sám pre seba.

Napokon záverečná invokácia – Oro-
duj za nás, Svätá Božia Rodička! Aby
sme sa stali hodní Kristových prisľúbe-
ní ako aj následná modlitba majú za cieľ
posilniť predtým uvedené tri prvky, kto-
ré sú v našom duchovnom živote také
dôležité... Meditujem nad nimi a tešme
sa z tohto vznešeného daru, ktorý sa
nám v celom dedičstve našej viery takto
ponúka! Naozaj sa tu objasňuje tajom-
stvo človeka a ukazuje sa mariánsky
zástoj všetkého dobrého. Zamilujme si
túto modlitbu, pretože ona je ako malé
horčičné zrnko, ktoré sa môže stať ráno
– svetlom slnka, ktoré nám svieti na
cestu; na poludnie – posilnením pre
našu prácu; večer – výrazom túžby po
nebi, ku ktorému smerujeme.

Francúzskeho maliara z 19. stor. J. F.
Milleta preslávil obraz, na ktorom stoja
dvaja roľníci na poli. Sú to manželia,
ktorí prerušili svoju dennú prácu a mod-
lia sa Anjel Pána. Anjel Pána je i názov
tohto obrazu. Obraz je umiestnený v
národnom múzeu Musée d'Orsay v Pa-
ríži. Naši starí rodičia sa Anjel Pána
modlili trikrát denne. Bolo úplne normál-
ne, keď sa pri zaznení zvonov prerušila
každá práca ráno, napoludnie, večer
a ľudia opakovali v modlitbe najdôleži-
tejšie udalosti dejín spásy. V nedeľu na
poludnie sa Anjel Pána od čias pontifi-
kátu bl. Jána XXIII. modlia pápeži spo-
lu s veriacimi na námestí sv. Petra.

Nedeľný obed je vzácnym časom,
kedy sa zväčša všetci domáci stretnú
pri jednom stole. Bolo by správne, keby
sa k prežehnaniu a krátkej modlitbe
pred jedlom, pridala aj modlitba Anjel
Pána. Modlitba Anjel Pána si má nájsť
miesto aj v našej dennej osobnej mod-
litbe. Ráno sa z nej môžu zrodiť naše
predsavzatia do prichádzajúceho dňa,
na poludnie môže byť sprevádzaná
s prosbou o silu dobre prežiť a zakončiť
svoje denné povinnosti a večer nám
môže dať základ k spytovaniu svedomia
po prežitom dni.

Panna Mária svojím slobodným a od-
daným súhlasom viery prispela k vykú-
peniu a spáse ľudí. V tomto pohľade sa
každý náš súhlas viery stáva istým prí-
nosom pre posvätenie seba aj druhých.

 FÚ, prevzaté z BÚ Sp. Kapitula
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Najmladšia generácia v obci

10.3. – dvaja bábkoherci, ktorí k nám
zavítali zo Žiliny – divadlo Príbeh, si pre
deti pripravili pútavé predstavenie pod
názvom: „Ako dedko ťahal repu“ . Ne-
bol to však obyčajný dedko, ktorý si za-
volal na pomoc len babku, ale o pomoc
poprosil aj deti z MŠ a spolu sa im po-
darilo repu vytiahnuť. Za pekné predsta-
venie sa deti poďakovali potleskom.

14.3. – do MŠ prijali pozvanie ujovia
poľovníci z PZ Hruštín, ktorí deťom po-
rozprávali o prírode, lesných zvieratách
a starostlivosti o ne. Deti zaujímalo, pre-
čo sa rozhodli stať sa poľovníkmi, čo
všetko už ujovia poľovníci ulovili a veľ-
mi sa im páčili trofeje. Deti si mohli vy-
skúšať vábničku a pozrieť sa na svet
ozajstným ďalekohľadom. Naučili sa
rozpoznať parohy jeleňa od parohov
srnčeka a z blízka si obzrieť lebku vlka
i medveďa. Najviac ich však zaujal po-
hľad na pušku uja poľovníka. Za bese-
du a darčeky ďakujeme Ing. L. Meleko-
vi a Ing. J. Rabčanovi.

26.3. - sa konala matematická olym-
piáda „ Luskáčik “ spojená s metodic-
kým dňom v oblasti Matematika a prá-

Vážení spotrebitelia, v tomto článku
sa budeme venovať dvom problémom,
ktoré súvisia s činnosťou mobilných
operátorov, a o ktorých z praxe viem,
že často trápia spotrebiteľov a ich rie-
šenie im spôsobuje ťažkosti. Ide o prob-
lémy vyplývajúce z reklamácii mobil-
ných telefónov kúpených v rámci „ak-
cie na paušál“.

Problém č. 1: Kúpil som od kama-
ráta mobil, ten sa pokazil, a mobilný
operátor mi nechce prijať reklamá-
ciu. Kamarát, ktorý mi ho predal, je
účastníkom zmluvy s mobilným ope-
rátorom a mobilný telefón získal spo-
lu s „paušálom“.

Musíme si uvedomiť, že tu teda máme
dve kúpne zmluvy a to zmluvu s mobil-
ným operátorom, ktorý predal telefón
kamarátovi, a moju zmluvu s kamará-
tom, ktorý telefón predal mne.

Zodpovednosť za vady predanej veci,
vyplývajúcu z kúpnej zmluvy, nesie pod-
ľa § 619 a nasl. Občianskeho zákonní-
ka voči kupujúcemu predávajúci, od kto-
rého bola vec kúpená. Podľa uvedené-
ho, mobilný operátor ako predávajúci
nesie zodpovednosť za vady predanej
veci výlučne voči môjmu kamarátovi,
teda kupujúcemu, s ktorým bola uzav-
retá zmluva na využívanie služieb, spo-
jená s kúpou veci (paušál + mobilný te-
lefón). Z uvedeného je zrejmé, že v prí-
pade kúpy mobilu z druhej ruky si ne-
môžem zodpovednosť uplatňovať
u mobilného operátora, ale musím ju
uplatniť u kamaráta ako predávajúceho,
ktorý nesie voči mne ako kupujúcemu
zodpovednosť za vady veci, ktorú mi
predal. Ak mi teda predal kamarát akci-
ový telefón a tento sa mi pokazil, za
vadu zodpovedá kamarát a tento musí
problém s telefónom riešiť. Je potrebné
brať do úvahy aj skutočnosť, že keďže
ide o použitú vec, kamarát nezodpove-
dá za vady vzniknuté jej použitím alebo
opotrebením.

Problém č. 2: Pokazil sa mi mobil,
po uznanej opakovanej reklamácii tej
istej vady mi uznali právo na odstú-
penie od zmluvy na telefón. Čo so
zmluvou na využívanie služieb (pa-
ušálu)?

Podľa § 4 ods. 5 zákona o ochrane
spotrebiteľa platí, že ak na riadne uží-
vanie výrobku alebo služby je potrebné
užívanie iného výrobku alebo inej služ-
by a tieto výrobky alebo služby spotre-
biteľ nadobudol spoločne u toho istého
predávajúceho a spotrebiteľovi vznikne
právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe
jedného z týchto výrobkov alebo služieb
podľa Občianskeho zákonníka alebo
podľa tohto zákona, vzniká mu aj právo
na odstúpenie od zmluvy o kúpe druhé-
ho výrobku alebo služby, ktorých riad-
ne užívanie je tým znemožnené.

Pokiaľ je teda výsledkom reklamácie
odstúpenie od zmluvy na telefón, mô-
žem odstúpiť aj od súvisiacej zmluvy
o paušále.

Ján Macík, spotrebitel@pobox.sk

„Vybrané problémy
s reklamáciami mobilov“

ca s informáciami v MŠ Zákamenné.
Deti MŠ Hruštín sa pravidelne zúčast-
ňujú tohto podujatia. Našu MŠ tento rok
reprezentovali M. Martvoňová a V. Ľu-
beková, ktorých doprevádzala p. uč.
M. Kršáková. Svoju šikovnosť a um si
overili pri riešení rôznych problémových
úloh z matematiky, kde museli použiť
kritické myslenie a matematické schop-
nosti. Za úspešné zvládnutie získali dip-
lom a pekný darček. Ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu.

Od 10.02.2014 do 01.04.2014 – štu-
dentka 3. ročníka UMB v Banskej Bys-
trici, PF odbor Predškolská a elemen-
tárna pedagogika T. Stieranková absol-
vovala v MŠ výstupovú súvislú prax.

Zapojili sme sa do 19. ročníka medzi-
národnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí

a mládeže ZELE-
NÝ SVET 2014.
Úlohou detí bolo
kresliť alebo maľo-
vať na tému
M(I)ESTO PRE
ĽUDÍ.

OZNAMY:
Termín vydávania
rozhodnutí o pri-
jatí dieťaťa na
p r edp r imá rne
vzdelávanie:
od 5. mája 2014
do 9. mája 2014
v čase od 08.00
hod. – do 11.00
hod. a od 15.00

hod. do 16.00 hod. v kancelárii.

Silvia Škapcová,  riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2014

6.3. – v Námestove sa konalo okresné
kolo vo vybíjanej. Naše dievčatá obsadili
za domácimi žiačkami krásne 2.miesto,
keď nechali za sebou Mútne i Novoť. Bla-
hoželáme!

Reprezentovali: Gáborová Júlia, Snová-
ková Mária, Žilincová Viktória, Drígľová
Lenka, Hojová Júlia, Hojová Adela, Ilie-
vová Klára, Bereňová Michaela, Firicová
Zuzana, Gemeľová Timea, Hnojčíková
Kristína, Šeligová Natália.

 12.3. – 50 deviatakov z našej školy ab-
solvovalo celoslovenské testovanie devia-
takov zo Sj a M. neoficiálne výsledky:
SJ – 9.A – 71,5%, 9.B – 59,2% MAT – 9.A
– 62,8%, 9.B – 48,6%.

18.– 19.3. sa v Lokci konalo okresné
kolo Pytagoriády, kde sme aj my mali svo-
jich zástupcov. Našim žiakom sa nepoda-
rilo dosiahnuť na ÚR. Reprezentovali:
L. Kaprálik, E. Hojo, V. Baraniak, J. Sno-
vák, M. Kopilec, J. Gáborová, J. Žilinec.
Dúfajme, že o rok bude viac šťastia.

21.3. – štvrtáci absolvovali kvíz o vode.
Teoretické otázky dopĺňala práca na inte-
raktívnej tabuli a praktické zručnosti
s vodou.

26.3. sa v Zákamennom konalo okres-
né kolo biblickej olympiády. Naše družstvo
v zložení Andrea Hojová, Daša Janceko-
vá a Silvia Martvoňová (všetky 9.A) v sil-
nej konkurencii vybojovalo pekné 3.miesto
za Lokcou a Zákamenným. Súťažiace pri-
pravovala p.uč. Očkajáková. Blahoželá-
me!

27.3. 4 družstvá ôsmakov súťažili vo
vedomostnom kvíze z prírodovedných
predmetov.

Zo štyroch trojčlenných družstiev si naj-
lepšie počínali chlapci z 8.A – Jozef Žili-
nec, Štefan Halaštík a Ľuboš Tomáň.
Všetci zúčastnení boli odmenení pekný-
mi cenami.

27.3. si žiaci 7. AB zasúťažili v spolo-
čenskovednom kvíze. 1. miesto obsadilo
družstvo chlapcov zo 7.B – J. Jurovčík,
I. Snovák, L. Šimek.

� Prváci a tretiaci absolvovali v rámci
Mesiaca knihy exkurzie do Oravskej
knižnice Antona Habovštiaka v Dol.
Kubíne.

� V našej škole absolvovali pedagogic-
kú prax naše bývalé žiačky L. Socho-
vá a S. Šišoláková (ŠkD), S. Nožinová
(1.stupeň) a A. Radzová (2. stupeň)

� Žiaci z 1. stupňa zhotovili z odpadové-
ho materiálu rôzne predmety, hračky
a na schodoch v budove Výhon z nich
pripravili výstavku.

* 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% ve-
novať škole, odovzdajte tlačivá svojmu za-
mestnávateľovi sú k dispozícii aj na našej
webovej stránke www.zshrustin.edupage.org

V mene našich žiakov ďakujeme!
Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy

Obec Hruštín vypisuje výberové
konanie na obsadenie funkcie

 riaditeľa/ky Materskej školy
v Hruštíne, Pod brehom 207/5,

029 52 Hruštín

 Požadované predpoklady:
� odborná a pedagogická spôsobilosť v

zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikač-
né predpoklady a osobitné kvalifikač-
né požiadavky pre jednotlivé kategó-
rie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov,

� najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
bezúhonnosť,

� zdravotná spôsobilosť (telesná a du-
ševná spôsobilosť),

� znalosť školskej legislatívy,

� organizačné a riadiace schopnosti,

� znalosť v oblasti pracovnoprávnych
a ekonomických vzťahov,

� práca s PC (práca s internetom, Ex-
cel, Word),

� ochota vysokého pracovného nasade-
nia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie
schopnosti, analytické myslenie, pres-
nosť a zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov a bliž-

šie informácie nájdete na www.hrustin.sk

Obec Hruštín vypisuje výberové
konanie na obsadenie funkcie

 riaditeľa/ky Základnej školy
v Hruštíne, Školská 55/5, 029 52 Hruštín

 Požadované predpoklady:
� vysokoškolské vzdelanie druhého

stupňa požadované na výkon výchov-
no-vzdelávacej činnosti riaditeľa/ky
Základnej školy podľa Vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa usta-
novujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné požiadavky pre jed-
notlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamest-
nancov v znení Vyhlášky MŠ SR
č. 170/2010 Z. z.,

� absolvovanie prvej atestácie podľa
§ 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa
§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,

� najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

� bezúhonnosť,

� zdravotná spôsobilosť (telesná a du-
ševná spôsobilosť),

� ovládanie štátneho jazyka,

� organizačné a riadiace schopnosti,

� znalosť školskej legislatívy,

� znalosť v oblasti pracovnoprávnych
a ekonomických vzťahov,

� práca s PC (práca s internetom, Ex-
cel, Word),

� ochota vysokého pracovného nasade-
nia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie
schopnosti, analytické myslenie, pres-
nosť a zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov

a bližšie informácie nájdete na
www.hrustin.sk
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Tí, ktorí si doteraz nikdy nenechali ujsť
možnosť vo voľbách do Európskeho
parlamentu rozhodnúť, koho vyšlú za-
stupovať záujmy Slovákov do Bruselu,
sa zhodujú na tom, že to robia, aby sa
ľudia v našej krajine mali lepšie. Darí
sa podľa poslanca Európskeho parla-
mentu Miroslava Mikolášika ich nádeje
plniť? Čo z toho, čo sa podarilo presa-
diť, považuje za najprínosnejšie?

V situácii,
keď Sloven-
sko zaostáva
v čerpaní eu-
r o f o n d o v ,
a keď sme na
konci progra-
mového ob-
dobia 2007-
2013 mali vy-
č e r p a n ý c h
len 51 per-

cent finančných prostriedkov, ktoré nám
boli poskytnuté, považujem určite za
najvýznamnejšie to, že sa podarilo pre-
sadiť pre našu krajinu výnimku a dosta-
li sme ďalšie tri roky na dočerpanie tých-
to peňazí. Ak Slovensko bude rozumné
a aktívne pri čerpaní sľúbených zdrojov,
bude mať prístup k stovkám miliónov
eur. Sú tam peniaze, ktoré nám chce
niekto dať, a na nás je ich len múdro
použiť pre našich ľudí. Za najdôležitej-
šie oblasti, kde sú potrebné, pritom po-
važujem predovšetkým rozvoj doprav-
nej infraštruktúry, pomoc mladým neza-
mestnaným, vzdelávanie, vedu a vý-
skum, ale aj internetizáciu spoločnosti.

Pochádzate z Dolného Kubína, orav-
ský región patrí medzi tie, kde nové in-
vestície a rozvojové impulzy môžu veľa
zmeniť. Podarilo sa vám nájsť spôsob,

Šancou pre Oravu sú eurofondy i Karpatská stratégia

ako ich sem pritiahnuť a ľuďom pomôcť?
Dlhodobo na európskej úrovni presa-

dzujem myšlienku novej stratégie Eu-
rópskej únie pre oblasť Karpát. Tá by
mohla byť zdrojom významnej pomoci
krajinám, ktoré pohorie pokrýva, pričom
na Slovensku ide o významnú časť štá-
tu. Náš región by tak mal možnosť za-
pojiť sa do strategického plánovania roz-
voja dopravy, infraštruktúry, turistiky, tr-
valo udržateľného hospodárenia, ale aj
ochrany životného prostredia, čo je ces-
ta k zvýšeniu investícií i zamestnanosti.
S výzvou o jej podporu som sa obrátil
nielen na slovenských kolegov v Európ-
skom parlamente, ale aj predstaviteľov
dotknutých členských štátov, aby pod-
porili vznik tejto stratégie, Dlhodobo
v tejto súvislosti apelujem aj na vládu
Slovenskej republiky, aby pre túto ini-
ciatívu hľadala spojencov. Je to totiž prí-
ležitosť, ktorú si nesmieme nechať ujsť,
keďže už dnes majú podobné stratégie
pre Dunajský či Baltský región nepre-
hliadnuteľné výsledky. Rád by som do-
tiahol toto snaženie do úspešného kon-
ca, pretože je šancou priniesť našim
ľuďom zlepšenie ich životov a situácie
ich rodín.

Tie, mimochodom, hlavne ak dlhodo-
bo bojujú s nezamestnanosťou a zhor-
šujúcou sa sociálnou situáciou, nie cel-
kom rozumejú tomu, že sa momentál-
ne neriešia tieto problémy, ale to, či sa
majú otec a mama nazývať rodičom jed-
na a dva. Vy hovoríte o ochrane rodiny,
čo tým chcete docieliť?

Situácia dnešných dní v Európe už
dospela k tomu, že je na štáty tlačené,
aby poskytli rovnaké uznanie ako man-
želstvu muža a ženy, aj zväzkom osôb
rovnakého pohlavia. Dokonca je snaha

kriminalizovať zástancov tradičnej rodi-
ny. Ak by sa niekto ozval, že manžel-
stvo je pre neho zväzkom muža a ženy,
tento názor by mohol byť v budúcnosti
právne postihnuteľný ako podpora ne-
tolerancie. Nielenže nám hrozí, že sa
vrátime na cestu represií a neslobody,
z ktorej sme v novembri 1989 zišli, ešte
aj míňame čas a prostriedky na odvra-
canie podobných iniciatív, namiesto
toho, aby sme ho venovali riešeniu eko-
nomických problémov ľudí, ktoré mo-
mentálne trápia väčšinu Európanov.
Rodina je na Slovensku ešte stále veľ-
kým bohatstvom. Je potrebné, aby to jej
členovia cítili v každodennom živote, že
tento štát si ich váži, a rieši ich skutoč-
né problémy. V tom vidím jej najväčšiu
ochranu.

V Martine sa 15. marca konali Maj-
strovstvá Žilinského kraja v streľbe zo
vzduchových zbraní. V disciplíne VzPi
60 – vzduchový pištoľ na 60 výstrelov -
obsadil Marián Slaničan 2. miesto, Jo-

Koniec zimnej sezóny

75 rokov Martvoňová Emília

70 rokov Martvoň Štefan

Ľubeková Mária

65 rokov Šinál Šimon

Kompan Ján, Ing.

60 rokov Martvoň František

Kupčulák František

55 rokov Kompan Jaroslav

Očkaják Jozef

Snovák František

Hutirová Alžbeta

50 rokov Škapec Jozef

Kotúľ Dušan, Ing.

Krúpová Zuzana

Prišli medzi nás:
Veronika Kurčinová

Odišli od nás:
Jozef Mišánik, 64 rokov

Anton Jurovčík, 87 rokov

Štefan Ťasnocha, 77 rokov

25. výročie sobáša:
  Stanislav Radzo

a manželka Margita

50. výročie sobáša:
  Ondrej Ťasnocha

a manželka Emília

JUBILANTI
v mesiaci marec 2014

zef Jancek 4. miesto a Jozef Jancek ml.
6. miesto.

Dňa 23. marca sa v Žaškove skončila
Oravsko - Turčianska liga. Vo vzducho-
vej puške Marián Slaničan obsadil
3. miesto. V pištoli skončil Marián Sla-
ničan na 1. mieste a Jozef Jancek na
2. mieste. Posledné kolo ligy sa počíta-
lo ako Majstrovstvá Oravy. V puške sa
stal Majstrom Oravy Dušan Záň zo Žaš-
kova, Marián Slaničan obsadil 2. miesto
a Jozef Jancek 3. miesto. V pištoli sa
Majstrom Oravy stal Marián Slaničan,
na druhom mieste skončil Ján Bražina
z Dolného Kubína a tretí skončil Jozef
Jancek.

Sezóna vyvrcholila Majstrovstvami
Slovenska v Nitre 29. marca, kde na
výbornom 6. mieste skončil Marián Sla-
ničan z Hruštína.
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Rodinné centrum Motýlik pozýva

Rodinné centrum Motýlik v spolupráci s Iuventou v rámci
projektu Komprax a s podporou Európskej únie pripravuje

v mesiacoch apríl - máj sériu Manželských večerov,
ktoré sa budú konať pravidelne každé 2 týždne.

Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu
dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa.
Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme
večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kur-
zu, súkromie párov je plne rešpektované.

Vďaka úspešnosti projektu je tento kurz plne hradený zís-
kanými finančnými prostriedkami na tento účel. Využite jedi-
nečnú možnosť absolvovať tieto stretnutia zadarmo! Viac in-
formácií na www.manzelskevecery.sk

Záujemcovia, hláste sa na tel.č.: 0903 346 213 alebo príď-
te na prvé organizačné stretnutie do RC Motýlik dňa 10. apríla
po večernej sv. omši.

���������������������������������������������

Pozývame všetkých mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do
projektu „Mladí na pomoc rodinám“ na veľké stretnutie dňa
16. apríla po večernej sv. omši do priestorov RC Motýlik.

Témy stretnutia: Dobrovoľníci pre Deň rodiny 2014, misij-
ná dobrovoľnícka pomoc pre krajinu Južnej Ameriky - Peru,
ponuka programu KAF PROJEKT Námestovo, možnosti re-
alizácie mládeže na Orave,... Stretnutie sa koná v spoluprá-
ci s Iuventou v rámci projektu Komprax a s podporou Európ-
skej únie.

���������������������������������������������

Dňa 10. mája (sobota) o 15:00 pozývame všetkých rodi-
čov na besedu o výchove s manželmi Hajkovskými na tému
"Zdravé sebavedomie, ako na to?". Manželia Hajkovskí
z Banskej Bystrice sú obaja psychológovia, tvorcovia brožú-
rok z edície Viera do vrecka (úspešné témy: Odmeny a tres-
ty vo výchove, Rituály v rodine,...) Beseda sa koná v spolu-
práci s Iuventou v rámci projektu Komprax a s podporou
Európskej únie. Beseda je plne hradená finančnými prostried-
kami získanými na tento účel.

Občianske združenie Diakonie Broumov je ne-
zisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne
služby pre občanov z okraja spoločnosti – ma-
teriálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové
ubytovanie i pracovnú príležitosť.

VYHLASUJE

Zbierku použitého oblečenia

Čo všetko môžu občania darovať:
� Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské)
� Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
� Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky

a zvyšky látok)
� Domáce potreby – riad biely i čierny, poháre – nepoško-

dené
� Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
� Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry ne-

stratili
� Hračky
� Elektroniku do 20 kg (žehličky, hriankovače, kulmy, holia-

ce strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky, mik-
rovlnné rúry, počítače).

Veci zabalené do igelitových vriec či škatúľ, aby sa nepo-
škodili transportom, môžete nosiť v pracovnej dobe na Obec-
ný úrad Hruštín do 31. mája 2014.
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POTREBUJETE požičať?
• rýchla pôžička, bez rizika
• nezamestnaným, zamestnaným, MD, dôchodcom, živ-

nostníkom
• vybavenie do 24 hod.
• možnosť požiadať aj cez víkend
• peniaze až k Vám domov
• splácanie pod kontrolou
Kontakt: Hruštín 0918 322 811

� Požičiam trubkové lešenie 0908 170 157

� Prenajmem fasádne rámové lešenie. Je veľmi spratné.
Rýchla a jednoduchá montáž. Cena dohodou.
Tel.: 0944 037371

� Predám pozemok na Dielniciach, vo výmere 850 m2.
Tel.: 0911 823 396

� Predám 3-izbový slnečný byt v centre obce Hruštín. Kom-
pletne zrekonštruovaný, 62 m2. Cena dohodou.
Tel.: 0908 029346, 0915 880651.

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

• každý december bez úrokov
z medziúveru

• unikátne poistenie domácnosti
– prvé dva roky zaplatíme za
Vás

• 6 mesiacov odklad splátok
úveru po narodení dieťaťa

Iba u nás v Prvej stavebnej spo-
riteľni do 30. apríla!
Úvery bez založenia nehnuteľ-
nosti až do 40.000 €.

Obecná knižnica, ktorá je v priesto-

roch bývalej lekárne, bude otvore-

ná každú stredu od 14.00 hod. do

16.00 hod.

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

Možnosť vyplatiť iné – drahšie úvery v iných bankách.
Sporenie s úrokom 2 % + štátna prémia 8,5 %.
Sporenie od PSS naozaj pre každého!!!
Poplatok od 20 € za uzatvorenie zmluvy.
Podrobnejšie informácie Vám poskytne:
Marta Drígľová, obchodná zástupkyňa PSS, a. s.
tel.: 0915 81 32 32
Kancelária:
budova VÚB banky, 1. poschodie, NÁMESTOVO
domáca adresa: Pod Uhliskom 255/23, HRUŠTÍN
Ak máte stavebné sporenie a dávno ste v Prvej sta-
vebnej sporiteľni neboli, využite túto možnosť. Budete
prekvapení, čo všetko sa v úveroch ale aj v sporení
zmenilo.

Využite naše úvery na bývanie
s revolučnými výhodami


