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Drahý otec biskup, vážená smútiaca rodina, duchovní otco-
via, rehoľné sestry, vážené smútočné zhromaždenie.

Keď sme dnes cestovali tu do Štiavnika, cestovali sme
popod Tatry a vnímali sme majestátne štíty Tatier tiahnuce sa
k nebu. Božia príroda je takým našim nebom na zemi. Do
iného neba, ktorého krásu sa nedá ani opísať, v kresťanskej
viere pevne veríme, odišiel i náš pán farár Marcel Martinko. Vo
Svätom písme o tomto mieste čítame: „ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú.“

Každé lúčenie bolí. Zvlášť, keď nás opúšťa človek, akým
bol pán farár Marcel Martinko, ktorý bol súčasťou nášho života
v obci Hruštín plných 17 rokov. Viaže nás s ním veľké množ-
stvo nezabudnuteľných spomienok. Do našej farnosti prišiel
v roku 1972 a spravoval ju až do roku 1989. Ako jeden kňaz
mal na starosti farnosť Hruštín, do ktorej patrí aj filiálka Vaňov-
ka, a taktiež filiálka Babín – spolu okolo 4600 ľudí.

Svoju bohatú duchovnú činnosť si konal veľmi zodpoved-
ne, ba až precízne, okrem toho učil v škole 600 detí nábožen-
stvo. Vo farnosti vyvíjal činnosť pre miništrantov, pre mládež –
založil detský spevokol a tiež viedol spevokol pre dospelých.

Príhovor starostu obce na pohrebe vdp. Marcela Martinku

v Spišskom Štiavniku dňa 14. 8. 2014

Pri jeho pastoračnej práci v Hruštíne veľkou oporou mu bola
jeho teta, mamička a sestra, ktoré mu veľmi pomáhali, no žiaľ,
ešte počas svojho pôsobenia v Hruštíne odprevadil ich do
večnosti. Na všetko ostal sám. Neraz jeho vyťaženosť sa
podpisovala pod jeho krehké zdravie.

Bol príliš horlivým kňazom, a preto neunikol v tej dobe
pozornosti vtedajšiemu totalitnému režimu. Bol vypočúvaný
a chceli ho z Hruštína odvolať. Keď sa o tomto dozvedeli ženy
pracujúce na JRD, začali štrajkovať. Štátni funkcionári sa
zľakli štrajkujúcich žien a sľúbili, že pána farára neodvolajú.

Perzekvovanie pána farára je zaznamenané aj v ÚPN
- Ústave pamäti národa. Môžeme dnes povedať, že cez všet-
ky tieto ťažkosti a problémy sa mu podarilo na duchovnom poli
vyorať v Hruštíne hlbokú brázdu, ktorá trvá dodnes. Duchovné
veci pán farár striedal aj s materiálnym dobrom farnosti.

V rokoch 1975–1977 sa pustil do opravy kostola, ktorá
zahŕňala osadenie vitráží, (ktoré dal urobiť predchodca
vdp. Martin Mikulec), spevnenie klenby kostola oceľovými
nosníkmi, vymuroval sa nový chór a urobila sa vonkajšia
a vnútorná omietka. V rokoch 1981–1982 spolu so svojimi
veriacimi postavil úplne novú faru s kamenným oplotením fary
a kostola. Dal odliať 2 nové zvony, z ktorých jeden so svojou
sestrou Máriou venoval farnosti.

Pri všetkej jeho práci – či duchovnej, či materiálnej, mu
nikdy nechýbal na tvári úsmev a zároveň slovo povzbudenia.
Na našu dedinu nezabúdal, aj keď odišiel, zároveň my sme
nezabúdali na neho. V roku 1991 mu bolo obecným zastupi-
teľstvom udelené čestné občianstvo za celoživotné dielo – za
duchovný a kultúrny rozvoj našej obce. Živo sa zaujímal
o život v obci a jej obyvateľov aj počas dôchodku, vždy dodal
– modlím sa za Hruštín.

Drahý pán farár Marcel Martinko, za všetko, čo ste pre
našu obec Hruštín a Vaňovku urobili, Vám v mene všetkých
občanov vyslovujem veľké Pán Boh zaplať. Nech dobrotivý
a milosrdný Pán Boh Vás za svoj pozemský život odmení
miestom v Nebeskom kráľovstve.

Odpočívajte v pokoji.

Vo štvrtok 14. augus-

ta sme sa v Spišskom

Štiavniku zúčastnili

pohrebu nášho býva-

lého duchovného otca

a čestného občana

našej obce vdp. Mar-

cela Martinka. Pohreb-

nú sv. omšu slúžil otec

biskup Štefan Sečka.
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Očami

starostu

Prázdninové počasie

sklamalo nielen všetky

prázdninujúce deti, do-

volenkárov, ale aj poľ-

nohospodárov. Títo pre čas-

tý dážď prišli o časť svojej úrody a aj tá

čo ostala, bol problém zobrať ju z poľa.

Pevne veríme, že aspoň jeseň všetko

napraví a prekvapí nás babím letom.

Činnosť za

mesiac au-

gust:

1/ Pracovníci

obce a neza-

m e s t n a n í

pracujúci na

aktivačných

prácach nám

vyčistili a vy-

kosili celý

areál mater-

skej školy.

2/ Pracovníci

obce a neza-

m e s t n a n í

urobili nové

schody k po-

mníku SNP

na Zábave

a zároveň

toto miesto

vykosili.

3/ Pracovníci

obce a pán

Láska sa nerodí z objatí, ale z obetí.
                                                                              (From)

Ľ. Zajac osadili nové plas-

tové vchodové dvere do

MŠ a dorobili vnútorné

špalety okolo nových

okien. Taktiež boli vymaľo-

vané v MŠ sklady.

4/ Na obecnej budove vo Vaňovke nám

pán Peter Jurovčík so svojou partiou

chlapov dokončili zateplenie vonkaj-

šej fasády budovy. Pivničné priestory

tejto budovy ovakovali a nabielili.

5/ Pán Ľ. Zajac v obecnej budove vo

Vaňovke pokračoval v obkladačských

prácach.

6/ Firma OHL pokračovala v prácach na

kanalizácii v uliciach Črchľa, Zamost

a Pod Uhliskom.

7/ V Dome smútku v Hruštíne boli opra-

vené vnútorné steny a následne sa

obielili. Tieto práce nám urobili

pp. Miroslav Martvoň a Ján Kompan.

Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto

prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania

V mesiaci august nás opustil náš čest-

ný občan vdp. Marcel Martinko. Jeho

poslednej rozlúčky sa zúčastnilo okolo

150 našich občanov. Touto cestou sa

chcem poďakovať všetkým občanom,

ktorí si našli čas a zúčastnili sa na poh-

rebe tohto šľachetného človeka s veľ-

kým srdcom.

Mgr. František Škapec, starosta obce

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte: 9 (neprí-

tomní: Ing. M. Lipničanová, Z. Snová-

ková)

2. Informáciu starostu obce o plnení

uznesenia z predchádzajúceho za-

sadnutia OZ zo dňa 13.05.2014.

3. Žiadosť o kúpu obecného pozemku

Rozálie Teglérovej, Črchľa 380/101,

029 52 Hruštín.

4. Správu kontrolórky Obce Hruštín za

1. polrok 2014.

5. List živnostníkov a obchodníkov pod-

nikajúcich v obci Hruštín.

B/ Schvaľuje:

1. Modernizáciu verejného osvetlenia

obce Hruštín formou koncesie.

Uznesenie zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 13.08.2014

Číslo: OZ 03/2014

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
2. Predaj pozemku vo vlastníctve Obce

Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruš-

tín, IČO: 00314501, parcela CKN

č. 768/4 v k. ú. Hruštín o výmere

38 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, za

cenu stanovenú podľa znaleckého

posudku č. 87/2014 vyhotoveného

znalcom Ing. Jánom Žochňákom

vo výške 130,00 Eur/38 m2 priamym

predajom pre Vendelína Hutiru, nar.

04. 10. 1943, bytom Výhon 480/4,

029 52 Hruštín. Osoba nie je v rozpo-

re so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z.

v znení neskorších predpisov podľa

§ 9 odsek 6 a odsek 7.

3. Úpravu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok

2014.

4. Úpravu Rozpočtu ZŠ Hruštín v príj-

movej a výdajovej časti na rok 2014.

5. Úprava rozpočtu Obce Hruštín na rok

2014.

6. V zmysle § 4 odst. 4 zák. 253/1994

Z. z. o právnom postavení a plato-

vých pomerov starostov obcí a pri-

mátorov miest v znení neskorších

predpisov ponechať plat starostovi

obce podľa Uznesenie OZ č. 03/2011

zo dňa 16.08.2011 bod B 8.

7. Plný úväzok starostu obce Hruštín na

celé funkčné obdobie.

8. 11 poslancov obce Hruštín na celé

volebné obdobie.

9. 2 volebné obvody obce Hruštín.

Mgr. František Škapec

starosta obce
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Rok Sedembolestnej Panny Márie

Panna Mária nanebovzatá – Smrť, kde je tvoje víťazstvo?
V mesiaci
august sme
slávili svia-
tok Nane-
b o v z a t i a
Panny Má-
rie, ktorý je
aj jedným
z deviatich
p r i k á z a -

ných sviatkov v priebehu cirkevného
roka. Tajomstvo Nanebovzatia Panny
Márie je aj dogmou – vyhlásenou prav-
dou viery, ktorá viaže každého katolíka.
Jej obsahom je istota, že Panna Mária
bola po skončení pozemského života
s telom aj dušou vzatá do nebeskej slá-
vy. V tomto zmysle definoval tento člá-
nok viery dňa 1. novembra 1950 pápež
Pius XII. Pápež tak slávnostne definoval
nanebovzatie Panny Márie, čo kresťa-
nia verili od počiatku. Aj iné cirkvi (orto-
doxná, arménska) uznávajú toto tajom-
stvo, nemajú ho však definované ako
dogmu. Už cirkevní otcovia (Efrém Sýr-
sky, Timotej Jeruzalemský) v 4. storočí
a neskôr Ján Damascénsky a iní tvrdili,
že telo Panny Márie nepodliehalo poru-
šeniu po smrti. Východné cirkvi pre toto
tajomstvo používajú výrazy Usnutie ale-
bo Transitus Panny Márie. Množstvo kos-
tolov, farností a miest je zasvätených
tomuto mariánskemu tajomstvu. V ná-
boženskej terminológii musíme rozlišo-
vať Nanebovstúpenie a Nanebovzatie.
Prvý výraz sa týka Pána Ježiša a hovorí
o jeho vystúpení do neba Božou mocou
jemu vlastnou. Druhý výraz Nanebovza-
tie sa týka Panny Márie a znamená jej
prijatie do neba, ktoré sa uskutočnilo
osobitnou Božou milosťou.

Pápež Pius XII. vo svojej slávnostnej
formulácii tohto článku viery použil zau-
jímavý výraz, totiž, že Panna Mária „po
skončení pozemského života“ (expleto
terrestris vitae cursu). Vyhol sa tak vy-
jadreniu o tom, či Panna Mária umrela,
a tak bola vzatá do neba s telom aj
dušou, alebo či bola priamo vzatá do
nebeskej slávy. Teológovia riešia túto
otázku rôzne. Niektorí zastávajú názor
o Máriinej smrti zdôvodňujúc ju tým, že
aj Ježiš zomrel na kríži a Mária ako
najužšie spolupracujúca s ním, išla tou
istou cestou... Iní zas v smrti vidia dôsle-
dok dedičného hriechu, preto zastávajú
názor, že Panna Mária neumrela, preto-
že od dedičného a každého osobného
hriechu bola uchránená, a preto nemoh-
la umrieť. Teda otázka ostáva otvorená.
Pápež Pius XII. v teologickom zdôvod-
není tejto dogmy vychádza z toho, že
Boh od večnosti hľadí s osobitnou záľu-
bou na večné panenstvo Márie, a keď
prišla plnosť času (porov. Gal 4,4), usku-
točnil svoj plán spásy ľudstva aj prostred-
níctvom privilégií, ktorými obdaril Matku

svojho Syna, ktorý sa stal človekom.
Tajomstvo Nanebovzatia teda úzko sú-
visí s tajomstvom Nepoškvrneného po-
čatia, ktoré ako článok viery slávnostne
definoval pápež Pius IX. v roku 1854.

Na vyhlásení dogmy o Nanebovzatí
Panny Márie majú svoj podiel viaceré
faktory, najmä tradícia, liturgia a náuka
cirkevných otcov a teológov. Najrozlič-
nejšie stavy a skupiny v Cirkvi ako aj
jednotliví kardináli, biskupi, kňazi, uni-
verzity, jednotlivci, aj celé farnosti si žia-
dali vyhlásenie tejto pravdy za článok
viery. Pius XII. v apoštolskej konštitúcii
Munificentissimus Deus uvádza viaceré
miesta z dejín liturgie ako aj vyjadrenia
cirkevných otcov o veľkolepej „plnosti
života“, súčasťou ktorej je aj „večná ne-
porušiteľnosť“ tela Panny Márie. K ďal-
ším teologickým argumentom za Márii-
no oslávenie s telom a dušou patria:
Máriina svätosť prevyšujúca ľudí aj anje-
lov, úplná jednota Márie so svojím Sy-
nom a najplnšia láska, ktorú Syn pre-
chovával voči svojej Matke. Uvádza tiež
viaceré miesta z Písma, ktoré treba rozu-
mieť práve v zmysle nanebovzatia Pan-
ny Márie: Ž 132 (131),8; Ž 45 (44),10.14-
16; Pies 3, 6; porov. 4, 8; 6, 9; Apk
12,1nn; Lk 1,28. Sv. Anton Paduánsky
vysvetľoval Nanebovzatie Panny Márie
pomocou citátu z Iz 60,13: nech ozdobia
miesto mojej svätyne a okrášlim mesto
svojich nôh... Pod „svätyňou“ a „mes-
tom svojich nôh“ máme rozumieť telo
Panny Márie, ktoré dalo život druhej bož-
skej osobe, Ježišovi Kristovi. Podobne
aj najväčší teológovia a svätci ako Al-
bert Veľký, Tomáš Akvinský, Bonaven-
túra, Bernard Siensky, Róbert Bellarmín,
František Saleský, Alfonz a iní teológo-
via jednomyseľne zastávali názor o oslá-
vení Panny Márie s telom aj dušou.

V závere apoštolskej konštitúcie pri-
dáva Pius XII. aj ďalšie vlastné argu-
menty, dokazujúce Máriino oslávenie.
Vychádza z citátu apoštola Pavla z 1Kor
15,54: A keď si toto porušiteľné oblečie
neporušiteľnosť a toto smrteľné si oble-
čie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je
napísané: Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť,
kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je
tvoj osteň? Ak vidíme Pannu Máriu v jej
pozemskom živote tajomne zjednotenú
so svojím Synom vo víťaznom boji proti
hriechu, potom sa aj jej život musel za-
vŕšiť definitívnym víťazstvom, ktoré vidí-
me v jej úplnom oslávení. Teda: Mária
triumfovala nad hriechom a jeho dôsled-
kami, smrť bola pohltená víťazstvom,
a preto sa v nej smrteľné oblieklo do
nesmrteľného...

Pravda o oslávení Panny Márie mala
nielen svoje vieroučné vyjadrenie, ale
dávno pred ohlásením dogmy mala svo-
je stvárnenie v umení a dlhé stáročia
predovšetkým v modlitbe posvätného

ruženca (slávnostný ruženec) a v ľudo-
vej zbožnosti. V kostoloch mali veriaci
umelecké stvárnenie udalostí oslávenia
Nebeskej matky v rôznych podobách.
V bazilike Santa Maria Maggiore je jed-
nou z malieb Nanebovzatie Panny Má-
rie. Nad telom Panny Márie umelec
umiestnil Krista, ktorý drží na svojich
ramenách menšiu ľudskú postavu. Vý-
jav znázorňuje dušu i telo Božej matky.
Matka v náručí Syna. Podľa dlhoročnej
tradície v deň tejto slávnosti svätíme
v kostoloch byliny a kvety. Tradícia má
dvojaké vysvetlenie: v Máriinom prázd-
nom hrobe sa podľa niektorých apokryf-
ných prameňov údajne našli rozkvitnuté
a voňavé ruže. Iné pramene zas hovo-
ria, že z Máriinho hrobu vystupovala vôňa
ruží. Iné vysvetlenie je, že Panne Márii
sa prisudzuje krása kvetov, a preto sa
kvety svätia ako symboly Márie.

Nanebovzatie bolo odpoveďou na
ochotné a obetavé ruky Matky, ktoré pri-
jali a počas betlehemskej noci prvýkrát
objali Božieho Syna. Božie materstvo
Márie bolo základom pre všetky privilé-
giá, ktoré Mária dostala od Boha: Nepo-
škvrneným počatím počínajúc, jej pa-
nenstvom a slobodou od hriechu a Na-
nebovzatím končiac. Máriina náruč bola
pripravená na prijatie Božieho Syna od
chvíle zvestovania a to jej otvorilo bránu
do slávy neba.

Sláva Márie je odvtedy prísľubom
a obrazom pre každú matku, ktorá
s láskou prijíma a otvára sa pre nový
život a prijíma do náručia nielen svoje
dieťa, ale aj Toho, ktorý sa stotožňuje
s každým maličkým, ktorý prichádza na
tento svet.

Nanebovzatie je odpoveďou na služ-
bu matkiných ramien, ktoré ho priniesli
do chrámu, aby bol obetovaný Bohu.
Nie veľa pozemských matiek zažije to,
čo pocítila Mária v deň obetovania. Pri
počúvaní Simeonovho proroctva bolest-
ne zakúsila, že jej Syn bude trpieť a ona
tiež s ním. Nebeská sláva Panny Márie
je prísľubom pre matky a otcov, ktorí
dobromyseľne darovali svoje deti do
služby Bohu i ľuďom. Nepozerali na svoje
potreby, svoju budúcnosť a zaopatrenie.

Nanebovzatie je odmenou za Márii-
nu náruč, do ktorej si ho privinula počas
úteku do Egypta. Ježiš ako skutočný
človek potreboval a zažíval starostlivosť
svojej Matky počas celého obdobia ukry-
tého života v Nazarete. Stačí si pripo-
menúť, s akými starosťami hľadala Má-
ria dvanásťročného Ježiša. Kristus vy-
nahradí starostlivosť každej matke a kaž-
dému otcovi, ktorí viac ako svoj život
milujú a chránia život svojho dieťaťa.

Nanebovzatie Panny Márie je nako-
niec odplatou za objatie mŕtveho tela
Spasiteľa. Nič sa nedá porovnať s utrpe-
ním, ktoré prežívala vo chvíľke, keď do
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80 rokov Kľuska Ondrej
75 rokov Calová Terézia
70 rokov Slivčáková Rozália

Vlžák Tomáš
Zemenčík Ján

60 rokov Jagelka Vendelín
Lihanová Elena
Tomáňová Terézia
Jurčiga Štefan
Sedlár František

55 rokov Očkajáková Terézia

Gábor Milan
Smidžárová Terézia

50 rokov Snováková Emília
Zaťko Miroslav
Očkaják Ivan
Martvoň Miroslav
Mišániková Mária
Kompanová Ľudmila

Prišli medzi nás:
Patrik Medvecký ��Lea Firicová

��Karolína Sedlárová

25. výročie sobáša:
  Jozef Hojo a manželka Gabriela

Uzavreli manželstvo:
Marcel Maretta

a Katarína Dopaterová
Peter Šangala a Mária Jaššová
Ján Šeliga a Veronika Kupčová
Jaroslav Kampoš

a Radoslava Rošťáková

Odišli od nás:
Terézia Bielová, 71 rokov
Johana Šinálová, 104 rokov

JUBILANTI
v mesiaci september 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy
obcí a určil deň ich konania na sobotu
15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy
obcí majú obyvatelia Slovenskej republi-
ky, ktorí majú v obci, v mestskej časti
hlavného mesta Slovenskej republiky Bra-
tislave alebo v mestskej časti mesta Ko-
šice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb
dovŕšia 18 rokov veku.
Prekážkou vo výkone volebného prá-
va je
– zákonom ustanovené obmedzenie

osobnej slobody z dôvodu ochrany
zdravia ľudí,

– výkon trestu odňatia slobody,
– pozbavenie alebo obmedzenie spôso-

bilosti na právne úkony.
Za poslanca obecného (mestského)

zastupiteľstva, v hlavnom meste Sloven-
skej republiky Bratislave a v meste Koši-
ce miestneho zastupiteľstva môže byť
zvolený volič, ktorý nevykonáva trest od-
ňatia slobody, nie je pozbavený spôsobi-
losti na právne úkony alebo jeho spôsobi-
losť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlav-
nom meste Slovenskej republiky Brati-
slave a v meste Košice starostu mestskej
časti môže byť zvolený volič, ktorý najne-
skôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku,
má aspoň stredné vzdelanie, nevykoná-
va trest odňatia slobody, nie je pozbave-
ný spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilosť na právne úkony nie je
obmedzená.

Podávanie kandidátnych listín

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉ-
HO ZASTUPITEĽSTVA
podáva kandidátnu listinu osobitne za
každý volebný obvod
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických

hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koa-
lícia politických strán a politických hnutí
doručí kandidátnu listinu prostredníctvom
svojho splnomocnenca v dvoch rovnopi-
soch zapisovateľke miestnej volebnej ko-
misie najneskôr 55 dní predo dňom vo-
lieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kaž-
dého kandidáta uvedeného na kandidát-
nej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu
listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapi-
sovateľke miestnej volebnej komisie naj-
neskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. naj-
neskôr 21. septembra 2014. Ku kandi-
dátnej listine musí byť pripojené vlastno-
ručne podpísané vyhlásenie nezávislého
kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny
je petícia podpísaná voličmi podporujúci-
mi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandi-
dátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE
podáva kandidátnu listinu

jej náručia položili mŕtve Ježišovo telo.
Pod krížom možno ešte mala maličkú
nádej, že sa čosi stane, čo zvráti sled
udalostí. Pri skladaní z kríža už nie. Veri-
la v zmŕtvychvstanie, ale zároveň preží-
vala ľudskú úzkosť zo straty Syna. Iba
matka, ktorá oplakala smrť dieťaťa, vie,
aká je úzkosť matky v takýchto chvíľach.

O živote a sláve Božej Matky sa nedá
uvažovať v oddelení od života Cirkvi,
ktorá je mystickým telom jej Božského
Syna. Nanebovzatie Panny Márie je ob-
razom slávy celej Cirkvi, ktorá je oddaná
starostlivým ramenám náručiu Božej
matky.

Slávnosť nanebovzatia Panny Márie
je korunou všetkých mariánskych sláv-
ností. Je logickým doplnením toho všet-
kého, čo od najdávnejších časov Cirkev
spoznávala a ctila v živote Márie. Je
synovským objatím Matky, ktorá tak ako
mala kedysi v náručí svojho Syna, drží
teraz v náručí jeho Cirkev.

Presvedčení o jej orodovaní prosme
Boha, aby sme sa neustále starali
o duchovné dobrá a získali podiel na
večnej sláve, ktorú Nanebovzatá už pre-
žíva v nebi.

 FÚ, prevzaté z BÚ Sp. Kapitula

• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických

hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koa-
lícia politických strán a politických hnutí
doručí kandidátnu listinu prostredníctvom
svojho splnomocnenca v dvoch rovnopi-
soch zapisovateľke miestnej volebnej ko-
misie najneskôr 55 dní predo dňom vo-
lieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kan-
didáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu
listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapi-
sovateľke miestnej volebnej komisie naj-
neskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. naj-
neskôr 21. septembra 2014. Ku kandi-
dátnej listine musí byť pripojené vlastno-
ručne podpísané vyhlásenie nezávislého
kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny
je petícia podpísaná voličmi podporujúci-
mi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandi-
dátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Ku kandidátnej listine na funkciu sta-
rostu obce musí byť pripojená fotokópia
dokladu osvedčujúceho splnenie predpo-
kladu na výkon funkcie starostu obce pod-
ľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 záko-
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov) –
získanie aspoň stredného vzdelania
(§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň
stredného vzdelania sú

• výučný list,
• vysvedčenie o záverečnej skúške,
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške.
Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako

je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek
dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

Za zapisovateľku miestnej volebnej
komisie v Hruštíne bola starostom obce
vymenovaná Mária Zaťková, zamestnan-
kyňa Obecného úradu v Hruštíne.

Kandidátne listiny pre voľby do Obec-
ného zastupiteľstva v Hruštíne a kandi-
dátne listiny pre voľby starostu obce
v Hruštíne a delegačné listiny do miest-
nej volebnej komisie bude zapisovateľka
miestnej volebnej komisie preberať
v budove Obecného úradu v Hruštíne
v pracovných dňoch: v pondelok, utorok
a vo štvrtok v čase od 7.30 hod. do 15.30
hod., v stredu v čase od 7.30 hod. do
17.00 hod. a v piatok v čase od 7.30 hod.
do 14.00 hod s prestávkami na obed.
V sobotu v čase od 12.00 a v nedeľu
v čase od 12.00 hod. do 24.00 hod.
v mieste bydliska zapisovateľky, Hruštín,
ul. Hrnčiarka 527/26. Telefónny kontakt:
043/5577111, 0918119157.

Počet obyvateľov obce Hruštín
k 18. 8. 2014: 3198

Minimálny počet podpisov voličov pod-
porujúcich kandidatúru nezávislých kan-
didátov pri počte obyvateľov od 2001 do
20 000 – 200 podpisov voličov na petícii.

Viac info na www.hrustin.sk a http://
www.minv.sk/?volby-oso2014

Komunálne voľby 15. novembra 2014
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Najmladšia generácia v obci

Júl, august – počas letných prázd-
nin bola realizovaná výmena okien na
celej budove MŠ, oprava priestorov MŠ,
maľovanie jedálne, šatní, veľké uprato-
vanie, úprava okolia MŠ. Poďakovanie
patrí p. starostovi Mgr. F. Škapcovi
a všetkým, ktorí sa podieľali na rekon-
štrukcii MŠ.

28. 8. sa v priestoroch MŠ konalo
ZRŠ. Rodičia boli oboznámení s obsa-
hom a podmienkami Školského poriad-
ku MŠ Hruštín, Školského vzdelávacie-
ho programu MŠ Hruštín. Prítomní rodi-
čia získali aktuálne informácie o pre-
vádzke MŠ, poplatkoch spojených s po-
bytom dieťaťa v MŠ, stravovaní, prebeh-
la voľba triednych dôverníkov.

Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa
v MŠ a stravu

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ určil zriaďovateľ všeobecne zá-
väzným nariadením, Dodatok č. 1/2013,
ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Hruštín, a ktorým sa dopĺňa a mení Do-
datok č. 1/2012 k VZN č. 1/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruš-
tín. Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zá-

konný zástupca príspevok na výchovu
a vzdelávanie 8 € mesačne na jedno
dieťa.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
– ktoré má jeden rok pred plnením po-

vinnej školskej dochádzky
– ak zákonný zástupca dieťaťa predloží

riaditeľovi materskej školy doklad
o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi.

Okrem tohto príspevku je rodič po-
vinný uhradiť príspevok na stravu
dieťaťa.

��celodenná strava: 1,12 €
� z toho: desiata: 0,26 €
��desiata + obed: 0,90 €
� olovrant: 0,22 €

2. 9. – otvorenie školského roka 2014/
2015
– počet prijatých detí do MŠ: 90
– počet tried: 4

1. trieda 5-6 ročné deti (24 detí)
– 10 dievčat, 14 chlapcov
Vyučujúce: p. uč. D. Jaššová,

Bc. M. Očkajáková
2. trieda 5-6 ročné deti (24 detí)
– 13 dievčat, 11 chlapcov
 – stredná veková skupina: 13 detí
Vyučujúce: p. uč. Bc. H. Sedlárová,

S. Vlžáková

3. trieda 4-5 ročné deti (24 detí )
– 10 dievčat, 14 chlapcov
 Vyučujúce: p. uč. T. Martvoňová,

V. Kupčuláková
4. trieda 3-4 ročné deti (18 detí ) – 10

dievčat, 8 chlapcov
 Vyučujúce: p. uč. V. Michnová, L.

Očkajáková
– aj v tomto školskom roku pokračuje

projekt „Angličtina hrou“, ktorý bude viesť
zamestnankyňa CVČ „Maják“ Námesto-
vo. Aktuálne informácie získate od
p. učiteliek.

Potreby detí pri nástupe do MŠ:
� prezuvky (papuče nie šľapky, podpí-

sané)
� pyžama (podpísaná)
� hrebeň (označený)
� náhradné oblečenie (hlavne u ma-

lých detí, označené)
� úbor na cvičenie – predškoláci (trič-

ko, tepláky, ponožky)
� zásterku na maľovanie

11. 9. – Mgr. K. Fašungová uskutoční
odbornú logopedickú depistáž. Odbor-
né vyšetrenie dieťaťa sa môže uskutoč-
niť na základe informovaného súhlasu
rodiča, ktorý bude k dispozícii na podpis
u p. učiteliek.

 Silvia Vlžáková
 riaditeľka MŠ

26.8. – opravné skúšky urobili 3 žiaci.
Učitelia začali pripravovať nový školský
rok (plány, priestory, výzdoba atď.)

2.9. – slávnostné otvorenie školské-
ho roka. Do školy nastúpilo 328 žiakov
(o 19 menej ako vlani), z toho 35 prvá-
kov. Máme 18 tried, 8 na Výhone
(I.stupeň i školský klub detí), 10 tried je
v Zamoste.

 Máme 28 pedagogických a 6 nepe-
dagogických zamestnancov. V kolektíve
sú nové pani učiteľky – Mgr. Slavomíra
Nožinová (1.A), Mgr. Katarína Hojová
(2.A), na II. stupni učia anglický jazyk
Mgr. Katarína Janolková a Mgr. Silvia
Holmíková. Výchovnou poradkyňou je
PhDr. H. Martvoňová.

Od konca septembra začne krúžková

ZO ŽIVOTA ŠKOLY AUGUST – SEPTEMBER 2014

činnosť, žiaci si budú môcť vybrať z po-
nuky krúžkov, ktorá sa v súčasnosti tvo-
rí.

ZUŠ Jánoš (tanečný, hudobný a vý-
tvarný odbor) bude pôsobiť v budove
Zamost i Výhon.

Od 1.9. je opäť v prevádzke fitnes
a telocvičňa (pre verejnosť po 17-tej ho-
dine) v športovom úbore a čistej obuvi.
Rezervovanie haly je možné na tel.č.
0908 619 584 – p.Tokár. Vstup do fitnes
– vždy v celú hodinu (nie napr. o 17.40).

Zber papiera: od 8. do 10. sept. od
14.00 do 16.00 bude treba papier do-
viezť do školskej dielne. Tam bude od-
vážený a zaevidovaný. Všetci zberači
budú odmenení, najlepší aj vecnými ce-
nami.

Mgr.Július Kubáni, riaditeľ školy
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V nedeľu, 3.augusta, sa v ,,kameňolome“ pri družstve konal už „III. ročník

súťaže doma vyrobených traktorov a Off Road áut“. V štyroch kategóriách

súťažilo 53 jazdcov, z toho 12 traktorov a 41 Off Road áut. Celý deň sa bolo

na čo pozerať. Ako prví vyrazili na trať traktoristi a po nich už trať patrila

autám. Po súťaži a vyhodnotení nasledovala tombola a zábava v prírode.

Oceneným súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za účasť ostatným súťažia-

cim. Ďakujeme aj priaznivcom tohto športu za to, že si našli čas a prišli

podporiť súťažiach a vytvorili príjemnú atmosféru.

VÝSLEDKY:

z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia

Pravidelný program od 8. septem-

bra 2014 v priestoroch RCM

PONDELOK: 8:00–12:00 – herňa s prv-

kami „Montessori“ pre deti od 0-6 rokov

v sprievode rodičov

UTOROK – PIATOK: 8:00–12:00 –

„Montessori klubík“ pre prihlásené deti

vo veku od 3-6 rokov

(do Montessori klubíku je potrebné sa

záväzne prihlásiť v RCM alebo na

tel. č. 0903346213)

STREDA: 15:00–18:00 – Hudobná ško-

la YAMAHA pre deti od 0-6 rokov (sve-

toznáma hudobná škola s pobočkou

v Dolnom Kubíne –

www.hudobnaorava.sk)

(bezplatné ukážkové hodiny prebehli

4.9.2014, v prípade záujmu je možné

sa počas mesiaca septembra záväzne

prihlásiť v RCM )

ŠTVRTOK: 14:00–18:00 – herňa + tvo-

rivé dielne pre deti od 0-15 rokov

v sprievode rodičov

PIATOK: 16:00–18:00 – eRko stretká

SOBOTA: 15:00 – 17:00 telocvičňa pre

verejnosť (voľný vstup, deti v sprievode

rodiča alebo zodpovednej osoby, vstup

v prezuvkách )

Projekt „Telocvičňa pre verejnosť“

bol úspešný vďaka Nadačnému fondu

Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

V PONDELOK o 9:15 a v PIATOK

o 19:30 prebiehajú modlitebné skupin-

ky Modlitieb matiek.

V mesiacoch november a december

2014 bude prebiehať 8 stretnutí cyklu

Manželské večery. Bližšie informácie

môžete získať na stretnutí v mesiaci

október, o ktorom vás budeme informo-

vať alebo na tel. č. 0903346213.

O tom, ako sa stať členom RCM

a o jeho výhodách vás budeme radi

informovať v priestoroch RCM.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Tím dobrovoľníkov RCM.

OZNAMY
RODINNÉHO

CENTRA MOTÝLIK

KATEGÓRIA 4x2 TRAKTORY:

1. Ján Sameliak, Sihelné 1,58:44

2. Ján Málik, Liptovská Osada 2,02:65

3. František, Troják Hruštín 2,03:35

KATEGÓRIA 4x4 TRAKTORY:

1. Juraj Ševčík, Terchová 2,31:22

2. Michal Sekeráš, Zakamenné 3,24:72

3. Adam Jendrišák, Zborov nad Bystri-

cou 4,01:72

KATEGÓRIA Off Road ORIGINÁL:

1. Štefan Kľuska, Hruštín 2,33:18

2. Tomáš Gočala, Oravské Veselé

2,34:72

3. Andrej Almah, Smrečany 2,53:81

KATEGÓRIA Off Road Špeciál:

1. Marian Szabé, Martin 2,41:25

2. Michal Hlavatý, Turany 2,41:81

3. Ján Málik, Liptovská Osada 3,16:00
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Strelecký šport
Dňa 23. augusta sa v Domaniži konali Majstrovstvá Slo-

venska v streľbe z malokalibrových zbraní, kde v disciplíne
ĽPi 60 obsadil Marián Slaničan výborné 6. miesto.

V ten istý víkend sa konali posledné kvalifikačné preteky
o postup na Majstrovstvá Slovenska v streleckom trojboji
v Košiciach a zároveň aj v Hruštíne. Strelcom Ľudovi Vlžákovi
staršiemu, Ľudovi Vlžákovi mladšiemu, Jaroslavovi Fendeko-
vi a Augustínovi Hojovi sa nepodarilo prebojovať na Majstrov-
stvá, ale Marián Kompan v revolveri v sobotu aj v nedeľu
skončil druhý a pocestuje na Majstrovstvá Slovenska. Marián
Slaničan a Jozef Jancek mali postup medzi najlepších
42 strelcov z pištoľa a 21 strelcov z revolvera už istý, bojovali
však o postup na Medzinárodnú súťaž do Českej republiky,
ktorú organizuje KVZ Liberec na strelnici Semily. Marián Sla-
ničan v nedeľu skončil v pištoli na 2. mieste a bude medzi
12 strelcami zo Slovenska, ktorí pocestujú do Čiech. Jozef
Jancek zvíťazil v sobotu aj v nedeľu a v revolveri bude
v Semilách obhajovať víťazstvo z vlaňajška, keď vyhral na
strelnici Luleč pri Brne. V Semilách sa bude musieť Jozef
Jancek vysporiadať s úlohou favorita, lebo v roku 2011 tam
zvíťazil.

ZOTŠ – Hruštín

pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky � pozvánky

September – pre žiakov i štu-

dentov je to koniec prázdnin,

veru málokto z nás má sep-

tember rád. Mesiac septem-

ber so sebou nesie i kopec

povinností, koniec užívania

i nový režim dňa. No ja verím,

že pre väčšinu z nás je to i začiatok niečoho nového. Osobne

sa vždy na september teším, pretože je to mesiac, kedy sa

opäť začína fungovanie i nášho eRka. Po dvoch mesiacoch

oddychu a čerpaní inšpirácií a nových síl i tento rok opäť

budeme svoj voľný čas tráviť s deťmi. Kto môže prísť na

eRko? Všetky deti od 6-15 rokov. Kedy? Každý piatok

o 16:00 v RC Motýlik. I tento rok máme pre deti pripravené

veľké množstvo akcií: Diskotéka (12.9.2014), Nocovačka

(10.10), Šarkanománia/Guľovačka (podľa počasia (7.11),

Mikuláš (6.12), (26.12).

Preto by som i touto cestou chcela povzbudiť všetky deti, ktoré

chcú zmysluplne a zábavne stráviť čas, aby sa nehanbili

pridať k nám. Budeme nesmierne radi, keď sa pridajú k nám

nové tváre. Zas i my spoznáme nových ľudí a verím, že čas,

ktorý spolu strávime, bude v úžitok nás všetkých. Nebojte sa

pridať k nám!? Prvá akcia, ktorá nás čaká, bude Diskotéka

(12.9.2014) o 16:00 v RC Motýlik, ktorá bude i vstupným

stretkom do tohto roka. Sú pripravené samé prekvapenia.

Tešíme sa na Vás.

Kristína Michalčíková

Podujatia v mesiaci september 2014

6.9. Svadobná veselica

10.9. Predaj RIKOMAX

13.9. Svadobná veselica

17.9. Predaj MASNICA

20.9. Demovica

24.9. Predaj ALADIN

27.9. Rodinná oslava

MKS pri OcÚ Hruštín
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
� Predám pozemok na Dielniciach vo výmere cca 800 m2.

Tel. 0902 896657
� Predám pozemok na Dielniciach vo výmere 290 m2.

Tel. 0908 387688
� Predávam a vozím štrky a piesky za výborné ceny.

Tel.: 0905 433836
� Predám pozemok na Dielniciach, 126 m2, cena 15 €/m2.

Volať 0911 077 054

Nechcú Vám banky požičať?
 My do toho radi pôjdeme s Vami!

Pôžičky zamestnaným i nezamestnaným
Živnostníkom i mamičkám na MD a seniorom

Garantujeme:
Jednoduché vybavenie žiadosti

Splácanie pod kontrolou
Individuálny prístup

 Peniaze na účte do 24 hod. od schválenia žiadosti

 Možnosť žiadať aj cez víkend

tel. číslo: 0918322811
email:provident.hrustin@gmail.com

PRÍĎTE NÁS NAVŠTÍVIŤ

DO NOVOOTVORENÉHO OUTLETU!!!!

PONÚKAME:
� KOJENECKÝ A DETSKÝ TEXTIL UŽ OD 0,49 €

� DÁMSKE A PÁNSKE ODEVY OD 1 €

� NOVÉ HRAČKY, TAŠKY A DOPLNKY

� OPRAVY, ÚPRAVY ODEVOV A ZÁKAZKOVÉ ŠITIE

NA MIERU PRE VŠETKÝCH!!!

 Otváracie hodiny:

UT – PIA: 08:30 – 16:00 hod.

SO: 8:30-13:00 hod.

Prevádzka:

Pod Uhliskom č.p: 246/5

(bývala predajňa Lacný textil a obuv)

Hruštín 029 52

Tešíme sa na Vašu návštevu!

NOVOOTVORENÉ KVETINÁRSTVO LAILYNE KVETY
V HRUŠTÍNE– DIELNICE

 PONUKA: PREDAJ ŽIVÝCH AJ ČREPNÍKOVÝCH

KVETOV, UMELÉ AJ SUŠENÉ ARANŽMÁNY,

DARČEKOVÉ PREDMETY, SVIEČKY, RUČNE ROBENÁ

BIŽUTÉRIA, OLEJOMAĽBY, ČREPNÍKY...

Pondelok – piatok: 11:00 – 17:00

Sobota: 8:00 – 11:00

Nedeľa: ZATVORENÉ

Obec Hruštín ponúka
na prenájom 2-izbový byt vo Vaňovke.

Viac info na OcÚ Hruštín.

Pizzeria Magnum

prijme do zamestnania

vyučeného čašníka/

čašníčku.

Viac info: 0911776670

Osemsmerovka

Správnu odpoveď pošlite do 30.9.2014 na adresu ouhrus-

tin@orava.sk. Víťazom z minulého čísla sa stala Jana Katreníko-

vá, ktorá si môže cenu vyzdvihnúť na OcÚ Hruštín.


