
OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 9 október 2014

V sobotu, 20. septembra, sa usku-

točnil 4. ročník cyklotúry piatimi ho-

ľami. Vyštartovalo 22 cyklistov rôz-

nej vekovej kategórie, najmladší Jan

Kršák (Vasiľov) a najstarší Tomáš Ži-

linec (Hruštín).

Chceme sa poďakovať účastníkom,

sponzorom a pomocníkom, ktorí po-

važujú toto podujatie za aktivitu pat-

riacu do našej obce. Dúfame, že sa

opäť stretneme na budúci rok a teší-

me sa aj na ďalších nových nadšen-

cov cyklistiky.
Peter Janovčík

z podujatia � z podujatia � z podujatia � z podujatia

Si žena v rokoch,najlepších vravia ti,
no pohľad do zrkadla vraví niečo iné.

Tie roky mladosti nikto ti nevráti,
no zmieriš sa s tým aj keď je to silné.

Na tvári sa ti už robia prvé vrásky,
čas nezastavíš a ty to dobre vieš.

A prvé šediny ti zdobia tvoje vlásky,
pred svojou zrelosťou nikde neujdeš.

Kde sú tie časy keď bola si mladá
a dokázala vyšplhať na každý strom.

Každý čas od času svoju mladosť
hľadá

a nechce prestať veriť zázrakom.

A roky uplynú ty spomalíš sa celá,
palica v ruke bude ti pomáhať.
Dobre si ty o tom,dobre vedela,

s úsmevom na tvári budeš ju ovládať.

STAROBA
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Očami

starostu

Septembrový zber úro-
dy sa podobal hojdač-
ke. Raz dážď, raz sln-
ko a tak nečudo, že ne-
raz sme sa museli so zbe-
rom zemiakov, či inej úrody ponáhľať.
Babie leto, by sme radi uvítali a stále
veríme, že ešte príde.

Činnosť za mesiac september:
1/ Obec v rámci združenia „BIOMASA“

bezplatne získala kotol na pelety do
obecnej budovy vo Vaňovke.

2/ Kúrenári pána Jaroslava Zajaca do-
robili rozvody kúrenia v obecnej bu-
dove vo Vaňovke. Taktiež v tejto bu-
dove boli dorobené obklady a dlaž-
ba.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní za-
izolovali minerálnou vatou stropy bu-
dovy materskej školy.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní
nám opravili, pozvárali a namaľovali
zábradlie na moste pri zdravotnom
stredisku.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní
nám zbúrali strechu, štíty a šťukáto-
rový strop na hasičskej zbrojnici
v Hruštíne.

„Starí rodičia držia naše malé ruky len chvíľu, ale naše srdce navždy.“

6/ Firma OHL pokračova-
la v tomto mesiaci na
prácach kanalizácie
v uliciach Hlavná, Za-

most, Črchľa, Radzovka
a Dielnice.

Všetkým, ktorí sa podieľali na spomí-
naných prácach veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
Už od marca Vodárenská spoločnosť

a.s. D. Kubín realizuje projekt odkana-
lizovania Hornej Oravy. Projekt trasy ka-
nalizácie realizoval tým inžinierov vodá-
renskej spoločnosti, ktorí pri projekto-
vaní kanalizácie si zavolali aj vlastníkov
záhrad, kadiaľ pôjdu jednotlivé vetvy ka-
nalizácie. Tento projekt na výstavbu ka-
nalizácie vyhrala firma OHL – Brnenská
firma, ktorá si v subdodávkach vybrala
ďalšie firmy. Všade, kde sa kanalizácia
po dedinách (Zákamenné, Novoť) robí,
sprevádzajú ju aj určité problémy (roz-
bité cesty). Kanalizácia sa kope do hĺb-
ky 5 m, obsyp rúr sa rýchlo upadá a ne-
raz tá cesta je sama jama. Hlavne na
miestach, kde je mokré podložie. Pýta-
te sa, prečo sa niekde kope po tom is-
tom mieste ešte raz. Je to z dôvodu prí-
pojok do domov, alebo ak kamerovým
systémom pri kontrole sa zistí zlý spád,
tak sa opravuje. Prípojka do domu a jej
umiestnenie sa konzultuje s vlastníkom
domu. Ďalšou vašou častou otázkou je,
kedy bude dokončená kanalizácia?
Podľa projektu má byť ukončená na
budúci rok do júla jej stavebná časť.
Sfunkčnená má byť do konca roka 2015.
Všetkých Vás opätovne prosím o trpez-
livosť, pri jej výstavbe.

Mesiac október sa nesie v znamení
úcty k starším. Chcem popriať všetkým
našim starým a prastarým rodičom veľa
zdravia, Božieho požehnania a hlavne
radosť so svojich detí, vnúčat a pravnú-
čat.

Mgr. František Škapec
starosta obce

OKTÓBER – mesiac úcty k starším

STARČEK A VNÚČIK
Bol raz jeden starček, ktorý bol už

veľmi starý, zle videl, dobre nepočul
a ani zuby už žiadne nemal. Keď je-
dol, jedlo mu padalo z úst na zem.
Jeho syn a nevesta ho preto nepozý-
vali ku stolu, kde jedávali oni sami.
Jedlo mu nosili za kachle, kde sedá-
val stále v kúte kuchyne.

Jedného dňa, keď mu doniesla ne-
vesta na tanieri polievku, starčekovi
tanier vypadol z rúk a rozbil sa. Ne-
vesta naňho začala kričať, že im
v dome všetko poničí, riad porozbíja,
že mu odteraz budú dávať jedlo do
drevenej misky. Starček iba smutno
sedel, pozrel na svojho syna a ťažko
vzdychol, utrel si slzy, ale nepovedal
nič.

O niekoľko dní neskôr sedel star-
čekov syn aj s manželkou v jedálni
a rozprávali sa spolu a pozerali, ako
sa ich synček hrá a vyrezáva čosi
krásne z dreva,... Obaja manželia boli
šťastní, akého múdreho majú synče-
ka,...

Zrazu sa ho ocko spýta: „Synček
náš a čo to má byť – to čo tvoríš svo-
jimi rúčkami z toho dreva?“ A synček
pohotovo a múdro odpovedal: „To
bude drevená miska, otecko, do tej
vám budem dávať jedlo až budete sta-
rí ako náš starký.“

Syn s nevestou sa pozreli na seba
a rozplakali sa,... Až teraz pochopili,
ako strašne ťažko zranili starkého
a hanbili sa za to. Od tej doby starček
už sedával s nimi za stolom a nikomu
nevadilo, že povylieva polievku aj po
sebe. Až malé dieťa im muselo obom
otvoriť oči. Tí, ktorí máme ešte svo-
jich drahých rodičov vážme si ich, veď
aj my raz budeme starí a nevládni,
s trasľavými rukami. A tí čo už rodi-
čov nemajú a zachovali sa niekedy ku
nim zle, odprosme ich v modlitbe...
Aby sa naše deti raz nechovali tak ku
nám, ako sa my teraz chováme ku
svojim rodičom.

(zdroj internet- misie .sk)

Mesiac október je mesiacom úcty k

starším. V Hruštíne je najstarším mu-

žom František Paško, ktorý má 95 ro-

kov a najstaršou ženou je Terézia Ťas-

nochová, ktorá má 95 rokov. Vo Va-

ňovke je to Silvester Zemenčík, ktorý

má 82 rokov a Mária Slaničanová, kto-

rá má 89 rokov.

Všetkým Vám chceme pripomenúť,

že na Vás nezabúdame, že si vážime

Vašu prácu, ktorú ste vykonali.

Mnohí z Vás s hlbokou úctou a ci-

tom pomáhate vychovávať vnúčatá či

pravnúčatá. Vštepujete im cit a úctu ku

všetkým hodnotám života. Koľko poko-

ja, úsmevu a dobrého slova šíri Vaša

prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý člo-

vek potrebuje. Za všetko Vám ďakuje-

me.

Obec Hruštín a farský úrad pre Vás

pripravili „Posedenie s dôchodcami“,

ktoré sa uskutoční 28. októbra 2014, tj.

v utorok, s nasledovným programom:

10.00 hod. – sv. omša v kostole a o

11.30 hod. – spoločenské posedenie
v kultúrnom dome.

Na spoločenské posedenie boli po-
zvaní Tí, ktorí v tomto roku oslavujú
okrúhle životné jubileá a všetci, ktorí
dovŕšili 80 a viac rokov (každý pozva-
ný dostal pozvánku).

Chceme Vám popriať, aby Váš život
bol naplnený zdravím a spokojnosťou.
Vieme, že vďačnosť a úctu vyjadrovať
iba slovami je málo, preto sa pokúsme
dokazovať to našim starším spoluob-
čanom aj skutkami.
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Rok Sedembolestnej Panny Márie
Mariánska úcta v našom národe – Matka drahá, spomni na nás tu, pod Tatrami…

Všeobecná charakteristika duchovného
života na Slovensku v celých jeho deji-
nách je poznačená mariánskou úctou.
Od najstarších čias bola na Slovensku
uctievaná Panna Mária, spočiatku do
istej miery na východný spôsob – tu tre-
ba myslieť na misiu svätých vierozves-
tov Cyrila a Metoda v 9. storočí – ale
neskôr si náš národ našiel, resp. vytvo-
ril vlastný spôsob uctievania Panny
Márie. Už zo životopisu sv. Metoda sa
dozvedáme, že ho pochovali v metro-
politnom chráme Presvätej Bohorodič-
ky Panny Márie. Mariánska úcta teda
už v začiatkoch kresťanstva na Veľkej
Morave bola rozšírená a bola integrál-
nou súčasťou náboženského života na-
šich predkov.

Slovenský národ si postupom storočí
v oblasti duchovného života našiel svoj
vlastný výraz a spôsob, ktorý bol odra-
zom udalostí a situácií, v ktorých sa oci-
tol a s ktorými sa musel vyrovnať. Ako
prirodzený mariánsky motív, ktorý naj-
viac zodpovedal týmto ťažkým dejinným
okolnostiam nášho národa, sa ukázal
motív Panny Márie bolestnej.

Na rozličných miestach našej vlasti,
prakticky po celom Slovensku, sú roz-
siate rôzne pútne miesta, na ktorých sa
uctieva Panna Mária. Na Mariánskej
hore v Levoči sa pútnická tradícia za-
čala v čase tatárskych nájazdov, keď
tamojší obyvatelia utekali pred hrozia-
cim nebezpečenstvom do hôr a tam sa
modlili pred obrazom Matky Božej a pro-
sili o záchranu. Odvtedy takmer nepre-
tržite, celé stáročia, pretrváva pútnická
tradícia na tomto mieste. Najstarší zná-
my kostol zasvätený Sedembolestnej
Panne Márii je v Trstíne z roku 1245.

V Šaštíne trvá úcta Sedembolestnej
Panny Márie už od roku 1564, stavba
tamojšej baziliky bola dokončená roku
1744, na Starých Horách pri Banskej
Bystrici v roku 1499, v Marianke je zná-
ma milostivá socha Panny Márie z roku
1030, kostol tu začali budovať v 14. sto-
ročí zásluhou uhorského kráľa Ľudoví-
ta I. z rodu Anjou. Tieto a mnohé ďalšie
chrámy a baziliky dokazujú živú mari-
ánsku úctu rozšírenú po celom Sloven-

sku a vo všetkých etapách našich de-
jín.

Náboženská úcta Bolestnej Panny
Márie má svoj pôvod v meditácií vybra-
ných textov Písma, ktoré hovoria o roz-
ličných situáciách zo života Pána Ježi-
ša, v ktorých vystupuje aj Panna Mária,
pričom sa pozornosť obracia práve na
ňu. Na začiatku 2. tisícročia je v Talian-
sku známa úcta 5-tich radostí a 5-tich
bolestí Panny Márie. Teoretickým zákla-
dom úcty siedmich bolestí Panny Márie
je neznámy autor, ktorý napísal dielo
s názvom Kniha o umučení Krista
a o bolesti a plači jeho Matky. Ďalším
prameňom tejto úcty bola obľúbená po-
božnosť Stabat Mater (Stála Matka) pri-
pisovaná skladateľovi, ktorý sa volal Ja-
copone da Todi. Tento autor skompo-
noval slávne Chvály, v ktorých sa už
hovorí o siedmich bolestiach Panny
Márie. V 15. storočí už sa stali známe
a všeobecne rozšírené pobožnosti
o spoluutrpení Panny Márie pod krížom.
Nábožní veriaci sa ich modlili najmä
v pôstnom období liturgického okruhu.
V nasledujúcich storočiach vznikli via-
ceré rády zasvätené Panne Márii bolest-
nej.

Pápež Inocent XII. dňa 9. augusta
1692 určil slávenie Siedmich bolestí
Panny Márie na 3. nedeľu v septembri,
v roku 1714 bolo toto slávenie dovole-
né v piatok pred Kvetnou nedeľou
a pápež Pius VII. dňa 18. septembra
1814 rozšíril slávenie na celú Cirkev
a zapísal ho do všeobecného rímskeho
kalendára, a to opäť na 3. septembrovú
nedeľu. Napokon pápež sv. Pius X. ur-
čil definitívne 15. september ako spo-
mienku „Siedmich bolestí“ alebo vhod-
nejšie ako spomienku „Panny Márie bo-
lestnej“.

Na Slovensku má táto úcta Panny
Márie aj ďalšie míľniky: r. 1927 pápež
Pius XI. vyhlásil Sedembolestnú Pan-
nu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska.
Pápež Pavol VI. roku 1964 povýšil hlav-
ný mariánsky chrám v Šaštíne na bazi-
liku minor.

Slovenský národ v svojej náboženskej
formácii našiel svoje prirodzené miesto
v tematike, ktorú poskytoval práve mo-
tív Sedembolestnej Panny Márie. Je to
motív, ktorý je azda najbližší nábožen-
skej skúsenosti nášho národa v celých
našich dejinách. Možno vysloviť tvrde-
nie, že kto chce rozumieť duši nášho
národa, môže jej porozumieť cez tajom-
stvo Panny Márie bolestnej. V našich
dejinách sme nemali slávnych svätcov,
hoci hrdinskí kresťania nikdy nechýbali,
nemali sme ani slávnych kráľov, ktorí by
boli vtlačili našej mentalite pečať svo-
jich osobností a hrdosti, a tak aj celkom

prirodzene našu mentalitu poznačili
také vlastnosti, ako je zmysel pre rodi-
nu, skromný a úctivý prístup k mocným
tohto sveta ako aj hlboká nábožnosť,
zmysel pre obetu a poslušnosť.

S týmito devízami možno s nádejou
hľadieť aj do budúcnosti. Je našou úlo-
hou, aby sme týmto pozitívnym vlast-
nostiam dali konkrétne podoby, ktoré
budú v zhode s evanjeliom aj s naším
národným cítením.

Máriina prítomnosť pod krížom bola
naplnením proroctva Simeona, ktorý
krátko po Ježišovom narodení vyslovil
proroctvo: „On je ustanovený na pád
a na povstanie pre mnohých v Izraeli
a na znamenie, ktorému budú odporo-
vať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč,
aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých
sŕdc.“ (Lk 2, 34 – 35). Panna Mária veľ-
mi blízko prežila tajomstvo vykúpenia.
Kardinál J. Ch. Korec napísal v jednom
zamyslení, že predpoveď o meči boles-
ti osvetľovala deň za dňom a udalosť
za udalosťou. Pán Boh jej počas života
dal prežívať bolesť kríža. Celý život bol
poznačený obetou a bolesťou. Na sa-
mom konci stála pod krížom ako Matka
Sedembolestná. Jedinečným spôso-
bom bola zjednotená so svojím synom
od chvíle Zvestovania a bola so svojím
Synom jedinečne blízko spojená aj vo
chvíľach utrpenia, kríža a zmŕtvychvsta-
nia. Tajomstvo vykúpenia sa neodohralo
iba v jej blízkosti, ono sa odohralo v jej
srdci. Boží syn prežíval tisíc bolestí
a Mária ich prežívala s ním. Mária, kto-
rá pod krížom prijala každého z nás za
svojho, je pre nás vzorom:
• vzorom viery v situáciách skúšky

a utrpenia, keď všetko vyzerá byť
stratené,

• vzorom lásky, ktorá sa neľaká utrpe-
nia, osamelosti, opustenia, obety až
po umieranie – smrť,

• vzorom vernosti Bohu až do konca,
ktorej nás učí, keď stojí pod krížom.

Istá matka veľmi intenzívne prežila
modlitbu bolestného ruženca. Pri kaž-
dom tajomstve vnímala, ako jej srdce
trpí, keď vidí a cíti bolesti a kríže svojich
dvoch dcér. Jednej z nich sa opýtala:
„Keby si sa mala dobre, držala by si sa
modlitby? Ona odpovedala: „Asi nie.“
V tejto chvíli si uvedomila, ako si ju Pán
cez utrpenie pritiahol znova k sebe. Utr-
pením si Pán priťahuje k sebe a majú
z toho úžitok aj iní.

Máriin príklad nám dáva povzbudenie
spájať svoje utrpenie s Kristovou obe-
tou a ponúkať ho ako zadosťučinenie za
hriechy sveta. Spolu s Máriou môžeme
svojimi obetami vyprosovať Božie milo-
srdenstvo pre náš národ.

 FÚ, prevzaté z BÚ Sp. Kapitula
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85 rokov Sedlárová Rozália

80 rokov Gruchaľáková Alžbeta

Drígľová Anna

75 rokov Kľusková Mária

Kupčová Mária

60 rokov Šeliga Peter

Martvoň Milan

Snováková Oľga

Smidžár Vladimír, Ing.

Jagelková Helena

55 rokov Gočala Ĺudovít

Tomáňová Mária

Kazimier Štefan

50 rokov Valeková Janka

Líška Jaroslav

Gočala Jozef

Ľubek Šimon

Prišli medzi nás:
Boris Genšor �� Tomáš Magdálik

Samuel Snovák �� Timea Genšorová

50. výročie sobáša:

  Ján Jurovčík a manželka Emília

25. výročie sobáša:
Ján Gombala a manželka Marta

Marián Zemenčík a manželka Agneša

Milan Krúpa a manželka Zuzana

František Hojo a manželka Helena

Uzavreli manželstvo:
Milan Kampoš

a Martina Očkajáková

Marek Vraňák a Lýdia Mateková

Juraj Ďurica a Mária Jurovčíková

Martin Ondruška a Erika Jurčigová

Odišli od nás:
Terézia Genšorová, 92 rokov

Ján Janiak, 84 rokov

Michal Kľuska, 95 rokov

JUBILANTI

v mesiaci október 2014

Hruštínska

stolnotenisová miniliga

Dňa 25. 10. 2014 o 18.00 hod. sa

v Pizzérii Magnum uskutoční

schôdza XVII. ročníka Hruštínskej

stolnotenisovej miniligy. Prosíme

vedúcich mužstiev o účasť.

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, ktorá

poskytuje sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti – materiálnu

pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnúpríležitosť.

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 – nepoškodené

��Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky

��Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili

��Hračky

��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 7. novembra 2014.

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK
PROGRAM TÝŽDŇA:

PONDELOK 8:00 – 12:00 Herňa s prvkami Montessori

(deti od 0-6 rokov v sprievode rodičov)

16:00 – 17:00 Modlitby matiek (otvorená skupinka)

UTOROK 8:00 – 12:00 Montessori klubík (pre prihlásené deti od 3-6 rokov)

19:00 (po sv. omši) Modlitby matiek (otvorená skupinka)

STREDA 8:00 – 12:00 Montessori klubík (pre prihlásené deti od 3-6 rokov)

14:00 – 18:00 Herňa s tvorivou dielňou

(pre deti od 0–15 rokov v sprievode rodičov)

ŠTVRTOK 8:00 – 12:00 Montessori klubík (pre prihlásené deti od 3-6 rokov)

14:00 – 15:30 Herňa (pre deti od 0- 15 rokov v sprievode rodičov)

16:00 – 17:30 Hudobná škola Yamaha

PIATOK 8:00 – 12:00 Montessori klubík (pre prihlásené deti od 3-6 rokov)

16:00 – 18:00 eRko stretká

19:00 (po sv. omši) Modlitby matiek (uzatvorená skupin-

ka; t.z. max. dosiahnutý počet matiek v skupinke)

SOBOTA 15:00 – 17:00 Telocvičňa pre rodiny s deťmi – vstup voľný vďaka

podpore Nadačného fondu Pontis SLSP(priestory

telocvične ZŠ Zamost; vstup v prezuvkách

v sprievode rodičov)

19:00 modlitebné spoločenstvo mladých (priestory RCM)

Navštívte nás na 3. poschodí zdravotného strediska v centre našej obce. Teší-

me sa na vás!

Bližšie informácie o ponúkanom programe nájdete na facebook/RODINNÉ CEN-

TRUM MOTÝLIK, alebo nás kontaktuje na t.č.: 0903 346 213.

Oznamujeme všetkým manželským párom, ktoré majú záujem o cyklus

s názvom „Manželské večery“ (8 stretnutí), že prvé organizačné stretnutie

bude v nedeľu 12. 10. 2014 o 17.00 hodine v priestoroch RCM na 3. po-

schodí zdravotného strediska. Na stretnutí sa záujemcovia dohodnú, kedy

a kde budú stretnutia prebiehať. Bližšie informácie na t.č.: 0903 346 213.

Vývoz komunálneho odpadu

Upozorňujeme občanov, aby si označili kuka nádoby
nálepkou a mali len po jednej nálepke.

Ak toto nebudú mať v poriadku, komunálny odpad im
od 13. 10. 2014 nebude vyvezený!

Obec Hruštín ponúka na predaj ly-

žiarsky vlek OEV 300 + ďalší na ná-

hradné diely. Cena dohodou.

Bližšie info na tel.: 0905 213 503

Obec ponúka
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Najmladšia generácia v obci

11. 09., 18. 09 – Mgr. K. Fašungová,

klinický logopéd, vykonala odbornú lo-

gopedickú depistáž u detí strednej ve-

kovej skupiny (4-5 ročné deti) a pred-

školákov (5-6 ročné deti, OŠD). Na zá-

klade informovaného súhlasu rodiča

bude realizovať pravidelné logopedické

cvičenia v MŠ. Aktuálne termíny násled-

ných logopedických cvičení získate

u triednych p. učiteliek. Najbližšia logo-

pedická intervencia sa uskutoční 09. 10.

2014 (štvrtok) u detí 1. a 2. tr., 16. 10.

2014 (štvrtok) u detí 3. tr. V prípade otá-

zok alebo osobných konzultácií volajte

na t.č. Mgr. Fašungová 0908 895 560.

30. 09. – sme s deťmi 1. a 2. tr. absol-

vovali turistickú vychádzku do prírody.

Vybrali sme sa cez Včielok ku krížu

a Radzovkou sme sa vrátili do MŠ. De-

ťom sa veľmi páčil výhľad na Hruštín,

Vaňovku i okolité dediny a pri návrate

videli aj muflóny v záhrade p. Janceka.

– pani Simanová z CVČ „Maják“ pre-

vzala prihlášky na krúžok anglického

jazyka „Angličtina hrou“, na ktorý

sa v tomto šk. roku prihlásilo 10 detí

z 1. triedy a 7 detí z 2. triedy. Angličtina

bude prebiehať každý utorok popoludní

od októbra 2014 do mája 2015. Popla-

tok vo výške 7,50 € (za október – de-

cember 2014) je potrebné uhradiť

do konca októbra. Poplatok vo výške

12,50 € (za január – máj 2015) sa bude

uhrádzať až v januári 2015. Začíname

úvodnou hodinou 07. 10. 2014.

– pán farár bude aj v tomto šk. roku

viesť hodiny náboženstva, ktoré budú

realizované v 1. a 2. tr. každý štvrtok

popoludní. Úvodná hodina sa uskutoč-

ní 09. 10. 2014.

– deti, ktoré navštevovali MŠ už v mi-

nulom školskom roku sa adaptovali veľ-

mi dobre. Na nové prostredie si ťažšie

zvykajú deti najmladšej vekovej skupi-

ny. Postupne sa prispôsobujú novému

prostrediu, spoznávajú nových kamará-

tov a zamestnancov MŠ. Počas pobytu

vonku spoznávajú blízke okolie MŠ, jed-

notlivé ulice a hlavné orientačné body

v obci.

OZNAM

Vážení rodičia, dňa 29. 10. 2014 (stre-
da) o 15.00 hod. sa v 1. tr. na poschodí
uskutoční prednáška na tému: „Škol-
ská spôsobilosť“

Vážení rodičia, dňa 10. 11. 2014 (pon-
delok) sa uskutoční orientačné testova-
nie detí, ktoré majú rok pred vstupom
do základnej školy. Depistáž je možné
realizovať na základe informovaného
súhlasu rodiča, tlačivo na podpis Vám
poskytnú p. uč. 1 a 2. tr. Depistáž budú
realizovať odborné zamestnankyne
CPPPaP Námestovo priamo v MŠ.

Silvia Vlžáková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY SEPTEMBER 2014

2. 9. – sa slávnostne začal nový školský rok 2014/2015.

8. 9. – 12. 9. - v Aquarelaxe Dolný Kubín absolvovali žiaci

3. a 4.ročníka pod vedením 5 skúsených inštruktorov plavec-

ký výcvik. 30 tretiakov absolvovalo základný a 24 štvrtákov

zdokonaľovací výcvik. Žiaci zvládli základné plavecké zruč-

nosti. Veľmi sa potešili, keď po absolvovaní výcviku získali

mokré vysvedčenie a sladkú odmenu

10. 9. – bol ukončený zber papiera, spolu žiaci nazbierali

cca 6,3 tony. Najlepší jednotlivci: Miňo Michalčík – 534 kg,

Andrej Jancek – 333 kg, Klára Ilievová – 313 kg, Jakub Ra-

dzo – 287 kg, Tamara Radzová – 247 kg, Gabika Vlžáková

– 228 kg, Nika Pašková – 222 kg, Izabela Šeligová – 181 kg,

Dano Šubjak – 175 kg, Tobias Uhrík – 174 kg. Najlepším

zberačom zabezpečíme ceny, na všetkých, ktorí sa zapojili

do zberu, čaká odmena.

17. 9. – v Námestove sa konala Burza stredných škôl, kto-

rej sa zúčastnili naši deviataci s rodičmi.

23. 9. – v Breze sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu.

Spomedzi našich žiakov si najlepšie počínala Zuzka Reme-

ňová (9.B), ktorá bola v konkurencii 34 starších žiačok na

peknom 2. mieste, Valika Krivačková bola siedma a Adriána

Ganobjáková desiata. Ako družstvo naše dievčatá obsadili

druhé miesto a vybojovali pekný pohár. Blahoželáme!

25. 9. – posledný deň na odovzdanie vzdelávacieho pou-

kazu na činnosť v záujmovom krúžku. Od 1.10. začala čin-

nosť v 17 krúžkoch (podobne ako vlani). Z 328 žiakov odo-

vzdalo poukaz 286. Tí budú mať bezplatný krúžok. Môžu pra-

covať aj v druhom zvolenom, ak tam nebude príliš veľa žia-

kov. Tí, čo VP škole neodovzdali, budú sa môcť zapojiť do

krúžkovej činnosti za úhradu (1 dvojhodinovka krúžku – 1 €)

Krúžky: futbalový I.,II., florbalový, škola hrou, folklórny,

pohybová príprava 1.roč., športovo-turistický ŠkD, čitateľský,

strelecký, turistický, Kreativko, šikovné ruky, hravá slovenči-

na, matematický, divadelný, hasičský, športový

26. 9. – sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov 5. – 9 . roční-

ka. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa konalo v priestoroch

školy a telocvične. Žiaci si na piatich hlavných stanovištiach

(zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode, riešenie mimo-

riadnych situácií, dopravná výchova a telesná zdatnosť)

v praxi preverili svoje teoretické znalosti z daných oblastí.

Medzi týmito stanovišťami boli pripravené štyri zábavné. Po-

radie najlepších tried podľa počtu získaných percent bolo na-

sledovné:

6.B – 98,9 %;

6.A – 97,8 %;

8.A – 96,6 %;

30. 9. – pre 6 našich žiakov z rodín v hmotnej núdzi sme

objednávali učebné pomôcky v hodnote 16,60 €.

30. 9. – v Rabči sa uskutočnil atletický štvorboj. Reprezen-

tovali nás dievčatá – Z. Remeňová, V. Krivačková, A. a K.

Ganobjákové, A. Hojová, Z. Firicová, E. Katreníková, N. Kup-

čuláková

– Napriek daž-

divému poča-

siu bola príro-

da štedrá

a priniesla bo-

hatú úrodu

v záhradách

i na poli. Naši

žiaci prírodnú

krásu umocni-

li aranžovaním

jesenných de-

korácií, ktoré

ostatní náv-

števníci našej

školy mohli obdivovať na výstavke Kuriozity našich záhrad.

Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priestory

telocvične a fitnes v pracovné dni od 17.–21. hod, cez

víkend od 8.00 do 21.00. Cvičenia žien v ZŠ Zamost

v pondelok a štvrtok v čase 18.00 – 19.00 hod.

Poplatok: 0,50 €/os.

Poplatok: telocvičňa 5 €/hod

– cezpoľní 7 €/hod.

 Fitnes: 1€/hod/os.

Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára: 0908 619 584.

Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 27. ok-

tóbra (pondelok) o 15.00 v ZŠ Zamost. Všetci rodičia sú

vítaní!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy



10/20147

Strelecký šport

Na strelnici v Príbelciach pri Veľkom

Krtíši sa 6. septembra konali Majstrov-

stvá Slovenska v streleckom viacboji.

14 najlepších družstiev, medzi nimi aj

družstvo z Hruštína v zložení Jozef Jan-

cek, Marián Kompan a Marián Slaničan

mali výsledky vyrovnané. Naše družstvo

nakoniec skončilo na peknom 6. mies-

te. Tešiť ich môžu čiastkové výsledky,

keď v niektorých disciplínach domino-

vali. Vo veľkorážnej pištoli bol najlepší

Marián Slaničan, jeden bod za ním Jo-

zef Jancek, v bojovej pištoli dobre na-

strieľal Jozef Jancek, Marián Slaničan

za ním zaostal iba o 5 sekúnd a v malo-

rážkovom súboji bolo naše družstvo naj-

lepšie.

Dňa 14. septembra na strelnici v Hruš-

tíne sa konalo posledné kolo Oravsko-

Turčianskej streleckej ligy z malokalib-

rových zbraní a zároveň to boli aj Maj-

strovstvá Oravy. V puške naši strelci

nesúťažili, ale v pištoli si podelili všetky

miesta. V športovej pištoli aj v ľubovoľ-

nej pištoli sa Majstrom Oravy stal Mari-

án Slaničan, na druhom mieste skončil

Jozef Jancek a na treťom Jozef Jancek

ml. Také isté poradie bolo aj v Or.-Tur.

lige.

ZOTŠ – Hruštín

Záverečná časť M-SR
v letnom biatlone v Revúcej

V dňoch 13.-14. septembra 2014 na tratiach v Revúcej vyvrcholila letná biatlo-

nová sezóna. O majstrovské tituly sa súťažilo vo vytrvalostnom a rýchlostnom

preteku. Náš klub reprezentovalo 12 pretekárov. V sobotnom vytrvalostnom pre-

teku, kde sa za každý netrafený terč pripočítala 30 sekundová penalizácia sa nám

podarilo získať dve medaily. V doobedňajších pretekoch dorastu a dospelých mala

veľmi dobre rozbehnutý pretek Michaela Maxová, ktorá po úvodných dvoch streľ-

bách mala len dva netrafené terče, ale v tretej sa jej nepodarilo trafiť ani jeden, čo

ju stálo istú medailu - napokon skončila na 4. mieste so stratou 11 sek. na bronzo-

vý stupienok. Jej brat Juraj skončil na 8. mieste. V žiackych kategóriách sme dú-

fali, že po troch striebrach z Vyhní sa nám môže zadariť aj tu. Hneď v úvodnej

kategórii 10-11 roč. žiačok predviedla Eliška Smarkoňová čistú streľbu a bežala si

pre istú medailu. V cieli bolo z toho napokon 3. miesto so stratou 10 sekúnd na

víťazku B. Skačanovú z Brezna. V rovnakej kategórii skončila Zuzana Antalcová

na 11. mieste. V kategórii 14-15 roč. žiačok si po zbabraných pretekoch vo Vy-

hniach napravila chuť  Zuzana Remeňová, ktorá minula na strelnici len dva terče

a výborným bežeckým výkonom to dotiahla na 2.miesto so stratou iba 9 sekúnd

na víťazku H. Horvátovú z Brezna. V rovnakej kategórii skončila Mária Remeňová

na 5.mieste a Júlia Baláková na 9.mieste. Ďalší naši skončili nasledovne: 5. Mi-

chal Sitárik, 11. Diana Matysová, 13. Lucia Belicajová, 16. Anežka Smarkoňová,

22. Zuzana Firicová. Po skončení oficiálneho programu sa na štart postavili prí-

pravkári. Náš klub tentoraz reprezentoval iba Juraj Sitárik, ktorý napokon obsadil

3. miesto.

V nedeľnom rýchlostnom preteku si Michaela Maxová vybojovala 4. miesto

a Juraj Maxa 6. miesto. V žiackych kategóriách sme zase získali dve medaily.

 O prvú sa postarala Eliška Smarkoňová, ktorá aj napriek dvom chybám na strel-

nici dokázala finišovať na výbornom 2. mieste. Ďalšiu medailu pridala Mária Re-

meňová, keď po streľbe (1,2) dokázala skvelým behom vybojovať 3. miesto. Ďalší

naši skončili nasledovne: 6. Zuzana Remeňová, 9. Michal Sitárik, 10. Zuzana An-

talcová, 11. Anežka Smarkoňová, 14. Júlia Baláková.

Pozn.: Ak sú Vám mená Mária a Zuzana Remeňové a Zuzana Firicová povedo-

mé, tieto úspechy naozaj dosiahli dievčatá z Hruštína, ktoré však súťažia v klube

biatlonu v Breze.

www.biatlonbreza.sk
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
� Predám domáce prasa na zabitie – 200 kg.

Tel.: 0902 896657
� Predávam a vozím štrky a piesky za výborné ceny.

Tel.: 0905 433836

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!

Osemsmerovka

Správnu odpoveď pošlite do 31.10.2014 na adresu ouhrus-
tin@orava.sk. Víťazom z minulého čísla sa stala Antónia Hurtalo-
vá, Vaňovka - Dolný Koniec 832/57, ktorá si môže cenu vyzdvih-
núť na OcÚ Hruštín.

„Kupujete, prepisujete auto?
Pomôžeme Vám s vypísaním tlačív potrebných k prepisu
a porovnáme Vám ceny zákonného poistenia od všetkých
poisťovní na jednom mieste so zľavou až do 70 %.“

Nájdete nás:
Naše poistenie, s.r.o. člen medzinárodnej siete Insia
Tel: 0917984645 – Bc.Katarína Zimáňová
Mláky 7(budova polície) 0911623039 – Ľubomír Jurovčík
029 01 Námestovo
nfo@nasepoistenie.sk               www.nasepoistenie.sk

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

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Novootvorené KADERNÍCTVO Andrea
Zdravotné stredisko 3. poschodie

Pon. Str. Pia 15:00 – 19:00

Utor. Štvr. 09:00 – 17:00

Sobota: objednávky

Tel. 0944 309 497 Podujatia v mesiaci október 2014

4.10. Svadobná veselica
8.10. Predaj RUCEK

11.10. Svadobná veselica
15.10. Predaj LANTASTIK
18.10. Svadobná veselica
22.10. Predaj BLAŽEK
24.10. Zasadnutie OZ
25.10. Svadobná veselica
28.10. Posedenie s dôchodcami

MKS pri OcÚ Hruštín


