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Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti
všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie zo srdca

praje Obec Hruštín

Bol večer Štedrého dňa roku Pána
1818. Zapadlá tirolská dedinka Hallei-
ne bola ešte zapadlejšia. Len okná
žmurkali svetielkami, všetko ostatné
bolo zasypané hrubou vrstvou belejú-
ceho sa snehu. Popoludní fúkal ostrý
vietor od alpských končiarov, ktorý za-
sypal snehom i cesty. K večeru, keď
sa vietor utíšil, ľudia trochu poodmetali
sneh spred domov a uvoľnili cestu ku
kostolu. Teraz sedeli už v teple svojich
izieb a radovali sa zo sviatkov.

Z okna fary tiež blikalo svetielko, pri
ktorom sedel mladý miestny farár Jo-
zef Mohr. Na stole pred sebou mal otvo-
rený Nový zákon s textom svätého
evanjelistu o narodení Pána. Jozef
Mohr sa pripravoval na svoju polnočnú
kázeň. Slová evanjelistu ho celkom
očarili. Znova a znova čítal slová svä-
tého Lukáša, ktorých jednoduchá krá-
sa o betlehemskej udalosti ho priam
vzrušovala. Napokon však odtrhol oči
od Nového zákona a vstal spoza ťaž-

kého dubového stola. Zašiel k oknu, za
ktorým uvidel nádherný obraz. Úzkym
vysokým alpským údolím, ktoré bolo
celé pokryté snehom, sa akoby valila
rieka svetla. To jeho farníci, v rukách
so svietiacimi lampášmi a so zapále-
nými fakľami, išli do kostola na polnoč-
nú.

Ktosi zaklopal na dvere. Volali ho, aby
podľa alpského zvyku išiel požehnať
dieťa, ktoré sa práve narodilo v rodine
chudobného uhliara.

Jozef Mohr išiel okamžite. V hlave mu
vírili najrozličnejšie myšlienky. Aké to
bolo zvláštne. Pred chvíľou ešte medi-
toval o narodení dieťaťa. A teraz, hľa,
náhli sa po zaviatom chodníku, aby
požehnal novonarodeniatko, ktoré pri-
šlo na svet práve večer na Štedrý deň
v tú istú dobu, ako sa narodil Ježiško.

V chudobnom domčeku uhliara priví-
tala kňaza mladá matka so šťastným
úsmevom. Ležala na tvrdej posteli
a v náručí mala spiace dieťa. Mladý

Pieseň – Tichá noc, svätá noc

kňaz skôr, ako ho požehnal, akosi pod-
vedome sa mu poklonil, akoby stál nie
pred uhliarovým synom, ale pred bet-
lehemským dieťaťom.

Keď sa potom Jozef Mohr vracal späť
do údolia, svit fakieľ jeho farníkov mu
oslepoval zrak. Pripojil sa ku kráčajú-
cim do kostola. Pri polnočnej svätej
omši hlboko preciťoval prítomnosť bet-
lehemského novonarodeniatka na oltá-
ri.

Kostol stíchol, svetlá v ňom zmizli.
Ľudia, obyvatelia obce Halleine, boli už
doma z polnočnej a ukladali sa k spán-
ku. AJ farár Jozef Mohr bol už doma,
ale nespal. Opäť sedel za ťažkým du-
bovým stolom a rozmýšľal. Čosi sa
v ňom mocne ozývalo, volalo, chcelo
von. Jozef Mohr videl v duchu milú tvá-
ričku dieťaťa, ktoré dnes prišlo na svet
v uhliarovej chalupe, a ktoré pred pol-
nocou požehnal. Potom sa tá tvárička
začala meniť, okolo nej sa začal rozlie-
vať jasot svätožiary. A Mohr už nevidel
uhliarovho syna, ale na slame spiace
Dieťatko, nad ktorým sa ozýva spev an-
jelského chóru.....

Dlho tak sedel, odovzdávajúc sa vi-
dine. Potom siahol po kalamári a vytia-
hol papier. Začal písať.

Dedinka už dávno spala pokojným
spánkom, len jej mladý farár bdel a pí-
sal. Ráno sa potom Jozef Mohr rozbe-
hol ku svojmu priateľovi. Učiteľ a orga-
nista František Xaver Gruber sa začu-
doval takej včasnej návšteve. Ale keď
mu kňaz ukázal popísaný papier, začal
ho so záujmom čítať. Oči sa mu rozžia-
rili, zdvihol ruku a s natiahnutým prs-
tom začal spievať melódiu do taktu.
Nespúšťajúc oči z papiera, prikročil
k svojmu harmóniu.....

A toho rána v deň Božieho narodenia
roku 1818, sa zrodila vianočná pieseň,
ktorej pôvodné meno bolo „Pieseň
z neba.“ A táto pieseň si razom získala
srdcia veriacich v Halleine, ba rozlete-
la sa aj ďalej. Opustila Tirolsko, aby do-
byla celý kresťanský svet a zmedziná-
rodnela.

Priletela i do našej vlasti. A v tieto via-
nočné sviatky sa bude ozývať aj v na-
šich chrámoch. Poznáme ju všetci:

Tichá noc, svätá noc!
 Všetko spí, všetko sní,
 sám len svätý bdie dôverný pár,
 stráži Dieťatko, nebeský dar.
 Sladký Ježiško spí, sní
 nebeský ticho spí, sní.
 (J. Kamenský: Vianočné príbehy)
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Očami
starostu

Malé betlehemské Dieťa je prítomné medzi nami nielen na Vianoce, ale každý deň všade
tam, kde je pokora a láska.

(Matka Tereza)

Činnosť za mesiac november:
1. Živnostníci pán Medenci, pán Vlžák, pán

Hojo, pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci cez úrad práce pokračovali v prístav-
be a rekonštrukcii hasičskej zbrojnice v Hruští-
ne.

2. Tesárska partia pána Ľubomíra Krivačku nám urobila
na hasičskej zbrojnici v Hruštíne strechu a pokryla ju ple-
chom.

3. Na hasičskej zbrojnici v Hruštíne bola namontovaná
výsuvná brána.

4. Vo Vaňovke sme ukončili rekonštrukčné práce v obec-
nej budove a v prístavbe hasičskej zbrojnice. V týchto priesto-
roch sa uskutočnili komunálne voľby a prvá spoločenská
akcia.

5. Pán Ľubomír Snovák nám upravil a spevnil terén pred
obecnou budovou vo Vaňovke.

6. Vybraná firma, ktorá uspela vo výberovom konaní Slo-
venskými elektrárňami nám v obci namontovala nové LED
svietidlá verejného osvetlenia. Svietidlá sú už namontova-
né, ale svieti len každé druhé svietidlo - kde pôvodne svieti-
lo. Pracovníci firmy musia natiahnúť po stĺpoch káble a tak
sfunkčnia aj ostatné. Za priaznivého počasia budú v prá-
cach pokračovať.

7. Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín pokračo-
vala na prácach kanalizácie v uliciach Radzovka, Kutina
a asfaltovaní ulíc Črchľa, Dielnice a Hlavná.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uvede-
ných prácach veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
V novembri sa na Slovensku konali komunál-

ne voľby na starostov, primátorov a poslancov do mestských,
či obecných zastupiteľstiev. Prostredníctvom bulletínu sa ch-
cem poďakovať za prejavenú dôveru všetkým tým občanom,
ktorí ocenili moju prácu v prospech obce v uplynulom obdo-
bí. Chcem byť starostom pre všetkých občanov, aj pre tých,
ktorí z akéhokoľvek dôvodu mňa nevolili.

Všetkým občanom prajem v adventnom období radostnú
prípravu na najkrajšie sviatky v roku – narodenie Ježiša Kris-
ta. Zároveň Vám prajem požehnané a milostiplné vianočné
sviatky.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Predvianočné nákupy
Vážení spotrebitelia, blíži sa čas Vianoc, s ktorým sa mimo

iného spájajú aj rozsiahlejšie nákupy. V tomto období predá-
vajúci lákajú spotrebiteľov na rôzne akcie a výhodné ponuky,
v ktorých je často problém sa orientovať a spotrebiteľ stráca
ostražitosť. Cieľom tohto článku je v skratke podať niekoľko
užitočných tipov:
– V prvom rade je vhodné dopredu uvážiť, aký výrobok, akým

spôsobom a za približne akú cenu chcete kúpiť, resp. ešte
pred kúpou výrobku si vykonať prieskum trhu. Môžete tak
predchádzať problémom pri prípadnom vracaní zakúpe-
ných výrobkov späť, alebo pri prípadných žiadostiach
o výmenu výrobkov za iné výrobky. Je potrebné zdôraz-
niť, že pokiaľ výrobok kupujete v bežnej predajni, spravi-
dla nemáte možnosť ho bezdôvodne vrátiť, nakoľko pre-
dávajúcemu takúto povinnosť zákon neukladá a pokiaľ
Vám aj vyhovie, nie je to pravidlo a koná vo Váš prospech
nad rámec zákona.

– Pokiaľ uvažujete o nákupe výrobkov na splátky, teda spra-
vidla s využitím spotrebiteľského úveru, zaujímajte sa
o podmienky úveru, porovnávajte ponuky rôznych verite-
ľov a porovnávajte najmä sumu, ktorú si požičiavate so
sumou, ktorú budete musieť vrátiť. Údaj o RPMN je síce
vodítkom, ako porovnať výhodnosť spotrebiteľského úve-
ru, ale najspoľahlivejšia cesta pre posúdenie výhodnosti
kúpy výrobkov na splátky je práve zistenie sumy, o ktorú
výrobok preplatíte. Pokiaľ sú Vám pri uzatváraní zmluvy
ústne podávané lákavé informácie, vždy žiadajte, aby Vám
tieto informácie boli ukázané aj priamo v texte zmluvy.

– Zvažujte jednotlivé akciové ponuky a neriaďte sa len za-
radením výrobku do akcie, nakoľko nie je pravidlom, že
všetko čo je označené ako akciový tovar je skutočne vý-
hodné.

– Aj v prípade, že kupujete výrobky v akcii, prípadne s „Via-
nočnými“ zľavami, odložte si doklad o kúpe. Bez ohľadu
na tvrdenia niektorých predávajúcich, aj takéto majú vý-
robky záruku.

– Overujte dátum spotreby výrobkov ešte pred ich kúpou.
Výrobky, ktorým uplynula doba spotreby musia byť stiah-
nuté predávajúcim z trhu, avšak v záplave tovaru pred
Vianocami môže dôjsť k zanedbaniu tejto povinnosti.

– Najmä po kúpe hračiek si na stránke www.soi.sk overte,
či ste nezakúpili nebezpečný výrobok. Nebezpečný výro-
bok máte právo vrátiť.

JUDr. Ján Macík
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Zvolení poslanci:
1. Peter Teťák, Mgr., KDH – 448 hlasov
2. Ján Macík, JUDr., nezávislý kandidát

– 426 hlasov
3. Vincent Žilinec, KDH – 395 hlasov
4. Martin Haluška, Bc., nezávislý kandi-

dát – 380 hlasov
5. Ivana Teťáková, Ing., nezávislá kan-

didátka
– 339 hlasov

6. Ľuboš Jancek, Sieť – 323 hlasov
7. Marta Lipničanová, Ing., KDH –

318 hlasov
8. Helena Martvoňová, PhDr., KDH –

309 hlasov
9. Zdenka Snováková, KDH – 304 hla-

sov
Náhradníci:
10. Milan Halaštík , nezávislý kandidát –

295 hlasov
11. Milan Očkaják, KDH – 291 hlasov
12. Ľudvik Zajac, KDH – 271 hlasov
13. Katarína Hojová, Mgr., nezávislá kan-

didátka – 262 hlasov
14. Ľubomír Jaššo, Mgr., Sieť – 259 hla-

sov
15. Ján Hutira, SNS – 256 hlasov
16. Milan Hojo, KDH – 247 hlasov
17. Jozef Škapec, KDH – 237 hlasov
18. Jozef Jancek, Smer – 236 hlasov
19. Monika Stieranková,Mgr., nezávislá

kandidátka – 231 hlasov
20. František Kravč ík, Ing., Smer –

224 hlasov
21. Ján Uhrík, Ing., nezávislý kandidát –

218 hlasov
22. Jozef Kľuska, Smer – 196 hlasov
23. Milan Krivačka, Smer – 193 hlasov
24. Marta Piňáková, Smer – 188 hlasov
25. Peter Socha, Sieť – 188 hlasov
26. Marta Gáborová, Smer – 175 hlasov
27. Štefan Škapec, nezávislý kandidát –

150 hlasov
28. Miloš Štajer, Smer – 109 hlasov
29. Ladislav Teťák, Ing., Smer – 104 hla-

sov
30. Jozef Martvoň, Smer – 72 hlasov

Volebný obvod č. 2 – VAŇOVKA účasť
51.77%
Zvolení poslanci:
1. Ľubomír Snovák, KDH – 114 hlasov
2. Dominik Zemenčík, Smer – 103 hlasov
Náhradník:
3. Jozef Snovák, KDH – 67 hlasov

Výsledky komunálnych
volieb 2014

Novozvolený starosta obce:
František Škapec, Mgr., KDH, Hruštín –
646 hlasov,
Vaňovka – 101 hlasov, spolu – 747 hla-
sov

František Krivačka, Ing., nezávislý kandi-
dát, Hruštín – 605 hlasov, Vaňovka –
56 hlasov, spolu – 661 hlasov
Volebný obvod č. 1 – HRUŠTÍN účasť
58,77%

Poďakovanie
Ď a k u j e m
všetkým svojim
voličom v Hruští-
ne a miestnej
časti Vaňovka,
ktorí ma podpori-
li a dali mi svoj
hlas v komunál-
nych voľbách,
ktoré sa konali 15. 11. 2014. Vážim si
Vaše rozhodnutie a verím, že okrem
času na zmenu to bola hlavne moja
vízia, ktorá Vás presvedčila, a taktiež
aj volebný program, ktorý bol v pro-
spech všetkých občanov obce. Záro-
veň všetkým občanom želám šťastné
a požehnané nastávajúce vianočné
sviatky a všetko dobré do celého no-
vého roka 2015.
Ing. František Krivačka

Poďakovanie
Ď a k u j e m
všetkým voličom,
ktorí mi dali svoj
hlas v komunál-
nych voľbách,
ktoré boli 15. no-
vembra 2014.
Želám všetkým
občanom obce šťastné a požehnané
vianočné sviatky a všetko dobré do
nového roka 2015.
 Miloš Štajer

Ďakujem Vám
za dôveru preja-
venú v komu-
nálnych voľ-
bách. Vaše roz-
hodnutie si vá-
žim a je pre
mňa záväzkom
podieľať na
skvalitňovaní ži-
vota v obci.

  JUDr. Ján Macík

Touto cestou ďa-
kujem všetkým,
ktorí ma podporili
svojím hlasom
v komunálnych
v o ľ b á c h .
Všetkým obča-
nom prajem veľa
úspechov a hlav-
ne spokojnosť s novozvolenými po-
slancami a starostom obce.
S úctou
PhDr. Jaššo Ľubomír

85 rokov Ján Macák
75 rokov Emília Šeligová
65 rokov Tomáš Radzo
55 rokov Margita Jurkyová

Milan Hojo
Helena Kompanová
Marta Piňáková

50 rokov Marta Hrubošová
Stanislav Bieľ
Miroslav Martvoň
Mária Zaťková
Milan Martvoň

Prišli medzi nás:
Samuel Hojo
Barbora Macíková
Laura Katrenčíková
Mária Janovčíková
Vanesa Kokošková

Uzavreli manželstvo:
František Troják

a Ivana Vlžáková

J U B I L A N T I
v mesiaci december 2014

Krstné a sobášne
náuky v roku 2015

Dátumy teoretickej krstnej
náuky v roku 2015 – prvá sobota
v mesiaci:

3.1.; 7.2.; 7.3.; 4.4.; 2.5.; 6.6.;
4.7; 8.8.; 5.9.; 4.10.; 7.11.;6.12.

Dátumy praktickej krstnej ná-
uky v roku 2015 – druhý piatok
v mesiaci:

9.1.;13.2.; 13.3.; 8.4.streda;
8.5.; 12.6.; 10.7.; 14.8.; 11.9.;
9.10.; 13.11.; 12.12.

Dátumy druhej sobášnej ná-
uky o viere a mravoch v roku 2015
– druhá sobota v mesiaci:

10.1.; 14.2.; 14.3.; 11.4.; 9.5.;
13.6., 11.7.; 14.8. piatok; 12.9.;
10.10.; 14.11.

Dátumy tretej sobášnej náu-
ky o sviatostiach, duchovnom,
manželskom a rodinnom živote
v roku 2015 – tretia sobota v me-
siaci: 17.1.; 21.2.; 21.3.; 18.4.;
16.5.; 19.6 piatok; 18.7.; 22.8.;
19.9.; 17.10.; 21.11.
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Pred troma týždňami na Slovensku
a taktiež aj v našej obci prebehli komu-
nálne voľby. Z tejto príležitosti vychá-
dza volebný bulletín, kde sú všetci kan-
didáti na starostu a poslancov obce.
Každý kandidát na starostu obce môže
predstaviť svoj volebný program v obec-
nom bulletíne. Túto formu som využil
aj ja, ale aj pán Ing. Krivačka. Prečo
ste však konkrétne body programu zo
svojich letákov nedali do bulletínu?
Viem prečo, lebo posledný leták ste dali
do schránok tesne pred uplynutím mo-
ratória, aby ste mohli šíriť zavádzajúce
a nepravdivé informácie, a ja som sa
nemohol brániť.

Z tohto dôvodu na niektoré body
Vášho letáku reagujem. Chcem pozna-
menať, že pán Ing. Krivačka bol 4 roky
poslancom za stranu SMER-SD a mali
sme normálne pracovné vzťahy. Spolu
s poslancami sme riešili vyskytnuté
problémy tak, ako sme najlepšie mohli.
To, čo popísal vo svojom letáku nejde
len proti mne, ale aj proti sebe. Je mož-
né sedieť na úrade ako poslanec a ne-
poukázať na nedostatky 4 roky? Ako ste
si potom plnili svoju poslaneckú povin-
nosť a prácu, keď ste videli nedostat-
ky? Ako ste zastupovali občanov, keď
tie veci, ktoré ste tu vytýkali, ste Vy so
starostom a poslancami neriešili? Veď
starosta má okolo seba poslanecký tím,
ktorý problémy rieši. Nato ste tu boli.
Ale ako som spomínal, ide tu o zavá-
dzanie a nepravdivé informácie v sna-
he niekoho skompromitovať.

– Chcete okamžite vypracovať vše-
obecné záväzné nariadenie o hospo-
dárení s majetkom obce, ktoré obci
chýba. A načo? Však toto máme. Na
transparentné hospodárenie s verejným
majetkom máme: „VZN č. 1/ 1997 –
„Zásady nakladania s finančnými
prostriedkami obce“. Čiže žiadne
VZN nám vypracovať netreba a z vašej
strany ide o klamstvo. Ďalej z roku 2010
máme „Zásady hospodárenia s ma-
jetkom obce“. Všetky toky financií sú
kontrolované a to prísne kontrolórom
obce a každý rok štátnym audítorom,
ktorý robí hĺbkovú kontrolu na obci aj
2 mesiace. Nato sú práve oni, ktorí, by
nám mali vytýkať nedostatky, aj ne-
transparentnosť. Ale všetko máme v po-
riadku. Vy spochybňujete aj ich úlohu?

– Chcete zmeniť úradné hodiny? Čo
chcete, aby pracovníci obce robili aj
nočné? Však pre občanov máme aj dlh-
šie úradné hodiny v stredu, keď sme
do 17 hodiny. Opäť obviňujete mojich
pracovníkov z nedodržania pracovnej

doby – ktorého pracovníka, kedy? Niek-
torí moji pracovníci v rámci akcií cho-
dia do práce aj cez víkend, keď máme
akcie v piatok, následne v sobotu, ale-
bo v nedeľu a musia po každej akcii
poumývať a pripraviť na ďalšiu akciu.
Toto je komu služba? Koľkokrát ste aj
Vy, využili naše služby, aj služby mo-
jich pracovníkov. Vy ste ale rýchlo na
to zabudli! Počas poslaneckého man-
dátu ste toto nespomenuli, pričom moji
pracovníci pracovné hodiny dodržiava-
jú.

– Chcete zmeniť počet a zameranie
komisií pri obecnom zastupiteľstve, kto-
ré sú z radov poslancov, aby predkla-
dali odborné stanoviská na riešenie
problémov v obci? Aké odborné stano-
visko počas poslaneckého mandátu ste
predniesli Vy? Žiadne.

– Citujete zákon 369 o obecnom zria-
dení, že zástupca starostu má počas
dlhodobej neprítomnosti zastupovať
starostu. Kvôli čomu ste napísali taký-
to nezmyselný bod? Však počas celé-
ho starostovania chvála Bohu som dl-
hodobo nechýbal, nemal som ani PN
a mám problém vybrať si celú dovolen-
ku. Beriem si po jednom, najviac po
dvoch dňoch dovolenky za sebou. Kto
ma dlhodobo nevidel v práci? Spýtajte
sa. To neznamená, že ak starosta nie
je na úrade, nie je v práci. Starosta
nesedí len na úrade, ale je v teréne
medzi pracovníkmi a nezamestnanými
obce. Snaží sa pre obec vybavovať veci
– projekty, rieši problémy s občanmi.
Toto je z Vašej strany poriadne zavá-
dzanie občanov.

Každý týždeň mám na starosti 30 ne-
zamestnaných, ktorých rozdeľujem do
práce, vozím na pracovisko napr: celé
2 roky do Vaňovky, kde sme svojpo-
mocne spolu so živnostníkmi pracovali
na obecnej budove. Posledné mesiace
pracujú na Hasičskej zbrojnici v Hruš-
tíne. Kedy, pán Ing. Krivačka, ako po-
slanec ste boli na niektorej obecnej
stavbe, pri nezamestnaných, ako to
chodí?

– Najväčším problémom, ktorý Vy ne-
môžete prežiť, je môj plat. Plat staros-
tu obce je stanovený zákonom podľa
počtu obyvateľov obce. Iný je plat sta-
rostu, kde má obec 1000 obyvateľov, a
iný, kde má obec 3000 obyvateľov. Plat
starostu absolútne nie je tajný, pretože
ho verejne schvaľujú poslanci obecné-
ho zastupiteľstva a schvaľovali ste ho
verejne aj vy. Tak nehovorte o tajnosti.
A keď ste urobili krok A, tak ste mali
povedať aj krok B, že plat starostu bol

zvýšený len v medziach zákona a to
za výsledky v projektoch, čiže to sú pe-
niaze, ktoré starosta zháňa mimo roz-
počtu obce. Zároveň ste ma zaviazali
ako poslanci, že budem pokračovať
v tvorbe a vybavovaní projektov. Za toto
4-ročné obdobie som získal práve tým-
to spôsobom do obce cez väčšie, ale-
bo menšie projekty 1.111 568 €, čo je
vyše 33 mil. Sk.

 Toto je málo? Koľko projektov, ste
ako poslanec pre obec urobili Vy? Ani
jeden.

 Ak niekto vie čo je projekt, tak vie,
aká je s tým robota, strávený čas, vy-
bavovanie, tak to pochopí. Pracovný
čas starostu nie je 8 hodín, zavriem
úrad a idem domov – mám čistú hlavu.
Je to nepretržitá služba ľuďom aj mimo
úradných hodín, či v sobotu, alebo
v nedeľu. Zároveň obrovská zodpoved-
nosť za všetko. Nech sa ozve 1 občan,
ktorý mal problém a navštívil ma doma
a povedal som mu, že nemám úradné
hodiny? Tiež reagujete bez toho, aby
ste si zistili detaily, čo z platu si ešte
hradím – to vás už tiež nezaujímalo.

(Z platu si osobne hradím všetky vý-
davky spojené s mojimi služobnými
cestami – ktorých mám dosť a neuplat-
ňujem si žiadne náhrady – to si pán Ing.
Krivačka zistite v učtárni!)

Vážený pán Krivačka, keď ste chceli
bojovať o funkciu starostu, tak ste mali
súťažiť čestne a nie, aby ste osočovali
mňa, mojich pracovníkov, bývalých po-
slancov, lebo spochybňujete aj trans-
parentnosť komisií, v ktorých pracovali
práve všetci poslanci. Ba dokonca do
Vašej scifi – vízie, ktorá zhltne nie
1, ale 3 rozpočty, ste si dali aj bod: prí-
spevok obce na náhrobný pomník zo-
snulému pánu farárovi Martinkovi. Pán
Ing. Krivačka však tento bod sme
schválili už na zastupiteľstve v októbri,
ako ste si robili tie svoje spomínané
zápisky? Do plánu práce sa dávajú
veci, ktoré chcete robiť, nie čo sú už
schválené.

Ja som Vás vo svojej kampani ani ne-
spomenul, ani neosočoval. Veľmi pek-
ne ste napísali „Ten, kto robí, robí aj
chyby!“ Tak prečo ste nehovoril i o tých
svojich chybách, ale rozhodli ste sa ich
hľadať na druhých? Ja osobne Vás tiež
poznám, ale nevytýkal som Vám v kam-
pani Vaše pracovno – súdne vzťahy
s PD a pôsobenie – ako ekonóma. Ne-
komentoval som vaše predsedníctvo
v urbáre, kde spravujete a ako spravu-
jete peniaze celej urbárskej obce. Do
konca pri predstavovaní v bulletíne, kde

Je slovo prepáč dostatočnou náplasťou…?



12/20145

Tri sitá
K Sokratovi pribehol zadychčaný

priateľ a lapajúc dych začal rozprá-
vať“

„Počuj, Sokrates, musím ti niečo
dôležité povedať ........tvoj priateľ......“

„Počkaj,“ prerušil ho mudrc, preo-
sial si to, čo mi chceš povedať, cez tri
sitá?“

„Cez tri sitá?“ čudoval sa posol
správy.

„Áno cez tri sitá. Prvé sito je prav-
da. Si si istý, že všetko čo mi chceš
povedať, je v súlade s pravdou?

„No neviem, povedal mi to ......“
„Áno, áno, ale iste si to preosial cez

druhé sito, a tým je dobro. Ak to čo mi
chceš povedať, nie je pravda, je to ur-
čite dobré.“

„Naopak!“
„Tak teda“, prerušil ho filozof, „po-

uži ešte tretie sito a porozmýšľaj, či
to, čo mi chceš povedať je nevyhnut-
ne nutné.“

„Nutné? Asi nie.“
„Tak potom“, usmial sa Sokrates,

„ak to, čo mi chceš povedať, nie je
pravda, ani dobré, ani nevyhnutne
nutné, neobťažuj tým ani seba, ani
mňa, ani druhých.“

(Autor: Bruno Ferrero)

ste vymenovali všetky svoje funkcie,
ste ani slovkom nespomenuli, že ste
predsedom urbáru! Takto by som mo-
hol pokračovať ďalej, ale načo? Voľby
sú za nami. Hneď na druhý deň po voľ-
bách ste ma stretli a okrem podania
ruky ste mi povedali aj slovo „prepáč“.

Prečo? Však keď je to pravda čo ste
popísali – načo ospravedlňovanie? Veľ-
mi si to vážim, ale je to dostatočná ná-
plasť za to, čo ste popísali? Okrem mňa
žije v tejto obci moja rodina, ktorá mi
práve pri mojom starostovaní pomáha
a neraz toleruje čas, kedy nie som
doma, ale v robote. Práve i oni vedia,
čo obnáša táto funkcia. O to viac je to
zraňujúce pre všetkých, keď niekto na
vás hovorí nepravdu.

Nájdu sa však aj iní ľudia, ktorí šíria
klamstvo. (Napr: jedna pani povedala,
že som kúpil 3 domy, iný pán povedal,
že som mu dal odpíliť kanalizačnú prí-
pojku, čo všetko je klamstvo). Ľudský
súd je pre takýchto ľudí, ktorí klamú,
prikrátky, ale ten Boží súd si každého
nájde a počká. Ani ja, ani moja rodina
na intrigy nie sme.

Pred dverami máme najkrajšie sviat-
ky roka, Vianoce, ktoré sú o Láske.
O Láske, ktorá prišla na túto zem, aby
menila ľudí. A preto aj z tejto príležitos-
ti odpúšťanie – vážený pán Ing. Krivač-
ka – je na mieste, no navždy pre mňa
ostanete človekom, ktorý má dve tvá-
re.

Pokojné Vianoce Vám i celej Vašej
rodine praje starosta

V nedeľu, 30. novembra, si v KD Hruštín mohli deti pozrieť predstavenie divadiel-
ka Žužu „AKO CHRÁNIŤ PRÍRODU“, v ktorom sa predstavili herci známi ako
redaktorka Miška a redaktor Alex z relácie RTVS Fidlibum. Predstavenie pripra-
vilo RC Motýlik.

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia
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Rok Sedembolestnej Panny Márie
Panna Mária Kráľovná všetkých svätých; Kráľovná anjelov

V našom katolíckom náboženstve
máme veľmi dobre rozvinutú mariánsku
úctu z vieroučného hľadiska ako aj
z hľadiska našej náboženskej praxe.
Máme presne definované pojmy o ma-
riánskej úcte, takže sa nemôže stať, že
by niektoré výrazy bolo možné rozumieť
nesprávne. O Panne Márii ani v deji-
nách nevznikol žiaden blud. Máme aj
dobre ustálenú náboženskú prax, kto-
rá taktiež presne rozlišuje také úkony,
ktorými sa preukazuje úcta Panne Má-
rii a iným svätým a na druhej strane zas
úkony preukazujúce kult klaňania sa
Bohu alebo ktorejkoľvek božskej oso-
be individuálne. To je dôkazom, že táto
svätosť Panny Márie je menšia od Bo-
žej svätosti a zas je vyššia ako svätosť
anjelov a svätých. Z toho potom povstá-
vajú aj dva tituly Panny Márie: Panna
Mária Kráľovná všetkých svätých a Krá-
ľovná anjelov.

Titul Panna Mária, Kráľovná
všetkých svätých je pomerne ľahko
pochopiteľný, pretože označuje Pannu
Máriu ako najsvätejšiu zo všetkých ľudí.
Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode
61 učí, že aj patriarchovia, proroci a iné
postavy Starého zákona boli a vždy
budú uctievané ako svätí vo všetkých
liturgických tradíciách Cirkvi. Úcta Pan-
ny Márie ako Kráľovnej všetkých svä-
tých tak nadobúda významný rozmer.
Panna Mária viedla skrytý život v na-
zaretskej chudobe. Svoju svätosť na-
dobudla jednak osobitnými Božími mi-
losťami, ktoré jej Pán Boh daroval pre
budúce zásluhy Ježiša Krista a jednak
aj svojou vlastnou príčinlivosťou. Tak
má Panna Mária absolútne prvé miesto
v nebeskej sláve spomedzi ľudí. Je teda
vyvýšená aj nad patriarchov, prorokov,
mučeníkov a vyznávačov...

Druhý titul Panny Márie, Kráľovná
anjelov, hovorí o Máriinom vyvýšení
nad anjelov. Máriina svätosť a nebes-

ká vznešenosť je taká veľká, že prevy-
šuje aj anjelov. Táto úžasná pravda nás
napĺňa nadšením, že človek je vôbec
schopný svojou svätosťou prevyšovať
už aj tak nepredstaviteľnú svätosť an-
jelov. Vlastným dôvodom tohto Máriin-
ho vyvýšenia nad anjelov je jej hodnosť
Bohorodičky. Ak jej Syn, Bohočlovek
Ježiš Kristus, je vyvýšený nad anjelov
ako Kráľ neba a zeme, potom aj jeho
Matka Panna Mária je vyvýšená nad
anjelov a uctievaná ako ich Kráľovná.
Je to celkom logické: svätosť anjelov,
ktorú tieto duchovné bytosti vlastnia, je
hodná nášho obdivu, pretože dokona-
losť dobrých anjelov nikdy nezatienil
nijaký hriech. Máriina svätosť je však
ešte viac hodná obdivu, pretože jej svä-
tosť sa zrodila v oveľa ťažších podmien-
kach, než sú podmienky anjelov. Náš
ľudský život je poznačený bolesťou,
smrťou, nevýslovným trápením, zradou,
potupou... To všetko musela Panna
Mária prežiť a zvládnuť... Anjeli pritom
mali dokonalé poznanie, ktoré Panna
Mária nemala. A predsa dosiahla väč-
šiu dokonalosť a svätosť, ako je svätosť
anjelov!

Dôsledky Máriinej svätosti a do-
konalosti pre nás. V Prvom liste Kori-
nťanom sa uvádza zaujímavé tvrdenie
sv. Pavla: Neviete, že budeme súdiť an-
jelov? Autori toto tvrdenie sv. Pavla vy-
svetľujú v tom zmysle, že my budeme
sudcami anjelov v zmysle akýchsi prí-
sediacich na súde, ktorý vykoná Boh.
Náš súd nad anjelmi bude spočívať vo
vyjadrení súhlasu s tým súdom, ktorý
vynesie nad anjelmi Boh. Bohu sa zo
všetkých stvorených bytostí najviac pri-
bližuje človek, ktorý je schopný mystic-
ky sa s Bohom zjednotiť. Iba človek
dostal určitú mieru morálnej a pozná-
vacej autonómie. Iba človek je okrem
Boha schopný preukazovať milosrden-
stvo. Panna Mária je aj v tomto zmysle
jednoznačne dokonalejšia ako sú an-
jeli. Zaslúži si preto, aby sme ju vzývali
ako Kráľovnú všetkých svätých a Krá-
ľovnú anjelov.

Keď voláme o pomoc Kráľovnú
všetkých svätých, skrze ňu voláme
o pomoc všetkých obyvateľov jej krá-
ľovstva, ktoré je kráľovstvom jej Syna
– večným Božím kráľovstvom. Keď vo-
láme Kráľovná anjelov, hľadia na ňu
všetky zbory anjelov a pripájajú sa
k jej hlasu. S nimi sa spájajú patriar-
chovia, proroci, apoštoli, mučeníci, vy-
znávači, panny, celé nebo, všetci svä-

tí. Keď hovorí ona, všetci svätí mlčia
v úctivej pozornosti. A jej Syn s nevý-
slovnou láskou počúva jej reč, ktorou
sa ozýva celé nebo, a predkladá ju ináč
neprístupnému trónu Najsvätejšej Tro-
jice.

Modlime sa k našej najsvätejšej
a najdokonalejšej Matke slovami pápe-
ža Pia XII.:

Ako ty v nebi vykonávaš primát nad
šíkmi anjelov, ktorí ťa nazývajú svojou
Kráľovnou, nad zástupmi svätých, kto-
rí sa tešia z kontemplácie tvojej žiari-
vej krásy, tak kraľuj nad celým ľudským
rodom, predovšetkým otvárajúc cesty
viery tým, ktorí ešte nepoznajú tvojho
Syna.

Sieť – adventné zamyslenie
Je veľa povolaní a zamestnaní. Pre

každé povolanie a zamestnanie je ty-
pický nejaký pracovný nástroj. Opravár

- skrutkovač, murár –
kelňa, pastier – pali-

ca, úradník – počí-
tač, maliar – šte-

tec, spevák –
m i k r o f ó n ,
učiteľ – tabu-
ľa, lekár –
t e p l o m e r ,
kňaz – oltár...
...rybár –
sieť. Prečo
na záver ry-
bár a sieť?

Lebo aj tí, ktorých Pán Ježiš povolal do
svojej väčšej blízkosti, boli práve rybá-
ri. Prečo si Pán Ježiš spomedzi
všetkých povolaní vyvolil práve rybá-

rov? Možno
práve kvôli
rybárskemu
pracovnému
náradiu -
kvôli sieti,
o ktorej sa
zmieňuje aj
evan je l ium
slovami: „Oni
z a n e c h a l i
siete a išli za
ním.“ No

a práve s tou sieťou máme dočinenie
všetci, hoci nie sme ani rybármi. Kaž-
dý z nás sa nachádza v nejakej sieti
života, ktorú nám tiež treba zanechať,
aby sme sa mohli dostať do väčšej Je-
žišovej blízkosti. Pre niekoho tou sie-
ťou je televízia, pre iného prázdne kle-
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Najmladšia generácia v obci
10. 11. – odborné zamestnankyne

CPPPaP v Námestove realizovali
v 1. a 2. triede orientačné testovanie
„Depistáž školskej spôsobilosti.“ Otes-
tovaných bolo 27 detí (18 detí 1.tr.,
9 detí 2. tr.) vo veku 5-6 rokov a deti
s OŠD. Rodičia sa o výsledkoch testo-

vania mohli informovať v priebehu dňa.
Ak rodič uvažuje o odklade povinnej
školskej dochádzky svojho dieťa, ale-
bo má nejaké otázky, môže sa poradiť
na t.č. 0911 127 111 CPPPaP NO.

14. 11. – deti, ktoré majú rok pred
vstupom do ZŠ zavítali medzi prváči-
kov. Do 1.A a 1.B triedy prišli deti z MŠ,
ktorým prváci predviedli, čo všetko sa
stihli naučiť a ako sa im darí. Spoznali
nového kamaráta Kuka, s ktorým po-
znávali písmenká abecedy a spájali ich
do slov. Ďakujeme pani uč i teľke

M. Poljakovej a pani učiteľke S. Noži-
novej za ochotu a prijatie.

24. 11. – 28. 12. – v MŠ (tr.1.) absol-
vovala súvislú pedagogickú prax
J. Martvoňová, študentka 3. roč. Peda-
gogickej fakulty KU v Ružomberku, od-
bor Predškolská a elementárna peda-

gogika.
Milé mamičky,

srdečne Vás po-
zývame zdobiť
medovníčky s
predško lákmi ,
ktoré sa uskutoč-
ní 10. 11. 2014
(streda) o 10.00
hod. v 1. a 2. tr.
MŠ.

Vážení rodičia,
srdečne Vás po-
zývame na „Be-
siedku pri strom-
čeku,“ ktorá sa
uskutoční dňa
18.  12. 2014
(štvrtok) o 15.00
hod. v prie-
storoch KD.

Tešíme sa na
Vás.

Pravidelné logo-
pedické cvičenia
detí sa uskutočnia
4. 12. 2014 a 11.
12. 2014 (štvrtok).

VÁŽENÍ RODIČIA
Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007

Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji ve-
rejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov môže byť v MŠ
umiestnené len dieťa, ktoré:

je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia,
nemá nariadené karanténne opatre-
nie
Ak má učiteľka preberajúca dieťa od

zákonného zástupcu podozrenie, že
dieťa je choré, môže požiadať zákon-
ného zástupcu o predloženie potvrde-
nia o zdravotnom stave dieťaťa od ošet-
rujúceho lekára. Pani učiteľka môže od-
mietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že
jeho zdravotný stav nie je vhodný na
prijatie do MŠ. Ak dieťa počas dňa
ochorie, pedagogický zamestnanec za-
bezpečí jeho izoláciu od ostatných detí
a informuje zákonného zástupcu die-
ťaťa.

Silvia Vlžáková, riaditeľka MŠ

betenie v domácnosti alebo vysedáva-
nie v spoločenských zariadeniach, na
druhej strane prehnaná pracovitosť, za-
neprázdnenosť a iné naviazanosti, kto-
ré nám zabraňujú dať vo svojom živote
viac času i väčší priestor Bohu.

Advent je čas, kedy na tej sieti mô-
žeme prestrihnúť oko a oslobodiť sa pre
Boha, ísť viac za Ježišom. Slovo ad-
vent je zložené z dvoch latinských slov
„venio“ = slov. „prichádzať“ a predložky
„ad“ = slov. „k“. Slovo „ad-vent“ = slov.
„príchod k“ sa nevzťahuje len na Ježi-
ša, že len on prichádza od nebeského
Otca k nám. Ale aj my v čase adventu
mali by sme prichádzať k nemu, vyjsť
v ústrety Ježišovi prichádzajúcemu
k nám.

Čo to bola za sila, keď rybári, pre
ktorých bol Ježiš cudzí, keď ho videli
po prvýkrát, a oni hneď pri tom prvom
stretnutí kvôli nemu opustili svoje sie-
te? Bola to veľká Ježišova láska. Ako-
by im Ježiš povedal: Ja som tu len kvôli
vám a pre vás, kvôli ničomu inému, či
ďalšiemu. I nás chce Ježiš osloviť svo-
jou láskou, na ktorú je dnešný svet taký
chudobný, lebo je až príliš vo všetkom
vypočítavý. Dnes je v živote všetko do-
predu naplánované, vymerané, pre-
myslené – až moc rozumu a potom
málo srdca. Keď sa vyslobodíme z tých
rôznych sietí, ktoré nám prekážajú nie-
len venovať viac času Bohu, ale nás ob-
medzujú i v prejavoch lásky ku blížne-
mu, a prídeme do väčšej Ježišovej blíz-
kosti, on potom i naše srdce zapáli lás-
kou, ukáže nám, že láska v živote je tá
najväčšia hodnota. A to je liek pre
dnešný svet bez lásky – nie na lásku
vždy len čakať, ale lásku prejaviť tak,
aby to ten druhý po našom boku aj za-
cítil. Sme povolaním kresťania – Kris-
tovi nasledovníci a pracovným nástro-
jom v našich rukách je láska. Učiňme
ten nástroj viditeľný tým, že si budene
túto lásku navzájom prejavovať. Nech
adventné a vianočné dni prebudia Je-
žišovu lásku v našich srdciach, aby sme
si ju preukazovali aj v ostatných dňoch
roka. Najväčším darom Vianoc je Ježi-
šova láska pre tento svet.

Báseň: Kedy sú Vianoce?
Vianoce sú, keď sme spolu, keď

rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky, dedkovia aj

babičky.
Vianoce sú od Ježiška dal nám

lásku do balíčka.
Bolo jej dosť. Dostal každý,

rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky, zvieratká aj
včeličky. Kúsok lásky zo srdiečka

ukry aj ty do balíčka.
p. farár
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY NOVEMBER 2014

11. 11.  – v našej obci v KD sa uskutočnilo po dlhom čase
vystúpenie ukrajinských žonglérov, artistov, klaunov – Cir-
kus Jacko. Žiaci videli šikovnosť, silu, mrštnosť a vtip členov

cirkusu, niektorí
sa sami stali sú-
časťou programu.

13. 11. – prváci
a deviataci absol-
vovali fotografo-
vanie (so šlabiká-
rom a na deviatac-
ke tablo)

14. 11. – sa
v ZŠ Rabčice ko-
nali majstrovstvá
okresu v streľbe zo
vzduchovky. Našu
školu reprezento-
vali Júlia Gáboro-
vá, Alžbeta a Ma-
rianna Katreníko-
vé. Vyhrali sme
súťaž družstiev,
navyše v jednotliv-
coch bola Júlia Gá-
borová prvá
a Alžbeta Katrení-
ková tretia. Žiakov

pripravoval na streleckom krúžku p. Jozef Jancek. Krajské
kolo sa bude konať v Martine 4.12.2014.

16. 11. – turisti z našej školy využili priaznivé počasie na
jesenný výstup na Vyšnokubínske skalky – Tupú a Ostrú
(813 m n.m.) Okrem krásnych výhľadov na majestátny Choč,
Malú Fatru či Kubínsku hoľu, mohli turisti spoznávať aj obce
v okolí Dolného a Vyšného Kubína. Cestou na Tupú skalu
na nich zapôsobil mohutný dvojkríž – Pamätník ekumenic-
kého zjednotenia.

18. 11. – medzitriedny florbalový turnaj MŽ. Výsledky:
1. miesto 6.AB, 2. miesto 4.A, 3. miesto 5.B, 4.miesto 4.B
a 5.miesto 5.A. Najlepší strelec: Marek Makúch (6.B) 11 gó-
lov. Víťazné triedy i TOP hráč boli odmenení diplomami, me-
dailami, pohármi i sladkosťami. Ďakujeme Združeniu rodi-
čov za poskytnuté ceny.

19. 11. – v našej škole na II. stupni si žiaci pripomenuli
Deň tolerancie (16. november). Jednotlivé triedy prišli na
vyučovanie oblečené v rovnakom štýle, v prestrojení. (viď
fotoalbum na www.stránke).

20. 11. – konala sa štvrťročná hodnotiaca pedagogická
rada.

23. 11. – sa v Babíne uskutočnilo spevácke talentárium.
Súťažiaci boli rozdelení do dvoch skupín – 1.-4. roč., 5.-9.roč.
ZŠ. Okrem spevu súťažili aj tanečníci so svojimi choreogra-
fiami. Každý vystupujúci bol odmenený, víťazi dostali navy-
še aj diplomy. V 2. kategórii sa na 2. mieste umiestnila Stela
Kubicová z Hruštína. Blahoželáme!!!

26. a 28. 11. mali žiaci 6.AB netradičnú hodinu občianskej
náuky. Navštívili Obecný úrad, kde od pána starostu a za-
mestnancov získali nové informácie o matrike, evidencii oby-
vateľstva, činnosti obecného úradu, zastupiteľstva a pod.
Ďakujeme za prijatie, pohostenie a za informácie o OcÚ
a matrike.

27. 11. – 6 našich žiakov sa zúčastnilo Dňa otvorených
dverí na Strednej polytechnickej škole v DK – Kňažej. Nav-
štívili závody MIBA a OFZ v Širokej.

– V školskom kole technickej olympiády si spomedzi
10 dvojíc najlepšie počínali Ľuboš Tomáň – Marek Katreník
(9.A), ktorí postúpili na regionálne kolo do Námestova. Na
2.mieste skončili Štefan Katreník – Matúš Kľuska (9.B) trie-
da. Na 3.mieste bola dvojica Marek Očkaják – Maroš Hojo
(8.B-8.A). V kategórii B (siedmaci) si postup na regionálne
kolo vybojoval Ľudo Drígeľ (7.B), ďalší úspešní boli Matej
Jancek a Lukáš Vigoda.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Vianočné reklamy,
vianočné darčeky,
vôňa perníkového
korenia. Toto všet-
ko nám hovorí
o tom, že sa nám

blížia tie najkrajšie sviatky roka. I my
máme klasicky troška rušnejšie obdobie
a nie je to len tým, že sa musíme postarať
o upratanie našich príbytkov, či pečenie
vianočného pečiva. Je to tým, že tento rok
sa opätovne zapojíme do koledovania
DOBREJ NOVINY.

V dátumoch 13–14.12. bude prebiehať
oblastné vysielanie koledníkov Dobrej no-
viny. Zúčastniť sa ho môžu všetky deti,
ktoré majú záujem ísť koledovať na Dobrú
novinu. Samostatná Dobrá novina tento
rok oslavuje už 20. výročie a v našej obci
sa bude konať už 4. rok. Klasicky sa bude
u nás koledovať 26.12.2014 od 13:00. Čo
je to tá toľkokrát spomínaná „Dobrá novi-
na?“ Dobrá novina je kolednícka zbierka
pre chudobné africké krajiny, tzv. krajiny
tretieho sveta. Môžeme si povedať, prečo
by som ja mal pomáhať nejakej africkej
krajine? Nevidia azda, že bieda je i u nás
na Slovensku, Orave? Nevidia, že nemá-
me sami dostatok finančných prostriedkov
a predsa žiadajú o nejaké prostriedky. Áno,
súhlasím, všade – v novinách, rádiu i tele-
vízore sa dozvedáme o tom, ako sa žije u
nás na Slovensku. Finančná kríza, korup-
cia sú faktami, ktoré nás dennodenne spre-
vádzajú. Avšak, naučili sme sa zodpoved-
nosť za naše činy položiť na ramená dru-
hých. Prečo by som mal prispieť ja ? Keď
môj sused, či suseda je omnoho bohatší
ako ja ? Prečo mám dávať zo svojho mála
a mať ešte menej? Vyrástol v nás koreň
sebeckosti, bezohľadnosti. Naučili sme sa
chodiť s klapkou na očiach a nepomáhať
druhým. Nikto z nás nežiada o veľké fi-
nančné prostriedky, i pár � pre tú chudob-
nú krajinu dokáže urobiť veľa. Môžu sa za
to postaviť školy, kúpiť jedlo, očkovanie,
oblečenie, pitná voda. Dennodenne v Afri-
ke zahynie 1500 detí na nedostatok pitnej
vody. Vody, ktorou my polievame naše zá-
hrady, kvety, umývame naše autá. Je to
naša pohodlnosť, bohužiaľ, svet iných sa
nás netýka. Na internete je množstvo vi-
deí, ktoré poukazujú na biedu v afrických
krajinách. Preto vás chcem poprosiť. Kole-
dovanie, ktoré sa u nás uskutoční
26.12.2014 nie je zbierkou pre nás, pre
mňa, či nejakú podivnú agentúru, ale pre
chudobné rozvojové krajiny. Budeme veľ-
mi radi, ak budeme môcť navštíviť práve
váš príbytok a krátkym pásmom sprostred-
kovať a spríjemniť vianočné sviatky. Sú to
najkrajšie sviatky roka! Dovoľme aj ostat-
ným, aby mali i oni o niečo krajší deň. Veď
predsa deti v Afrike Vianoce i tak nemajú.
Koledujeme na sv. Štefana od 13:00.

Ako sa zapojiť? Od 15.12. do 23. 12. sa
budete môcť vzadu v kostole nahlásiť diev-
čatám, ktoré si poznačia číslo domu a uli-
cu. Kľudne si nás i pristavte na ulici a spý-
tajte sa nás na všetko, čo vás ohľadom
Dobrej noviny zaujíma.

Prajem vám pekné a požehnané via-
nočné sviatky, aby ste ich prežili v kruhu
tých najbližších a s dobrým pocitom, že
pomôžete i iným. ĎAKUJEM

 Kristína Michalčíková

Dňa 8. a 9. novem-
bra sa v Martine ko-
nala 1.Slovenská liga
v streľbe zo vzducho-
vých zbraní. Zúčastni-
li sa jej Marián Slani-
čan, Jozef Jancek
a Jozef Jancek ml.
Výsledky neboli naj-
lepšie, ale Marián
Slaničan, ktorému
táto disciplína svedčí,
nesklamal a vo Veľkej
Cene mesta Martin
tesne zaostal za finá-
lovou osmičkou.

V Nitre sa 15. no-
vembra začala halová sezóna v strelec-
kom trojboji. Prvé kolo Slovenského po-
hára a zároveň Veľkú Cenu Selier Belot,
absolvovali Marián Kompan, Marián Sla-
ničan, Jozef Jancek a Jozef Očkaják.

Strelci začali zimnú sezónu

Marián Slaničan obsadil pekné šieste
miesto v revolveri a Jozef Jancek suve-
rénne zvíťazil v pištoli.

ZOTŠ – Hruštín
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Milí veriaci, dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si hodnotnú kresťanskú literatúru a filmy, ktoré
sú vhodné ako vianočný darček, ale aj pre vlastnú potrebu, na zveľadenie duchovného života.

PREDAJ SA USKUTOČNÍ NASLEDOVNE:

Každý UTOROK od 15:00 – 17:00 v priestoroch Rodinného centra Motýlik na 3. poschodí zdravotného strediska
Každý ŠTVRTOK po večernej sv. omši vzadu v kostole
Každú NEDEĽU od 15:00 – 16:00 vás pozývame do čitárenskej kaviarne a čajovne (priestory RCM – 3. poscho-
die zdravotného strediska), kde si v pohode a tichu môžete prečítať ponúkanú literatúru a časopisy Vydavateľstva
Don Bosca. Tešíme sa na Vás!

ADVENTNÁ PONUKA KNÍH, FILMOV A DARČEKOVÝCH PREDMETOV
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POZVÁNKY

Podujatia v mesiaci december 2014

 5. 12. Talentárium ZŠ
 6. 12. Rodinná oslava
10. 12. Civilný sobáš
11. 12. Zasadnutie OZ
12. 12. Vianočné trhy
13. 12. Schôdza PZ
18. 12. Vianočná besiedka MŠ
20. 12. Rodinná oslava
26. 12. Štefanská zábava
31. 12. Silvestrovský ples

MKS pri OcÚ Hruštín

 VČZ v Hruštíne úprimne blahoželá čle-
nom Jednoty, ktorí sa v III. a IV. Q. 2014
dožili okrúhleho životného jubilea. Pra-
jeme im zdravia, spokojnosť, radosť zo

života a rodinnú pohodu. Naše blahoželanie patrí týmto čle-
nom COOP Jednoty: Štefanovi Kupčuľákovi, Františkovi Huti-
rovi, Terézii Martvoňovej, Veronike Smidžárovej, Márii Radzo-
vej, Alene Šeligovej, Ondrejovi Kľuskovi, Rozálii Slivčákovej,
Anne Drígľovej, Petrovi Šeligovi, Milanovi Martvoňovi, Ing. Vla-
dimírovi Smidžárovi, Márii Smidžárovej, Agneši Jancekovej
a Jánovi Macákovi.

 Zároveň všetkým členom a zákazníkom Jednoty prajem
požehnané Vianočné sviatky a veľa zdravia v Novom roku.

Za VČZ J. Kravčíková



12/201412

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Obec Hruštín ponúka na predaj lyžiarsky vlek OEV 300 +
ďalší na náhradné diely. Cena dohodou. Bližšie info na
tel:0905 213503
Obec Hruštín ponúka na prenájom 2-izbový byt vo Va-
ňovke. Viac info na OcÚ Hruštín.
Predám Škoda Felicia r.v.99, 1,6 benzín, naj.123000 orig.,
výbava ABS, 4xABG, SERVO, Centrál na DO, ťažné, streš-
né okno, posilovač, cena 800eur. Inf. : R.Kotúľ, Črchľa
402/143, tel. 0911 432048.
Suchý guľôčkový bazén na prenájom! Ideálny pre deti
do 8 rokov. Rozmery cca 1,5 m x 1,5 m. Bližšie info na
tel. č.: 0903 346 213
Predám drevené vchodové dvere dvojkrídlové a drevené
okno. Cena dohodou. Info: Hruštín 102, tel. 0949 542611.
Predám novú rohovú plastovú vaňu. Info: Haluška Šte-
fan, Hruštín 586, tel. 0949 718627

Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374
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František Matvoň – STAMAR, Lán 647/49, Hruštín 02952,
IČO 322 738 27, IČ DPH: SK1020465787
Zodpovedný vedúci:
František Martvoň, 043 55 77 687
www.stavebniny-stamar.sk

OTVÁRACIE HODINY – VIANOCE 2014
Po-Ut 22 – 23.12. 7,30 – 16,00
Str 24.12. 7,30 – 12,00
Štv-Pia 25 – 26.12. Zatvorené
So 27.12. 7,30 – 12,00
Po-Ut 29 – 30.12. 7,30 – 16,00
Str 31.12. 7,30 – 12,00
Štv 1.1.2015 Zatvorené


