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Dňa 7. marca 2015 sa uskutočnil už 2. roč-
ník turisticko-lyžiarskeho prechodu Hruš-
tínskym chotárom. Počasie nám opäť pria-
lo a tejto akcie sa zúčastnilo až 430 účast-
níkov. Na trase bolo postarané o občer-
stvenie pri Lomnianskej kaplnke, kde sa
podával chlieb so „šmaľcom“ a pri poľov-
níckej chate sa podávala klobása. V kul-
túrnom dome boli pripravené guľáše – drž-
kový a hovädzí, šišky a pomaranče a na
spríjemnenie atmosféry hrala skupina Bje-
lákovcov. Chceme sa poďakovať všetkým
účastníkom za prejavenie podpory svo-
jou účasťou. Ďakujeme všetkým sponzo-
rom, ktorí nás finančne podporili: Franti-
šek Martvoň – STAMAR, Peter Socha –

Ťažba dreva, Elvis Mazáček – Autoservis,
Ľubomír Dopater – zváračské práce, Ma-
tej Kupčo – Pekáreň KUMA, Erik Vlžák –
PROFI PROFIL, František Martvoň ml. –
Mažeto, Anton Radzo – stavebné práce,
Ján Martvoň – tesárske práce, Ing. Ján
Uhrík – Zemné práce a doprava, Franti-
šek Pidík – Palpid, Jaroslav Smidžár –
elektroinštalácie a revízie, Ľubomír Jurky
– zváračské práce, Jozef Kupčo – výroba
nábytku, Pizzeria Pohoda Babín, Miroslav
Zaťko – Nástrojáreň s.r.o., Jozef Kľuska –
zváračské práce, Ing. Miroslav Jaššo –
pílenie dreva, Marián Kompan – Výroba
nábytku, František Kupčulák, František
Šalata, Marián Kompan – obchodná čin-

V stredu, 25. marca bol v Zabierzowe
podpísaný „Plán spolupráce medzi ob-
cou Hruštín a gminou Zabierzów na rok
2015“. Tento plán podpísali František
Škapec, starosta obce Hruštín a Elżbie-
ta Burtan, wójt gminy Zabierzów.

nosť, Jozef Škapec – chladiarenský ser-
vis, Rastislav Žilinec – tesárske práce, Pe-
ter Šangala, Miroslav Šeliga – výroba sy-
rových nití, Andrejka Šmiheľová – kozme-
tika DELUXE, Obec Hruštín, Urbár Hruš-
tín, Pavol Hríň a vďaka nim sa nám poda-
rilo vyzbierať 1770 €. Náklady na prechod
boli 1852 €. Čiže po odčítaní týchto dvoch
čísel sme dostali sumu -82 €. Na zápis-
nom sme vybrali 480 € a tým pádom po
sčítaní -82 € a 480 € nám vyšla suma 398 €
- to je zisk a tieto peniaze ostávajú v kase
a budú použité na ďalší ročník Prechodu
Hruštínskym chotárom. Medzi ďalších
sponzorov, ktorí nejako pomohli pri orga-
nizácii akcie patria: Juraj Gazdík – klam-
piarske práce, PS Hruštín – zapožičanie
chaty, Michal Polunc – mäsiarstvo,
K–STEN – tlačiareň, Ján Haluška – ťažba
dreva, Peter Smidžár – grafická úprava
a mnoho ďalších, ktorým patrí veľké ĎA-
KUJEME!

V sobotu, 21. marca sa v telocvični
ZŠ Hruštín konal 1. ročník Volejbalo-
vého turnaja obce Hruštín, ktorého sa
zúčastnili štyri družstvá.

Výsledky: 1. Žaškov
2. Kňažia
3. Oravský Podzámok
4. Hruštín
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Očami
starostu

Tohtoročné veľkonočné
sviatky nám pripomínali
svojím počasím skôr Via-
noce, ako jarné obdobie.
I keď počasie na takéto
výkyvy má ešte v tomto obdo-
bí nárok, predsa už by sme privítali tep-
lejšie počasie, ktoré nám už meteoroló-
govia v najbližších dňoch avizujú.

Činnosť za mesiac marec:
1/ Živnostníci p. Medenci, p. Vlžák

a p. Hojo pokračovali v prácach na prí-
stavbe a rekonštrukcii hasičskej zbrojni-
ce. Boli nahrubo ovakované vnútorné ste-
ny v podkroví, na prízemí a v sociálnych
zariadeniach.

2/ Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
Dolný Kubín pokračovala na prácach ka-
nalizácie na uliciach Lán, Včielok (kde sa

„Kríž Vás nebude nikdy deptať, možno sa pod jeho ťarchou zapotácate, ale jeho sila vám bude oporou“ .
(Páter Pio)

prekladá aj vodovodné po-
trubie) a v záhradách Za
vodou.

3/ Pán Jozef Drigeľ
a pracovníci obce v hasič-

skej zbrojnici – v garáži po-
zvárali železné nosníky.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach sa podieľali
na pomocných prácach pri hasičskej
zbrojnici a zimnej údržbe chodníkov.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach zabetónova-
li v športovom areáli na Kutine stĺpy na
oplotenie, ktoré bude zachytávať futbalo-
vé lopty. Športovci z OŠK pozvárali na
týchto stĺpoch oplotenie.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľali na uvedených prácach, veľ-
mi pekne ďakujem.

Vážení občania.
V marci sme mali v obci mimoriadnu si-

tuáciu – požiar. Chcem sa poďakovať
všetkým občanom a hasičom, ktorí pomá-
hali pri hasení tohto požiaru. Ďalej sa ch-
cem poďakovať všetkým občanom, ktorí
aj v nasledujúcich dňoch pomáhali pri od-
straňovaní následkov tohto požiaru. Žiaľ,
pri takýchto mimoriadnych situáciách do-
chádza k negatívnemu javu, že sa niek-

torí občania prídu na požiar pozerať. Pri
hasení nepomáhajú a zavadzajú. Niekto-
rí občania, čo prídu hasiť, v snahe dostať
sa na miesto čo najskôr, prídu na autách,
ktoré odparkujú na kraji cesty priamo
v ulici, kde horí. Takto vzniká kolóna áut,
ktorá bráni prístupu hasičských áut na
miesto požiaru. Do budúcnosti by som
chcel poprosiť všetkých vodičov, aby od-
parkovali autá ďalej od požiaru, alebo
mimo ulice, kde požiar vznikol. Za porozu-
menie Vám veľmi pekne ďakujem.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Ebola. Slovo, ktoré sa skloňuje vo
všetkých pádoch aj obyvateľmi našej
republiky. Pár mesiacov dozadu by sme
mohli toto slovo zapísať do slovníka naj-
viac frekventovaných slov. Informácie
o tomto ochorení sa šírili rýchlo ako smrť.
A hoci ebola smrť vo viacerých prípadoch
prináša, predsa zaočkovať sa proti nej
nemôžete. Jej príznaky nemusia vyze-
rať nebezpečne, ale ak sa v nich nájde-
te, mali by ste zbystriť pozornosť. Horúč-
ka a hnačka obyvateľom našej modro-
zelenej planéty nikdy nenaháňali taký
strach ako teraz. Vedci z bostonskej uni-
verzity vydali hrozné varovanie – do kon-
ca roka zasiahne ebola všetky štáty sve-
ta! A tým upokojiť celosvetovú paniku
moc nepomohli. Týmto varovaním sa vy-
jadrili v roku 2014 a na Slovensku nikto
na ebolu nezomrel. Vyzerá to tak, že
naša krajina, ako sa v rôznych vtipoch
hovorí, je naozaj 30 rokov pozadu a ne-
máme sa čoho báť. Jeden náš obyvateľ
mal podozrenie na túto chorobu, avšak
potvrdený uňho jej výskyt nebol. Môže-
me si s úľavou odfúknuť a mať pokojný
spánok aj naďalej.

Zuzana Svorenčíková

Veľký strašiak POZVÁNKA

Program:
1. Otvorenie.

2. Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba mandátovej návrhovej a volebnej
komisie.

4. Schválenie programu čiastkovej schôdze
zasadnutia zhromaždenia.

5. Voľba predsedu zhromaždenia.

6. Voľba členov Výboru a Dozornej rady spo-
ločenstva na ďalšie funkčné obdobie.

7. Oznámenie výsledku volieb členov Výbo-
ru a Dozornej rady spoločenstva.

8. Uznesenie.

9. Záver.

Ing. František Krivačka, František Jancek,
Václav Macák

             za výbor PSU Hruštín

Oznámenie o konaní čiastkovej schôdze zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového
spoločenstva urbarialistov Hruštín

Výbor Pozemkového spoločenstva urbarialistov Hruštín, ul. Radzovka 971/1A,
029 52 Hruštín,     IČO:17066875

oznamuje všetkým členom, že čiastková schôdza zasadnutia Zhromaždenia spoločenstva
sa bude konať dňa 03. mája 2015 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Hruštíne.

Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod.

Poučenie pre členov spoločenstva:
1. Hlavným bodom programu sú voľby čle-

nov Výboru a Dozornej rady spoločenstva,
pretože na riadnom zhromaždení konanom
dňa 1.3.2015 vo voľbách orgánov spoločen-
stva nezískal ani jeden kandidát potrebný
počet hlasov na zvolenie.

2. Účasť všetkých členov je nutná, preto-
že uplynulo volebné obdobie orgánov spo-
ločenstva a v zmysle Zmluvy o založení
a Stanov spoločenstva je potrebné opätov-
ne zvoliť 9 členov výboru a 3 členov dozor-
nej rady spoločenstva a na platnosť volieb
je potrebná účasť minimálne 1 všetkých po-
dielov všetkých členov bez podielov, ktoré
spravuje SPF.

3.V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás
na zhromaždení zastupoval Váš zástupca,
musí sa tento preukázať na prezentácii tou-
to pozvánkou, kde na druhej strane bude vy-
plnené a Vami podpísané splnomocnenie.

V Hruštíne, dňa 16.03.2015
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Vitajte v Dolnom Kubíne! Takto pekne
vás privíta toto malé mestečko, ktoré sa
nachádza na Orave. Aj keď toto mesto nie
je veľmi veľké, stále je najväčším mes-
tom tohto regiónu. Dolný Kubín nám po-
núka rôzne pamiatky, ktoré môžeme nav-
štíviť a kochať sa nimi.

Jednou z hlavných pamiatok je ná-
mestie, ktorým obyvateľ tohto mestečka
prejde každý deň, a ani si nemusí uvedo-
miť, po akej stredovekej a urbanistickej
pamiatke kráča. Po obvode Hviezdosla-
vovho námestia sa nachádza viacero re-
nesančných a barokových meštiackych
domov, ktoré upútajú našu pozornosť svo-
jou stavbou. Dodnes tu môžeme nájsť pár
prestavaných kamenných domov z obdo-
bia roku 1684, kedy sa Oravská župa
z Veličnej presídlila do Dolného Kubína.
Nedávno bolo námestie prestavané, aby
poskytlo príjemnejšiu atmosféru pre svo-
jich návštevníkov. Fontána uprostred ná-
mestia nám poskytuje možnosť ovlažiť sa
počas horúcich letných dní. Turisti sa
môžu pristaviť pri Pamätníku oslobodenia,
ktorý má na námestí podobu pootvorenej
knihy. Určite by ste nepovedali, že sa tu
nachádza aj najstaršie slovenské literár-
ne múzeum. Hviezdoslavovo múzeum
nám poskytuje náhľad do života Pavla
Orszhága Hviezdoslava. V Budove tohto

Milí spoluobčania,všedné dni nám
popri príjemných chvíľach strávených
v prírode, medzi priateľmi, či v kruhu
rodiny, prinášajú aj chvíle, na ktoré by
sme najradšej zabudli. V minulom
mesiaci bol takouto udalosťou požiar
v našej obci. Najčastejšie vzniká oheň
následkom skratu elektroinštalácie,
nevyhovujúceho stavu vykurovacích
telies, dymovodov, komínov, stúpa
však aj počet požiarov z nepozornos-
ti, alebo úmyselných požiarov.

Prinášame Vám niekoľko rád „Ako
postupovať pri poistnej udalosti požia-
ri?“ z praxe likvidátorov poistných uda-
lostí jednotlivých poisťovní na Sloven-
sku:
– v prípade požiaru nahláste uvede-

nú udalosť požiarnikom a polícii
(150, 112)

– po vzniku poistnej udalosti urobte
opatrenia, aby sa škoda nezväčšo-
vala

– ak škodu spôsobila iná osoba ako
je poistený, je povinnosťou poiste-
ného došetriť okolnosti vzniku ško-
dy a zistiť osobu, ktorá za škodu
zodpovedá

– bez zbytočného odkladu je potreb-
né oznámiť vašej poisťovni poistnú
udalosť na infolinku poisťovne, do-

Vitajte v Dolnom Kubíne!
Reportáž

múzea sa ukrýva Čaplovičova Bibliotéka
so zbierkou kníh, ktoré pre slovenský ná-
rod zozbieral Vavrinec Čaplovič.

Kúsok od Hviezdoslavovho námestia je
až k nebesám vztýčená najstaršia kultúr-
na a historická pamiatka Dolného Kubí-
na. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej bol
postavený v 80-tych rokoch 19. storočia
na základoch prvého dolnokubínskeho
kostola zo 14. storočia. Najkrajšou čas-
ťou kostola je neskorogotický oltár zo za-
čiatku 16. storočia, ktorý zaujme svojou
jedinečnosťou každé jedno turistické oko.
Zahliadneme tu aj renesančný epitaf ro-
diny Zmeškalovcov z roku 1622.

Prechádzkou po meste nám neujde
ďalšia historická pamiatka. Do očí nám
udrie Historický cintorín, ktorý získaval
svoj dnešný charakter postupne od roku
1866, keď tu bol pochovaný Leopold
Bruck. Neskôr si na tomto cintoríne našli
svoje miesta odpočinku aj Janko Matúš-
ka, Baltazár Demián, Samuel Novák, Jo-
zef Kohúth, Július Ballo, Ivan Ballo, Theo
Herkeľ Florin, Mikuláš Gacek, Ladislav
Nádaši-Jége, Vendelín Bruck, Pavol Buj-
nák, Andrej Kavuljak, Michal Škrabák,
Juraj Bulla, Ondrej Kalina, Ján Ťatliak
a taktiež aj najväčší slovenský básnik Pa-
vol Orzságh Hviezdoslav. Jedným z naj-
krajších náhrobných kameňov tohto cin-

torína je náhrobný kameň Janka Matúš-
ku. Má podobizeň ležiacej ženy s kvetmi.
I keď sa táto žena tvári smutne, na kráse
a jedinečnosti tohto náhrobku to neube-
rie ani trocha. Hviezdoslavov hrob je
o dosť jednoduchší, ale to mu však neu-
berá na kráse. Týmto Historickým cintorí-
nom nám Dolnokubínčania dávajú jasne
najavo, že o ľudí, ktorí pre našu vlasť uro-
bili toho dosť, sa vedia s úctou postarať aj
po smrti.

Nad riekou Oravou sa pýši pamiatka,
ktorá patrí medzi vyhľadávané a najviac
fotografované atrakcie. Kolonádový most
spája sídlisko Bysterec so starým mes-
tom. Ak by ste mali šťastie, mohli by ste
zahliadnuť na tomto moste nevestu a že-
nícha pri rôznych pózach. Kolonádový
most je totižto dosť často využívaný ako
miesto svadobných fotografii novomanžel-
ských párov. A to už samo o sebe hovorí
o tomto mieste.

Dolný Kubín ponúka aj krásy prírody.
Nie je tzv. „betónovou džungľou“ ako iné
mestá. Atmosféra menšieho mestečka
osloví hlavne tých, ktorí si chcú oddých-
nuť od uponáhľaného a rušného spôsobu
života. A verte mi, Dolný Kubín vás s ra-
dosťou privíta.

Zuzana Svorenčíková

Ako postupovať pri poistnej udalosti požiari?
hodnúť vykonanie obhliadky poško-
deného majetku a počkať s odstra-
ňovaním následkov alebo opravou
poškodenej veci do doby vykonania
obhliadky

– ak je z vážnych hygienických alebo
bezpečnostných dôvodov potrebné
odstrániť poškodené veci, zdoku-
mentujte škodu čo najpresnejšie
predtým, ako začnete s odstraňova-
ním následkov

– zdokumentujte vznik a rozsah škody
záznamom na fotoaparát (mobil) ale-
bo vyhotovte
videozáznam
poškodených
vecí a príčinu
vzniku škody
Vyplatenie po-

istného plnenia
je podmienené
u z a t v o r e n í m
šetrenia poist-
nej udalosti po
dodaní všetkých
podkladov po-
žadovaných od
poisťovne. Ne-
vyhnutná je ko-
munikácia a ria-
denie sa pokyn-

mi pracovníkov poisťovne. Je dôležité
myslieť aj na správny výber poistenia.
Pokiaľ poistený spôsobil škodu požia-
rom len sám sebe, stačí mu na krytie
rizík vlastné poistenie majetku. Odpo-
rúčame však mať uzatvorené aj pois-
tenie zodpovednosti za škodu z vlast-
níctva nehnuteľnosti, poistenie zodpo-
vednosti za škodu príslušníkov domác-
nosti resp. poistenie finančnej škody.

S prianím prežitia slnečných jarných
dní ostáva

Bc. Ľubomír Jurovčík



04/20154

Rok rodiny – Dvaja sa stanú jedným
Drahí bratia a sestry! Nie sme stvo-

rení na to, aby sme boli sami. Už na
začiatku Biblie sám Boh hovorí: „Nie je
dobre byť človeku samému.” Ľudské
bytosti potrebujú jeden druhého. Túto
túžbu po priateľstve a spoločenstve
napĺňame tým, že vytvárame putá spo-
ločného záujmu a lásky. Ako hovorí
Exupéry: „hľadíme tým istým smerom.“
Manželstvo je jedinečnou, dôvernou
a nerozlučnou formou priateľstva a spo-
ločenstva pod jednou strechou, pri jed-
nom stole a jednom lôžku. Do manžel-
stva sú pozvaní muž a žena, aby sa
navzájom milovali bez výhrad, ako Boh
miluje nás – vytrvalo a navždy! Boh to
nevzdal v raji po hriechu prvých ľudí
a nevzdáva to ani potom, čo mu ľud
býva často neverný.

Manželstvo je Boží projekt. Preto Boh
stvoril ľudí ako mužov a ženy. Dal im
vzájomnú príťažlivosť – Adam žasol,
keď k nemu Boh priviedol Evu – a dal
im schopnosť v láske privádzať na svet
nové potomstvo: „Ploďte a množte sa
a naplňte zem!”. Tento Boží projekt
manželstva je nemeniteľný. Nedokáza-
la ho zničiť ani potopa, ba ani dedičný
hriech. A tento projekt sa realizuje ne-
opakovateľne v každom platnom man-
želstve. Napĺňajú ho dvaja konkrétni
ľudia, originálny muž a neopakovateľ-
ná žena so svojimi charaktermi, dobrý-
mi vlastnosťami i slabosťami. Pre tieto
slabosti nie je vždy ľahké milovať bez-
výhradne, tak ako Boh miluje nás. Pre-
to musí byť v nás pokora, aby sme do-
kázali povedať: „Neviem to, nedokážem
milovať bezvýhradne!“ A tiež trpezlivosť,
že môj manžel/ka to nedokáže, nevie!

Chlapi vstupujúci do manželstva majú
často krát predstavu bezstarostnosti
života, myslia si, že to bude „ako u ma-
minky“. Ženy prichádzajúce do manžel-
ského života majú zase neraz predsta-
vu, že to bude samá romantika, ako
v telenovelách. Ale sv. Ján Pavol II. ho-
vorí, že manželia, aby boli jeden pre
druhého skutočným darom, potrebujú
k tomu vnútornú slobodu a sebaovlá-
danie. Vnútorne slobodný manžel/ka si
vie uvedomiť: „Nevadí, že nemáme
všetko. Nevadí, že môj manželský part-
ner nevládze milovať stopercentne. Ja
chcem začať. Ja chcem vyjsť zo seba -
zo svojho pohodlia, sebectva, sebaľu-
tovania.“ Iba ak sa chceme v manžel-
stve vzájomne prispôsobovať, bude rásť
jednota, ktorá napĺňa oboch. Táto jed-
nota pri sobáši iba začala, je krehká ako
malá rastlinka a treba sa o ňu starať!
Sebaovládanie je zase čnosť, ktorá nás
podrží, keď nás pochytí hnev alebo chuť
byť príliš náročný na manžela/ku, keď
začíname porovnávať: ako to bolo
doma; ako je to u iných; aké by to
v manželstve s iným/inou.

Pápež František povedal: „Manžel-
stvo je aj každodennou prácou. Úlohou
manžela je urobiť manželku viac ženou
a úlohou manželky urobiť manžela viac

mužom. Rásť v ľudskosti ako muž a ako
žena, to neprichádza zo vzduchu! Pán
tomu žehná, ale prichádza to cez vaše
ruky, cez vaše postoje, cez spôsob, ako
žijete, ako sa máte radi. Pomáhajte si
rásť! Vždy dbajte o rast toho druhého.“

Milovaní bratia a sestry, drahí man-
želia, manželstvo je projektom Božej
lásky a táto láska vytvára záväzok. Zá-
väzok zasa v sebe nesie zodpovednosť,
vďaka ktorej manželstvo môže vytrvať.
Nič dočasné nemôže naplno uspokojiť
naše najhlbšie túžby. Preto manželský
sľub, ktorý si pri sobáši muž a žena
dávajú v sebe zahŕňa slová úplnej ver-
nosti a nerozlučnosti: „...budem ťa mi-
lovať a ctiť po všetky dni svojho živo-
ta.” Človeka nenaplní tzv. manželstvo
na skúšku, či sobáš s predmanželskou
zmluvou ako si podelia spoločný maje-
tok, ak by sa rozišli – to už nie je „po
všetky dni života!“ V našom modernom
svete, kde už nič nie je záväzné, aj
manželstvo sa zdá byť pre mnohých
smelým počinom. O odvahu vstúpiť do
manželstva oberajú mladých ekonomic-
ké obavy. Bojíme sa, že budeme pripú-
taní k niekomu nevhodnému a že ne-
bude všetko zariadené podľa našich
predstáv. Pápež František upozorňuje:
Mnohí, ktorí sa pripravujú na manžel-
stvo, konštatujú: Budeme spolu, pokiaľ
nám vydrží láska. Ale čo rozumieme
pod láskou? Len nejaký cit? Ak je to
tak, potom nie je možné budovať na
niečom pevnom. Ale keď je láska vzťah
sa buduje ako dom. A dom budujeme
spoločne, nie každý po svojom! Ne-
chcete manželstvo postaviť azda na
piesku citov, ktoré prichádzajú a odchá-
dzajú, ale na skale pravej lásky, ktorá
prichádza od Boha. Strach zo slova
«navždy» sa dá liečiť tým, že sa bude-
me deň čo deň spoliehať na Pána Ježi-
ša.

Drahí manželia! Ježiša pozvali na
svadbu do Kány Galilejskej. A on tam
bol od začiatku – v dobrom, keď bolo
všetko, ako má byť. Ale zostal aj v zlom,
keď nebolo vína a zdalo sa, že je po
svadbe. Vtedy im Ježiš dal nové a lep-
šie víno a manželstvo zachránil. Svoj
prvý zázrak Ježiš neurobil pri chorom,
ani pri posadnutom démonom, ale pri
záchrane manželstva. Tu sa ukazuje
veľký Boží záujem investovať a spolu-
pracovať s manželmi po celý ich život.
Pri každom sobáši do chrámu prichá-
dzajú dvaja slobodní ľudia – muž a žena
– a vychádzajú ešte v krehkej jednote
traja: jej muž, jeho žena a ich Spasiteľ
Ježiš. Sviatostné manželstvo je záru-
kou stálej prítomnosti Pána Ježiša me-
dzi manželmi a v ich rodine po všetky
dni ich života.

Milí manželia, drahí bratia a sestry!
Pre trvalé udržanie lásky v manželstve
nestačí len to, čo Boh investuje do kaž-
dého manželstva. Ale k Bohu – investo-
rovi je preto potrebná aj investícia man-
želov. Tou vašou investíciou sú najmä

dve čnosti: čistota, vzájomné odpuste-
nie a pristupovanie k Eucharistii.
Čistota je semienkom, z ktorého vy-

rastajú pevné a trvalé manželstvá. Aj
v manželstve čistota pomáha manže-
lom nezužovať svoju lásku na jednu
oblasť, ale milovať celú osobu manžel-
ského partnera. Čistota pomáha aj
v manželstve milovať úplnou, nezištnou
a darujúcou sa láskou. To ona pomáha
mužovi a žene aj ako manželom hľa-
dieť na seba navzájom s úctou a báz-
ňou.

Manželský život sa neobíde ani bez
čnosti odpúšťania – drobných i veľkých
krívd. My kresťania sa to však učíme
priamo od Boha. Aj pred chvíľou zazne-
lo „Pane, zmiluj sa“ a zaznieva ešte sil-
nejšie pri sviatosti zmierenia. Božie
odpustenie je pre nás lekciou z odpúš-
ťania!

Sviatosť manželstva silno súvisí aj
s Eucharistiou. V nej nám Kristus dáva
svoje Telo, samého Seba. Manželia ho
prijímajú, aby tiež vládali dávať seba
druhému a spoločne deťom; aby sa tak
ako Kristus z lásky, nie z povinnosti,
dokázali „lámať a dávať“ pre tých dru-
hých. Milí manželia keď prijmete Ježi-
ša Krista v Eucharistii, smelo mu po-
vedzte: „Chcem cez teba prijať i svojho
partnera! A dávaj mi, prosím, pravú lás-
ku k nemu, lásku ktorá vydrží navždy.“
A on vás vyslyší.

FÚ – prevzaté z BÚ Sp. Podhradie

Je to zákon žatvy
Jedného dňa skromný škótsky farmár

Fleming zachránil život synovi šľachti-
ca, ktorý sa topil v močarisku. Na druhý
deň chlapcov otec navštívil farmu a po-
núkol mu odmenu, ale farmár o tom ne-
chcel ani počuť.

 Práve vtedy prišiel k dverám farmá-
rov syn a šľachtic povedal: „Potom mi
dovoľ, aby som zaplatil za štúdiá tvojho
syna podľa mojich štandardov. A ak sa
z neho stane len spolovice taký muž,
akým je jeho otec, budeme obaja hrdí.“
Fleming súhlasil a chlapec navštevoval
tie najlepšie školy. Napokon promoval
na Lekárskej škole Nemocnice Panny
Márie v Londýne.

Pravdepodobne si o ňom počul. O si-
rovi Alexandrovi Flemingovi, mužovi,
ktorý objavil zázračný liek – penicilín,
ktorý už zachránil milióny životov.

O niekoľko rokov neskôr, keď syn toho
istého šľachtica dostal zápal pľúc, vieš,
čo mu zachránilo život? Penicilín! A ako
sa volal ten šľachtic? Lord Randolph
Churchill. A meno jeho syna? Sir Win-
ston Churchill, ktorý pomohol zachrániť
Európu pred hrôzami Tretej ríše!

Je to zákon žatvy! Nemusíš žať
v čase, keď si zasial. Nemusíš žať tam,
kde si zasial. Ale vždy budeš žať to, čo
si zasial.

(Zdroj: internet)
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Najmladšia generácia v obci
4. 3. – do MŠ zavítal p. Viktor Guľ-

váš, ktorý sa predstavil so svojim hu-
dobno – zábavným programom „Pes-
nička je liek.“ Deti si s radosťou zaspie-
vali známe i nové piesne a zacvičili
s kamarátom šaškom. Pekné predsta-
venie odmenili potleskom.

9. 3. – aj tento rok sa konala v MŠ
Zákamenné matematická olympiáda
„Luskáčik“, ktorej sa zúčastnila M. Ši-
meková a L. Ľubeková spolu s p. uč.
D. Jaššovou. Svoje vedomosti, mate-
matické a kritické myslenie si overili pri
riešení rôznych problémových úloh. Za
šikovnosť získali diplom a pekný dar-
ček. Ďakujeme za úspešnú reprezen-
táciu.

17. 3. – sme prispeli výtvarnými prá-
cami detí do XXX. ročníka celosloven-
skej výtvarnej súťaže pod názvom
„Vesmír očami detí.“

27. 3. – p. uč. pripravili pre deti diva-
delné predstavenie „O červenej čiapoč-
ke“, ktorá si spolu s nimi prezrela vý-
stavku rozličných detských kníh
a množstvo bábok (maňušky, prstové
bábky).

30. 3. – z kráľovstva rozprávok k nám
zavítala ešte jedna známa postavička
z rozprávky „O perníkovej chalúpke.“
Ježibaba márne hľadala Janka a Ma-
rienku, našla však šikovné deti, ktoré
ju potešili svojím záujmom o rozpráv-
ku.

31. 3. – v rámci protidrogovej preven-
cie si pripravila p. uč. L. Očkajáková
pre deti besedu, počas ktorej ich zo-
brala na návštevu do zakliateho kráľov-
stva. Deti rýchlo prišli na to, čo kráľov-
stvu prospieva a čo škodí, tak ho spo-
ločne zachránili od nebezpečenstva.

Od 2. 2. 2015 do 20. 3. 2015 – štu-
dentka 3. ročníka UMB v Banskej Bys-
trici, PF odbor Predškolská a elemen-
tárna pedagogika A. Jurovčíková reali-
zovala v MŠ výstupovú súvislú prax.
– v priebehu mesiaca sa deti 1. a 2. tr.

zapojili do výtvarnej súťaže „Palet-
ko“ časopisu Vrabček, kde mali na-
kresliť obrázky na tému „Najkrajšia
maska.“

– Oravská knižnica A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne realizovala výstav-

ku výtvarných prác detí, ktorej hlav-
ným zameraním bola „Jarná a veľ-
konočná výzdoba“. Sme radi, že sme
sa mohli zapojiť a prispieť peknými
prácami.

– počas mesiaca kníh sme sa viac
venovali hlasnému čítaniu rozprávok
s detským hrdinom, o zvieratách,
príbehom o prírode, tvorbe kníh, kto-
ré deti ilustrovali a návšteve knižni-
ce.

OZNAMY
Termín vydávania rozhodnutí o prijatí
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
  od 11. mája 2015 do 15. mája 2015
v čase od 08.00 hod. – do 11.00 hod.
a od 15.00 hod. do 15.30 hod.
   od 18. mája 2015 do 22. mája 2015
v čase od 10.00 hod. – do 14.00 hod.
v kancelárii.

Podrobné informácie o podmienkach
zápisu sú zverejnené na webovej
stránke MŠ www.mshrustin.sk. V prí-
pade otázok môžete telefonovať na
t. č. MŠ 043/55 77 119.

Silvia Vlžáková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MAREC 2015
4. 3. – sa v športovej hale v Mútnom

konalo okresné kolo vo florbale starších
žiakov. Naši chlapci si museli zvyknúť na
priestory väčších rozmerov, mantinely i na
vyšší počet hráčov (5+1). V turnaji obsa-
dili 4. miesto. Pripravoval p.uč. Bomba.
Reprezentovali: M. Drígeľ, R. Fendek,
D. Hnojčík, M. Jurky, J. Jurovčík, A. Kat-
reník, M. Kľuska, M. Kopilec, M. Krivač-
ka, M. Ťasnocha, Ľ. Tomáň, D. Zajac Vý-
sledky: ZŠ Hruštín – Novoť 0:1, Hruštín –
Mútne 0:3, Hruštín – NO Komenského 0:6,
Hruštín – Klin 2:1.

5. 3. – v Mútnom sa konalo okresné kolo
vo vybíjanej. Naše dievčatá obsadili krás-
ne 1. miesto, keď nechali za sebou Záka-
menné, Brezu i Mútne a postúpili na kraj-
ské kolo. Pripravoval p.uč. Bomba. Bla-
hoželáme!

Reprezentovali: Gáborová Júlia, Snová-
ková Mária, Žilincová Viktória, Hojová
Júlia, Šubjaková Zuzana, Meleková Teré-
zia, Bereňová Michaela, Firicová Zuzana,
Gemeľová Timea, Hnojčíková Kristína,
Gočalová Adriana, Šeligová Natália.

12. 3. – sa v Zákamennom konalo de-
kanátne kolo biblickej olympiády. Našu
školu zastupovalo družstvo v zložení Len-
ka Drígľová (7.B), Miška Kompanová
a Natália Kupčuláková (7.A). Po napína-
vom priebehu naše družstvo zvíťazilo. Pri-
pravovala p.uč. Očkajáková. Dievčatám
blahoželáme!

18.–19. 3. sa v Lokci konalo okresné
kolo Pytagoriády, kde sme aj my mali svo-
jich 6 zástupcov, ktorým sa 2x podarilo
dosiahnuť úspešného riešiteľa. Reprezen-
tovali: R. Kupčulák, L. Kompan, V. Bara-
niak – UR, 5. miesto, M. Kopilec –
2. miesto, L. Šimek – UR, 5. miesto,
J. Troják. Pripravovali pp.uč. Pidíková, Má.
Mišániková, Kormaňáková, Červeňová.
Ďakujeme všetkým za reprezentáciu,
UR blahoželáme.

18. 3. – uskutočnila sa akcia „Postava
ožíva“, pri ktorej žiaci 5.-8. roč. predsta-
vovali svoje obľúbené knižky a spolužia-
kom z nich čítali úryvky. Porota ocenila
L. Radzovú, A. Gočalovú a F. Mikuláša

24. 3. – tretiaci a štvrtáci pripomenuli
marec - mesiac knihy literárnym kvízom.

Preniesli sa do sveta rozprávok, overili si
svoje vedomosti z literárnej výchovy v hre
Milionár a zahrali sa na básnikov pri tvor-
be krátkej básničky na tému Kniha, kniž-
ka, knižôčka. Najviac sa darilo žiakom zo
4.B triedy.

24. 3. – konal sa prírodovedný kvíz pre
žiakov 8. ročníka. V ňom si preverili svoje
vedomosti z matematiky, fyziky, chémie,
geografie. Zo štyroch trojčlenných druž-
stiev si najlepšie počínali chlapci z 8.B –
Juraj Jurovčík, Ivan Snovák a Lukáš Ši-
mek. Všetci zúčastnení boli odmenení
peknými cenami.

26. 3. – v pizzérii Magnum si zamest-
nanci školy i bývalí učitelia pripomenuli
Deň učiteľov. Od zriaďovateľa školy do-
stali ako poďakovanie symbolický kvietok
a malý darček. Ďakujeme.

27. 3. – uskutočnili sme exkurziu žia-
kov 8. ročníka do Mestského divadla v Ži-
line. 38 žiakov si pozrelo predstavenie
Vyskočiť z kože, navštívilo obchodné cen-
trum Mirage a zblízka videlo našich fut-
balových reprezentantov Hamšíka a spol.

30. 3. – konalo sa v Martine krajské kolo
dejepisnej olympiády. Účasť na ňom si vy-
bojovali Ivan Snovák, Júlia Gáborová
a Valika Krivačková.

30. 3. – deväť žiakov vo veku 15 rokov
a 25 žiakov vo veku 12 rokov absolvova-
lo priamo v škole bezplatné zubné vyšet-
renie v rámci projektu epidemiologickej
štúdie. Vyšetrenie vykonal MDDr.Ľubomír

Gazdík, ktorého starý otec bol dlhoročným
zástupcom riaditeľa v našej škole.

V našej škole absolvovala pedagogic-
kú prax naša bývalá žiačka K. Lihano-
vá (ŠkD)
Aj v tomto roku majú občania možnosť
venovať 2 % už zaplatených svojich
daní za uplynulý rok. Po deťoch posie-
lame pre rodičov tlačivá. Ak sa rozhod-
nete 2 % venovať škole, odovzdajte tla-
čivá svojmu zamestnávateľovi (sú
k dispozícii aj na našej webovej strán-
ke www.zshrustin.edupage.org
V mene našich žiakov ďakujeme!

Upozornenie: Na školskom pozemku
sa robia v súvislosti s výstavbou ka-
nalizácie výkopové práce. Z dôvodu
bezpečnosti zakazujem žiakom počas
týchto prác vstup na školský pozemok.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

95 rokov Slameník František
80 rokov Maťašák Štefan
75 rokov Zemenčíková Anna
70 rokov Zemenčíková Anna
65 rokov Uhrik Malgorzata

Mikuláš Jozef
Firicová Mária

60 rokov Vraštiak Jozef
Martvoň Vladimír
Hojová Margita

55 rokov Škombár Miroslav
Bieľ Jozef

50 rokov Ondriga Stanislav

Prišli medzi nás:
Juraj Šeliga Štefan Martvoň

60. výročie sobáša:
Štefan Maťašák a manželka Helena

J U B I L A N T I
v mesiaci apríl 2015
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Dňa 14. februára sa v Nitre konalo štvrté
kolo halovej sezóny v streleckom trojboji.
V disciplíne revolver na 4. mieste skončil Jo-
zef Jancek a na piatom Marián Slaničan.
V disciplíne pištoľ na 3. mieste Jozef Jancek.

O mesiac neskôr, 14. marca sa v Nitre
ukončila sezóna v hale Majstrovstvami Slo-
venska a vyhlásením najlepších v lige, kde
v pištoli na 5. mieste skončil Jozef Jancek
a na 6. mieste Marián Slaničan. V revolveri
na 1. mieste Marián Slaničan a na 3. mieste
Jozef Jancek. Majstrom Slovenska sa v obi-
dvoch disciplínach stal Pavol Jurkáček z Bra-
tislavy, v pištoli na 8. mieste skončil Jozef
Jancek, na 9. mieste Marián Slaničan, na
11. mieste Marián Kompan a na 16. mieste
Jozef Očkaják. V revolveri sa Vicemajstrom
Slovenska stal Jozef Jancek, na 3. mieste
skončil Marián Slaničan, na 7. mieste Marián
Kompan a na 9. mieste Jozef Očkaják.

7. marca sa v Martine konali Majstrovstvá
kraja v streľbe zo vzduchových zbraní. Vo
vzduchovom pištoli na 60 výstrelov na dru-
hom mieste skončil Marián Slaničan. Vo finá-
le, kde strieľa 8 najlepších strelcov aj mimo
Žilinského kraja skončil Marián Slaničan na
3. mieste a Jozef Jancek na 5. mieste.

V Nitre sa 21. marca konali Majstrovstvá
Slovenska zo vzduchových zbraní, kde zo
vzduchového pištoľa obsadil pekné 5. miesto
Marián Slaničan.

V Žaškove sa 29. marca konali Majstrov-
stvá Oravy zo vzduchovej pušky a pištoľa. Vo
vzduchovom pištoli v lige Marián Slaničan
skončil prvý a na Majstrovstvách Oravy dru-
hý a v puške na druhom mieste. Jozef Jan-
cek sa vo všetkých disciplínach umiestnil na
štvrtom mieste.                      ZOTŠ – Hruštín

z podujatí          z podujatí          z podujatí               z podujatí

V nedeľu, 29. 3. prebehlo posledné kolo 4. ročníka Zimnej halovej miniligy vo futbale
v Hruštíne, ktorá sa konala od januára do marca 2015. Po skončení kola sme si súťaž
priamo v telocvični aj vyhodnotili. Pred posledným kolom bolo o prvých dvoch prieč-
kach rozhodnuté. Na prvom mieste sa umiestnili hráči Zamostu, ktorí nenašli v celej
súťaži premožiteľa. V poslednom kole si užívali voľno a prišli povzbudiť ostatné tímy.
Druhú priečku obsadili Hromotĺci, ktorí nemohli už dosiahnúť prvé miesto, ale neboli
na druhom ohrození. V poslednom kole odohrali zápas proti hráčom Veď je leto, ktorí
obsadili poslednú, piatu priečku. V tomto zápase išlo hráčom Veď je leto o to, či
získajú nejaké body. Po vyrovnanom priebehu nakoniec nezvládli záver a prehrali aj
svoj posledný zápas. O tretej priečke rozhodoval zápas Gumkáči – Ľadničkári. Gum-
káčom stačila na tretiu priečku remíza, keďže pri rovnosti bodov mali lepší prvý vzá-
jomný zápas, ktorý vyhrali. V zápase sa dostali do vedenia 3:1 aj 4:2, ale Ľadničkári to
nevzdali a zápas vyrovnali na 4:4 a gólom v posledných minútach otočili zápas na
konečných 4:5 a vybojovali si tretie miesto.
Najlepším strelcom sa stal Ján Kupčulák s 32 gólmi a najlepším brankárom, po hlaso-
vaní vedúcich mužstiev, sa stal Juraj Očkaják.
Ďakujem obci Hruštín a všetkým zúčastneným!

 Matúš Očkaják

V piatok, 13. marca sa v Pizzerii Magnum
konalo vyhodnotenie XVII. ročníka Hruš-
tínskej stolnotenisovej miniligy. Táto sa
hrala od novembra 2014 až do marca 2015
v telocvični ZŠ Hruštín.

Konečná tabuľka:

1. Ridaj sa 15 11  2 2 162:92 38
2. Jancek team 15 11 0 4 165:105 37
3. Chrumkáči 15 10 1 4 172:99 36
4. Sokoli 15 4 2 9 115:157 25
5. Lata 15 4 1 10 106:164 22
6. Ľadničkári 15 1 2 12 85:177 16

Strelci

II. TRIEDA DOSPELÍ

15. kolo (12. 4. 2015)Sihelné – Hruštín 15:30
16. kolo (19. 4. 2015)Hruštín – Rabča 16:00
17. kolo (26. 4. 2015)Or. Lesná– Hruštín 16:00
14. kolo (1.5. 2015) Hruštín – Istebné 15:30
18. kolo (3. 5. 2015) Hruštín – Veličná 16:30
19. kolo (10. 5. 2015) Medzibrodie – Hruštín 16:30
20. kolo (17. 5. 2015)Hruštín – Lokca 17:00
21. kolo (24. 5. 2015) Hruštín – Podbiel 17:00
22. kolo (31. 5. 2015)Zázrivá – Hruštín 17:00
12. kolo (7. 6. 2015) Hruštín – Or. Poruba 15:00
13. kolo (14. 6. 2015)Leštiny – Hruštín 15:00

I. TRIEDA DORAST sk. A

13. kolo (12. 4. 2015) Or.Podzámok – Hruštín 13:00
14. kolo (19. 4. 2015) Hruštín – Babín 13:30
15. kolo (26. 4. 2015)Nižná – Hruštín 13:30
16. kolo (3. 5. 2015) Hruštín – Dlhá 14:00

VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ
ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU JAR 2015

17. kolo (10. 5. 2015)Lokca – Hruštín 14:00
18. kolo (17. 5. 2015)Hruštín – Zuberec 14:30
10. kolo (24. 5. 2015)Hruštín – Brezovica 12:30
11. kolo (31.5. 2015) Zázrivá – Hruštín 12:30
12. kolo (7. 6. 2015) Hruštín – Habovka 13:00

I. TRIEDA ŽIACI

15. kolo (12. 4. 2015)Sihelné – Hruštín 11:30
16. kolo (19. 4. 2015)Hruštín – Mútne 12:00
17. kolo (26. 4. 2015)Zázrivá – Hruštín 12:00
14. kolo (1.5. 2015) Hruštín – Chlebnice 11:30
18. kolo (3. 5. 2015) Hruštín – Novoť 12:30
19. kolo (10. 5. 2015)Or.Polhora – Hruštín 12:30
20. kolo (17. 5. 2015)Hruštín – Krušetnica 13:00
21. kolo (24. 5. 2015)Hruštín – Zubrohlava 13:00
22. kolo (31. 5. 2015)Vavrečka – Hruštín 13:00
12. kolo (7.6. 2015) Hruštín – Nižná 11:00
13. kolo (14. 6. 2015)Bobrov – Hruštín 11:00
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Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Predám domáce prasa na zabitie. Cena dohodou.
Tel.: 0902 896 657
Ponúkam brúsenie kotúčových píl s priemerom od 40 cm
do 70 cm. Tel.: 0902 896 657

Podujatia v mesiaci apríl 2015
15.4. Predaj RUCEK
18.4. KoncertCHIKI LIKI TU-A
22.4. Predaj BLAŽEK
25.4. Svadobná veselica
26.4. Rodinná oslava
29.4. Predaj LANTASTIK

MKS pri OcÚ Hruštín

Predávam a vozím štrky a piesky
za výborné ceny.
Tel.: 0905 433 836


