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Pokoj aj napriek
Catherine Marshallová píše: „Jeden kráľ raz

ponúkol cenu pre umelca, ktorý namaľuje naj-
lepší obraz pokoja. Pokúsili sa o to mnohí
maliari, ale len dva obrazy sa kráľovi naozaj
páčili. Na jednom bolo ustálené pokojné jaze-
ro. Bolo dokonalým zrkadlom pre okolité po-
kojné vrchy so zelenými stromami. Nad ním
bola modrá obloha s načechrenými bielymi
oblakmi.

Na druhom obraze boli tiež hory. Ale tie boli
skalité a holé. Nad nimi bola zachmúrená ob-
loha, na ktorej sa pohrávali blesky a padal
hustý dážď. Dolu jednou stranou hôr sa valil
divoký vodopád. Tento obraz vôbec nevyze-
ral pokojne. Ale keď sa kráľ prizrel bližšie, za
vodopádom uvidel maličký ker, ktorý rástol
v skalnej trhline. V tomto kríku si vybudovala
hniezdo vtáčia mať. A tam, aj napriek hukotu
prudkej vody, sedela vo svojom hniezde v do-
konalom pokoji.
Čo myslíte, ktorý obraz získal cenu? Kráľ si

vybral druhý obraz. Prečo? „Pretože“, vysvetlil
kráľ, „pokoj neznamená byť tam, kde nie je
hluk, problémy a tvrdá práca. Pokoj znamená
byť uprostred všetkých týchto vecí a napriek
tomu zostať v srdci uvoľnený a neznepokoje-
ný“. V určitom momente života všetci zistíme,
že neexistuje bezpečný prístav, v ktorom by
neboli búrky. Zistíme, že pokoj nie je neprí-
tomnosť búrok, ale:
• dostali sme veľa uistení o ochrane uprostred

nich;
• búrky napomáhajú rastu nášho charakteru;
• z búrok môžeme vyjsť silnejší a múdrejší.

(Zdroj: internet)

Vo štvrtok, 25. júna, sa už piatykrát
stretli na Obecnom úrade v Hruštíne
najlepší žiaci základnej školy, ktorí zís-
kali popredné umiestnenie vo vedo-
mostných a športových súťažiach
v rámci okresu i kraja. Riaditeľ školy,
Mgr. Július Kubáni, oboznámil s ich
úspechmi starostu obce, Mgr. Františ-
ka Škapca a prednostku OcÚ, Stelu Ku-
bicovú. Starosta obce im poďakoval za

V utorok, 23. júna,
sa v kultúrnom
dome konal záve-
rečný koncert žia-
kov SZUŠ Jánoš,
ktorá pôsobí na na-
šej základnej škole.

úspešnú reprezentáciu nielen školy, ale
aj našej obce. Potom každému odo-
vzdal ďakovný list a odmenu. Takisto
sa poďakoval aj riaditeľovi školy za
vzájomnú spoluprácu a odovzdal mu
pohár a vecný dar pre školu. Po ofici-
álnej časti nasledovalo malé posede-
nie, na ktorom mali žiaci možnosť dis-
kutovať so starostom obce.
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Očami
starostu

„Božia príroda je najlepším liekom na telo i dušu.“
(J. Matlák)

Prázdniny začali extrémne horúcim
počasím, a tak väčšinou každý z nás
hľadal tieň doma, pobytom pri vode,
alebo v prírode. Pre deti je júl nástup
prázdnin, a preto je tu na mieste aj upo-
zornenie, aby pri všetkých činnostiach
dbali rodičia na bezpečnosť svojich detí.

Činnosť za mesiac jún:
1/ Pracovníci obce p. J. Drígeľ opra-

vili a pozvárali pojazdnú tribúnu, ktorú
má obec na svoje obecné akcie.

2/ Živnostnik p. M. Vlžák pokračoval
v obkladaní sociálnych zariadení v ha-
sičskej zbrojnici.

3/ Živnostníci p. T. Vlžák, p. M. Hojo,
p. M. Medenci a p. P. Jurovčík nám uro-
bili vonkajšiu fasádu na hasičskej zbroj-
nici.

4/Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných prácach poko-
sili verejné priestranstvá v obci (cinto-

rín, centrum obce, MŠ, zastávky).
5/ Oravská vodárenská spoločnosť

a.s. Dolný Kubín pokračovala v prácach
na kanalizácii v uliciach Radzovka,
Dedina a Pod Príslopom.

6/ Oravská vodárenská spoločnosť
začala s úpravou miestnych komuniká-
cií na uliciach Pod Príslopom, Ku Pe-
kárni, Slnečná a Dedina. Bola vybratá
vrchná časť drte z hlavných rýh. Ďalej
bol do rýh daný suchý betón, ktorý bol
zavalcovaný. Po zaschnutí betónu na-
sleduje asfaltovanie.

7/ Oravská vodárenská spoločnosť
a.s. začala asfaltovať ryhy po kanali-
zácii na uliciach – Dielnice a Črchľa.

Vážení občania.
Prázdninové mesiace júl a august sú

pre obec mesiacmi najčastejších obec-
ných akcií. Už tento víkend budú pre-
biehať „Dni obce“, na ktoré ste všetci
občania srdečne pozvaní. O ďalších
akciách obce sa dozviete v bulletíne,
alebo na webovej stránke obce. V júni
sa v obci uskutočnil „Deň rodiny“, na
ktorom sa obec podieľala svojím tech-
nickým zabezpečením. Všetkým, ktorí
sa podieľali na hlavnej organizácii „Dňa
rodiny“, veľmi pekne ďakujem.

Mgr. František Škapec
 starosta obce
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Ružencové bratstvo a jeho reorganizácia vo farnosti

Drahí farníci, z času načas ste nás kňa-
zov oboznamovali so situáciou v ružen-
cových ružiach, že po úmrtí člena ruže je
ťažko nájsť náhradníka, iní nechodia me-
niť kartičky, čím je potom ruža neúplná
a vy ste sa cítili ako otcovia / matky ruží
povinní modliť sa kartičky, ktoré nikto ne-
vlastní.

Z toho dôvodu v sobotu 27. júna zavítal
k nám páter dominikán, aby nás obozná-
mil, ako je to s modlením ruženca v Ru-
žencovom bratstve. Nakoľko na sv. omši
s pátrom dominikánom neboli všetci, ch-
ceme vás touto cestou oboznámiť so zá-
kladnými vecami ohľadom Ružencového
bratstva i s tým, ako prebehne reforma Ru-
žencového bratstva v našej farnosti.

Ruženec a dominikáni.

Ruženec je v Cirkvi spätý s rehoľou
dominikánov, lebo podľa legendy Panna
Mária ich zakladateľovi sv. Dominikovi
zverila modlitbu ruženca ako prostriedok
rozjímania nad udalosťami Kristovho živo-
ta a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi.
Na pôde rehole dominikánov vzniklo
tak aj prvé ružencové bratstvo r. 1475.
O 100 rokov neskôr pápež sv. Pius V. ude-
lil dominikánom výsadu zakladať ružen-
cové bratstvá z moci svojho úradu a na
večné časy poveril bratov dominikánov,
aby rozširovali modlitbu ruženca.

Z toho všetkého vyplýva, že kto chce
mať účasť na milostiach, ktoré plynú
z modlitby ruženca, nestačí sa ju modliť -
hoci aj dobre organizovane, no samostat-
ne len v rámci farnosti. Ale treba patriť do
spoločenstva Ružencových bratstiev, kto-
ré z pápežského rozhodnutia vedie a du-
chovné dary a milosti v ňom spravuje
a rozdeľuje rehoľa dominikánov.

Čo je ružencové bratstvo?

Ružencové bratstvá sú organizované
skupiny veriacich, ktoré si osobitným spô-
sobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou
posvätného ruženca vyprosujú pre seba,
cirkev a svet potrebné dobrá. Okrem toho
členovia ružencového bratstva snažia sa
o pokrok v láske k Bohu a ľuďom a mod-
litbu premieňajú na konkrétne skutky du-
chovného a telesného milosrdenstva.
V praxi sa to prejavuje tak, že členovia
Ružencového bratstva majú byť nápomoc-
ní farnosti modlitbou posvätného ruženca
pred omšou, upratovaním a výzdobou
kostola, organizovaním púti, spoločnými
kultúrnymi podujatiami.

Z členstva v akomkoľvek spoločenstve
– a tak aj v Ružencovom bratstve - vyplý-
vajú na jednej strane práva, prisľúbenia
a milosti a na strane druhej povinnosti, zá-
väzky voči spoločenstvu.

Milosti a prisľúbenia z členstva v Ru-
žencovom bratstve.

1. Zakladateľovi prvého Ružencového
bratstva samotná P. Mária povedala „ne-
smierne veľa kníh by bolo treba napísať,
aby v nich boli zaznamenané všetky zá-
zraky môjho posvätného ruženca“ a dala
mu 15 prisľúbení. Uveďme si tie najkon-
krétnejšie:

Toho, kto bude zbožne recitovať môj
ruženec, uvažujúc nad tajomstvami,
nikdy nepremôže nešťastie, nezažije
Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou.
Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti
a zaslúži si večný život.
Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezo-
mrie bez sviatostí Cirkvi.
Ihneď vyvediem z očistca duše zasvä-
tené môjmu ružencu.
Čo budeš žiadať prostredníctvom ru-
ženca, to dosiahneš.
Dosiahla som od svojho Syna, že
všetci členovia Ružencového bratstva
budú mať celý nebeský dvor svojich
orodovníkov v živote a v smrti.

2. Výsady prisľúbené Pannou Máriou
pre členov Ružencového bratstva sú: oso-
bitná ochrana Ružencovej Panny Márie;
v živote i po smrti spoluúčasť na duchov-
ných plodoch modlitby ruženca všetkých
Ružencových bratstiev na svete, spoluú-
časť na všetkých duchovných dobrách
rehole Dominikánov a Ružencového brat-
stva: dobrých skutkoch, modlitbách, svä-
tých omšiach, úplných alebo čiastočných
odpustkoch; zosnulí členovia Ružencové-
ho bratstva majú spoluúčasť na proseb-
ných modlitbách všetkých členov Ružen-
cového bratstva a Rehole dominikánov.

3. Členovia ružencového bratstva môžu
za obvyklých podmienok získať úplné od-
pustky v nasledujúcich dňoch: Deň vstu-
pu do ružencového bratstva, Veľká Noc,
Obetovanie Pána, Zvestovanie Pána,
Nanebovzatie Panny Márie, Ružencovej
Panny Márie, Nepoškvrnené počatie Pan-
ny Márie, Narodenie Pána.

4 Úplné odpustky získa aj ten člen ru-
žencového bratstva, ktorý sa v kostole
alebo v rodine pomodlí aspoň päť desiat-
kov posvätného ruženca

5. Každý mesiac je slúžená svätá omša
za všetkých živých a zosnulých členov
ružencových bratstiev na Slovensku.

Povinnosti a záväzky plynúce z člen-
stva v Ružencovom bratstve.

Kto chce mať účasť na milostiach Ru-
žencového bratstva, zákonite si musí pl-
niť aj povinnosti a záväzky. Tou najzáklad-
nejšou povinnosťou je modliť sa sv. ruže-
nec. Nie každému vyhovuje rovnaká for-
ma modlitby ruženca a preto v rámci Ru-
žencového bratstva existujú tri formy mod-
litby ruženca: Živý ruženec, Svätý ruže-
nec, Večný ruženec

1. Živý ruženec.

Živý ruženec je taká forma modlitby ru-
ženca akou sme sa ju modlili doteraz
v rámci farského spoločenstva – v jednot-

livých ružiach každý z 20 členov sa mod-
lil jedno tajomstvo, ktoré sa po mesiaci
mení medzi všetkými členmi. A tak povin-
nosti člena Živého ruženca sú nasledov-
né:

je povinný modliť sa každý deň jeden
desiatok posvätného ruženca za obrá-
tenie hriešnikov a za živých i zosnulých
členov Ružencového bratstva, za Re-
hoľu dominikánov, za svoju farnosť
a za svojich duchovných pastierov;
je povinný raz za mesiac sa zísť na spo-
ločnom stretnutí – modlitbe, po ktorom
sa uskutoční výmena tajomstiev; čas
a miesto stretnutí je obyčajne v kostole
po nedeľnej pobožnosti. V prípade, že
sa člen Živého ruženca nemôže zúčast-
niť spoločného mesačného stretnutia,
ohlási to otcovi / matke ruže, čo je sig-
nálom, že mu na jeho pôsobení v Ru-
žencovom bratstve záleží. Ak si člen
Ružencového bratstva nezúčastní na
spoločných stretnutiach po dobu troch
mesiacov a ani otcovi / matke ruže ne-
oznamuje dôvody svojej neúčasti, mal
by im oznámiť svoje vystúpenie zo Ži-
vého ruženca a zvoliť inú formu ružen-
ca Svätý alebo večný, kde už nie je via-
zaný stretnutiami. Prečo je dôležité
mesačné stretnutie? Tým, že sa aspoň
raz v mesiaci stretneme s ostatnými
a spolu s nimi vytvárame duchovné
spoločenstvo, vzájomne si preukazuje-
me, že sa navzájom ako členovia po-
trebujeme. To, že si prídeme vymeniť
tajomstvo s inými členmi, je istým pre-
javom úcty a záujmu voči nim. Svojou
prítomnosťou svedčím, že mi na spolo-
čenstve záleží. Ak sa nezúčastním tej-
to výmeny (samozrejme, že sú výnim-
ky ako choroba, zamestnanie a iné),
svedčí to skôr o opaku – o našom diš-
tancovaní a tiež o tom, že ako člen ni-
koho nepotrebujem a vystačím si sám.
Potom je na mieste otázka, prečo som
vlastne členom Živého ruženca.
člen Živého ruženca sa nemôže modliť
desiatok namiesto iného člena (man-
žela, syna, dcéru…), ktorý sa sám mod-
liť nechce;

2. Svätý ruženec.

je povinný pomodliť sa celý posvätný
ruženec za jeden týždeň;
modlitbu ruženca si môže člen Sväté-
ho ruženca ľubovoľne rozdeliť podľa
času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden
deň dva desiatky, v iný tri alebo v je-
den deň celý ruženec – potrebné je
zachovať postupnosť – najprv sa po-
modliť radostné tajomstvá, potom svet-
la, bolestné, nakoniec slávnostné;
člen Svätého ruženca nie je viazaný
spoločnými stretnutiami členov Živého
ruženca, ale je tam vítaný.

3. Večný ruženec

zvolí si svoj pravidelný „čas bdenia“ raz
za mesiac alebo raz za rok, počas kto-
rého sa pomodlí celý posvätný ruženec
s nasledovnými úmyslami: za obráte-
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nie hriešnikov (radostné tajomstvá), za
čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia
(tajomstvá svetla), za večnú spásu
umierajúcich (bolestné tajomstvá), za
vyslobodenie duší z očistca (slávnost-
né tajomstvá);
pod „časom bdenia“ sa myslí časový
celok – bez prerušenia;
je povinný oznámiť horliteľovi bratstva,
ktorý má vo farnosti na starosti všetky
ružence a ruže, dátum a hodinu začiat-
ku svojho času bdenia v mesiaci alebo
roku.
večný ruženec stačí sa pomodliť súk-
romne na ľubovoľnom mieste: doma,
v kostole, na ceste.
člen Večného ruženca nie je viazaný
spoločnými stretnutiami členov Živého
ruženca, ale je tam vítaný.

Najdôležitejšie – Ako prebehne reorga-
nizácia Ružencového bratstva v našej
farnosti?

1. Nechceme rušiť, čo doteraz funguje.
A tak najprv zisťujeme, aký je stav ruží,
čo sa týka počtu, koľko členov každej ruži
chýba. A tak každému otcovi / matke ruže
bolo daných 20 „malých“ prihlášok, ktoré
majú rozdať členom svojej ruže. Tí členo-
via, ktorí prihlášky vyplnia a vrátia ich ot-
covi / matke ruže, alebo ich vhodia do
15. júla v kostole do krabice na to urče-
nej, ostanú naďalej členmi ruže. Kto z do-
terajších členov ruže túto prihlášku nevy-
plní a neodovzdá, bude sa mu to pokla-
dať za to, že už nechce byť členom živé-
ho ruženca, a že zo svojej ruže vystúpil.

2. Okrem malých prihlášok pre doteraj-
ších členov ruže páter dominikán v deň
svojej návštevy medzi nami rozdal už aj
„veľké“ prihlášky s návratkou. Nakoľko ich
bolo málo, sú ešte natlačené vzadu v kos-
tole. Tieto „veľké“ prihlášky s návratkou
sú určené pre tých, ktorí by chceli prestú-
piť zo Živého ruženca do ruženca Sväté-
ho alebo Večného a tiež pre tých, ktorí by

sa chceli stať novým členmi v Ruženco-
vom bratstve v ktoromkoľvek ruženci Ži-
vom, Svätom, Večnom. Aj tieto prihlášky
treba vhodiť v kostole do krabice do ne-
dele 19. júla. Členom RB môže byť po-
krstený katolík, ktorý má minimálne 9 ro-
kov a slobodne sa pre toto členstvo roz-
hodol. Povzbudzujeme najmä mladších,
aby sa nebáli vstúpiť do Ružencového
bratstva.

3. Keď sa po obdŕžaní prihlášok zistí
počet členov v jednotlivých ružiach,
niektoré ruže sa doplnia o nových členov,
alebo sa niektoré zlúčia, pretože neúplná
ruža môže byť len jedna. Potom vám
oznámime zoznam členov v každej ruži
a spomedzi seba si zvolíte otca / matku
ruže. Nimi môžu byť aj tí, čo boli doposiaľ
otcami / matkami ruže. Ale ak by sa niekto
zriekol tejto úlohy, treba si spomedzi seba
vybrať nových otca / matku ruže. Okrem
otcov / matiek ruží bude vybratý aj horli-
teľ celého Ružencového bratstva našej
farnosti, ktorý bude v kontakte s Domini-
kánskym Mariánskym centrom. Tento hor-
liteľ Ružencového bratstva vedie eviden-
ciu všetkých jeho členov vybavuje požia-
davky a zmeny týkajúce sa členov Ružen-
cového bratstva.

4. Zoznam nových ruží v Živom ružen-
ci, aj zoznam tých, ktorí sa prihlásili do
Svätého alebo Večného ruženca, sa za-
šle do Dominikánskeho Mariánskeho cen-
tra, odkliať nám pošlú členské preukazy,
nové ružencové kartičky už aj s evidenč-
ným číslom našej farnosti a zakladaciu lis-
tinu. Vystavenie zakladacej listiny sa po-
kladá za deň založenia Ružencového
bratstva vo farnosti. Teda do času, kým
neobdržíme zakladaciu listinu, modlíme sa
v doterajších ružiach ako doposiaľ. Keď
obdržíme zakladaciu listinu, nové ružen-
cové kartičky a členské preukazy, bude-
me vás o tom informovať a vtedy sa zak-
tuálni reorganizácia Ružencového brat-
stva v našej farnosti. V rámci reorganizá-

cie nejde len o vonkajšiu zmenu, ale od
dňa založenia Ružencového bratstva pod-
ľa vystavenia zakladacej listiny všetci čle-
novia Ružencového bratstva našej farnos-
ti pripoja sa k Dominikánskej rodine
a budú mať účasť na duchovných dobrách
Rehole dominikánov a prísľuboch Panny
Márie, daných členom Ružencového brat-
stva.

5. Ružencové bratstvo sa zakladá pri
farskom alebo filiálnom kostole alebo ka-
plnke. Preto aj farnosť Hruštín, aj filiálka
Vaňovka môže mať osobitne svoje Ružen-
cové bratstvo.

6. Kto by mal nejaké otázky alebo pri-
pomienky ohľadom Ružencového brat-
stva, môže ich vhodiť do tej istej krabice,
do ktorej sa budú odovzdávať prihlášky
do Ružencového bratstva. Jedna otázka
už bola položená ohľadom mesačných
stretnutí členov Živého ruženca. Tieto
stretnutia sa konajú každú nedeľu v rám-
ci popoludňajšej pobožnosti. Nedeľnú
popoludňajšiu pobožnosť treba pokladať
za spoločnú modlitbu ruže, po ktorej sa
vymenia kartičky. Po výmene kartičiek
netreba sa spoločne ako ruža modliť ďal-
šie modlitby. Ktorú nedeľu sa uskutoční
mesačné stretnutie ktorých ruži, to ozná-
mime, keď sa bude zaktuálňovať reorga-
nizácia Ružencového bratstva v našej far-
nosti.

Na záver chcem povedať, že je toho
dosť veľa na zapamätanie, ale o všetkom
budete postupne informovaní cez farské
oznamy. Len vás chcem poprosiť, aby ste
boli dôslední a dochvíľni v tom, čo sa bude
oznamovať ohľadom reorganizácie Ru-
žencového bratstva, lebo oneskorené roz-
hodnutia môžu vyvolať zbytočný zmätok.
Zatiaľ doterajším členom ruži i tým, ktorí
by sa chceli stať novými členmi Ruženco-
vého bratstva, treba len vyplniť prihlášky
a vhodiť ich do krabice v kostole do
19. júla. Ďakujem za pochopenie.

pf

Poľná krížová cesta vo Vaňovke

Minulý rok bola vo Vaňovke vybudo-
vaná a posvätená poľná krížová cesta
smerom ku kaplnke sv. Anny. Kto by
chcel nejakú chvíľku z prázdnin a leta
stráviť aj duchovne v peknom a tichom
prostredí, pohľadnica poľnej krížovej
cesty vo Vaňovke priložená v časopi-
se je pozvánkou na súkromnú modlit-
bu v ktoromkoľvek čase. Spoločne sa
poľná krížová cesta vo Vaňovke bude
modliť a tiež sv. omša sláviť pri kapln-
ke ku cti sv. Anny v nedeľu 26. júla.

Zuzana si vzala bezúčelový spotrebi-
teľský úver vo výške 10.000,- € s úro-
kom 11,9 % ročne a mesačnými splát-
kami vo výške 195,- €. Teraz by rada ten-
to úver prefinancovala, pretože sa jej zdá
nevýhodný, výška mesačnej splátky úve-
ru veľmi zaťažuje jej rodinný rozpočet
a potrebuje ešte ďalšie finančné zdroje
na dokončenie stavby rodinného domu.
Aké sú výhody a nevýhody refinancova-
nia? Poplatok za predčasné splatenie
spotrebného úveru do 10 tis.€ býva nu-
lový. Ak by ste chceli splatiť spotrebný
úver nad 10 tis.€ zaplatíte poplatky vo
výške 0,5%, ak je úver menej ako jeden
rok pred koncom splatnosti a 1%, ak
musíte splácať úver viac ako rok. Pozor
však na poplatok za Potvrdenie o vyčís-
lení zostatku úveru, ktorý býva spopla-
tený v zmysle sadzobníkov poplatkov
bánk. Ak chce preniesť úver do inej ban-
ky, dôležitá je doba splatnosti, výška me-
sačnej splátky a celkové preplatenie re-
finančného úveru. Refinancovaním úve-
ru sa Zuzane úroková sadzba znížila

o 8,5 % bodu, splátka úveru klesla na
45,- €/mes, doba splatnosti úveru sa
však predĺžila a tým aj celková prepla-
tenosť úveru, potrebné bolo však zalo-
ženie nehnuteľnosti v prospech banky
a bol zaúčtovaný poplatok za podanie
žiadosti úveru, ktorý sa štandardne po-
hybuje okolo 0,8% zo sumy úveru. Časť
finančných prostriedkov, ktoré klientka
mesačne ušetrila na splátke si bude
vkladať na sporiaci produkt/ stavebné
sporenie, iná forma sporenia/, ktorým si
v dobe fixácie nového úveru môže zní-
žiť celkovú preplatenosť splatením časti
resp. celého zostatku úveru bez poplat-
ku. Preplatenosť úveru si môže znižo-
vať aj bezplatnými mimoriadnymi splát-
kami mimo doby fixácie podľa zmluv-
ných podmienok banky. Každé refinan-
covanie pôvodných úverov je však indi-
viduálne, je potrebné si ho dôkladne zvá-
žiť a prepočítať v rôznych finančných in-
štitúciách pôsobiacich na našom finanč-
nom trhu.

Ako refinancovať spotrebný úver?

Podujatia v mesiaci júl 2015
4.7. Rodinná oslava
8.7. Predaj RUCEK

11.7. Dni obce
12.7. Dni obce
15.7. Predaj MASNICA
18.7. Rodinná oslava
19.7. Hasičská sekerka
22.7. Predaj ALADIN
25.7. Svadobná veselica
26.7. Kaplnka Vaňovka

MKS pri OcÚ Hruštín

Mgr. Ľubomír Jurovčík,
Hypocentrum  Orava
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1.6. – sme slávili sviatok všetkých detí –
MDD. Deti 1. a 2. tr. sa vydali na cestu za
pokladom, ktorá končila pri neďalekom lesíku
Mravčôň. Počas dobrodružnej výpravy museli
prekonať rôzne prekážky, ukázať svoju vytr-
valosť a nebojácnosť. Najmladšia a stredná
veková skupina detí trávila sviatočný deň pri
MŠ, kde si pre ne p. uč. pripravili bohatý
program plný pohybových aktivít a zábavy. Pri
realizácii poduja-
tia nám pomáha-
li praktikantky
PaSA: M. Kom-
panová, A. So-
chová, M. Dirgo-
vá, A. Ľubeková,
M. Hojová, ktoré
absolvovali v MŠ
náčuvovú a od-
bornú prax od
20.4.2015 do
24.4.2015 a od
1.6.2015 do
5.6.2015.

Poďakovanie patrí sponzorom MDD:
OcÚ Hruštín, p. starostovi, ZRŠ – tr. dôverní-
kom, p. A. Lihanovej.

7.6. – aj deti MŠ (najstaršia veková skupi-
na) prispeli kultúrnym programom na Dni ro-
diny, ktorý sa konal v našej obci pri budove
ZŠ Zamost. P. uč. Jaššová, Očkajáková, Sed-
lárová si spolu s deťmi pripravili pre publikum
pásmo ľudových tančekov.

15.6. – deti 1. a 2. triedy (5 – 6 ročné deti)
sa spolu s p. uč. vybrali na školský výlet do
Oravskej Lesnej na Oravskú lesnú železnič-
ku. Priaznivé počasie znásobilo radosť z krás
okolitej prírody, ktorú deti obdivovali počas vý-
letnej jazdy vláčikom. Do MŠ sa vrátili plné
pekných zážitkov.

26.6. – sa konala rozlúčka s predškolákmi,
ktorí od septembra zaplnia školské lavice.
Rozlúčka sa niesla v duchu príjemnej atmo-
sféry, kde sme si všetci zaspomínali na spo-
ločné chvíle strávené v MŠ. Deti sa rozlúčili
piesňou „Dovidenia milá škôlka“ a na záver
slávnosti si pochutili na sladkej torte, ktorú im
upiekli p. kuchárky. Budúcim prváčikom pra-
jeme, aby sa im v škole darilo, a aby tešili svo-
jich rodičov i p. učiteľky.

35 detí predškolského veku získalo
osvedčenie o absolvovaní predprimárne-
ho vzdelávania ako doklad o získanom
vzdelaní.

Veľké po-
ďakovan ie
patrí vdp. fa-
rárovi, ktorý
venoval svoj
čas našim
predškolá-
kom na hodi-
nách nábo-
ženstva.

Oznam pre
r o d i č o v ,
ktorí nahlá-
sili svoje
dieťa do MŠ
počas let-

ných prázdnin (JÚL 2015).
Vážení rodičia, v prevádzke bude 3. tr. na

poschodí (stredná trieda).
Počas letných prázdnin si budú zamestnan-

ci MŠ postupne čerpať dovolenku.
Zamestnancom MŠ ďakujem za celoročnú

prácu a prajem príjemnú dovolenku .

Vážení rodičia,
dňa 31.8.2015 (pondelok) o 15.00 hod. sa

bude konať v priestoroch školskej jedálne ro-
dičovské združenie. Účasť je nutná. Za pocho-
penie ďakujem.

Mgr.Silvia Vlžáková
 riaditeľka MŠ

75 rokov Žilincová Zuzana
65 rokov Brisuda Kamil

Šinálová Božena
Kľusková Margita
Téglerová Rozália
Radzová Mária

60 rokov Škapec Stanislav
Kubirita Václav, Ing.

55 rokov Rabčan Ľudovít
Škapcová Alena
Martvoňová Marta
Žilincová Anna

50 rokov Kompan Ľudovít

Prišli medzi nás:
Karin Trojáková Tamara Vošková

Timotej Kytaš

Uzavreli manželstvo:
Jozef Šinál a Barbora Poljaková
Florián Bereň a Patrícia Škapcová

25. výročie sobáša:
Ondrej Laco a manželka Viera

50. výročie sobáša:
Jozef Hutira a manželka Emília

Odišli od nás:
Terézia Kľubisová, 87 rokov
Irena Halaštíková, 92 rokov
Janka Čaprndová, 74 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci júl 2015

Najmladšia generácia v obci
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JÚN 2015
Školské výlety a exkurzie:

 1.AB – Oravský hrad, železnica; 6.AB –
B.Štiavnica; 5.AB – Donovaly – Habakuky,
Harmanec; 3.AB – Liptov – Demänovská jas-
kyňa, Likava; 7.AB – Kutina; 5.AB – Skan-
zen Zuberec; 2.AB – kino Námestovo, Klin –
socha Ježiša Krista; 1.B, 4.AB – kino Námes-
tovo;

3.6. - žiaci roč. 1.-9. sa venovali oslavám
MDD - v kultúr-
nom dome si žiaci
so svojimi učiteľmi
pozreli vystúpenie
uja Viktora. Rozo-
spievaní sa presu-
nuli opäť ku škole,
kde boli pre žiakov
pripravené zaují-
mavé stanovištia.

V Námestove na Ranči u Edyho sa usku-
točnil 5. ročník IQ olympiády. Našu školu
reprezentovali chlapci - Matúš Kopilec, Kris-
tián Očkaják a Dominik Šmiheľ. Napriek tomu,
že nevyhrali tablety ani ďalšiu z cien za prvé
miesta, boli ocenení v kategórii ŠPEKULAN-
TI.

8.-10. 6. – absolvovalo 17 žiakov 5.- 8.roč-
níka školskú olympiádu anglického jazyka,
ktorú pre nich pripravili p.uč. Janolková a Hol-
míková. Víťazom sa stal Pavel Šeliga (7.B),
druhý skončil Juraj Jurovčík (8.B), trietie boli
zhodne Petra Hojová (5.B) a Stela Kubicová
(8.A). Všetci zúčastnení boli odmenení diplo-
mom a malou pozornosťou.

9. 6.  – sa
v športovom
areáli ZŠ s MŠ
Rabča uskutoč-
nili majstrovstvá
okresu NO v at-
letike mladších
žiakov. Repre-
zentovali nás
dievčatá L.
Drígľová a A.
Hojová (60 m,
300 m), Z. Firi-
cová (60 a 600
m) a Roman

F e n d e k
(60 a 300
m). Výkony
dievčat boli
priemerné,
zato Ro-
man príjem-
ne prekva-
pil a obsadil
4 . m i e s t o

v behu na 60 m a zvíťazil v behu na 300 m!
Blahoželáme!

19.6. – zavítali do našej školy hostia zo
Základnej školy Škultétyho v Nitre. Po priví-
taní si pozreli krátku prezentáciu o našej ško-
le, pán riaditeľ a pani riaditeľka podpísali Me-
morandum o spolupráci medzi našimi škola-
mi v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. Po-
tom sa presunuli do telocvične, kde ich už ča-
kali naši piataci. Zoznamovacie hry ubehli veľ-
mi rýchlo, prišlo i na zápasy vo vybíjanej
a futbale.

26.6. – deviataci
sa lúčili so školou
rozlúčkovým večier-
kom. Svojim peda-
gógom odovzdali
kvietky a spolu sa
vytancovali a zaba-
vili. Marek Katreník
a Katka Kurčinová
predniesol rozlúčko-
vú reč, pán riaditeľ
sa so žiakmi rozlú-
čil poďakovaním za
dobré skutky a za-
želaním úspechov na nových pôsobiskách.

26.6. – žiaci 1. stupňa sa zúčastnili didak-
tických hier v prírode. Na zdolávanie rôznych
prekážok a plnenie úloh sme využili krásne
okolie našej obce. Žiaci si zdokonalili nielen
orientáciu podľa svetových strán či tieňa, ale
aj dodržiavanie pravidiel bezpečného sprá-
vania sa v prírode.

 23. a 29.6. žiaci 2. stupňa absolvovali te-
oretickú a praktickú časť účelového cvičenia.
Žiaci riešili úlohy z týchto oblastí: dopravné
situácie, zdravotná príprava, riešenie mimo-
riadnych situácií, pobyt a pohyb v prírode
a šport.

25.6. – Aj tohto roku (už piatykrát) prijal pán
starosta Mgr. F. Škapec s pani prednostkou
S.Kubicovou na Obecnom úrade v Hruštíne
najúspešnejších reprezentantov našej školy,
ktorí vo vedomostných či športových súťa-
žiach dosiahli medailové umiestnenia v rám-
ci okresu, regiónu či kraja. Odmenení boli pek-
nou knihou, športovými potrebami, ďakovným
listom i aktuálnou fotografiou z akcie. Ďaku-
jeme!

Tu sú mená našich NAJ: Júlia Gáborová,
Ivan Snovák, Mária Remeňová, Zuzana Re-
meňová, Valéria Krivačková, Adriána Ga-
nobjáková, Natália Bražinová, Daniela Mart-

voňová, Janka
Jurkyová, Natália
Očkajáková, Ste-
la Kubicová, Ivan
Kytaš, Roman
Fendek, Michaela
Kompanová, Na-
tália Kupčuláko-
vá, Lenka Drígľo-
vá, Václav Bara-
niak, Anastázia
Šeligová, Ľudovít
Drígeľ, Veronika
Drígľová, strelky-
ne Alžbeta Katre-
níková, Marianna

Katreníková, Tatiana Zemenčíková, Júlia Gá-
borová, družstvo ml. žiačok za 1.miesto v OK
vo vybíjanej (Bereňová, Firicová, Gemeľová,
Hnojčíková, Šeligová, Gáborová, Snováková,
Žilincová, Drígľová, Hojová J., Meleková,
Šubjaková, Gočalová), družstvo ml.žiakov –
1.miesto v OK vo florbale ( Kopilec, M.Drígeľ,
Makúch, Očkaják, Kaprálik, Zajac, Jagelka,
Fendek)

23.6. – konala sa koncoročná pedagogic-
ká rada, ktorá zhodnotila prospech, správa-
nie a dochádzku žiakov za školský rok 2014/
2015.

Výsledky: Prospech: Na I. stupni prospelo
všetkých 141 žiakov. Na 2.stupni zo 187 žia-
kov prospelo 177,10 žiakov bude robiť oprav-
nú skúšku 26.8. od 8,30 hod.

Správanie: Bolo udelených 6 napomenutí
od tr.uč., 5 pokarhaní od tr.uč., 3 pokarhania
od RŠ, 3x bola znížená známka zo správa-
nia na 2.stupeň. Na druhej strane - bolo ude-
lených 90 pochvál a 32 odmien.

Dochádzka:
I.stupeň – 4.B - priemer 47 vymeškaných

hodín na žiaka za celý rok, najviac 3.A – 96
hod/ž. II.stupeň - najlepšia 6.A – 54 hod., 6.B
- 55 hod, 8.B – 57 hod. najviac: 9.B –88 hod/
ž. Končí nám 38 deviatakov, do 1.ročníka na-
stúpi 38 prvákov. Nový školský rok začne
v stredu 2.septembra 2015.

- Posledný školský týždeň žiaci mladšieho
školského veku absolvovali kurz finančnej
gramotnosti. Zábavnými úlohami, hrami, cvi-
čeniami, kvízom overovali vedomosti, ktoré
boli prirodzene počas celého školského roka
začleňované do edukačného procesu. Čin-
nosti prebiehali v jednotlivých ročníkoch for-
mou samostatnej i skupinovej práce.

- Vyučujúci anglického jazyka na I. stupni
našej školy sa zapojili do národného projek-
tu ENGLISH ONE, ktorého cieľom je skvalit-
niť výučbu anglického jazyka. Absolvovaním
a úspešným ukončením projektu si osvojili
nové metódy vyučovania a ich praktické vyu-
žitie. Pre žiakov získali moderné didaktické
prostriedky (tlačené metodiky, pracovné zo-
šity pre všetky ročníky, digitálne vzdelávacie
materiály).

30.6. – po odovzdaní vysvedčení, diplomov
a ocenení sa učitelia rozlúčili s kolegyňou
p.uč. Mgr. Silviou Holmíkovou. Za prácu jej
srdečne ďakujeme a želáme veľa zdravia,
spokojnosti v ďalšom živote i na novom pô-
sobisku.

- Najlepšie triedy v hodnotení tried (čisto-
ta, aktivita...) - 1. miesto – 6.B, 2.miesto – 6.A,
3.miesto – 8.B trieda.

Ďakujem všetkým pedagógom a zamest-
nancom školy za celoročnú prácu a prajem
príjemnú dovolenku, oddych a načerpanie

nových síl do ďalšieho školského roka.
Mgr. Július Kubáni

 riaditeľ školy
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Sezóna 2014/2015 sa pre naše fut-
balové družstvá skončila v polovici júna.
Všetky tri družstvá – muži, dorastenci i
žiaci predvádzali solídny futbal.

Družstvo mužov obsadilo konečné
5. miesto, keď dosahovalo striedavé vý-
sledky. Za ne môže aj nestabilnosť
kádra, keď viacerí hráči kvôli pracovným
a študijným povinnostiam nemohli ab-
solvovať všetky zápasy. Napriek tomu
muži dokázali odohrať vyrovnané par-
tie aj s najväčšími favoritmi súťaže
a umiestniť sa v strede tabuľky.

Našim dorastencom sa darilo menej.
V jarnej časti sezóny ukázali zlepšené
výkony, zaznamenali aj tri víťazstvá, ale
na lepšie ako konečné delené posled-
né miesto s Brezovicou to nestačilo.
Žiaľ, doplácali na neskúsenosť, keď proti
starším protihráčom nestačila ani ich
snaha. Treba však veriť, že v nasledu-
júcej sezóne chlapci podajú ešte lepšie
výkony, a že nováčikovskú daň v druž-
stve dorastu si už vybrali.

Veľkú radosť fanúšikom futbalu
v Hruštíne robilo družstvo žiakov, ktoré
obsadilo po výborne odohratej jarnej

Futbal

časti konečné 3. miesto v tabuľke. Po-
čas celej sezóny sa žiaci prezentovali
pekným futbalom, na tréningoch ich
neraz pracovalo aj 25, čo sa odzrkadli-
lo aj na predvedenej hre. Každý zápas
si užívali. Po sezóne však pre vekový
limit odchádzajú ôsmi hráči a jediné
dievča, ktoré sa prepracovalo do základ-
nej zostavy – Valika Krivačková. Na dru-
hej strane verme, že budú prínosom pre
družstvo dorastu. Očakávame, že žiaci
i napriek omladeniu kádra budú na sebe

tvrdo pracovať a zlepšovať sa aj v bu-
dúcej sezóne.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek

prispeli k fungovaniu klubu. Tým ktorí
nás podporovali, sprevádzali na zápa-
soch, trénerom, vedúcim mužstiev, funk-
cionárom, rovnako aj tým, ktorí zabez-
pečovali plynulý priebeh zápasov a hlav-
ne hráčom. Osobitne treba spomenúť
Františka Kupčuláka a poďakovať sa mu
za zváračské práce v areáli Kutina.

Mgr. Peter Teťák

Strelci
Na strelnici Slovenskej Akadémie Vied sa 6. júna konala

súťaž v streleckom trojboji. Motiváciou na dobrý výsledok
bolo, že bol vyhlásený Memoriál Dušana Muchu. Zúčast-
nili sa jej dvaja naši strelci Marián Slaničan a Jozef Jan-
cek. V pištoli sa im nedarilo, ale v revolveri Jozef Jancek
zvíťazil výkonom 331 bodov a tretí skončil Marián Slaničan
výkonom 314 bodov.

V Malackách sa 20. júna konala ďalšia kvalifikačná sú-
ťaž v streleckom trojboji, ktorej sa zúčastnili Jozef Jancek,
Marián Slaničan, Marián Kompan, Jozef Očkaják, Augus-
tín Hojo a Jaroslav Fendek. Na Záhorie cestovali hlavne

vyskúšať si
strelnicu, na
ktorej budú
v septembri
Ma js t rovs tvá
Slovenska. Za
zmienku stoja
výsledky Jozefa
Janceka v piš-
toli 327 bodov
a Jozefa Očka-
jáka v revolveri
321 bodov.

Dňa 28. júna
cestovali do Košíc Jozef Jancek, Marián Slaničan, Marián
Kompan a Jozef Očkaják. Z výborných výsledkov sa tešili
len Jozef Jancek z revolveru 342 bodov a Marián Slaničan
v pištoli 340 bodov.

ZOTŠ- Hruštín

POZVÁNKY
Obec Hruštín a Dobrovoľný hasičský zbor Hruštín

Vás pozývajú na

XIII. ročník Hasičskej sekerky obce Hruštín,

ktorý sa uskutoční 19. júla 2015

Program: 13,00 hod. – prezentácia súťažiacich
13,30 hod. – nástup družstiev
14,00 hod. – súťaž požiarnych družstiev
17,00 hod. – vyhodnotenie výsledkov
18,00 hod. – zábava v prírode

OFFROAD club Hruštín
Vás pozýva na

IV.ročník súťaže Off Road áut,
v nedeľu, 2. augusta 2015

v „kameňolome“ pri družstve.
Bližšie informácie na webe a facebooku.
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Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Prenajmem rámové lešenie. Rám lešenia má 1 meter šír-
ku a 2 metre výšku. Veľmi jednoduchá montáž a demon-
táž. Tel.: 0944 037 371
Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157

Rozličný tovar Šimon Očkaják, Hruštín 391

Najlepší výber, najnižšie ceny!

ponúka: sudové vína biele a červené
stolové vína biele a červené
sýtené vína biele a červené
akostné vína biele a červené
značkové vína od slovenského výrobcu
kŕmnu múku pšeničnú a otruby pšeničné

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Kontakt: 0905 788675, 5577111

Veci, ktoré sa dajú využiť aj inak
Cukor
• Zahojí popálený jazyk.
• Uložíme koláče alebo syr do vzduchotesnej nádoby s niekoľkými koc-

kami cukru. Ostanú čerstvé a nesplesnivejú.

Čaj
• Čajové vrecúška upokoja boľavé oči. Upokoja popálenú kožu.
• Na šedivé vlasy – 3 vrecká čaju do vriacej vody + rozmarín a šalviu.

Oplachovať. Vlasy sa budú aj lesknúť.
• Vlhké vrecúško prilepiť leukoplastom na hnisavú vyrážku – zmizne.
• Utíši bolesť po injekcii.
• Na 20 min. vložiť do čajového kúpeľa nohy – nebudú páchnuť.
• Čaj z mätových listov zahojí zapálené ďasná.
• S čerstvým čajom sa dá vyčistiť drevený nábytok aj zrkadlá.
• Dajú sa ním prihnojiť izbové kvetiny.

Čistiaci prostriedok na rúry
• Nastriekať na sklenené fľakaté varné nádoby a nechať pôsobiť cez noc.
• Čistí škáry v kúpeľni
• Čistí liatinový riad.
• Odstráni farbu na drevenom a kovovom nábytku – nastriekať, vydrhnúť

kefou, natrieť octom a umyť čistou vodou.

Okena
• Odstráni vriedok na tvári. Prvá pomoc pri pichnutí včelou.
• Čistí zlaté a strieborné retiazky – pozor na kamene ako aj na perly.
• Odstráni škvrny od krvi.

Čpavok
• 1 diel čpavku s 3 dielmi vody rozjasní okná.
• Umyje pleseň z kachličiek.
• Odstraňuje škvrny z odevov. Odstraňuje starý vosk na plávajúcich po-

dlahách.
• 1 lyžička čpavku na 4 l. horúcej vody vyčistí výlevku.


